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 بسم هللا الرمحن الرحيم

آلـــه وصـــحبه احلمـــد هلل رب العـــاملني، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء واملرســـلني، ســـيدنا دمـــد وعلـــى 
 :أمجعني، أما بعد
احلـديث هذا احلـديث يف قصـة حتويـل القبلـة مـن بيـت املقـدس إىل الكعبـة، وهـذا  -رمحه هللا–فقد ذكر املصنف 

بـإيراده  -رمحه هللا–املصنف  اشتمل على مجلة من املسائل واألحكام املتعلقة باستقبال القبلة، فناسب أن يعتسَ 
 يف باب استقبال القبلة .

ظــرف زمــان  وبينــا قولــه : بــني وبينمــا س حررالة الصررينح [بينمررا النرراس بدينرراء  ]يقــول رضــي هللا عنــه وأرضــاه : 
س  بدينرراء النرراس مررابين ]وقولــه رضــي هللا عنــه وأرضــاه :  الفــراق والبعــد عــن الشــيء.لــق مبعــىن والبــني كــذلك يط
واحــد فصــالة الصــبح  -كمــا ذكــر العلمــاء–واملعــىن  "يف صــالة الغــداة"يف بعــض الروايــات :  [حررالة الصررينح 

 والة الغــداة وقــالوا : ألن الصــبح هــتســمى بصــالة الغــداة، ولكــن كــره بعــض العلمــاء تســمية صــالة الصــبح بصــ
ميتها بصـالة الفجـر وصـالة االسم األظهر يف نصو  الكتاب والسنة فإذا مسيت بالغـداة رمبـا تناسـى النـاس تسـ

 الصبح .
حيتمــل أمــرين : إمــا أن يكــون مــراده أهنــم أثنــاء فعلهــم  [س حررالة الصررينح  بدينرراء بينمررا النرراس ]:  وقولــه 

صـــرف مـــن قبلـــة الشـــام إىل قبلـــة الكعبـــة وهـــم أثنـــاء فعلهـــم انأنـــه  -–للصـــالة فجـــاءهم اخلـــرب عـــن رســـول هللا 
للصــالة . وإمــا أن يكــون مــراده أهنــم منتظــرون لصــالة الصــبح مبعــىن أهنــم جالســون كمــا هــو حــال املنتظــر بــني 
األذان واإلقامــة مــثاًل، واملعــىن األول هــو األظهــر ولــذلك يســتدل بــه العلمــاء علــى أن املســلم إذا توجــه إىل جهــة 

–قبلــة مث تبــني لــه أهنــا ليســت بالقبلــة وأن اجتهــاده خطــأ أنــه ينحــرف أثنــاء الصــالة ألن الصــحابة يظــن أهنــا ال
يف غــري الصــالة فحين ــذ ال يكــون فيــه  واحتولــم احنرفــوا أثنــاء الصــالة، فعلــى الوجــه األول أهنــ -رضــوان هللا علــيهم

أهنــم أثنــاء قيــامهم بفعــل الصــبح  دليـل علــى مــا ذكرنــا، ولكــن علــى القــول بــأهنم كــانوا يف صــالة الصــبح فعــالً أي
حىت قال بعض العلماء : إهنم كانوا يف الركعة الثانيـة مـن صـالة الصـبح فيكـون يف احلـديث دليـل علـى مجلـة مـن 

بينما  قا:  - رضل هللا عنهما –عن ابن عمر  - 56] : -رمحه هللا  -قال املصنف 
قد أُنز: عليه الليلة    سل النيب ، فدا:الناس بديناء س حالة الصينح سذ جاءهم آتو 

فاعتداروا سىل الشام، . وكانت وجوههم مر أل يستدينل الدينلة فاعتدينلوهاقرآل، وقد أُ 
 .[ سىل الكعينة
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املسائل تتعلق بالقبلة وتتعلق بأفعال الصالة أوهلا : العذر باجلهل وذلك أهنم كانوا جيهلون حتول القبلة وجـاءهم 
ي عمــا ســلف ومل يقطعــوا صــالهتم وإمنــا بنــوا علــى مــا مضــى، وعلــى هــذا قــالوا : فمــن اخلــرب أثنــاء صــالهتم فعفــ

قبلـة واحنـرف إىل اجلهـة األصـلية أنـه ال يهللـزم بقطـع مث تبينت له عالمة أنه علـى غـري اجتهد بالقبلة وكان يف سفر 
لعـدم تـام  -–الصالة ويعفى عما سـلف لوجـود العـذر، وقـال بعـض العلمـاء : اجلهـل عـذر علـى عهـد النـيب 
 الشرع رالف ما بعده فإن الشرع قد َكمهلل وحين ذ يكون عذرهم بعدم اطالعهم على الناس  .

املســـألة الثانيـــة : يف هـــذا احلـــديث دليـــل علـــى مشـــروعية احلركـــة ملصـــلحة الصـــالة وذلـــك أن اإلنســـان قـــد يصـــلي 
جناســة فيحــرك يــده فينــزع  اه عليهــالفريضــة أو النافلــة مث حيتــاج إىل فعــل ملصــلحة الصــالة كــأن يتــذكر أن عمامتــ

العمامة مـن علـى رأسـه، أو يتـذكر أن ثوبـه أو حـذاءه بـه جناسـة فيخلـع الثـوب ويبقـى مبـا حتتـه مـن السـاتر و لـع 
يف أحاديـث  -–النعلني وحنو ذلك من األفعال، وهـذه املسـألة وهـي احلركـة ملصـلحة الصـالة ثبتـت عـن النـيب 

ه أنــه خلــع نعليــه حينمــا أخــربه جربيــل أهنمــا ليســتا بطــاهرتني، فــاخللع ثبــت عنــ -–صــحيحة منهــا : أن النــيب 
منهـــا مصــــلحة الصـــالة ألن الصــــالة ال تصــــح علـــى املوضــــع الــــنجس  -–للنعلـــني حركــــة ولكـــن قصــــد النــــيب 

–والنعالن متنجسان فأزاهلما عليه الصالة والسالم تصحيحاً لصالته، ومنها ما ثبت يف الصـحيحني عـن النـيب 
-:  ملــا قــام النــيب  -رضــي هللا عنهمــا–أن ابـن عبــاس–-  يف الليـل يصــلي قــام ابــن عبــاس فتوضــأ وقــام عــن

–. فهـذه احلركـة وهـي إدارة ابـن عبـاس وحتـرك ابـن عبـاس "فأخـذن وأدارن عـن  ينـه"قـال :  -–يسار النـيب 
فــه الــذي ينبغــي أن مــن الشــمال إىل اليمــني قصــد منهــا مصــلحة الصــالة وهــو تصــحيح موق -رضــي هللا عنهمــا

وكـان جـابر عـن  ينـه فجـاء جبـار ووقـف  أنـه صـلى جبـابر -–يكون عليه . ويف احلديث الصـحيح عـن النـيب 
وهـــذه حركـــة ملصـــلحة  ،-ســـالمه عليـــه صـــلوات هللا و  - فأخـــذما ودفعهمـــا وراء ظهـــره -–عـــن يســـار النـــيب 

التحف بالرداء أثناء صـالته . فمـن جممـوع  أنه :الصالة . وثبت يف احلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم
أخــذ العلمــاء دلــيالً أنــه جيــوز للمســلم وللمصــلي أن يتحــرك أثنــاء  -–هــذه الســنن واآلثــار الثابتــة عــن النــيب 

صالته ملصلحة الصالة، وقد جتوز احلركة أيضاً دفعاً للضرر كما لو إذا رأى حية أو عقـرب وحتـول عـن موضـعها 
أتاه الشيطان بشـهاب مـن نـار دعسـه عليـه الصـالة والسـالم وخنقـه وهـذا دفـع للضـرر ملا  -–ألن رسول هللا 
وهــو أخشــع اخللــق وأتهــم يف صــالته صــلوات هللا  -–فقــال العلمــاء : إذا كــان رســول األمــة  .أثنــاء الصــالة

وســـالمه عليـــه حتـــرك مـــن أجـــل مصـــلحة الصـــالة وحتـــرك دفعـــاً للضـــرر عـــن نفســـه فإنـــه يـــدل داللـــة واضـــحة علـــى 
روعية احلركـــة مـــن أجـــل صـــحة الصـــالة، وأحلـــق العلمـــاء هبـــذا مـــا يتصـــل بالصـــالة ولـــو كـــان مـــن املنـــدوبات مشـــ

واملستحبات، ففي بعض األحيان إذا قيل : بأن سد الفرج يعترب مندوباً فيكون من باب املندوبات، وإذا قيل : 
ي فـ:ى فرجـة يف الصـف الـذي إن إتام الصفوف األهلول من الواجبات فإنه يكون مـن بـاب الواجبـات كـأن تصـل
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أمامــك وأنــت يف الصــالة فإنــك تشــي خطــوات إليهــا بشــرك أن ال تكــون اخلطــوات طويلــة حــىت ال يكــون ذلــك 
حركــة موجبــة للخــروج عــن خشــوع الصــالة وعــن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال املصــلي، فالشــاهد مــن هــذا أن 

ئل ودل إن كانوا أثناء الصالة انتزعت هـذه املسـا يف حديث حتوهلم وهم يف قباء -رضوان هللا عليهم–الصحابة 
 حديثنا على هذه املسائل .

هــــذا اآلت اختلــــف يف امســــه علــــى ثالثــــة أقــــوال : قيــــل إنــــه عبــــاد بــــن هَنيــــك  ] سذ جرررراءهم آتو [:  قــــال 
يك وقيل : عباد بن بشر وقيل : عباد بـن وهـب  -رضي هللا عنه وأرضاه–األنصاري  رضـي هللا عـن –وقيل : هنهل
مررر أل يسررتدينل وقررد أُ  ،قررد أنررز: عليرره الليلررة قرررآل   سل رعررو: هللا ، فدررا:سذ جرراءهم آتو  ].  -اجلميــع

 .«فاستقَبلوها  »ويف رواية :  [الكعينة فاعتديِنلوها 
فيه دليل على مشـروعية العمـل رـرب الواحـد وذلـك أن الـذي أخـربهم بتحـول القبلـة  [سذ جاءهم آت  ]قوله : 
من قبلة الشـام بيـت املقـدس إىل قبلـة الكعبـة إمنـا هـو رجـل واحـد، ومـع ذلـك عمـل  -–رسول هللا  وانصراف

بقولـه يف أعظـم األمـور  -رضـي هللا عـنهم–عليهم ذلك، وعمل الصـحابة  -–الصحابة بقوله ومل ينكر النيب 
–وأعظــم الشــؤون وهــو شــأن الصــالة فــدل علــى أن خــرب الواحــد يعتــرب حجــة يف مثــل هــذا؛ وعليــه بــىن العلمــاء 

شــهور إفادتــه للعلــم وأنــه يشــرع العمــل بــه كمــا يشــرع العمــل بغــريه مــن األخبــار الــيت هــي أقــوى كامل -رمحهــم هللا
ألخبــار تتفــاوت قوتــه يف الداللــة علــى العلــم وحصــول الطمأنينــة، ودــل تفصــيل كــالً مــن هــذه اواملتــواتر، إال أن  

رضـــوان هللا –ذلـــك يف كتـــب األصـــول وكتـــب مصـــطلح احلـــديث؛ فالشـــاهد أن خـــرب الواحـــد عمـــل بـــه الصـــحابة 
أرســـل إىل اآلفـــاق كتبـــه إىل قيصـــر وإىل كســـرى وإىل املقـــوقس وإىل غـــريهم  -–بـــل إن رســـول األمـــة  -علـــيهم

األفراد واآلحاد فدل على أن خرب الواحد تقوم بـه احلجـة ويوجـب العمـل خاصـة إذا احتفـت القـرائن أرسلها مع 
 . وقوله بصدق صاحبه وعدالة ناقله وضبطه وأنه  ن يوثق رربه

ــد إذا كانــت عظيمـة الشــأن ويغلــب علــى توكيديــة   مجلــة   [   سل النرريب ، فدررا:سذ جراءهم آتو  ] ، واجلمـل تؤكَّ
 كدة ألن األمر عظيم .احبها ي:دد أو يشك أو  :ي فجاء بالصيغة املؤ ظن اإلنسان أن ص

هذا يدل على نسـ  السـنة بـالقرآن ألن االسـتقبال لبيـت املقـدس   [قد أنز: عليه الليلة قرآل  سل النيب  ]
فجـاء القـرآن ونسـ  ذلــك،  -–وكـان الصـحابة يسـتقبلون بيـت املقـدس بفعـل النـيب  -–كـان بفعـل النـيب 

وهــذا مــن نســ  الســنة بــالقرآن وقــد ينســ  القــرآن القــرآن وقــد تنســ  الســنة الســنة وقــد ينســ  القــرآن الســنة وقــد 
تنسـ  السـنة القـرآن وهـي أنــواع النسـ  األربعـة املعروفـة، فهــذا مـن نسـ  السـنة بــالقرآن مث كـذلك هـذا النـوع مــن 

واضـحة النسـ  اإلزالـة والرفـع، يقـال : نسـخت الشـمس الظـل إذا  النس  يعترب أصل النس  حـىت تكـون الصـورة
أزالته ورفعته، أما بالنسبة لالصطالل فهو رفع احلكـم الشـرعي الثابـت رطـاب متقـدم رطـاب آخـر مـ:اخ عنـه، 
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بعــد  حكــم  آخــر -–فيــأيت حكــم يف الشــريعة دل عليــه دليــل الكتــاب أو الســنة أو مــا معــاً مث يــأيت مــن هللا 
ينقل العباد مـن شـيء إىل مثلـه يف املشـقة  -–س  ما تضمنه األول وإذا حصل هذا النس  فإن هللا األول ين

والتعب والعنـاء، وقـد يـنقلهم مـن شـيء شـديد إىل شـيء أخـف وقـد يـنقلهم مـن شـيء خفيـف إىل مـا هـو أثقـل 
إن النســ  يــأيت وأعظــم وحين ــذ يكــون مــن بــاب نســ  األخــف باألثقــل، فقــال العلمــاء : إذا نســ  هللا احلكــم فــ

على هذه الثاله الصور إما أن ينس  الشيء مبثله مثـل الـذي معنـا فقـد نسـ  اسـتقبال بيـت املقـدس باسـتقبال 
أن نفــس الفعــل متســاو  فأنــت إذا  ل الشــاهد، لكــن دــ-كمــا ال  فــى–الكعبــة وإن كانــا متفــاوتني يف الفضــل 

حــد فحين ــذ انصــرف املكلــف مــن شــيء إىل توجهــت إىل بيــت املقــدس أو توجهــت إىل الكعبــة نفــس التوجــه وا
كمـا هـو األثقـل بـاألخف فيخفـف علـى العبـاد   -–مثله فهذا من باب نسـ  الشـيء مبثلـه، وتـارة ينسـ  هللا 

جيــب علــى املســلم أن يصــابر العشــرة فنســ  مبصــابرة االثنــني فهــذا مــن بــاب نســ   احلــال حينمــا كــان يف اجلهــاد
))  -رضـــي هللا عنهـــا–ل ويـــدل عليـــه حـــديث أم املـــؤمنني عائشـــة األثقــل بـــاألخف، وقـــد ينســـ  األخـــف باألثقـــ

فرضــت الصــالة ركعتــني ركعتــني فــأقرت يف الســفر وزيــدت يف احلضــر (( فكانــت الصــالة أول مــا فرضــت ركعتــني 
ركعتني فأصبحت أربعاً، وَمثَّل العلماء له أيضاً بـأن الفـرض كـان يف أول اإلسـالم إمنـا هـو صـيام يـوم عاشـوراء مث 

ام شهر رمضـان فأصـبحت الفريضـة ثالثـني يومـاً، ويف رمضـان أمثلـة علـى النسـ  ولـذلك يقـول بعـض نس  بصي
العلماء : فيه نس  األثقل باألخف واألخف باألثقل فإهنم كانوا يف أول الصيام إذا نام الرجل بالليل حـرم عليـه 

الشــرب إىل طلــوع الفجــر األكــل والشــرب إىل أن تغيــب الشــمس مــن اليــوم الــذي يليــه، مث نســ  وأحــل األكــل و 
الصادق، فهذا من باب نس  األثقل باألخف، والعكس أيضاً كانت الفريضة بعاشـوراء كمـا ثبـت يف الصـحيح 

قال : )) إن هللا فرض علـيكم صـوم هـذا اليـوم يف مقـامي هـذا فمـن أصـبح مـنكم صـائماً فليـتم  -–أن النيب 
 .صومه ومن أصبح مفطراً فليمسك بقية يومه ((

صرف املؤمنني من استقبال بيت املقدس إىل استقبال الكعبة، وهلل احلكمة البالغة فـاهلل  -–أن هللا  :الشاهد
تعاىل ما أمر وال هنى إال مبا فيه خـري العبـاد يف ديـنهم ودنيـاهم وآخـرهتم، وقـد يعلـم النـاس ويطلعـون علـى بعـض 

العليم فنقل العبـاد مـن اسـتقبال بيـت  حيكم وال معقب حلكمه وهو احلكيم -–احل كم وقد ال يعلمون وهللا 
حبــه للكعبــة وهــي أشــرف وأفضــل مــن بيــت املقــدس ولــذلك  املقــدس إىل اســتقبال الكعبــة وقــد علــم مــن نبيــه 

جعل هللا الصالة يف البيت احلرام ويف مسجد الكعبة والصحيح أن مكة كلها وحرم مكة كلـه مبائـة ألـف صـالة، 
مسـجد الكعبـة فيـه فضـيلة ال توجـد  لـذلك قـالوا : هـي أفضـل وألنو  وجعـل الصـالة يف بيـت املقـدس رمسـمائة

بـالطواف إال بـه فهـذه فضـيلة عظيمـة  -–على وجه األرض وهي فضيلة الطواف بالبيت حيث مل يأذن هللا 
، وصـرف هللا نبيـه -–أن يطهـر بيتـه للطـائفني لشـرفه وكرامتـه عنـد هللا  ولذلك أمر هللا نبيه اخلليل وحبيبه 
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كـان حيبهـا ولـذلك ملـا كـان مبكـة كـان يسـتقبل الكعبـة وبيـت املقـدس فكـان   -–إىل الكعبة قـالوا : ألن النـيب 
يصـــلي بـــني الـــركنني لكـــي يصـــيب اســـتقبال الكعبـــة واســـتقبال بيـــت املقـــدس، فلمـــا حتـــول إىل املدينـــة تعلـــق قلبـــه 

ــــــــة وصــــــــرفه هللا  ــــــــال تعــــــــاىل :   -–بالكعب   ڻ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ كمــــــــا ق

فعلـــم هللا حبـــه صـــلوات هللا وســــالمه عليـــه للكعبـــة ولــــذلك  چ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہۀ
ڻ  ۀ  چ ون عـم مـا قالـت ملـا نزلـت هـذه اآليـة :  -رضي هللا عنهـا وأرضـاها–قالت أم املؤمنني عائشة 

وكمـا أرضـاه يف  أي أن هللا حيـب أن يرضـي نبيـه  "ما أرى ربك إال يسعى فيما يرضيك"قالت :  چ ۀ
-–والفضـل كلـه هلل  چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ الدنيا فإنه يرضيه يف اآلخرة كما قال سـبحانه : 

كـــان حيـــب التوجـــه إىل الكعبـــة وملـــا صـــرف إليهـــا قـــالوا : طَيَّـــب هللا خـــاطر نبيـــه   - –أن النـــيب  :فاملقصـــود .
صــلوات هللا وســالمه عليــه بــذلك . وثانيــاً : أن اليهــود كــانوا يف املدينــة وهــم أهــل كتــاب وعنــدهم ديــن مســاوي  

رة فكــان كاملســلمني فكــانوا حينمــا يصــلي املســلمون يصــلون إىل بيــت املقــدس وذلــك يف أول قــدومهم بعــد اهلجــ
ويقولـون : هـو  -–يستقبل قبلتنا فكـانوا يشـمتون يف النـيب انظروا إىل دمد ينهى عن ديننا و  اليهود يقولون :

يســـتقبل قبلتنـــا فالقبلـــة هـــي أشـــرف مـــا يكـــون يف العبـــادة ألن الصـــالة هـــي أعظـــم مـــا يف الـــدين بعـــد الشـــهادتني 
وصــحبه ذلــك ويقولــون للمنــافقني هــذا  -–نــيب واســتقبال القبلــة فيهــا لــه شــرف عظــيم فكــانوا يعيبــون علــى ال

 وأمته إىل قبلة الكعبة . القرآن بصرف نبيه  -–فأنزل هللا 
للقــرآن والــذي  يقــول العلمــاء : إن هــذا النــزول ،يســتقبل فيهــا بيــت املقــدس -–مضــت املــدة الــيت كــان النــيب 
قالوا : إن هذا وقـع بعـد سـتة عشـر  [ قد أنز: عليه الليلة قرآل سل النيب ] قوله : أخرب عنه الصحايب يف 
–إىل املدينة أي سنة وأربعة أشهر، وقال بعض العلماء : إنه كان بعد قـدوم النـيب  -–شهراً من مقدم النيب 

-  بثمانيــة عشــر شــهراً أي ســنة ونصــف وقيــل بســبعة عشــر شــهراً، واألول أنــه ســتة عشــر أقــوى األقــوال عنــد
من قبلـة بيـت املقـدس إىل  -–انصراف النيب  ، ووقعت هذه احلادثة وهي-هم هللارمح–ن أهل العلم طائفة م

 . -–يف شهر شعبان من السنة الثانية من هجرة النيب  تقبلة الكعبة وقع
 ،مرررر أل يسرررتدينل الكعينرررةوقرررد أُ  ،الليلرررة قررررآل عليررره قرررد أنرررز: ] سل النررريب قــال رضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه : 

 ؛فجــاءت بصــيغة البنــاء للمجهــول -–أمــره هللا  :أي "مــرأهل " مــر أن يســتقبل الكعبــة"،وقــد أهل " ها [لو فاعررتدينِ 
ــــاهي يف الشــــرع إال هللا  هألنــــ ــــة  -–والنــــيب  -–ال آمــــر وال ن ــــه وقــــد أمــــر أن يســــتقبل الكعب مبلــــث عــــن رب

فاستقب لوها، وضبط بعـض العلمـاء ذلـك فاسـتقَبلوها، فاسـتقبلوها أي يـا معشـر املصـلني احنرفـوا إىل جهـة الكعبـة 
، ويف هـذا دليـل علـى املسـألة وأنـتم مـأمورون كمـا أهلمـر  -–وإىل جهة مكة واستقبلوها أي امتثلوا أمر هللا 
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تكـون أمتـه مامهـا ولـذلك األمـر لـه أمـر ألمتـه و هو أمر ألمته ألنـه قـدوة األمـة وإ -–للنيب األصولية أن األمر 
ۅ  ۅ  چ كقوله تعـاىل :   -عليه الصالة والسالم  -صيق احلكم به تبعاً له إال إذا دل الدليل على خت

فهـــذا يـــدل علـــى ختصـــيق احلكـــم بـــه صـــلوات هللا وســـالمه عليـــه ولـــه خصوصـــيات ال   چ ۉ  ۉ  ې
 األمة صلوات هللا وسالمه عليه . يشاركه فيها غريه من

استداروا إىل جهة الكعبة، ويف هذا دليل على جواز احلركة ملصـلحة الصـالة، ويف  :أي [ لوهافاعتدين  ] وقوله : 
أنـــه ملـــا جـــاءهم اخلـــرب حتـــول الرجـــال مكـــان النســـاء  -رضـــي هللا عـــنهم وأرضـــاهم–حـــديث القبلتـــني لبـــس ســـلمة 

الرجـال وهـذا يـدل ويؤكـد علـى مشـروعية وجـواز احلركـة يف داخـل الصـالة وأهنـا ال تـؤثر إذا كانـت  والنساء مكان
 كثـرياً  ـرج اإلنسـان ملصلحة الصالة، أما إذا كانت لغري مصلحة الصـالة فإهنـا توجـب الـبطالن إذا كانـت عمـالً 

 : )) إن يف الصالة لشغالً (( . و هي ة املصلي قال عن حال 
بعباده وأن هذه األمة مفضلة على غريها من األمم؛ والسـبب  -–دليل على سعة رمحة هللا  يف هذا احلديث

وكـان الـذي يسـتقبل يف بيـت املقـدس إمنـا هـو  -–أن بيت املقدس كان قبلة األنبياء مـن قبـل النـيب  :يف ذلك
اســـتقبال  شـــرف هـــذه األمـــة وخصـــها هبـــذه اخلصوصـــية العظيمـــة وهـــي -–الصـــخرة ولـــذلك قـــالوا : إن هللا 

 .   -–الكعبة ولذلك فهلضلت على سائر األمم باستقباهلا ألشرف املساجد وأفضل البقاع عند هللا 




