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 3 عمدة األحكام

 اس الدرس اخل

 
 باب استقبال القبلة

 آله وأصحابه أمجعني.وعلى  ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني

 القبلة   استقبال   ابب  : -رمحه هللا-قال املؤلف 

 الكعبة.املراد ابلقبلة: 

يت قبلًة؛   ألن الناس يستقبلوهنا بوجوههم، ويقصدوهنا.ُس 

 مسائل متعلقة بباب استقبال القبلة

 .املسألة األوىل: ح كم استقبال القبلة 
 استقبال القبلة شرٌط من شروط صحة الصالة.

 دلَّ على ذلك:

رت ْم فَرَول روا ﴿ :-عزَّ وجلَّ -قول هللا  دليل الكتاب: - د  اْْلَرَرام  َوَحْيرث  َسرا   ترْ َوس ْن َحْيث  َخَرْجَت فَرَول   َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسج 
 .[150]البقرة:..﴾ و ج وَهك ْم َشْطَره  

سوو يف ص صووال ه:  -صوولى هللا عليووه وسوولم-لقووول النوو  دليررل الس ررتة:  -
ُ
إذا ق مررت إىل الةررأة فأسرربو الومررو     َّ »إىل امل

 متفٌق عليه.«. استقبل القبلة فكب  

 .-رمحة هللا عليهم-قد نقله غري واحٍد كالنووي، وابن عبد الرب، وابن حزم دليل اإلمجاع:  -

 يف الةأة. املسألة الثانية: اْلكمة سن استقبال القبلة 

عوزَّ -ص السومايف، إننوه يتجوه ببدنوه إىل ُمعيفوٍم ص األر   مور هللا  -عزَّ وجولَّ -أنه كما يتجه بقلبه إىل هللا اْلكمة األوىل:  -
صل  إىل هللا  -وجلَّ 

ُ
 بقلبه وببدنه.وهو الكعبة، ويكون بذلك قد اجته امل
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مجيًعووا ص ُتتلووا بقووا؛ األر   ميفهوور ألجتمووا؛ األمووة ا سووالمية أن ص اسووتقبال قبلووٍة واحوودة للمسوولمني اْلكمررة الثانيررة:  -
 الواحدة، وذلك سيكون سبًبا ألحتادهم وائتالإهم.

  :سا الواجب يف استقبال القبلة؟املسألة الثالثة 

 امل ةلي له حالتان يف استقبال القبلة:

 اْلالة األوىل: أن يكون قريًبا سن القبلة. -

 .-رمحه هللا-إصابة عني الكعبة، وهذا اب مجا؛، وقد حكاه ابن قدامة  رضهإهذا إ

أن ميكنه معاينة ومشاهدة الكعبة، وهذا متيسر اآلن ص احلورم، حول لوو حوال دون املصول  جودار  إننوه ميكنوه مابط القرب: 
 استقبال عينها  ألن البالط املوجود اليوم موجٌه إىل عينها.

 ن امل ةلي بعيًدا عن الكعبة.اْلالة الثانية: أن يكو  -

سرررا برررَ  »قوووال:  -صووولى هللا عليوووه وسووولم-إهوووذا إرضوووه أن يسوووتقبل جهوووة الكعبوووة  حلوووديح أأ هريووورة ص الصوووحيحني أن النووو  
 .«املشرق  واملغرب  ق بلة

 .املسألة الرابعة: َسْن يسقط عته استقبال القبلة 
 ي ستثىن سن اشرتاط استقبال القبلة يف الةأة حالتان: 

 : عند العجِز عن استقباهلا.اْلالة األوىل -

 .[16]التغابن:..﴾ َفاترَّق وا اَّللََّ َسا اْسَتَطْعت مْ : ﴿-عزَّ وجلَّ -: عموم قوله هللا دليل استثتاؤها

o :العجز له صور؛ ستها 

عنوه وجووب اسوتقباهلا  املريض املتجه إىل غري جهة القبلة وأل يستطيع التحرك، وليس عندم َمون  يوجهوه إليهوا  إهوذا يسوق   -
 إُيصل  على حاله.

 حال شدة املعركة  إيصل  املقا ل إىل جهته. -

 اهلارب من عدٍو أو سبع وخيشى إن وقا ُيصل  أن يدركه. -

 املتنفل الراكب ص سفر.اْلالة الثانية:  -
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  تقليد لغريه؛ فإنه يف ال خيلرو بعرد الةرأة سرن  وال -إن  ان سن أهل االجتهاد-املسألة اخلاسسة: َسْن صلى بغري  اجتهاٍد
 ثأث حاالت:

 أن يتبني له أنه أخطأ القبلة  إهذا  لزمه إعادة الصالة.اْلالة األوىل:  -

أن يتبووني لووه أنووه أصوواب القبلووة  إهووذا حموول خووالت، والصووحي  أن صووال ه صووحيحة وأل  لزمووه ا عووادة  ألنووه اْلالررة الثانيررة:  -
 ة إىل القبلة.حقق املقصود وهو الصال

 أأل يتبني له ش يف  إتلزمه ا عادة  ألنه مفرٌط برتك األجتهاد والتقليد.اْلالة الثالثة:  -

  :َسْن جهل جهة القبلة وهو أهٌل لأجتهاد يف سعرفتها.املسألة السادسة 
 لزمه ذلك، وإن كان ليس من أهل األجتهاد  لزمه التقليد.

  اجتهاد واحد؟املسألة السابعة: هل يلزسه أن جيتهد لكل صأٍة أم يكفيه 
 النيفر ص األدلة والقرائن اليت هبا يتعني جهة القبلة.املراد ابألجتهاد هنا: 

  هووول ُيصووول  ابألجتهووواد األول أم نقوووول لوووه: أعووود إووونذا اجتهووود الرجووول لصوووالة الفجووور وصووولى، إووونذا جوووايف وقووو  صوووالة اليفهووور
 األجتهاد؟

: أنه أل يلزمه أنه جيتهد لكل صالة ما مل يطرأ عليه شٌك جديد  إنذا طرأ عليه شٌك جديود إنننوا الةحيح سن أقوال العلما 
 نقول له: أعد األجتهاد.

 املسألة الثاستة: هل يةح االجتهاد يف اْلضر  ما يةح يف السفر؟ 
ؤال وحنوووه نكوون، الوصووول إىل القبلووة ص طريووق السووعلووى خووالت  والصووحي  أنووه أل يصوو  األجتهوواد ص احليوور  ألن إمكانيووة 

 خبالت السفر.
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َلت رره   َظْهررر   َعَلررى ي َسررب  ح   َ ررانَ   -وسررلم عليرره هللا صررلى- اَّللَّ   َرس ررولَ  َأنَّ » :عتهمررا هللا رمرري ع َمرررَ  ابْررن   َعررنْ   َ ررانَ   َحْيررث    رَاح 

ه   ي وس ئ    َوْجه ه    «.يَرْفَعل ه   ع َمرَ  اْبن   وََ انَ   ب َرْأس 

 «. بَع ري ه   َعَلى ي وت ر   َ انَ » :ر َوايَةٍ  َويف  

َها ي َةل  ي ال َأنَّه   َغرْيَ »: َول م ْسل مٍ   «.اْلَمْكت وبَةَ  َعَليرْ

 «.اْلَفَرائ ضَ  إالَّ »: َول ْلب َخار ي   

َلت ه   َظْهر   َعَلى ي َسب  ح   َ انَ   -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَّ   َرس ولَ  َأنَّ قوله:  -  رَاح 

ألن التسوبي  جوزيٌف مون الصوالة، إهوذا مون ابِب إطوال  الصالة الناإلة  وإمنا أطلق التسبي  على الصالة  املراد ابلتسبيح هتا: 
 .اجلزيف وإرادة الُكل

أنووه يُسووتن  موون اشوورتاط وجوووب اسووتقبال القبلووة ص الصووالة  صووالة الناإلووة للمسوواإر الراكووب، وهووذا حمووُل  :اْلررديث دليررٌل علررى
 إمجاٍ؛.

راحلووة، وأل ُ صوولى إأل إىل جهووة صووالة الناإلووة، وخوورال هبووا صووالة الفرييووة، إصووالة الفرييووة أل ُ صوولى علووى ال وهتررا قيررد وهررو:
 القبلة إأل لليرورة.

قيم-أن غري املساإر  :قولتا: للمسافر دلَّ على
ُ
 ليس داخاًل ص هذا احلُكم. -امل

 خرال به غري الراكب.قولتا: الرا ب 

َلت ه   َظْهر   َعَلى ي َسب  ح   َ انَ   -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَّ   َرس ولَ  َأنَّ قوله:  -  رَاح 

 التتفل يف السفر على نوع :إيه مشروعية التنفل ص السفر، و

 التوع األول: التفل امل طلق. -

 وهذا ُيصلى وأل إشكال.

 التوع الثاين: التفل امل ع . -



 يخ / عمر القثمي الش – 3 –عمدة األحكام 

 

 

6 

 

يوووم  -صولى هللا عليووه وسولم-وحنوهوا.. إهووذه ُ صولى كووذلك ص السوفر، وقوود صولى النوو  كالُسونن الروا ووب، والُيوحى، والووو ر، 
 الفت  مثان ركعات اليحى، وكان حياإظ على ُسنة الفجر والو ر ص السفر.

 : را بة اليفهر، واملغرب، والعشايف  إهذه أل يُشر؛ صالهتا ص السفر.ي ستثىن سن الستن الرواتب

  :ستقبل القبلة عتد تكبرية اإلحرام   نقول له: اجته حيث وجهك؟هل جيب أن يَسْن أراد أن يتتفل يف السفر؛ سسألة 
 ص املسألة خالت، الصحي  التفصيل: 

 إنن كان املساإر راكًبا  إال يلزمه استقبال القبلة عند  كبرية ا حرام، بل يُستحب ذلك، وهو رواية عن ا مام أمحد. -

زمه  كبرية ا حرام إىل القبلة، ُُثَّ ميش  على جهته، وذلك ألن  كبرية ا حرام مدهتا يسرية، وأل املساإر ماشًيا  إيلوإن كان  -
رمحره -وهراا اختيرار شريإل اإلسرأم ابرن تيميرة  قطعه عن سفره وأل  يره، وأما بقية أإعوال الصوالة إوال يلزموه إيهوا اسوتقبال القبلوة، 

 .-هللا

صرلى -أن التر  » -رضو  هللا عنوه وأرضواه-لوجووب مجهوور العلموايف، وقود أجوابوا عون حوديح أنوس وقد ذهوب إىل عودم ا -
أنه جمرد إعل، والفعل  «إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بتاقته القبلة؛ فكب    َّ صلى حيث  ان وجهه ور ابه -هللا عليه وسلم

 أل يدل على الوجوب  هلذا قالوا ابألستحباب.

 كمة سن إسقاط استقبال القبلة يف التافلة؟سسألة: سا اْل 

 ص ذلك عدة حكم منها: 

 (.وال يزال عبدي يتقرب إيل  ابلتوافل حىت أحبه: )-عزَّ وجلَّ -احلح على ا كنار من النواإل  كما قال هللا  -

إيهوا  لُيكنوور منهووا العبوود،  -عووزَّ وجوولَّ -  وهلووذا خفوا هللا -عبوادة الصووالة-العبووادة  هلووذه -عووزَّ وجولَّ -ا شوارة إىل حمبووة هللا  -
 هلا: أنه أول ما إرضها إرضها مخسني. -سبحانه و عاىل-وقد دلَّ على حمبته 

 .-عزَّ وجلَّ -حل أل ينقطع املساإر عن الصلة ابهلل  -

 «. بَع ري ه   َعَلى ي وت ر   َ انَ » :ر َوايَةٍ  َويف  قوله:  -

َها ي َةل  ي ال َأنَّه   َغرْيَ »: َول م ْسل مٍ   «.اْلَمْكت وبَةَ  َعَليرْ

 .«اْلَفَرائ ضَ  إالَّ »: َول ْلب َخار ي   

 إيه دليٌل على أن الو ر ليس بواجب، وهو مذهُب مجهور العلمايف.
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ه   ي وس ئ  قوله:  -  ب َرْأس 

 إق ، وجيعل السجود أخفض من الركو؛.إيه بياٌن لكيفية الصالة على الراحلة، وأنه إمايًف ابلرأس 

ي ةرلى  -صرلى هللا عليره وسرلم-رأيرت رسرول هللا »قوال:  -رضو  هللا عنوه-: حوديح عوامر ابون ربيعوة وقد دلَّ علرى ذلرك
 «.جيعل  السجود أخفض سن الر وع». متفٌق عليه. وص روايٍة للرتمذي: «حيث توجهت به ي وس ئ برأسهعلى راحلته 

 الحديث الثاني

َتَمرا»: قَرالَ  عتهمرا هللا رمري ع َمرَ  ْبن   اَّللَّ   َعْبد   َعنْ  َّ  إنَّ : فَرَقرالَ   آتٍ  َجراَ ه مْ  إذْ  الة رْبح   َصرأة   يف   ب ق َبرا َ  التَّراس   بَريرْ - التَّر  
َلررةَ  َعَلْيرره   أ نْررز لَ  قَرردْ  -وسررلم عليرره هللا صررلى رررَ  َوقَرردْ   قر ررْرآنٌ  اللَّيرْ ْقب لَ  َأنْ  أ س  َلررةَ  َيْسررترَ ْقب ل وَها  اْلق برْ ررام   إىَل  و ج رروه ه مْ  وََ انَررتْ . َفاْسررترَ   الشَّ

 «.اْلَكْعَبة   إىَل  َفاْسَتَدار وا

َتَماقوله:  -  ب ق َبا َ  التَّاس   بَريرْ

قُبايف: كان  قرية  بعد عن املدينة ميلني، وه  ص الطريق إىل مكة، وهبا مسجد قبايف، وقد قيل: إنه املسجد الذي أُسوس علوى 
 التقوى.

 آتٍ  َجاَ ه مْ  إذْ قوله:  -

)إذ (:  دل على الفجائية، إفاجأهم هذا الرجل وهم ص الصالة، وقد كان نصا القبلة مون بيو  املقودس إىل الكعبوة ص شوهر 
بي  املقدس ستة عشر أو سوبعة عشور شوهًرا كموا ص  إىل -صلى هللا عليه وسلم-وقد صلى الن  شعبان ص السنة النانية من اهلجرة، 

 حديح الربايف بن عازب ص الصحيحني.

َّ  إنَّ قوله:  - َلةَ  َعَلْيه   أ ْنز لَ  َقدْ  -وسلم عليه هللا صلى- التَّ    قر ْرآنٌ  اللَّيرْ

 والُسنة. إيه دليل على أن القرآن منزٌل وليس تلو ، وقد  وا رت على ذلك دألئُل الكتاب(: أ ْنز لَ  َقدْ )

َلةَ  َعَلْيه   أ ْنز لَ  َقدْ )  اآلايت. [144]البقرة:..﴾ َقْد نَرَرى تَرَقل َب َوْجه َك يف  السََّما   : ﴿- عاىل-(: املراد بذلك قوله قر ْرآنٌ  اللَّيرْ

ْقب لَ  َأنْ  أ س رَ  َوَقدْ قوله:  - َلةَ  َيْسترَ ْقب ل وَها  اْلق برْ  َفاْسترَ

 وقو؛ النسخ ص ا سالم، وقد ذُكر أن أول ما نُسخ من الشريعة ُحكم القبلة. فيه دليٌل على:

 اْلَكْعَبة   إىَل  َفاْسَتَدار وا  الشَّام   إىَل  و ج وه ه مْ  وََ اَنتْ قوله:  -

 إيه مشروعية احلركة ص الصالة ملصلحتها.
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 سسألة: أقسام اْلر ة يف الةأة 
  نقسم احلركة ص الصالة إىل عدة أقسام:

 القسم األول: حر ة واجبة -

 كالتحول إىل القبلة عند  بينها، وكنزالة النجاسة أثنايف الصالة، وكاحلركة لفعل األركان والواجبات.

 القسم الثاين: حر ة سستحبة -

 كحركة لسد إرجة ص الصا، وكاحلركة لفعل ُسنن الصالة.

 القسم الثالث: حر ة سكروهة -

 مصلحة الصالة.ضابطها: كل حركة قليلة لغري 

 العبح اليسري ابلساعة.سثاهلا: 

رسة -  القسم الرابع: حر ة ُم 

 ُكل حركٍة كنرية متواليٍة  لغري مصلحة الصالة.مابطها: 

 اْلَكْعَبة   إىَل  َفاْسَتَدار واقوله:  -

 إيه وجوب األحنرات للقبلة أثنايف الصالة إذا  بني له ذلك ص الصالة

  تبيتت له القبلة  فإنه ال خيلو سن حالت :القبلةسسألة: َسْن صلى إىل غري َّ     
 أن  تبني له أثنايف الصالة، إهذه جيب أن يتحول إىل القبلة ويُكمل صال ه للحديح الذي معنا.اْلالة األوىل:  -

 وهذه سبق ا شارة إليها. أن يتبني له بعد الصالة،اْلالة الثانية:  -

 الحديث الثالث
ري ينَ  ْبن   َأَن    َعنْ  ْلَتا»: َقالَ  س  ْقبرَ َارٍ  َعَلى ي َةل  ي فَرَرَأيْرت ه    التَّْمر   ب َعْ    فَرَلق يَتاه    الشَّام   س نْ  َقد مَ  ح  َ  َأَنساً  اْسترَ  س نْ  َوَوْجه ه    مح 

َلررة   َيَسررار   َعررنْ  يَرْعرر   - اْْلَان ررب   َذا َلررة ؟ ل غَرررْي   ت َةررل  ي رََأيْرت رركَ : فَرق ْلررت   -اْلق برْ  عليرره هللا صررلى- اَّللَّ   َرس ررولَ  رََأيْررت   َأين    لَررْوال: فَرَقررالَ  اْلق برْ
 .«فَرَعْلت ه   َسا يَرْفَعل ه   -وسلم

 جواز صالة الناإلة للمساإر، وأنه أل جيب عليه استقبال القبلة. يدل هاا اْلديث على:
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ْلَتاقوله:  - ْقبرَ  الشَّام   س نْ  َقد مَ  ح  َ  َأَنساً  اْسترَ

رضو  -ى ما كان عليوه السولا الصوان مون إجوالل أهول العلوم و ووقريهم، واألحتفوايف هبوم، إهوؤأليف خرجووا إىل أنوٍس إيه دليٌل عل
 يستقبلونه ص الطريق. -هللا عنه وأرضاه

 التَّْمر   ب َعْ    فَرَلق يَتاه   قوله: -

 غرأ الكوإة. إهذه بلدة قريبة من األنبار

َلة   ل َغرْي   ت َةل  ي رََأيْرت كَ قوله:  -  اْلق برْ

 إيه حرص السلا على  فصيل العلم، وعد األستنكات عن السؤال عما يُشكل عليهم.

: أنه أل ينبغ  للُمسلم أن يستح  أن يسأل عما أُشكل عليه من أمر دينه، حل ولو كان صاحب علٍم أو يف هاا دليٌل على
 وجاهٍة أو مكانة، إننه أل أينا أن يسأل عن الش يف الذي أُشكل عليه.

 فَرَعْلت ه   َسا يَرْفَعل ه   -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَّ   َرس ولَ  رََأْيت   َأين    َلْوالقول أن :  -

 -صولى هللا عليوه وسولم-تأسو  ابلنو  مون شودة احلورص علوى ال -رضووان هللا علويهم-: موا كوان عليوه الصوحابة فيه دليرل علرى
 خاصًة ص أمور العبادات.

َوون  سووؤل عوون مسووألة ص الشوور؛ وأجوواب بووذكر احلكووم أن يووذكر الوودليل مووا أمكوونعلووى أنووه -وإيووه كووذلك دليووٌل 
، إهنوووا ينبغوو  مل

 إعل ذلك. -صلى هللا عليه وسلم-ذكر املستند الشرع ، وهو أنه رأى الن   -رض  هللا عنه وأرضاه-نالحظ كيا أن أنًسا 
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