
القبلة     استقبال      في73      ح     الحأكام     عمدة     شرح

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس بقباء عن
عليه الله صلىفي صلة الصبح إذ جاءهم آٍت ، فقال : إن النبي 

َيسَتقبل القبلة وسلم أأِمـِر أن  أأنُزل عليه الليلة قرآن ، وقد  قد 
ألوُها  َِبـِ ، وكانُت وجوُههم إلى الشام ، فاستداروا إلىفاستقـِ

الكعبة .

:  مسَائل الحديث في
، تربوُية وقضايا ، عقدية مسَائل على اشتمل عظيم حأديث هذا

 وسلم عليه الله صلى النبي لصحاب وفضائل
: فـِ مسَائله وأما

ورسوُله الله لمر عنهم الله رضي الصحابة استجابة  = قوُّة1
. إليه ومبادرتهم ، ذلك في ومسَارعتهم ، وسلم عليه الله صلى

صلى ورسوُله الله خبر من بالخبر الرجل يأتي أن يكفيهم وكان
. له فيسَتجيبوُن وسلم عليه الله

من حأديث أنُس بن مالك رضي الله عنه ومسَلم البخاري روى
قال : إنُي لقائم أسقي أبا طلحة وفلنُا وفلنُا إذ جاء رجل

أحأّرمت فقال : وهل بلغكم الخبر ؟ فقالوُا : وما ذاك ؟ قال : 
الخمر . قالوُا : أهرق هذه القلل يا أنُس . قال : فما سألوُا

. خبر الرجلراجعوُها بعد عنها ول 
القبلة تحوُيل خبر فأخبرهم آٍت أتاهم أنُه الحديث هذا وفي

. فاستداروا
الكذب عنهم أيعرف لم عنهم الله رضي الصحابة جيل  = أن2
أغر وإن الله صلى الله رسوُل لمر الستجابة هذه كانُت ولذلك ، ص
، له تصديقا الرجل بخبر يكتفوُن ذلك لجل وكانُوُا ، وسلم عليه

ِبر عن يسَألوُن ول أمخ أهل عند عدالتهم عن أيسَأل ل ولذا ، ال
. السَنة
ابن إلى هذا : جاء قال طاووس عن المقدمة في مسَلم روى
: عباس ابن له فقال ، يحدثه - فجعل كعب بن بشير - يعني عباس

أعـِد له فقال ، حأدثه ثم ، له فعاد ، وكذا كذا لحديث أعـِد لحديث : 
وأنُكرت كله حأديثي أعرفت أدري : ما له . فقال له فعاد ، وكذا كذا
: إنُا عباس ابن له فقال ؟ هذا وعرفت كله حأديثي أنُكرت أم ؟ هذا
أيكذب يكن لم إذ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عن نُحدث كنا

. عنه الحديث تركنا والذلوُل الصعب الناس ركب فلما ، عليه
فجعل عباس ابن إلى العدوي بشير : جاء قال مجاهد عن وروى
. قال وسلم عليه الله صلى  الله رسوُل : قال ويقوُل يحدث

يأذن ل عباس ابن فجعل ، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل
تسَمع أراك ل لي ما عباس ابن : يا . فقال إليه ينظر ول لحديثه
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؟ تسَمع ول وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عن أحأدثك ؟ لحديثي
رسوُل قال يقوُل رجل سمعنا إذا مرة كنا : إنُا عباس ابن فقال

، بآذانُنا إليه وأصغينا أبصارنُا ابتدرته وسلم عليه الله صلى الله
نُعرف ما إل الناس من ينفذ لم والذلوُل الصعب الناس ركب فلما

 .
ّلع3  ، القبلة استقبال إلى وسلم عليه الله صلى النبي  = تط

إلى أيصلي كان مكة في كان لما والسَلم الصلة عليه فإنُه ولذا
إل ذلك وما ، المقدس بيت وبين بينه الكعبة ويجعل المقدس بيت

. اليهوُد مخالفة على لحرصه
: عنه الله رضي أنُس حأديث ففي

كان يصلي نُحوُ بيت وسلم عليه الله صلىأن رسوُل الله 
ْد( المقدس فنـِزلت  ّلَب َنَرىَ َق َق ِهَك َت ِء ِفيِ َوْج ّنَك الّسَماَ َي ّل َو ُن َل َلًة َف ْب ِق

َهاَ َوّل َتْرَضاَ َهَك َف ْطَر َوْج ِد َش ْلَمْسِج ِم ا ْلَحَرا ِلمة ) ا َفَمّر رجل من بني س
وهم ركوُع في صلة الفجر ، وقد صلوُا ركعة ، فنادى : أل إن

َلت ، فمالوُا كما هم نُحوُ القبلة . أحأوُّ .  مسَلم  رواهالقبلة قد 
أن رسوُل اللهوفي حأديث البراء بن عازب رضي الله عنه 

صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وسلم عليه الله صلى
أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكوُن قبلته ِقبل البيت ،
وأنُه صلى أو صلها صلة العصر وصلى معه قوُم ، فخرج رجل

ممن كان صلى معه فمّر على أهل المسَجد وهم راكعوُن قال :
ِقبل مكة ، وسلم عليه الله صلىأشهد بالله لقد صليت مع النبي 

فداروا كما هم قبل البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن
أقتلوُا لم نُدّر ما نُقوُل فيهم ، فأنُزل الله تحوُل قبل البيت رجال 

ّلُه َكاََن َوَماَ: (  َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن ّلَه ِإّن ِإيَِماَ ّناَِس ال ُءوٌف ِباَل ) . َرِحيٌم َلَر
وفي رواية للبخاري عنه رضي الله عنه قال : قال كان رسوُل

صلى نُحوُ بيت المقدس ستة عشر أو وسلم عليه الله صلىالله 
يحب وسلم عليه الله صلىسبعة عشر شهرا ، وكان رسوُل الله 

قد نُرى تقلب وجهك في(أن يوُّجـِه إلى الكعبة ، فأنُزل الله 
فتوُجه نُحوُ الكعبة ، وقال السَفهاء من الناس ، وهم) السَماء 
ما ولهم عن قبلتهم التي كانُوُا عليها قل لله: ( اليهوُد 

فصلى) المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مسَتقيم 
رجل ثم خرج بعد ما صلى فمّر وسلم عليه الله صلىمع النبي 

على قوُم من النُصار في صلة العصر نُحوُ بيت المقدس ،
وسلم عليه الله صلىمع رسوُل الله هوُ يشهد أنُه صلى فقال 

وأنُه توُّجـِه نُحوُ الكعبة ، فتحّرف القوُم حأتى توُجهوُا نُحوُ
الكعبة .

عليه الله صلىوفي رواية له قال :  لما قدم رسوُل الله 
المدينة صلى نُحوُ بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر وسلم

ْد شهرا ، وكان يحب أن يوُّجـِه إلى الكعبة ، فأنُزل الله تعالى ( َق
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ّلَب َنَرىَ َق ِهَك َت ِء ِفيِ َوْج ّنَك الّسَماَ َي ّل َو ُن َل َلًة َف ْب َهاَ ِق  ) فوُّجـِه نُحوُ الكعبةَتْرَضاَ
وصلى معه رجل العصر ، ثم خرج فَمّر على قوُم من النُصار

، وأنُه وسلم عليه الله صلىفقال : هوُ يشهد أنُه صلى مع النبي 
أوّجـِه إلى الكعبة ، فانُحرفوُا وهم ركوُع في صلة العصر . قد 

 = في حأديث الباب أن الصلة كانُت صلة الفجر ، وفي4
أيجمع بينهما ؟ حأديث البراء أنُها صلة العصر . فكيف 

قال الحافظ ابن حأجر : والتحقيق أن أول صلة صلها في
بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر ، وأول

صلة صلها بالمسَجد النبوُي العصر ، وأما الصبح فهوُ من حأديث
ابن عمر بأهل قباء .

أسّمي الملّقن ابن قال ِلمة لبني الذي المسَجد :  مسَجد س
. القبلتين

أأِمـِر بل اجتهادية مسَألة ليسَت القبلة استقبال مسَألة  = أن5

المر أول المقدس بيت يسَتقبل أن وسلم عليه الله صلى النبي
. ذلك بعد الكعبة يسَتقبل أن أأِمـِر ثم

: شدة حأالت في إل الصلة لصحة شرط القبلة  = استقبال6
أعذر السَفر في والنافلة الخوُف . وال
، جنب على صلى قاعدا أيطق لم إذا : باب البخاري المام قال
حأيث كان صلى القبلة إلى يتحوُل أن يقدر لم : إن عطاء وقال
. وجهه
في إل الصلة لصحة شرط القبلة استقبال:  النوُوي المام قال

في النافلة وفي الخوُف شدة في .[ يعني اهـِ المذكوُرين الحالين
] السَفر
إل الصلة صحة في شرط القبلة استقبال:  قدامة ابن وقال

. . اهـِ الله رحأمه الخرقي ذكرهما اللتين الحالتين في
القبلة استقبال  = حأالت7

عينها إلى التوُجه لزمه الكعبة بحضرة كان فإن:  النوُوي وقال
وقف ولوُ...  أراد منها جهة أي يسَتقبل أن وله ، منه لتمكنه
. جاز بالكعبة مسَتديرين خلفه والمأموُموُن الكعبة بقرب المام

إذا غاب عن الكعبة وعرفها صلى إليها ، وإن:  أيضا وقال
أيقبل خبره لزمه أن يصلي بقوُله ، ول يجوُز جهلها فأخبره من 

له الجتهاد حأينئذ .
فالحالت في القبلة ثلث :

 – أن يكوُن داخل المسَجد الحرام ( مسَجد الكعبة ) فيجب أن1
يتوُّجه إلى الكعبة .

ّتجه2  – أن يكوُن في مكة وخارج مسَجد الكعبة ، فيجب أن ي
إلى مسَجد الكعبة .

 – أن يكوُن خارج مكة فيجب أن يتوُّجه إلى مكة .3
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ِبدّقـِة ، أتحدد المكان  أوِجدت اللت التي  إل أنُه في زمانُنا هذا 
أتحدد عين الكعبة فيتوُّجه أوِجدت هذه وكانُت معتمدة فإنُها  فإذا 

المصلي إليها .
ول شك أن الصفوُف في مسَاجد المسَلمين في الفاق قد

تخرج أطرافها عن التوُجه إلى عين الكعبة .
 = من كان في البلد فإنُه يسَأل ويتحّرى ، فإن صلى إلى8

أيمكنه السَؤال وقّصر وفّرط غير القبلة في البلد أعاد ؛ لنُه كان 
.

رسوُل مدينة في صلى إذا أصحابنا قالقال المام النوُوي : 
عليه الله صلى الله رسوُل فمحراب وسلم عليه الله صلى الله

العدول يجوُز ول ، يعتمده يعاينه فمن ، كالكعبة حأقه في وسلم
عليه الله صلى الله رسوُل بمحراب ويعني ، بحال بالجتهاد عنه

المعروف هوُ المحراب ( هذا يكن لم لنُه ؛ وموُقفه مصله وسلم
المحاريب أحأدثت وإنُما ، وسلم عليه الله صلى النبي زمن ) في
البقاع سائر المدينة محراب معنى وفي:  أصحابنا قال.  بعده
بطأض إذا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فيها صلى التي

بالشرط المسَلمين بلد في المنصوُبة المحاريب وكذا ، المحراب
خلف بل الجهة في الموُاضع هذه في الجتهاد يجوُز فل ، السَابق

.
أيخبره من يجد ولم الكفار بلد في أو الصحراء في كان من وأما

. عليه إعادة ول ، أيصلي ثم يجتهد فإنُه
به أخذ وقد ، الوُاحأد خبر قبوُل الحديث هذا من العلماء  = أخذ9

عن تحوُّلهم في كما ، مسَألة غير في عنهم الله رضي الصحابة
بل ، الخمر ترك في أنُس حأديث في وكما ، الكعبة إلى قبلتهم

أتب ومعهم الرسل يبعث وسلم عليه الله صلى النبي كان أك إلى ال
. الوُاحأد بالرجل الرؤساء وإلى الفاق
:  الحديث هذا على البخاري المام بوُّب ولذا
والصلة الذان في الصدوقخبر الوُاحأد  إجازة في جاء ما باب

. والحأكام والفرائض والصوُم
الباب حأديث – هذا عمر بن الله عبد حأديث الباب في ذكره ومما

– .
: مسَألتين بين التفريق وينبغي
. به والعمل الوُاحأد خبر : قبوُل الولى

. اليقيني العلم : إفادته والثانُية
بخبر : العمل القاضي . قال اتفاق محل : فهي الولى أما

. به مقطوُع الوُاحأد
أيفيد وقد ، المتوُاتر في كما يقينيا يكوُن فقد ، العلم إفادة وأما
حأجة الحأاد وحأديث ، به العمل يجب ذلك مع ولكنه ، الظني العلم
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ذلك على الجماع حأزم ابن َنَُقل بل ، والحأكام العقائد في بنفسَه
.

كيف تحوُّلوُا من التوُّجـِه إلى بيت المقدس إلى الكعبة ؟ = 10
وتصوُيره [ أي التحوُّل ] أن المام:  حأجر ابن الحافظ قال

تحوُل من مكانُه في مقدم المسَجد إلى مؤخر المسَجد ؛ لن من
استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس ، وهوُ لوُ دار كما هوُ في

َلّما تحوُل المام مكانُه لم يكن خلفه مكان يسَع الصفوُف ، و
تحوُلت الرجال حأتى صاروا خلفه ، وتحوُلت النسَاء حأتى ِصرن
أيحتمل خلف الرجال ، وهذا يسَتدعي عمل كثيرا في الصلة ، ف

أن يكوُن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم
الكلم ، ويحتمل أن يكوُن اغتفر العمل المذكوُر من أجل

أخطا عند التحوُيل بل وقعت المصلحة المذكوُرة ، أو لم تتوُال ال
مفرقة ، والله أعلم .

ألوُها: "  قوُله = 11 َِبـِ "  فاستقـِ
بفتح الموُحأدة للكثر ، أي فتحوُّلوُا إلى:  حأجر ابن الحافظ قال

َبلوُها المخاطبوُن بذلك ، وهم أهل جهة الكعبة ، وفاعل استق
ِبلوُها وفي رواية الصيلي قباء ...  بكسَر الموُحأدة: فاستق

بصيغة المر ... ويرّجح رواية الكسَر أنُه عند المصنف في
التفسَير من رواية سليمان بن بلل عن عبد الله بن دينار في

أأمر أن يسَتقبل الكعبة أل  فاستقبلوُهاهذا الحديث بلفظ : وقد 
، فدخوُل حأرف الستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمٌر ، ل أنُه بقية

الخبر الذي قبله ، والله اعلم .
وقال ابن الملّقن : كسَر الباء فيه أفصح وأشهر من فتحها .

أذى على وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي  = صبر12
عليه الله صلى النبي يسَتقبل أن يسَّرهم كان اليهوُد فإن ، اليهوُد
حأكاه مما قالوُا ما قالوُا الكعبة إلى تحوُّل ولما ، قبلتهم وسلم

ُقوُل: (  بقوُله الله َي ُء َس َهاَ َف ّناَِس ِمَن الّس ُهْم َماَ ال ّ ِهُم َعْن َولَ ِت َل ْب ِتيِ ِق ّل ُنوا ا َكاَ
َهاَ ْي َل ِه ُقْل َع ّل ُق ِل ِر ْلَمْش ِرُب ا ْغ ْلَم ِديِ َوا ْه ُء َمْن َيِ َلىَ َيَِشاَ ٍم ِصَراٍط ِإ ِقي َت )  ُمْس

ّد في كاٍف وهذا ، بالسَفهاء الله َوَصَفهم فقد . قوُلهم ر
عليه الله صلى الله رسوُل فضل وتعالى سبحانُه الله ذكر ثم

، المم سائر على المة هذه وفضل ، النُبياء سائر على وسلم
ً القبلة كانُت أجلها من التي والِحكمة ثم المقدس بيت إلى أول

. الكعبة إلى أحأوُّلت
ِلَك: (  وتعالى تبارك فقال َذ َك ُكْم َو َناَ ْل َع ًطاَ ُأّمًة َج ُنوا َوَس ُكو َت َء ِل َدا َه َلىَ ُش َع

ّناَِس ُكوَن ال َيِ ُكْم الّرُسوُل َو ْي َل ًدا َع ِهي َناَ َوَماَ َش ْل َع َلَة َج ْب ِق ْل ِتيِ ا ّل ْنَت ا َهاَ ُك ْي َل ّ َع ِإلَ
َلَم ْع َن ُع َمْن ِل ِب ّت ِلُب ِمّمْن الّرُسوَل َيِ َق ْن َلىَ َيِ ِه َع ْي َب ِق ِإْن َع َنْت َو ًة َكاَ ِبيَر َك ّ َل َلىَ ِإلَ َع
ِذيَِن ّل َدىَ ا ّلُه َه ّلُه َكاََن َوَماَ ال َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن ّلَه ِإّن ِإيَِماَ ّناَِس ال ُءوٌف ِباَل ) . َرِحيٌم َلَر

لهذا العمل أراد من أن وذلك ، وتسَلية درس اليات هذه وفي
ّدين . السَفهاء أقوُال إلى يلتفت فل ال
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ّدين لهذا العمل أن الصل إن بل النصارى ول اليهوُد أيعجب ل ال
! شايعهم من ول
َلْن( ْنَك َتْرَضىَ َو ُد َع ُهو َي ْل ّنَصاََرىَ َولَ ا ّتىَ ال َع َح ِب ّت ُهْم َت َت ّل َدىَ ِإّن ُقْل ِم ِه ُه ّل َو ال ُه

َدىَ ُه ْل ِئِن ا َل ْعَت َو َب ّت ُهْم ا َء َوا ْه أ
َد َ ْع ِذيِ َب ّل َءَك ا ِم ِمَن َجاَ ْل ِع ْل ِه ِمَن َلَك َماَ ا ّل ِليِّ ِمْن ال َو

ٍر َولَ ) . َنِصي
؟ بالقرآن السَنة ونُسَخ ، بالسَنة القرآن نُسَخ يجوُز  = هل13

. : نُعم الجوُاب
السَنة تكوُن أن بالسَنة القرآن نُسَخ في أيشترط ل أنُه والصحيح

عبادة بن حأديث من مسَلم صحيح في جاء ما بدليل ، متوُاترة
عليه الله صلى قال : قال رسوُل الله عنه الله رضي الصامت

قد جعل الله لهن سبيل : البكرخذوا عني ، خذوا عني ، :  وسلم
. بالبكر جلد مائة ونُفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

الية هذه في جاء لما نُاسخ وهوُ المتوُاتر من ليس الحديث وهذا
ِتيِ: (  ّ ِتيَن َوالل ْأ َفاَِحَشَة َيِ ْل ُكْم ِمْن ا ِئ ُدوا ِنَساَ ِه َتْش ِهّن َفاَْس ْي َل َعًة َع َب ُكْم َأْر ْن ِإْن ِم َف

ُدوا ِه ُهّن َش ُكو َأْمِس ُيوِت ِفيِ َف ُب ْل ّتىَ ا ُهّن َح ّفاَ َو َت ْوُت َيِ ْلَم ْو ا أ
َعَل َ ّلُه َيِْج ُهّن ال ِبيل َل ) َس

.
. أعلم تعالى والله
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