
ثانيةالمحاضرة ال  

فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْزَ انًَْسْجِدِ انْحَزاوِ  قال انهّو تعاىل: قَدْ ََزٍ تَقَهُّةَ ًَجْيِكَ فِي انسًَّاءِ فَهَنٌَُنِّيَنَّكَ قِثْهَةً تَزْضاىا

تهيِىْ ًَيَا انهَّوُ تِاافِم  ًَََّا يَعًَْهٌٌَُ ًَحَيْثُ يا كُنْتُىْ فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْزَهُ ًَإٌَِّ انَّذِيٍَ أًُتٌُا انْكِتابَ نَيَعْهًٌٌََُ أَََّوُ انْحَقُّ يٍِْ رَ

(411) 
 سجد الحرام في القرآن الكريم؟الحكم األول: ما المراد بالم

 :في آيات متفرقة من القرآن الكريم، وفي السنة المطيرة أيضًا، وقصد بو معان عدة {ذكر المسجد الحرام
 .أي جية الكعبة {َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر المسجد الحرام} :الكعبة، ومنو قولو تعالى األول:
مسجدي ىذا خير من ألف صالة فيما سواه  صالٌة في: »--المسجد كّمو، ومنو قولو  الثاني:

ال ُتشّد الرحاُل إاّل إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، : »--وقولو « إال المسجد الحرام
 .«ومسجدي ىذا، والمسجد األقصى

ُسْبَحاَن الذي أسرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن المسجد الحرام إلى } :مكة المكرمة كما في قولو تعالى الثالث:
ُىُم الذين َكَفُروْا } :[ وكان اإلسراء من مكة المكرمة، وقولو تعالى1اإلسراء: ]{مسجد األقصىال

 .[ وقد صدورىم عن دخول مكة52الفتح: ] {َوَصدُّوُكْم َعِن المسجد الحرام
ِإنََّما المشركون َنَجٌس َفاَل } :الحرم كمو )مكة وما حوليا من الحرم( كما في قولو تعالى الرابع:

 .[ والمراد منعيم من دخول الحرم52التوبة: ] {َرُبوْا المسجد الحرام َبْعَد َعاِمِيْم ىذاَيقْ 
 .والمراد بالمسجد الحرام ىنا ىو المعنى األول )الكعبة( والمعنى: فوّل وجيك شطر الكعبة

 الحكم الثاني: هل يجب استقبال عين الكعبة أم جهتها؟

استقبال القبمة فرض من فروض الصالة، ال تصح الصالة بدونو، إال ما جاء في صالة الخوف 
والفزع، وفي صالة النافمة عمى الدابة أو السفينة، فمو أن يتوجو حيث توجيت بو دابتو، لما رواه 

كان يصمي عمى راحمتو حيثما توجيت بو، وفيو --أحمد ومسمم والترمذي: أن النبي 
 .112البقرة: ] {ْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُو اهللَفأَ } :نزلت

هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال وىذا ال خالف فيو بين العمماء، إنما الخالف 
 الجهة؟

 .إلى أن الواجب استقبال عين الكعبة فذهب الشافعية والحنابمة
ة، ىذا إذا لم يكن المصمي إلى أّن الواجب استقبال جية الكعب وذهب الحنفية والمالكية

 مشاىدًا ليا، أّما إذا كان مشاىدًا ليا فقد أجمعوا أنو ال يجزيو إال إصابة عين الكعبة، 
 ال بّد لممشاىد من إصابة العين، والغائب ال بد لو من قصد اإلصابة مع الجية.  والفريق األول يقولون:
 .الكعبةيكفي لمغائب التوجو إلى جية  والفريق الثاني يقولون:



 .استدل الشافعية والحنابمة عمى مذىبيم بالكتاب، والسنة، والقياس :أدلة الشافعية والحنابمة
ووجو االستدالل: أن  {َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر المسجد الحرام} :فيو ظاىر ىذه اآلية أما الكتاب، - أ

استقبال عين الكعبة المراد من الشطر الجية المحاذية لممصمي والواقعة في سمتو، فثبت أن 
 .واجب

فما روي في )الصحيحين( عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو أنو قال: )لّما دخل  وأما السنة: - ب
البيت دعا في نواحيو كّميا، ولم يصّل حتى خرج منو، فمّما خرج صمى ركعتين من  --النبي 

 .فثبت أنو ال قبمة إال عين الكعبةقالوا: فيذه الكممة تفيد الحصر، .(ِقَبل الكعبة، وقال: ىذه القبمة
في تعظيم الكعبة، أمر بمغ مبمغ التواتر،  --فيو أّن مبالغة الرسول وأما القياس: -ج

والصالة من أعظم شعائر الدين، وتوقيُف صحتيا عمى استقبال عين الكعبة يوجب مزيد 
 .الشرف، فوجب أن يكون مشروعاً 

وع بو، وكون غيرىا قبمة أمر مشكوك فيو، ورعايُة وقالوا أيضًا: كوُن الكعبة قبمة أمر مقط
 .االحتياط في الصالة أمر واجب، فوجب توقيف صحة الصالة عمى استقبال عين الكعبة

واستدل المالكية والحنفية عمى مذىبيم بالكتاب، والسنة وعمل  :أدلة المالكية والحنفية
 .الصحابة، والمعقول

ولم يقل: شطر الكعبة، فإّن  {َوْجَيَك َشْطَر المسجد الحرام فقولو تعالى:َفَولِّ  أما الكتاب: -أ
من استقبل الجانب الذي فيو المسجد الحرام، فقد أتى بما أمر بو سواء أصاَب عين الكعبة أم 

 .ال
ما بين المشرق والمغرب » :فقولو عميو الصالة والسالم وأما السنة: - ت

جُد قبمٌة ألىل الحرم، والحراُم قبمٌة ألىل البيُت قبمٌة ألىل المسجد والمس» :وحديث.«ِقْبمةٌ 
 .األرض في مشارقيا ومغاربيا من أمتي

فيو أّن أىل )مسجد قباء( كانوا في صالة الصبح بالمدينة،  وأما عمل الصحابة: - ث
مستقبمين لبيت المقدس، مستدبرين الكعبة، فقيل ليم: إن القبمة قد حّولت إلى الكعبة، 

عمييم، وُسّمي  --ن غير طمب داللة، ولم ينكر النبي فاستداروا في أثناء الصالة م
مسجدىم )بذي القبمتين(. ومعرفُة عين الكعبة ال تعرف إال بأدلة ىندسية يطول النظر 

 فييا، فكيف أدركوىا عمى البديية في أثناء الصالة، وفي ظممة الميل؟
فإنو يتعذر ضبط )عين الكعبة( عمى القريب من مكة، فكيف بالذي ىو  وأما المعقول: -د

في أقاصي الدنيا من مشارق األرض ومغاربيا؟ ولو كان استقبال عين الكعبة واجبًا، لوجب 



أال تصّح صالة أحٍد قط، ألن أىل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا في محاذاة نّيف 
يكون بعضيم قد توّجو إلى جية الكعبة ولم يصب وعشرين ذراعًا من الكعبة، وال بّد أن 

عينيا، وحيث اجتمعت األمة عمى صحة صالة الكل عممنا أّن إصابة عينيا عمى البعيد 
 .[522البقرة: ] {اَل ُيَكمُِّف اهلل َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَيا} غير واجبة

ميندسًا عند بنوا المساجد، ولم يحضروا  --ومن جية أخرى: فإن الناس من عيد النبي 
تسوية المحراب، ومقابمُة العين ال ُتدرك إال بدقيق نظر اليندسة، ولم يقل أحد من العمماء إّن 

 .تعمم الدالئل اليندسية واجب، فعممنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب

الترجيح: ىذه خالصة أدلة الفريقين سقناىا لك، وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن أدلة الفريق 
اني )المالكية واألحناف( أقوى برىانًا، وأنصع بيانًا، ال سيما لمبعيد الذي في أقاصي الدنيا، الث

وأصول الشريعة السمحة تأبى التكميف بما ال يطاق، وكأّن الفريق األول حين أحسوا صعوبة 
مذىبيم، خصوصًا من غير المشاىد ليا قالوا: إن فرض المشاىد لمكعبة إصابُة عينيا حّسًا، 

رض الغائب عنيا إصابة عينيا قصدًا وبعد ىذا يكاد يكون الخالف بين الفريقين شكميًا، وف
ألنيم صرحوا بأّن غير المشاىد ليا يكفي أن يعتقد أنو متوجو إلى عين الكعبة، بحيث لو 
أزيمت الحواجز يرى أنو متوجو في صالتو إلى عينيا، وفي ىذا الرأي جنوح إلى االعتدال، 

 .لى سواء السبيلواهلل اليادي إ
قال العالمة القرطبي: في تفسيره )الجامع ألحكام القرآن( ما نّصو: واختمفوا ىل فرض الغائب 
استقبال العين، أو الجية، فمنيم من قال باألول، قال ابن العربي: وىو ضعيف ألنو تكميف 

 :لما ال يصل إليو، ومنيم من قال بالجية وىو الصحيح لثالثة أوجو

 .الممكن الذي يرتبط بو التكميفأنو  األول:
 .{َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر المسجد الحرام} :أنو المأمور بو في القرآن لقولو تعالى الثاني:
 .أّن العمماء احتجوا بالصف الطويل الذي ُيعمم قطعًا أنو أضعاف عرض البيت الثالث:

 الحكم الثالث: هل تصح الصالة فوق ظهر الكعبة؟

وبناًء عمى الخالف السابق: ىل القبمة عين الكعبة أم جيتيا؟ انبنى خالف آخر في حكم 
 الصالة فوق الكعبة، ىل تصح أم ال؟

إلى عدم صحة الصالة، ألن المستعمي عمييا ال يستقبميا إنما  فذهب الشافعية والحنابمة:
 .يستقبل شيئًا آخر
في االستعالء عمييا من سوء األدب، إال أّن الصالة فوقيا مع الكراىية، لما  وأجاز الحنفية:

الصالة تصّح بناء عمى مذىبيم من أن القبمة ىي الجية: من قرار األرض إلى عنان 
 .السماء، واهلل تعالى أعمم

 الحكم الرابع: أين ينظر المصلي وقت الصالة؟



 .إلى أن المصمي ينظر في الصالة أمامو ذهب المالكية:
يكون نظره إلى موضع سجوده، وقال شريك القاضي: ينظر في  يستحُب أن وقال الجمهور:

القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميو، وفي السجود إلى موضع أنفو، 
 .وفي القعود إلى حْجره

قال القرطبي: في ىذه اآلية حجة واضحة لما ذىب إليو مالك ومن وافقو، في أّن المصمي 
َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر المسجد } :ى موضع سجوده لقولو تعالىحكُمو أن ينظر أمامو ال إل

 .{الحرام
قال ابن العربي: إنما ينظر أمامو، فإنو إن حنى رأسو ذىب بعض القيام المفترض عميو في 
ن أقام رأسو وتكّمف النظر ببصره إلى األرض فتمك مشقة  الرأس، وىو أشرف األعضاء، وا 

 .لدين من حرجعظيمة وحرج، وما جعل عمينا في ا
 :الترجيح
والصحيح ما ذىب إليو الجميور، فإن المصمي إذا نظر إلى مكان السجود ال يخرج عن كونو 
نما استحبوا ذلك حتى ال يتشاغل في الصالة بغيرىا وليكون أخشع لقمبو  متوجيًا إلى الكعبة، وا 


