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مستخلص بحث
ُيعنى البحث بما ورد في السنة مم أحكام وآداب تتعلق بجهة القبلة.
واشتتمل البحتتث علتى :مقدمتتة وف تلين وخاتمتتة وفهتاروذ وتكتترا فتي المقدمتتة
الخطتتةذ وأستتباب البحتتثذ ومتتنه العمتتل .وأمتتا الت تتل ارول تكتترا فيتته أربعتتة
مباحث تتعلق بالقبلةذ من حيث بنائهاذ و تتهاذ وهدمهاذ وتحول القبلة.
وأما الت تل الاتاني يتعلتق بتاربواب وتكتر فيهتا ارحاديتث وبلاتا اربتواب )42
بابا وعدد ارحاديث  )91حديااذ وكررا بعظ ارحاديث لعدة أحكام فيها.
وبلاا عدد تحاا البحث  )91تحة.
الكلماا المتتاحية :بحث القبلة  /أحكام القبلة  /آداب القبلة  /القبلتة  /جهتة
القبلة  /استقبال القبلة
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Abstract :
The research relates to what was mentioned in the
Sunnah, of Rulings and Etiquette towards the direction of
the qiblah .
The research included: an introduction, two chapters, a
conclusion, and indexes. In the introduction, the plan, the
reasons for the research, and the methodology were
mentioned. As for the first chapter, I mentioned for four
topics related to the qiblah, in terms of its construction,
its description, its demolition, and the transformation of
the qiblah .
As for the second chapter, it is related to the chapters,
and hadiths were mentioned in them, and its reached (24)
chapters, and the hadiths was (19) hadith .
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المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستاتره ونعوت باهلل من شرور أنتستنا متن يهتد
اهلل فال مضل له ومتن يضتلل فتال هتاد لته وأشتهد أن إ إلته إإ اهلل وأشتهد أن
محمداً عبده ورسوله.
ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ،

آل عمران.

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱘﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱙ
ﱑﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱒ
ﱏﱐ

ﱠ ،النساء.

ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ ،ارحزاب.
فالمسلمون شرع لهم ربهم جل وعال شرائع ومن تلك ارمر باإتجاه إلتى القبلتة
في ال الة وهي الركن الااني من أركان اإلسالم وعلق في جهتها أحكامتاً وآدبتاً
ومن هنا نشأا فكرة البحث
بتتأن أجمتتع ارحكتتام واآلداب فتتي تجتتاه القبلتتة فتتي الستتنة النبويتتةذ ولتتيو جمتتع
المرويتتتتاا فتتتتي تلتتتتكح إت يابتتتتا الحكتتتتم الشتتتترعي واردب فتتتتي الحتتتتديث الواحتتتتد
والحدياينذ ولو وضعا كل ما ورد تجتاه القبلتة لطتال البحتث ويكتون فيته تكترار
لمعاني ارحاديثذ وهتا على غرار كتب ارحكام المخت ترةذ فمتاال حتديث النهتي
عتتن اس تتقبال القبلتتة ببتتول أو غتتائطذ ورد متتن حتتديث ستتلمان التارستتيذ وأبتتي
أيتتوبذ وأبتتي هريتترةذ ومعقتتل بتتن أبتتي معقتتل ارستتد ذ وغيتترهم رضتتي اهلل عتتنهمذ
فسأكتتي ببعضها.
وأردا بالقبلتتة الجهتتة ولتتيو عتتين الكعبتتة إت إ يتتدخل فتتي البحتتث متتا ورد فتتي
الحجر ارسود وإ الركن اليماني ونحو تلك.
وسميته :أحاديث ِ
القبلة أحكام وآداب.
وقد قسما البحث إلى مقدمة وف لين وخاتمة وتيلته بتهارو.
أما المقدمة بينا فيهتا أستباب البحتثذ ومتنه الدراستةذ وأمتا الت تالن فتارول
للدراستتة وفيتته بحتتوث فتتي القبلتتةذ وأمتتا الت تتل الاتتاني فيتته ارحاديتتث وبوبتهتتاذ
والخاتمة أبين فيها نتائ البحث.
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وأما التهارو فهي :فهرو الم ادرذ وفهرو الموضوعاا.
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أسباب البحث
 -9طالما فكرا في معرفة أحكام القبلة وآدابها واظهارها وجمعها في بحتث
يعرف فيه الحدود في تلك.
 -4معرفة ما ح في هتا البابذ وما لم ي ح.
 -3معرفة ما يتعلق بها من عبادة واجبةذ أو مستحبةذ أو نهتي محترمذ أو
نهي كراهة.
 -2لم أقف على بحث بهتا الخ وص.
 -5طلب الاواب من اهلل عز وجل.
منه الدراسة
أوإً :اقت را على ارحاديث المرفوعة إلى رسول اهلل  -لى اهلل عليه وستلم-
إإ أار واحد فقط.
اانيتتتا :ستتتأتكر فتتتي كتتتل مبحتتتث حتتتدياا أو حتتتدياينذ فالمق تتتود معرفتتتة ارحكتتتام
واآلداب وليو جمع المروياا في تلك.
االااً :أشرح غريب الحديث وما يحتاج لتلك.
ش ّراح وأهل العلم.
رابعاً :أتكر ما يستتاد من الحديث ناقال كالم ال ُ
خامساً :أبين الشاهد في الحديث وعالقته بالباب.
سادساً :رتبته على اربواب وأتكر مسمى الباب مستنبطاً متن موضتوع الحتديثذ
وقد يرد فتي البتاب أحاديتث كايترة فتال أضتع منته فتي البحتث إإ حتديااً واحتداً أو
اانين أحياناًذ رن الق د بيان الحكم المتعلق في القبلة.
سابعاً :أخرج ارحاديتث وأعزوهتا لم تادرها متع نقتل كتالم أهتل العلتم فتي الحكتم
على أسانيدها فإن كان الحديث في ال حيحين أو أحدهما أشرا إلى تلكذ وان
كان في السنن ارربعة قد أكتتي بها أو أزيد في التخري ذ وأما في الحكتم علتى
الرواة فأنقل قول الحافظ ابن حجر في التقريتب إإ أن يبتدو لتي خالفته إتا كتان
الراو من رجال التقريبذ فإن لم يكن كتلكذ أرجع إلى كتب التراجم ارخرى.
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الت ل ارول
وهو دراسة مباحث تتعلق في القبلتةذ تكتون مخت ترة متع تكتر النقتول المتعلقتة
بتلك من كالم أهل العلم.
المبحث ارول :تاريخ بناء القبلة ومن أول من بناها:
اختلف العلماء في من بنى الكعبة البيا العتيق أوإً على عدة أقوال مختلتة:
ارول :أن أول من بناه آدم عليه السالم حين أهبط الى اررض .وهتا قول ابن
عبتاوذ وعبتد اهلل بتتن عمترو رضتتي اهلل عنهمتاذ وعطتاء وابتتن المستيبذ غيتترهم
رحمهم اهللذ ودليلهم ما أخرجه ارزرقي فتي أخبتار مكتة عتن ابتن عبتاو رضتي
آدم إِلَتتى ْار َْر ِ
ته ِفتتي
اهلل عنهمتتا قَت َ
تال :م لَ َمتتا أ ْ
ْست ُ
َهت َتبطَ اللَت ُ
تن ا ْل َج َنت ِتةذ َكت َ
ض ِمت َ
تان َأر ُ
ته َ َ
سم ِ
اءذ َو ِر ْج َالهُ ِفي ْارَ ْر ِ
ته َع َتز
ضذ َو ُه َو ِم ْا ُل ا ْل َتلَ ِك ِم ْتن َر ْع َد ِت ِتهذ قَ َ
تال :فَطَأْطَتأَ اللَ ُ
ال َ َ
ِ
وج َل ِم ْن ُه إِلَى ِست َ ِ
اا ا ْل َم َال ِئ َك ِتةذ َوَإ
الَ :يا َر ِّ
اعاذ فَقَ َ
َس َتمعُ أَ ْ َتو َ
ِّين ت َر ً
ََ
بذ َما لي َإ أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف بتهذ َوا ْت ُك ْرنتي
َح ُّ
ْه ْبذ فَ ْابن لي َب ْيتًاذ فَطُ ْ
س ُه ْم؟ قَ َ
الَ « :خط َ
آد ُمذ َولَكن ات َ
يئتُ َك َيا َ
أَ
ِ
س ِتة
ا ا ْل َم َال ِئ َكت َة تَ ْ ت َنعُ َح ْتو َل َع ْر ِشتي» َ ...وأََن ُ
َح ْولَ ُهذ َك َن ْح ِو َما َأر َْي َ
ته َب َنتاهُ م ْتن َخ ْم َ
ِ ٍ
ور ِسي َناذ َوا ْل ُج ِ
ور َزْيتَاذ َوطُ ِ
انذ َوطُ ِ
استتََوى َعلَتى
َجُب ٍل ِم ْن لُ ْب َن َ
أْ
ود ِّ ذ َوح َراءذ َحتَتى ْ
تن َع َبت ٍ
َو ْجت ِته ْار َْر ِ
تاذ َو َ تلَى ِفيت ِتهذ
تان أ ََو ُل َمت ْتن أَ َ
ض م .قَت َ
تو ا ْل َب ْيت َ
تاو :م فَ َكت َ
تال ْابت ُ
ست َ
))
س َال ُمم9 .
آد َم َعلَ ْي ِه ال َ
َو َ
ط َ
اف ِب ِه َ
الج َنتتة قتتال :إنتتي ُم ْهت ِبطٌ
َهت َتب َ
وبتتأار عبتتد اهلل بتتن عمتترو قتتال :مل َمتتا أ ْ
آدم متتن َ
ط اهلل َ
عنتده كمتا
طاف َ
طاف حولَه كما ُي ُ
مع َك بيتًا -أوَ :م ْنزإً ُ -ي ُ
وي َ تلَى َ
حول َع ْرشيذ ُ
َ
ُّ
َ
ِ
ارنبيتاء َي ُحجُّوَنته وإ
وكتان
ذ
تع
ف
ر
وفتان
ط
ال
زمتان
كتان
تا
م
فل
شي.
ر
ع
حول
ى
ل
َ
ُ
ُ َ
ُ
ُي َ
َ َْ

 - )9أخرجه ارزرقي في تاريخ مكة )39/9ذ من طريق أبي الوليد قال :حدانا جد ذ قتال:
حدانا سعيد بن سالمذ عن طلحة بن عمرو الحضترميذ عتن عطتاء بتن أبتي ربتاحذ عتن ابتن
عباو به .واسناده فيه طلحة بتن عمترو الحضترميذ قتال أحمتد :متتروكذ وقتال البختار هتو
لينذ وقال ابن معين وأبو زرعة ضعيف.
العلتتل ومعرفتتة الرجتتال )541/4ذ التتتاريخ الكبيتتر للبختتار )353/2ذ الجتترح والتعتتديل إبتتن
أبي حاتم .)274/2
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ِ
اءذ واَِب ْيتترذ
تتهذ َ
َي ْعلَمتتون مكا َن ُ
اهيمذ فبنتتاهُ متتن خمستتة ْ
أجُب ٍتتل :متتن ح َتتر َ
فبتتوأَهُ إلبتتر َ
)
طعتُمم9 .
ولُ ْبنانذ وجبل الطُّ ْورذ وجبل الحبرح فتَ َمتَ ُعوا منه ما استَ َ
الااني :أن المالئكة بنته .وهو قول علي بن الحستين رحمته اهللذ وارزرقتي فتي
تاريخ مكة
تع
س ْتي ِنذ قَ َ
تالُ :ك ْن ُ
ودليل تلك ما أخرجه ارزرقي عن محمد بتن علتي بتن ُ
تا َم َ
الح َ
ِ
ِ
اءهُ َر ُجت ٌل
س ْي ِن ِب َم َك َةذ فَ َب ْي َن َما ُه َو َيطُ ُ
اءهُ إِ ْت َج َ
وف ِبا ْل َب ْياذ َوأََنا َو َر َ
أَِبي َعل ِّي ْب ِن ا ْل ُح َ
الر َج ِ
تا أَِبتي إِلَ ْي ِتهذ
ش ْر َجعٌ ِم َن ِّ
َ
ض َع َي َدهُ َعلَتى ظَ ْه ِتر أَِبتيذ فَا ْلتَتَ َ
الذ َيقُو ُل :طَ ِوي ٌل فَ َو َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ا
الر ُج ُل :ال َ
ال َ
فَقَ َ
يتد أ ْ
ست َك َ
سول اللتهذ إ ِّنتي أ ُِر ُ
َن أ ْ
َستأَلَ َكذ فَ َ
س َال ُم َعلَ ْي َك َيا ْاب َن ِب ْنا َر ُ
ِ
ُس ُتتب ِ
تتا
أَِبتتيذ َوأََنتتا َو َ
تتهذ َحتَتتى فَ َتتربَ ِم ْ
تتام تَ ْح َ
وع ِه فَ َ
الر ُجتت ُل َخ ْلتَ ُ
تتن أ ْ
تتد َخ َل ا ْلح ْج َتترذ فَقَ َ
وع ِهذ اُت َم استتتَوى قَ ِ
َ
ُست ُتب ِ
ا ْل ِميت َتز ِ
اعت ًتداذ
تا أََنتتا َو َ
الر ُج ت ُل َخ ْلتَت ُ
ابذ فَقُ ْمت ُ
تي أ ْ
ْ َ
تهذ فَ َ تلى َرْك َعتَت ْ
ست ِ
تائ ُل؟
تالَ :يتتا ُم َح َمت ُتدذ فَتأ َْي َن َه ت َتا ال َ
تا إِلَتتى َج ْن ِبت ِتهذ فَقَت َ
تا إِلَت َ
ست ُ
تيذ فَقُ ْمت ُ
فَا ْلتَتَت َ
تاذ فَ َجلَ ْ
ستأَ ُل؟»
ْا إِلَى َ
و َب ْي َن َي َد ْ أَِبيذ فَقَ َ
تال لَ ُ
فَأ َْو َمأ ُ
ته أَِبتيَ « :ع َمتا تَ ْ
اءذ فَ َجلَ َ
الر ُج ِلذ فَ َج َ
ال :أَسأَلُ َك ع ْن ب ْد ِء َه َتا الطَو ِ
تانذ
تانذ َو َح ْي ُ
تث َك َ
تانذ َوأََنتى َك َ
اف ِب َهت َتا ا ْل َب ْي ِتا لِ َتم َك َ
َ َ
قَ َ ْ
َ
َه ِل ال َ
ال« :أ َْي َن
ش ِامذ قَ َ
ا؟» قَ َ
ان؟ فَقَ َ
َو َك ْي َ
الِ :م ْن أ ْ
ال لَ ُه أَِبيَ « :ن َع ْم ِم ْن أ َْي َن أَ ْن َ
ف َك َ
تر َ ِ
تالِ :فتتي َب ْيت ِتا ا ْل َم ْقت ِتد ِ
تال« :فَ َهت ْتل قَت َأ
تاب ْي ِن؟» َي ْع ِنتتي التَت ْتو َارةَ
وذ قَت َ
ست َك ُن َك؟» قَت َ
ْا ا ْلكتَت َ
َم ْ
َو ِْ
َه ِل ال َ
احتَ ْظ َوَإ تَْر ِوَي َن َع ِّنتي
ال َ
ال أَِبي :م َيا أ َ
الر ُج ُلَ :ن َع ْمذ قَ َ
يلذ قَ َ
اإل ْن ِج َ
َخا أ ْ
ش ِامذ ْ
إَِإ حقًّاذ أَ َما ب ْدء َه َتا الطَو ِ
تال لِ ْل َم َال ِئ َك ِتة:
اف ِب َه َتا ا ْل َب ْي ِاذ فَِإ َن اللَ َه تََب َار َك َوتَ َعالَى قَ َ
َ
َ
َ ُ
{إِ ِّنتي ج ِ
اعت ٌل ِفتتي ْار َْر ِ
َخلِيتَت ٌة
ض َخلِيتَت ًةب رالبقترة ]33 :فَقَالَت ِتا ا ْل َم َال ِئ َكت ُة :أَ ْ َر ِّ
ب أَ
َ
تتد ِفيهتتتا وي ِ
تتن َغ ْي ِرَنتتتاذ ِم َمت ْ ِ
تتونذ
ِمت ْ
است ُ
ضت َ
تتد َ
ونذ َوَيتََبا َغ ُ
تتن ُي ْتست ُ َ َ َ ْ
اءذ َوَيتَ َح َ
ِّم َ
ستتتت ُك التتتد َ
ِ ِ
ِ
اجعت ْتل َتلِت َ ِ
ست ِتت ُك
َوَيتََبتتا َغ ْو َن؟ أَ ْ َر ِّ
يهتتاذ َوَإ َن ْ
تك ا ْل َخليتَ ت َة م َنتتاذ فَ ت َن ْح ُن َإ ُن ْتست ُتد ف َ
ب َْ
ِ
ِّو
اءذ َوَإ َنتََبتا َغ ُ
اس ُتدذ َوَإ َنتََبتا َغىذ َوَن ْح ُ
س ِّتب ُح ِب َح ْمتد َكذ َوُنقَتد ُ
تن ُن َ
ضذ َوَإ َنتَ َح َ
ِّم َ
التد َ
ِ
تونب رالبقترة:
يك م فَقَ َ
يع َكذ َوَإ َن ْع ِ َ
َعلَ ُتم َمتا َإ تَ ْعلَ ُم َ
ال اللَ ُه تَ َعالَى{ :إِ ِّني أ ْ
لَ َكذ َوُنط ُ
 - )9أخرجه الطبراني في الكبير  )324/93من طريق إسحاق بن راهويهذ وأخرجه الطبر
فتي تتستيره )553/4ذ متتن طريتق محمتد بتتن بشتارذ كالهمتتا عتن عبتد الوهتتاب الاقتتيذ عتتن
أيوبذ عن أبي قالبتةذ عتن عبتد اهلل بتن عمترو بته .قتال الهيامتي :رواه الطبرانتي فتي الكبيتر
موقوفا ورجالته رجتال ال تحيح .مجمتع الزوائتد  .)945/3وهتتا وان تح فاحتمتال أنته متن
اإلسرائيلياا.
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ِ
ب
ظ َن ِا ا ْل َم َال ِئ َك ُة أ َ
ال :م فَ َ
 ]33قَ َ
َن َما قَالُوا َردًّا َعلَى َرِّب ِه ْم َع َز َو َج َلذ َوأََن ُه قَ ْد َغض َ
تتن قَ ْتتولِ ِه ْم فَ َتتال ُتوا ِبتتا ْل َع ْر ِ
ونذ
تته ْمذ َوأَ َ
ِم ْ
ض َتتر ُع َ
تتاروا ِب ْارَ َ تتا ِب ِع َيتَ َ
وس ُ
فذ َو َرفَ ُعتتوا ُرُء َ
ش ُ
ث ستاع ٍ
طافُوا ِبا ْل َع ْر ِ
ته إِلَ ْتي ِه ْم فَ َن َزلَ ِتا
ااذ فَ َن َ
ض ِب ِهذ َو َ
ون إِ ْ
ظ َتر اللَ ُ
َوَي ْب ُك َ
شتَاقًا لِ َا َ
ف اَ َتال َ َ َ
ف ب ْيتًتتا علَتتى أَربت ِتع أَست ِ
ين ِمت ْتن
َ
ته تَ َعتتالَى تَ ْحت َ
تع اللَت ُ
تاط َ
الر ْح َم ت ُة َعلَت ْتي ِه ْمذ فَ َو َ
َْ
َ
تا ا ْل َعت ْتر ِ َ
ضت َ
َ
ٍ
ته تَ َعتالَى
احذ اُت َم قَ َ
َزَب ْر َج ٍدذ َو َغ َ
ش ُ
تال اللَ ُ
س ِّم َي َتلِ َك ا ْل َب ْي ُ
ُّر َ
اءذ َو ُ
اه َن ِب َياقُوتَة َح ْم َر َ
ا الض َ
تال :م فَطَافَت ِتا ا ْل َم َال ِئ َكت ُة ِبا ْل َب ْيت ِتاذ
فذ قَت َ
لِ ْل َم َال ِئ َكت َة :طُوفُتوا ِب َهت َتا ا ْل َب ْيت ِتاذ َوَد ُعتوا ا ْل َعت ْتر َ
ِ
َه َو َن َعلَ ْي ِه ْم ِم َن ا ْل َع ْر ِ
فذ َو َ َار أ ْ
َوتََرُكوا ا ْل َع ْر َ
فذ َو ُه َو ا ْل َب ْي ُ
ور الَتت َت َك َترهُ
ا ا ْل َم ْع ُم ُ
ون ِف ِ
ٍ
ِ
يه أ ََب ًداذ اُ َم
ون أَْل َ
ف َملَ ٍك َإ َي ُع ُ
ود َ
س ْب ُع َ
اللَ ُه َع َز َو َج َل َي ْد ُخلُ ُه في ُك ِّل َي ْوٍم َولَ ْيلَة َ
تال لَ ُهت ْتمْ :اب ُن توا لِتتي َب ْيتً تا ِفتتي ْار َْر ِ
ض
ست ْتب َحا َن ُه َوتَ َعتتالَى َب َعت َ
تث ا ْل َم َال ِئ َك ت َة فَقَت َ
إِ َن اللَت َ
ته ُ
ِ ِِ
ِ
ست ْتب َحا َن ُه َمت ْتن ِفتتي ْار َْر ِ
َن َيطُوفُ توا ِب َه ت َتا
ض ِمت ْتن َخ ْل ِقت ِته أ ْ
َم َر اللَت ُ
ته ُ
ِبماَالتته َوقَت ْتد ِرهذ فَ تأ َ
سم ِ
اء ِبا ْل َب ْي ِا ا ْل َم ْع ُم ِ
تن
تال َ
تور مذ فَقَ َ
ا ْل َب ْي ِاذ َك َما َيطُ ُ
وف أ ْ
الر ُجت ُلَ َ :تدق َ
ْا َيتا ْاب َ
َه ُل ال َ َ
)
ِ
ِب ْن ِا رس ِ ِ
ان9 .
سلَ َم َه َك َتا َك َ
ول اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ ُ
)
الاالث :أن اهلل وضعها أوإ إ ببناء أحد .حكاه المحب الطبر 4 .
)
الرابع :أن شيث عليه السالم أول من بناها .وهو قول وهب بتن منبته  3ذ تكتره
)
السهيلي في الروض ارنف2 .
الخامو :أن أول من بناها إبراهيم عليه ال الة والسالم.
ِِ ِ
ش ِتر ْك ِبتي
َن َإ تُ ْ
قال ابن كاير :قَ َ
تان ا ْل َب ْي ِتا أ ْ
يم َم َك َ
ال اللَ ُه تَ َعالَىَ :
{وِا ْت َب َوأْ َنتا إل ْب َتراه َ
ين وا ْلقَت ِ
ط ِّهتتر ب ْي ِتت ِ َ ِ ِ
تج ِ
ود َوأ َِّت ْن ِفتتي ال َنت ِ
تاو ِبتتا ْل َح ِّ
الرَكت ِتع ُّ
ين َو ُّ
َ
تائ ِم َ
الست ُ
تي للطتتائت َ َ
شت ْتي ًئا َو َ ْ َ َ
)9
ستتلٍِم
 تتتاريخ مكتتة )34/9ذ متتن طريتتق أَبتتي ا ْل َولِيت ِتد قَتتا َلَ :حت َداَِني َعلِت ُّتار َ
تي ْبت ُ
ون ْبت ِتن ُم ْ
تن َهت ُ
يهذ قَا َل :حت َداََنا ا ْلقَ ِ
ا ْل ِع ْجلِ ُّيذ ع ْن أَِب ِ
التر ْح َم ِن ْارَ ْن َ ِ
تار ُّ ذ عتن محمتد بتن علتي بتن
تن َع ْب ِتد َ
اس ُتم ْب ُ
َ
َ
الحسين عن أبيه به .وعلي بن هارون العجلي لم أجد لته ترجمتة .والقاستم بتن عبتد الترحمن
ارن ار ذ قال عنه يحيتى بتن معتين :القاستم بتن عبتد الترحمن التت يتروى عنته القاستم بتن
مالك ليو بشيءذ نا عبد الرحمن قال سألا أبى عن القاسم بتن عبتد الترحمن فقتال ضتعيف
الحتتديث مضتتطرب الحتتديث وقتتال أبتتو زرعتتة عتتن القاستتم بتتن عبتتد التترحمن التتت يتتروى عنتته
اإن ار فقال منكر الحديث .الجرح والتعديل .)994/7
 - )4أنظر شرح الزرقاني لموطأ مالك .)225/4
 - )3الم در السابق.
.)973/4 - )2
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ضِ
ين ِم ْن ُك ِّل فَت َع ِميت ٍ
قب .را ْل َحت ِّ . ]47 - 49 :
َيأْتُ َ
ام ٍر َيأ ِْت َ
وك ِر َج ًاإ َو َعلَى ُك ِّل َ
ين ِف ِ
ال تَعالَى{ :إِ َن أ ََو َل ب ْي ٍا و ِ
ض َع لِل َن ِ
يته
او لَلَ ِتت ِب َب َكت َة ُم َب َارًكتا َو ُه ًتدى لِ ْل َعتالَ ِم َ
َ ُ
َوقَ َ َ
ان ِ
اا مقَ ِ ِ
آم ًنا َولِلَ ِته َعلَتى ال َن ِ
تاو ِحت ُّ ا ْل َب ْي ِتا َم ِتن
آي ٌ
يم َو َم ْن َد َخلَ ُه َك َ
َ
ام إ ْب َراه َ
اا َب ِّي َن ٌ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ينب رآل عمتران. ]19 :
س ِب ً
استَطَ َ
يال َو َم ْن َكتَ َر فَِإ َن اللَ َه َغن ٌّي َع ِن ا ْل َعتالَم َ
ْ
اع إِلَ ْيه َ
تاءذ ووالِت ِد ْارَ ْن ِبيتتاءِ
تام ا ْلح َنتَت ِ
يت ْت ُكر تَعتتالَى عت ْتن ع ْبت ِتد ِه ورستتولِ ِه و ت ِتت ِّي ِه و َخلِيلِت ِتهذ إِمت ِ
َ
ُ
َ َ
ََ
َ
َ َ
ََ ُ
َ ُ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
تع
تا ا ْل َعت َ
ته َب َنتى ا ْل َب ْي َ
سليمذ أََن ُ
َعلَ ْي ِه أَف َ
ستجد ُوض َ
يتق التت ُه َتو أ ََو ُل َم ْ
ْض ُل َ َالة َوتَ ْ
ون اللَ َه ِف ِ
لِ ُعم ِ
وم ال َن ِ
ته َعلَ ْي ِته...
ته أَ ْ أ َْر َ
ش َتدهُ إِلَ ْي ِته َوَدلَ ُ
ته َم َكا َن ُ
يهذ َوَب َوأَهُ اللَ ُ
او َي ْع ُب ُد َ
ُ
يتل علَ ْيتهِ
تان م ْب ِنيًّتا قَ ْب َتل ا ْل َخلِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح َع ْتن م ْع ُ ٍ
توم أ َ
ئ في َخ َب ٍتر َ تح ٍ
َن ا ْل َب ْي َ
َ
َولَ ْم َيج ْ
تا َك َ َ
َ
س َال ُم) .البداية والنهاية .)374/9
ال َ
المبحث الااني :طول الكعبة وعرضها وارتتاعها:
الكعبة المشرفة سميا بهتا اإسم رنها شكل المكعب رنها على خلقة الكعب.
قتال ابتن الضتياء القرشتي :وجعتل إبتراهيم طتول البيتا فتي الستماء تستتعة أترعذ
وعرضه في اررض اانين واالاين تراعتا متن التركن ارستود إلتى التركن الشتامي
الت هو عند الحجر من وجههذ وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى التركن
الاربي الت فيه الحجر اانين وعشرين تراعتاذ وجعتل عترض ظهرهتا متن التركن
الاربي إلى الركن اليماني أحدا واالاين تراعاذ وجعل عترض شتقها اليمتاني متن
)9
الركن ارسود إلى الركن اليماني عشرين تراعا.
شتتر َ ِ
وقتتال ارزرقتتي :طُولُهتتا ِفتتي ال َ ِ
اعتتاذ َوَترعُ طُت ِ
ِ
تول َو ْجت ِته
ون ت َر ً
َ
ست َتماء َ
ْ
ست ْتب َع ٌة َوع ْ ُ
ون ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اعاذ َوَت ْرعُ ُد ُب ِرَها
ر
ت
ر
ش
ع
و
ة
س
م
خ
ي
ام
ش
ال
ن
ك
الر
ى
ل
إ
د
و
َس
ٌ
ا ْل َك ْع َب ِة ِم َن ُّ
الرْك ِن ْار ْ َ َ ُّ ْ
ِّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ً
شتتتر َ ِ
التترْك ِن ا ْليمت ِ
ِ
اعتتاذ َوَت ْرعُ ِشتتتقِّ َها
تتن ُّ
تتان ِّي إِلَتتى الت ُّتترْك ِن ا ْل َا ْرِب ِّ
ِم َ
ون ت َر ً
تتي َخ ْم َ
ستت ٌة َوع ْ ُ
ََ
شتر َ ِ
ِ ِ
اعتاذ َوَت ْرعُ ِشتقِّ َها الَ ِتت
َس َوِد إِلَى ُّ
ا ْل َي َم ِان ِّي ِم َن ُّ
ون ت َر ً
الرْك ِن ْار ْ
الرْك ِن ا ْل َي َمان ِّي ع ْ ُ
شتتر َ ِ
شت ِ
تي أ َ ِ
تن الت ُّترْك ِن ال َ
تام ِّي إِلَتتى الت ُّترْك ِن ا ْل َا ْرِبت ِّ
اعتتاذ َوَت ْرعُ
ِفيت ِته ا ْل ِح ْجت ُتر ِمت َ
ون ت َر ً
َحت ٌتد َوع ْ ُ
اع واَم ِاني َة ع َ ِ
ِ ِ ِ
اعتاذ َوَت ْرعُ َن ْت ِتت ِج َتد ِ
ار ا ْل َك ْع َب ِتة
َج ِم ِ
يع ا ْل َك ْع َب ِة ُم َك َ
ش َر ت َر ً
س ًار أ َْرَب ُعم َائة ت َر ٍ َ َ َ َ
ِ
ستت ْقتَ ِ
اعت ِ
ق
تانذ َوالت ِّتت َراعُ أ َْرَب َعتت ٌة َو ِع ْ
َحت ُتد ُه َما فَ ْتتو َ
شت ُتر َ
ان أ َ
ت َر َ
ون أُ ْ ُتتب ًعاذ َوا ْل َك ْع َب ت ُة لَ َهتتا َ
)4
ْاآل َخ ِر.
)9
)4
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فعلتتى حستتاب ارزرقتتي رحمتته اهلل التتت ضتتبطه التتتراع بار تتبع يكتتون بحستتب
تقدير أن التراع يكون خمسين سنتمت ار تقريبا.
اإرتتاع47 :ت×53سم= 92م تقريبا.
 -9وجه الكعبة من ركن الحجر ارسود إلى الركن الشامي الجهة التتي فيته
باب الكعبة45 .ت×53سم=93م تقريبا
 -4دبرهتتا متتن التتركن اليمتتاني إلتتى التتركن الاربتتي التتت هتتو ملتقتتى جتتدار
الحجر45 .ت×53سم=93م تقريبا.
 -3من ركن الحجر ارسود إلى الركن اليماني 43ت×93=53م تقريبا.
 -2جهتة ِ
الح ْجتتر متن التتركن الشتامي إلتتى التركن الاربتتي49 .ت×93 =53
ون ف مت ار تقريبا .واهلل أعلم.
ولتتم أجتتد فتتي موقتتع الرئاستتة العامتتة لشتترون المستتجد الح ترام والمستتجد النبتتو
مقاييو للكعبة في طولها وعرضها وارتتاعها.
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المبحث الاالث :هدم الكعبة:
مرا الكعبة الشريتة قبلة المسلمين بمراحل في هدمها واعادة بنائها.
أخرج بن خزيمة في حيحهذ ومن طريقه الحاكم في مستدركهذ والضتياء فتي
المختارةذ وأخرجه ابن حبان في حيحهذ والطبراني في المعجتم الكبيترذ والبتزار
في مسندهذ من طريق الحسن بن قزعة بن عبيدذ حدانا ستيان بتن حبيتبذ انتا
تال
تال :قَ َ
حميد الطويلذ عن بكر بن عبتد اهلل المزنتيذ َع ْتن َع ْب ِتد اللَ ِته ْب ِتن ُع َم َتر قَ َ
ِ
ِ
ته قَت ْتد ُهت ِتد َم
استتتَ ْم ِت ُعوا ِمت ْتن َه ت َتا ا ْل َب ْيت ِتاح فَِإ َنت ُ
س تلَ َمْ « :
ستتو ُل اللَتته َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ
َر ُ
ال أ َُبو َب ْك ٍر ابن خزيمة :م قَ ْولُ ُهُ « :ي ْرفَعُ ِفي الاَالِ ِث» ذ
َم َرتَ ْي ِن َوُي ْرفَعُ ِفي الاَالِ ِث» قَ َ
ِ
ِ
اس ُتم
يد َب ْع َد الاَالِاَ ِةذ إِ ْت َرفْعُ َما قَ ْد ُه ِد َم ُم َحا ٌلح ِر َ
َن ا ْل َب ْي َ
ُي ِر ُ
ا إِ َتا ُهد َم َإ َيقَعُ َعلَ ْيته ْ
)
اء م . 9
َب ْي ٍا إِ َتا لَ ْم َي ُك ْن ُه َن َ
اك ِب َن ٌ
وقتتد جتتاءا ارحاديتتث فتتي آختتر الزمتتان هتتدمها علتتى يتتد رجتتل متتن الحبشتتة كمتتا
أخرج البخار في حيحه عن أبي ُهرْيرةَ ر ِ
سو ُل اللَ ِه
ال :قَ َ
ض َي اللَ ُه َع ْن ُهذ قَ َ
ال َر ُ
َ َ َ
)
ِ
ِ
ِ
ِ
شة»4 .
ب ال َك ْع َب َة ُتو ُّ
الح َب َ
الس َوْيقَتَ ْين م َن َ
سلَ َمُ « :ي َخِّر ُ
َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
قال ابن بطال :ويمكن أن يكتون هدمته لهتا عنتد اقتتراب الستاعة واهلل أعلتمذ وإ
يتتدل تلتتك أن الحت ينقطتتعح فقتتد أخبتتر عليتته الستتالم أن البيتتا يحت بعتتد ختتروج
)
يأجوج ومأجوجذ وأن عيسى ابن مريم يح ويعتمر بعد تلك3 .
ال قَ ِائل :ما ِّ ِ
تحاب ا ْل ِتيتل
قال ابن الجوز  :فَِإن قَ َ
الس ّر في حراستة ا ْل َك ْع َبتة متن أَ ْ َ
َ
ِ
ِفتتي ا ْلج ِ
اهلِ َيتتة َولتتم تحتترو ِفتتي ِْ
بهتتا ا ْلح َجتتاج والقرامطتتة ِحتتين
َ
اإل ْ
ست َتالم م َمتتا تتنع َ
ِ
بهتا ِفتي آختر َ
الزَمتان؟ فَتا ْل َج َواب :أَن
ابها وقلعتوا ا ْلحجترذ َو ِم َمتا ي تنع َ
سلبوها ا َي َ
ان علما لنبوة َنبي َنا لى اهلل َعلَ ْي ِه َوسلم ودلتيال علتى نبوتتهذ ِرَن
حبو ا ْل ِتيل َك َ
نع َمتة الَت ِتت حتظتته ِبت َتال
أَهلته َكتتا ُنوا عمتتار ا ْل َب ْيتتا وستكان ا ْلت َتواد ذ ف تتين ليعرفتوا ْ
قتالذ َفلَ َما ظهر َن ِبي ِم ْن ُهم تأكتدا ا ْلحجَتة َعلَ ْتي ِهم باردلتة الَِتتي شتوهدا بالب تر
 - )9ابتتن خزيمتتة 944/2رقتتم)4539ذ وابتتن حبتتان فتتي تتحيحه 935/95رقتتم)9753ذ
والطبرانتتي 475/93رقتتم )92333ذ والب تزار  334/94رقتتم)9957ذ الحتتاكم فتتي مستتتدركه
934/9رقم )9993ذ الضياء المختارة 923/93رقم .)442والحديث حيح.
 - )4حيح البخار رقم  .)9519وغيره.
 - )3شرح البخار .)474/2
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ِ
آيتة
قبل ْار َِدلَة الَِتي ترى بالب ائرذ َو َك َ
تان حكتم ا ْلحتو َغالبتا علتى ا ْلقَ ْتومذ فتأروا َ
)
تدل على وجود ال َنا ِ ر9 .
وأما إعادة بناء الكعبة فقد ح ل في زمن قريفذ أخرج البخار َع ِتن َع ْب َتد اللَ ِته
ِ
ش َة ر ِ
ِ
َن
ستلَ َم :أ َ
ته َعت ْن ُه ْمذ َز ْو ِج ال َن ِب ِّ
ض َي اللَ ُ
تي َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ْب َن ُع َم َرذ َع ْن َعائ َ َ
ِ
رس َ ِ
َن قَ ْو َم ِتك لَ َمتا َب َن ْتوا ال َك ْع َبت َة
تال لَ َهتا :مَ لَ ْتم تَ َتر ْ أ َ
ستلَ َم قَ َ
ول اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ ُ
اعتتدِ
ُّهتتا علَتتى قَو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ست َ
يم؟»ذ فَ ُق ْلت ُ
تول اللتتهذ أَإَ تَُرد َ َ
َ
تاَ :يتتا َر ُ
اقْتَ َ ت ُتروا َعت ْتن قَ َواعتتد إ ْبت َتراه َ
ال ع ْب ُد اللَ ِه ر ِ
ِ ِ
ته:
يم؟ قَ َ
ض َي اللَ ُه َع ْن ُ
ان قَ ْو ِم ِك ِبال ُك ْت ِر لَتَ َع ْل ُ
ال« :لَ ْوإَ ِح ْداَ ُ
ا» فَقَ َ َ
َ
إ ْب َراه َ
ِ
ضي اللَ ُه ع ْنها ِ
لَ ِئ ْن َكا َن ْا ع ِائ َ ِ
س ِ
تول اللَ ِته َ تلَى اهللُ َعلَ ْي ِته
َ
ستم َع ْا َهت َتا م ْتن َر ُ
َ َ َ
ش ُة َر َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
استتتالَ َم الت ُّترْك َن ْي ِن الل ت َت ْي ِن
ست َ
س تل َم تَت َتر َك ْ
تول اللتته َ تلى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ
س تلَ َمذ َمتتا أ َُرى َر ُ
َو َ
)
ِِ ِ ِ
ان ِ
َيلِ َي ِ
يم م4 .
الح ْج َرذ إَِإ أ َ
الب ْي َ
َن َ
ا لَ ْم ُيتَ َم ْم َعلَى قَ َواعد إ ْب َراه َ
وأعتتاد بنائهتتا ابتتن الزبيتتر رضتتي اهلل عنتته لتتم كتتان واليتتا علتتى مكتتة لمتتا ضتتربها
الرَاز ِ
ِّثذ
الحجاج بالمنجنيق .أخرج َع ْب ُد َ
يل ُي َحد ُ
ش َر ْح ِب َ
ق في م نته عن َم ْراَ َد ْب َن ُ
ار قُ َترْي ٍ
ال :أ َْد َخ َل ْاب ُن ُّ
ين َر ُج ًال ِم ْن ِخ َي ِ
ف
ض َر َتلِ َك قَ َ
الزَب ْي ِر َعلَى َع ِائ َ
س ْب ِع َ
أََن ُه َح َ
ش َة َ
ِ
َن رس َ ِ
ال لَ َهتا« :لَ ْتوَإ َح َدااَت ُة
َو ُم َكب ََرِت ِه ْم فَأ ْ
سلَ َم قَ َ
ول اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َخ َب َرتْ ُه ْمذ أ َ َ ُ
اهيم وِاسم ِ
ِِ ِ ِ
َع ْه ِد قَ ْو ِم ِك ِب ِّ
ين لِ َمتا
اع َ
ا ا ْل َب ْي َ
الش ْرِك لَ َب َن ْي ُ
يلذ َو َه ْتل تَ ْتد ِر َ
ا َعلَى قَ َواعد إ ْب َر َ َ ْ َ
ِِ ِ ِ
تال :فَ َكا َن ِتا
تال« :قَ ُ َتر ْا ِب ِه ُتم ال َنتَقَت ُة» قَ َ
تاَ :إ قَ َ
يم؟» قَالَ ْ
قَ َ ُروا َع ْن قَ َواعتد إ ْب َتراه َ
َه ِل ال َ
ا ْل َك ْع َب ُة قَ ْد َو َه ْا ِم ْن َح ِري ِ
ف َع ْن
ش ِام قَ َ
ال :فَ َه َد َم َها َوأََنا َي ْو َم ِئ ٍت ِب َم َك َةذ فَ َك َ
شَ
قأْ
ض ِفي ا ْل ِح ْج ِترذ ِ
شتوفًا اَم ِانيت َة أَي ٍ
ته ِب َتب ْع ٍ
َرَب ٍ
شت ِه َد َعلَ ْي ِته
َتام لِ ُي ْ
ته َم ْك ُ
ض فَتََرَك ُ
ضُ
آخت ٌت َب ْع ُ
َ َ
اإل ِب ِتلذ َخمتو ِحجتار ٍ
تك َك َخلِ ِ
تف ِْ
ته َح َجت َر ِ
ان
قَ َ
ض ُه َتلِ َ
ته َح َج ٌتر َو َو ْج ٌ
اا َو ْج ٌ
ال :فَ َأر َْي ُ
ا َرَب َ
ْ ُ َ َ
الرج َل يأْ ُخ ُت ا ْلعتَلَ َة فَيه ُزَها ِم ْن َن ِ
تال:
الرْك ِن فَ َي َهتَُّز ُّ
اح َي ِة ُّ
الرْك ُن ْاآل َخ ُتر قَ َ
قَ َ
الَ :و َأر َْي ُ
ا َُ َ
َُ
َ
ضذ َو َ َن َع ِب ِه َب َاب ْي ِن َإ ِ قَ ْي ِن ِب ْار َْر ِ
الرَب ِ
ش ْرِقيًّا َو َغ ْرِبيًّاذ َفلَ َمتا
اُ َم َب َنى َعلَى َتلِ َك َ
ض َ
ِ
الزب ْي ِر َه َدم ُه ا ْلحج ِ
ِ
تان َعلَ ْي ِتهذ
َع َ
تادهُ َعلَتى َمتا َك َ
َتاج م ْتن َن ْح ِتو ا ْلح ْج ِترذ اُت َم أ َ
َ َ ُ
قُت َل ْاب ُن ُّ َ
ا ْاب َن ُّ
تال َم ْراَ ٌتد:
تال :قَ َ
الزَب ْي ِتر َو َمتا تَ َح َم َتل م قَ َ
ا أََن َك تََرْك ُ
ب إِلَ ْي ِه َع ْب ُد ا ْل َملِ ِك َوِد ْد ُ
فَ َكتَ َ
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َتاو يقُتو ُل« :لَتو وِل ُ ِ
ته متا َولِ
تن ُّ
تا
الزَب ْي ِتر أ َْد َخ ْل ُ
س ِم ْع ُ
تي ا ْل ِح ْج َتر ْاب ُ
ا ْاب َن َعب ٍ َ
ْ َ
َو َ
يتا م ْن ُ َ
َ
)
ف ِب ِه إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن ِم َن ا ْل َب ْي ِا»9 .
ا ْل ِح ْج َر ُكلَ ُه ِفي ا ْل َب ْي ِا َفلِ َم ُي َ
ط ْ
ِ
َن ال َن ِب َ َ
ته َع ْن َهتا :أ َ
وأخرج البخار في حيحه َع ْن َع ِائ َ
تي اللَ ُ
تي َ تلى اهللُ
شت َة َرض َ
ِِ ٍ
ٍ
ِ
ا
شت ُةذ لَ ْتوإَ أ َ
َن قَ ْو َمت ِتك َحت ِتد ُ
ستلَ َم قَت َ
تال لَ َهتتاَ « :يتتا َع ِائ َ
َمت ْتر ُ
َعلَ ْيته َو َ
يث َع ْهتتد ِب َجاهل َيتتة َر َ
ا ِف ِ
ته ِبتار َْر ِ
تاب ْي ِنذ
يه َما أ ْ
تا لَ ُ
ضذ َو َج َع ْل ُ
تهذ َوأَْل َزقْتُ ُ
ُخ ِتر َج ِم ْن ُ
ِبا ْل َب ْي ِاذ فَ ُه ِد َمذ فَأ َْد َخ ْل ُ
ته َب َ
ا ِب ِه أَس ِ ِ
اهيم»ذ فَ َتلِ َك الَِت َح َم َل ْاب َن ُّ
الزَب ْي ِتر
َب ًابا َ
ش ْرِقيًّاذ َوَب ًابا َغ ْرِبيًّاذ فََبلَ ْا ُ
َ َ
او إ ْب َر َ
رِ
ا ْاب َن ُّ
ين َه َد َم ُهذ َوَب َناهُذ
ض َي اللَ ُه َع ْن ُه َما َعلَى َه ْد ِم ِهذ قَ َ
يدَ :و َ
ش ِه ْد ُ
ال َي ِز ُ
الزَب ْي ِر ِح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َستتن َمة ِ
تال
اإل ِبتتلذ قَت َ
تن الح ْجت ِترذ َوقَت ْتد َأر َْيت ُ
َوأ َْد َخت َتل فيتته مت َ
تارةًذ َكأ ْ
ست َ
تا أَ َ
يم ح َجت َ
تاو إ ْبت َتراه َ
ته ِ
تن مو ِ
تار
ض ُتع ُه؟ قَ َ
الح ْج َترذ فَأَ َ
ا َم َع ُ
اآلنذ فَ َتد َخ ْل ُ
تال :أ ُِري َك ُ
تا لَ ُ
ير :فَ ُق ْل ُ
ته َ
ته :أ َْي َ َ ْ
شَ
َج ِر ٌ
تتن ِ
الح ْجت ِ
إِلَتتتى َم َكت ٍ
تتر ِستتتتَ َة أَت ُْر ٍع أ َْو
تتالَ :هتتتا ُه َنتتتاذ قَت َ
تتانذ فَقَت َ
تتال َج ِريت ٌتتر :فَ َحت َتتزْر ُ
ا ِمت َ
)
َن ْح َو َها4 .

 - )9الم نف  933/5رقتم )1957ذ ومتن طريقته إستحاق بتن راهويته 45/4رقتم )554
فتتي مستتندهذ وأبتتو عوانتتةذ متتن طريتتق أبيتته همتتام ال تتنعاني قتتال :ستتمعا مراتتد بتتن شتترحبيل
يترذ ومراَ ٌتد َهت َتا َت َكترهُ ْابت ُن أَِبتي ح ِ
يحدث فتتكره .قتال الهيامتي :رواهُ الطَبرِان ُّ ِ
تاتٍمذ َولَ ْتم
َ
ََ
تي فتي ا ْل َك ِب ِ َ َ ْ
َ
ََ
تته جرحتتتاذ وب ِق َيتتت ُة ِرجالِت ِ
ِ ِ
تتاا .مجمتتتع الزوائتتتد  .)413/3تكتتتره ابتتتن حبتتتان فتتتي
تته ِاقَت ٌ
َ
َيتتت ْت ُك ْر فيت َ ْ ً َ َ
الاقاا .)223/5
 - )4حيح البخار رقم .)9549
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المبحث الرابع :تحويل القبلة إلى الكعبة:
من المعلوم عند أهل العلم أن القبلة كانا إلى بيا المقتدوذ وبعتد الهجترة إلتى
المدينة تحولا القبلة إلى الكعبتة فتي مكتة المشترفةذ وقتد كتان النبتي تلى اهلل

عليتته وستتلم يحتتب هتتتا وينظتتر فتتي الستتماء فتتأنزل اهلل تعتتالى :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲕﲗﲘﲙﲚ
ﲖ
ﲑ ﲓﲔ
ﲒ
ﲏﲐ
ﲢﲤﲥ ﲦﲧ
ﲣ
ﲛﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲜ
ﲬ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ البقرة.
ﲭ
ﲨﲩﲪﲫ
ِ ِ ٍِ ِ
ستو ُل اللَ ِته
ته َع ْن ُه َمتاذ قَ َ
تي اللَ ُ
تال :م َك َ
أخرج البخار َع ِن َ
تان َر ُ
الب َراء ْبن َعازب َرض َ
ِ
َ
َ تلَى اهلل َعلَ ْيت ِته َو َ َ
الم ْقت ِتد ِ
شت َتر
ست ْتب َع َة َع َ
وذ ِس تتَ َة َع َ
شت َتر أ َْو َ
ُ
س تل َم َ تلى َن ْحت َتو َب ْيتتا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه إِلَى ال َك ْع َبةذ فَتأَ ْن َز َل
سلَ َم ُيح ُّ
َ
ب أْ
َن ُي َوج َ
ش ْه ًراذ َو َك َ
سو ُل اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ان َر ُ
ِ
ِ
ِ
اء
ال ُّ
ب َو ْج ِه َك في ال َ
َه َن ْح َو ال َك ْع َبة مذ َوقَ َ
س َماءب ذ فَتََوج َ
اللَ ُه{ :قَ ْد َن َرى تَ َقلُّ َ
الستتَ َه ُ
تن ال َنت ِ
{متتا َوَإ ُهت ْتمب َعت ْتن ِق ْبلَت ِتت ِه ُم الَِتتتي َكتتا ُنوا َعلَ ْي َهتتاذ ُقت ْتل لِلَت ِته
الي ُهت ُ
ِمت َ
تاوذ َو ُهت ُتم َ
تودَ :
ِ ٍ
اط م ِ ٍ
تي َ تلَى
الم ْ
ب َي ْه ِد َم ْتن َي َ
تع ال َن ِب ِّ
ش ِر ُ
الم ْا ِر ُ
ستتَقيم فَ َ تلَى َم َ
تاء إِلَتى َتر ُ ْ
ش ُ
ق َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
تن ارَ ْن َ ِ
تار فتي
سل َم َر ُج ٌلذ اُت َم َخ َتر َج َب ْع َتد َمتا َ تلىذ فَ َم َتر َعلَتى قَ ْتوٍم م َ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ِ
ِ
س ِ
الم ْق ِتد ِ
تول اللَ ِته
تالُ :ه َتو َي ْ
وذ فَقَ َ
ته ُد :أََن ُ
ته َ تلَى َم َ
شَ
تع َر ُ
َ الَة َ
الع ْ ِر َن ْح َو َب ْيتا َ
ِ
َهوا َن ْح َو
َه َن ْح َو ال َك ْع َب ِةذ فَتَ َح َر َ
سلَ َمذ َوأََن ُه تََوج َ
ف القَ ْوُمذ َحتَى تََوج ُ
َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ِ ) (
ال َك ْع َبة9 .

)9

 -البخار رقم .)331
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الت ل الااني:
باب النهي عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة
تال« :إِ َتا أَتَ ْيتتُم ا ْل َا ِ
ِ
ط  )4فَ َتال
ُّوب )9ذ أ َ
تائ َ
سلَ َم قَ َ
َع ْن أَِبي أَي َ
َن ال َن ِب َي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ُ
)3
وها ِببتو ٍل وَإ َغ ِ
ِ
تال
ش ِّترقُوا أ َْو َغِّرُبتوا » قَ َ
تائ ٍطذ َولَ ِك ْتن َ
ستَ ْق ِبلُوا ا ْلق ْبلَ َةذ َوَإ تَ ْ
تَ ْ
ستتَ ْد ِب ُر َ َ ْ َ
)
5
)
2
شام فَوج ْد َنا متر ِ
ِ
ف
تا ِق َب َتل ا ْل ِق ْبلَ ِتةذ فَ َن ْن َح ِتر ُ
يض قَ ْتد ُب ِن َي ْ
اح َ
أ َُبو أَي َ
ُّوب :م فَقَد ْم َنا ال َ َ َ َ َ َ
)9
)7 )9
الَ :ن َع ْم.
ستَ ْا ِت ُر اهللَ ؟ قَ َ
َع ْن َها َوَن ْ

 - )9أبو أيوب خالد بن زيد ارن ار -رضي اهلل عنه.-
 - )4قتتال الج توهر  :غتتاط فتتي الشتتيء ياتتوط وياتتيط :دختتل فيتته .يقتتال :هتتتا رمتتل تاتتوط فيتته
ارقدام .وقولهم :أتى فالن الاائطذ وأ ل الاائط المطمئن متن اررض الواستعذ والجمتع غتوط
وأغواط وغيطانذ تارا التواو يتاء إنكستار متا قبلهتا .وكتان الرجتل متنهم إتا أراد أن يقضتي
الحاجة أتى الاائط فقضى حاجتهذ فقيل لكل من قضى حاجته :قد أتى الاائطذ فكنتي بته عتن
العترة .ال حاح .)9927/3
قال ابن الملقن :قوله عليه السالم :مإتا أتيتم الاائطم .استعمل في قضاء الحاجة كيتف كتانح
رن هتا الحكم عام في جميع ور قضاء الحاجة .اإلعالم بتوائد عمدة ارحكام .)225/9
 - )3هتتا لمتن كانتا قبلتته إلتتى جهتة الجنتوب كأهتل المدينتتة أو الشتمال كأهتل التيمن فتتإنهم
يشتترقون أو ياربتتون فتتي قضتتاء الحاجتتةذ أمتتا أهتتل المشتترق والماتترب فتتإنهم ينحرفتتون إلتتى
الشمال أو الجنوب.
 - )2قال الخطابي :فأما المراحيض فإنها جمع المرحاضذ وهو الماتسلذ مأخوت من قولتك:
رحضا الشيء إتا غسلته .أعالم الحديث .)374/9
 - )5قال ابن الملقن :قوله :مقد بنيام يعنتي فتي الجاهليتة وبنارهتا نحتو الكعبتة لتيو ق ًتدا
لهاذ وإ لقبلة أهل الشام إت تاك وهي بيا المقدوذ وانما هو مجرد جهل وم ادفة .اإلعتالم
بتوائد عمدة ارحكام .)259/9
 - )9قال القرطبي :وقتول أبتي أيتوب :فننحترف عنهتا ونستتاتر اهلل دليتل علتى أنته لتم يبلاته
ا وحمل ما رواه على العموم .المتهم .)544/9
حديث ابن عمرذ أو لم يره مخ
قال ابن دقيق العيد :قوله م ونستاتر اهلل م قيل :يراد به ونستاتر اهلل لباني الكنف علتى هتته
ال تتورة الممنوعتتة عنتتده .إحكتتام اإلحكتتام شتترح عمتتدة ارحكتتام  .)55/9والقتتول الاتتاني :أن
يستتتاتر متتن اإستتتقبالذ والاالتتث :أن يستتتاتر متتن تنوبتته فالتتتنب ُيتتتكر بالتتتنب .انظتتر قتتوا
الماتت للسيوطي .)22/9
 - )7الحديث أخرجه البخار في حيحه رقم )312ذ ومسلم رقم )492ذ واللتظ له.
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باب ما جاء في استقبال القبلة في قضاء الحاجة
)4
ظ ْهت ِتر َب ْيت ِتا َح ْت َ ت َة  )3لِت َتب ْع ِ
ض
ق َ
 َعت ْتن َع ْبت ِتد اللَت ِته ْبت ِتن ُع َمت َترذ قَت َتا فَت ْتو َ
تالْ :ارتَقَ ْيت ُ
)5
)2
ول اللَ ِه لَى اهلل علَ ْي ِه و ِ )9
ستتَ ْد ِب َر
س َ
اجتَ ُ
اج ِتي ذ فَ َأر َْي ُ
سلَ َم َي ْقضتي َح َ
َح َ
ته ُم ْ
ُ َ َ َ
َ
ا َر ُ
ِ )4 )7
ِ ِ
ستَ ْق ِب َل ال َ
شأْم .
الق ْبلَةذ ُم ْ
ِ
 عن جا ِب ِر ْب ِن ع ْب ِتد ِستتَ ْق ِب َل
اهللذ قَ َ
تالَ :ن َهتى ال َن ِب ُّ
ستلَ َم أ ْ
تي َ تلَى اللَ ُ
َ
َ َ
َن َن ْ
ته َعلَ ْيته َو َ
)99 )93
)1
ٍ
ٍ
ستَ ْق ِبلُ َها .
ا ْل ِق ْبلَ َة ِب َب ْول ذ فَ َأر َْيتُ ُه قَ ْب َل أ ْ
َن ُي ْق َب َ
ض ِب َعام َي ْ
)9
تن ُن َم ْي ٍترذ
تن َح ْتر ٍبذ َو ْاب ُ
 قوله نعم) هتو متن كتالم ابتن عيينتة قتال مستلمَ :و َحت َداََنا ُزَه ْي ُتر ْب ُتا
قَت َ
تن َي ْح َيتتىذ َ -واللَ ْت تظُ لَت ُ
ته -قَتتا َل :قُ ْلت ُ
تن ُع َي ْي َن ت َة حذ قَتتا َلَ :و َح ت َداََنا َي ْح َيتتى ْبت ُ
ان ْبت ُ
س ت ْت َي ُ
تاإَ :ح ت َداََنا ُ
اء ْب ِن ي ِز َ ِ
الزْه ِر َ ذ ي ْت ُكر ع ْن عطَ ِ
ِ
س ِم ْع َا ُّ
ُّوب.
س ْت َي َ
يد اللَ ْيا ِّيذ َع ْن أَِبي أَي َ
َ
َ ُ َ َ
ان ْب ِن ُع َي ْي َنةَذ َ
لُ
)4
عدا.
أ - )3هتتي أختتته زوج النبتتي هلل تتلى اهلل عليتته وستتلم هلل أم المتترمنين بنتتا عمتتر بتتن الخطتتاب
هللرضي اهلل عنههلل.
 - )2يحتمل عوده لقضاء الحاجةذ أو غيرها.
 - )5قال الخطابي :ويشبه أن يكون قد بلاه قول أبي أيوب ارن ار فإنه كتان يترى النهتي
في تلك عاما في ال حار واربنية .أعالم الحديث .)424/9
 - )9وفتتي روايتتة علتتى ل ِب َنتَت ْتين) البختتار رقتتم )924ذ واللبنتتة :الحجتتارة متتن الطتتين ت تتنع
للبناء.
 - )7استتتدبار القبلتتة هتتو بمعنتتى استتتقبال الشتتام لكتتن المق تتد متتن تلتتك تأكيتتد التعتتل وضتتبط
و ته.
 - )4الحديث أخرجه البخار فتي جامعته رقتم )924ذ بتاب التبترز فتي البيتواذ ومستلم فتي
حيحه رقم )499ذ وغيرهما.
)(1
القبلتة ببتول م متن بتتاب
 -وكتتلك الاتائط وان لتم يتتتكرهذ قتال العينتي :قولته :م أن نستتتقبل ْ

اإكتتتتتاءذ والمعنتتتى :م ببتتتول وغتتتائط م نحتتتو قولتتته تعتتتالى :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ َ

النحل .49 :أ  :والبرد أيضاً .شرح أبي داود .)94/9
 - )93لم يبين -رضي اهلل عنه-أكان هتا في البنيان أو في ال حراء؟
 - )99الحتتديث أخرجتته أبتتو داود فتتي ستتننه رقتتم )93ذ والترمتتت فتتي جامعتته رقتتم )1ذ وابتتن
ماجه في سننه رقم )345ذ وابن خزيمة في حيحه  32/9رقم )45ذ وغيرهم .كلهم متن
طرق عن محمد بن إسحاقذ عن أبان بن الحذ عن مجاهدذ عن جابر -رضتي اهلل عنته-
به .وقال الترمت  :ستألا محمتدا عتن هتتا الحتديثذ فقتال :رواه غيتر واحتدذ عتن محمتد بتن
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ِ
ش ت َةذ قَالَت ْ ِ ِ
ست ِ
س تلَ َم -قَت ْتوٌم
 َع ت ْن َع ِائ َتول اللَت ِته  َ -تلَى اللَت ُ
ته َعلَ ْيتته َو َ
تاُ :تكت َتر ع ْنت َتد َر ُ
ستتتتَ ْق ِبلُوا ِبتُتتتر ِ
استتتتَ ْق ِبلُوا
وج ِه ْم ا ْل ِق ْبلَتتت َةذ فَقَت َ
اهت ْتتم قَت ْتتد فَ َعلُ َ
تتال :مأ َُر ُ
تتون أ ْ
َي ْك َرُهت َ
وهتتتا؟ ْ
َن َي ْ
ُ
)4 )9
ِب َم ْق َع َد ِتي ا ْل ِق ْبلَ َةم .

إستتتحاق .العلتتتل الكبيتتتر ص)43ذ وقتتتال عبتتتد الحتتتق اإلشتتتبيلي :وقتتتال فتتتي كتتتتاب العلتتتل أ
محمدا -يعني البخار -عن هتا الحديث فقال :هتا حديث تحيح .ارحكتام
الترمت ) :سألا
ً
ال تتتارى  .)934/9و تتتححه ارلبتتتاني تتتحيح أبتتتي داود  .)39/9وقتتتال اإلمتتتام أحمتتتد:
ضتتعيف .التمهيتتد  )331/9وقتتال ابتتن عبتتد البتتر :ولتتيو حتتديث جتتابر ب تتحيح عنتته فيعتترج
عليه رن أبان بن الح الت يرويه ضعيف) .التمهيد .)394/9
 - )9قال السند  :أ حولوا قضاء الحاجتة إلتى جهتة القبلتة حتتى يتزول عتن قلتوبهم إنكتار
اإستقبال في البيوا فيرسخ في قلوبهم جوازه فيها ويتهموا أن النهي مخ توص بال تحراء.
حاشية السند على ابن ماجه .)939/9
 - )4الحديث أخرجه أحمد في مسنده رقتم )45393ذ وابتن ماجته فتي ستننه رقتم )342ذ
واستتحاق فتتي مستتنده  )537/4وابتتن أبتتي شتتيبة )959/9ذ والتتدارقطني فتتي ستتننه 15/9
رقم )997ذ كلهم من طرق عن خالد بتن أبتي ال تلاذ عتن عتراكذ عتن عائشتة -رضتي اهلل
عنها .-قتال اإلمتام أحمتد :هتو أحستن متا رو فتي الرخ تةذ وان كتان مرستالذ فتإن مخرجته
حستتنذ ويعنتتي بإرستتاله أن عراك تا لتتم يستتمع متتن عائشتتةذ وقتتال :إنمتتا يتترو عتتن عتتروة عتتن
عائشة .فلعلته حستنه رن عراكتا قتد عترف أنته يترو حتديث عائشتة عتن عتروة عنهتا .شترح
علل الترمت إبتن رجتب  .)913/9وقتال ابتن أبتي حتاتم :قتال أبتي :فلتم أزل أقتتو أاتر هتتا
الحديثذ حتى كتبا بم تر عتن إستحاق بتن بكتر بتن مضتر-أو غيتره -عتن بكتر بتن مضترذ
عن جعتتر بتن ربيعتةذ عتن عتراك بتن مالتكذ عتن عتروةذ عتن عائشتةذ موقتوفح وهتتا أشتبه.
العلتتل  959/9رقتتم )53ذ وكتتتلك جعلتته البختتار متتن قتتول عائشتتة موقوفتتا .التتتاريخ الكبيتتر
 .)959/3وحسن إسناده النوو في شرح مسلم  .)952/3وانظر ن ب الراية )939/4
وسلسلة ارحاديث الضعيتة رقم .)127
ومسألة استقبال القبلة ببول أو غائط اختلف فيها العلماء على ما ورد باختالف اردلتةذ قتال
يه علَى م َت ِ
ف ا ْلعلَم ِ ِ
ِ
س ِت ْق َب ِ
اه َب:
ال لِ ْل ِق ْبلَ ِة ِبا ْل َب ْو ِل َوا ْل َا ِائ ِط فَقَِد ْ
النوو  :أَ َما ال َن ْه ُي َع ْن اإ ْ
اختَلَ َ ُ َ ُ
اء ف َ َ
تحر ِ
ِ ِ ِ
ته ي ْحتترم ِ
شت ِ
ب َمالِت ٍتك َوال َ
اء
تاف ِع ِّي َر ِح َم ُه َمتتا اللَت ُ
َحت ُتد َهاَ :متت َ
ْه ُ
أَ
ته تَ َعتتالَى أََنت ُ َ ُ ُ ْ
استتت ْق َبا ُل ا ْلق ْبلَتتة فتتي ال َ ت ْ َ
َاو ْب ِتن َع ْب ِتد ا ْلمطَلِ ِ
ان َو َه َتا َم ْر ِو ٌّ َع ِن ا ْل َعب ِ
ِبا ْل َب ْو ِل َوا ْل َا ِائ ِط َوَإ َي ْح ُرُم َتلِ َك ِفي ا ْل ُب ْن َي ِ
تب َو َع ْب ِتد اللَ ِته
ُ
ْب ِن عمر ر ِ
َح َم َد ْب ِن َح ْنَب ٍل ِفي إِ ْح َتدى التروايتين
ض َي اللَ ُه عنهما والشعبي واسحاق ْب ِن َر َ
اه َوْي ِه َوأ ْ
ُ ََ َ
رحمهم اهلل.
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باب استقبال القبلة في ال الة
 ع ْن أَِبي ُهرْيرةَ ر ِسِ
ستو ُل اللَ ِته َ تلَى
ته :أ َ
ته َع ْن ُ
ض َي اللَ ُ
َ
الم ْ
تج َدذ َو َر ُ
َ َ َ
َن َر ُج ًتال َد َخ َتل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ته
ستلَ َم َعلَ ْيتهذ فَقَ َ
تال لَ ُ
الم ْ
اء فَ َ
س ِجدذ فَ َ لَى اُ َم َج َ
سلَ َم َجال ٌ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
و في َناح َية َ
)9
ِ
ِ
تك لَت ْتم
تك ال َ
تع فَ َ ت ِّتل فَِإ َنت َ
س تلَ َمَ « :و َعلَ ْيت َ
س تالَ ُم ذ ْار ِجت ْ
ستتو ُل اللَتته َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ
َر ُ

تان وَإ ِفتي ال َ ت ْ ِ
ِ
ِ
توب ْارَ ْن َ ت ِ
تار ِّ
تحَراء َو ُهت َتو قَ ْتو ُل أَِبتتي أ َُّيت َ
الاتاني :أنتته إ يجتتوز َتلت َك َإ فتتي ا ْل ُب ْن َيت ِ َ
ِ
ٍِ
ِ
ال َ ت َ ِ
َح َمت َتد ِفتتي
يم ال َن َخ ِعت ِّ
ته َع ْنت ُ
تي اللَت ُ
ان الاَت ْتو ِر ِّ َوأَِبتتي اَت ْتو ٍر َوأ ْ
ست ْت َي َ
تي َو ُ
ته َو ُم َجاهتتد َوِا ْبت َتراه َ
تحاب ِّي َرضت َ
ب.
ِرَو َاي ٍة َوا ْل َمت َ
ْه ُ
ان وال َ ْ ِ ِ
ِ ِ
ب ُع ْترَوةَ ْب ِتن ُّ
ش ْتي ِخ
 الاَالِ ُيعت َة َ
يعتا َو ُه َتو َمتت َ
ْه ُ
الزَب ْي ِتر َوَرِب َ
تح َراء َجم ً
ث َج َو ُاز َتل َك في ا ْل ُب ْن َي ِ َ
ضي اللَ ُه ع ْنهم وَداوَد الظَ ِ
ٍِ ِ
اه ِر ِّ .
َ ُْ َ ُ
َمالك َر َ
ِ
توز ِاإست ِتت ْقبا ُل َإ ِفتتي ال َ ت ْ ِ
تان وَي ُجت ُ ِ
ست ِتت ْد َب ُار
ب َا
الرِبتتعُ َإ َي ُجت ُ
 َوا ْل َم تت َْ َ
ْه ُ
توز اإ ْ
تحَراء َوَإ فتتي ا ْل ُب ْن َيت ِ َ
ِ
ِ
َ
احتتَ َ
ِفي ِه َما َو ِه َي إِ ْح َدى ِّ
َح َم َد َرح َم ُه َما الل ُه تَ َعالَى  . ...اتم قتال َ :و ْ
الرَو َايتَ ْي ِن َع ْن أَِبي َحنيتَ َة َوأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ْن حَرم ِاإس ِت ْقبا َل و ِاإ ِ
ِ
ته
تي اللَ ُ
ست ْد َب َار في ال َ ْح َراء َوأ ََب َ
َ َ َ ْ َ َ ْ
اح ُه َما في ا ْل ُب ْن َيان بحديث بتن ُع َم َتر َرض َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َع ْن ُه َما ا ْل َم ْت ُك ِ
ستو ُل
ر
تى
ه
ن
تال
ق
ر
ب
تا
ج
يث
تد
ح
تي
ف
و
تاه
ن
ر
ك
ت
ت
ل
ا
عائشة
وبحديث
اب
َ
َ
ور ِفي ا ْل ِكتَ
َ
َ
َ ََ َ ُ
َْ َ ُ َ
ِ
ِ
ٍ
ته قَ ْبت َل أ ْ
َن ُي ْق َتب َ
ستَ ْق ِب َل ا ْل ِق ْبلَ َة ِب َب ْو ٍل فََأر َْيتُ ُ
ستتَ ْق ِبلُ َها َرَواهُ
ض ِب َعتام َي ْ
سلَ َم أن َن ْ
اللَه َ لَى اللَ ُه َعلَ ْيه َو َ
ِ
ادهُ حس ٌن وِبح ِد ِ
ِ
تي
ان ْارَ ْ َا ِر قَ َ
تال َأر َْي ُ
يث َم ْرَو َ
س َن ُ َ َ َ َ
أ َُبو َد ُاوَد َوالت ِّْرِمت ُّ َو َغ ْي ُرُه َما َوِا ْ
تا بتن ُع َم َتر َرض َ
ِ ِ
ِ
و
تا َيتا أ ََبتا َع ْب ِتد َ
تو َي ُبتو ُل إِلَ ْي َهتا فَقُ ْل ُ
اللَ ُه َع ْن ُه َما أََنا َخ َراحلَتَ ُه ُم ْ
التر ْح َم ِن أَلَ ْتي َ
ستَ ْق ِب َل ا ْلق ْبلَة اَُم َجلَ َ
ض ِ
تان َب ْي َنت َك َوَب ْتي َن ا ْل ِق ْبلَ ِتة شتيء
قَ ْد ُن ِه َي َع ْن َه َتا فَقَ َ
تاء فَتِإ َتا َك َ
ال َبلَى إِ َن َما ُن ِه َي َع ْن َتلِ َك ِفي ا ْلتَ َ
ِ
ِِ
يح ٌة ُم َ ت ِّتر َح ٌة ِبتتا ْل َج َو ِاز ِفتتي ا ْل ُب ْن َيت ِ
ان
َح ِاديت ُ
تث َ تتح َ
ْو َرَواهُ أ َُبتتو َد ُاوَد َو َغ ْيت ُترهُ فَ َهتتته أ َ
َي ْ
ستتتُُر َك فَت َتال َبتأ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
تع
َو َحد ُ
ان َوأَبتي ُه َرْي َترةَ َو َغ ْي ِتره ْم َوَرَد ْا بتالن ْه ِي فَ ُي ْح َمت ُل َعلَتى ال َ ْ
ست ْل َم َ
يث أَبي أَي َ
تحَراء ل ُي ْج َم َ
ُّتوب َو َ
يتث َإ ي تار إِلَتى تَتركِ
تن ا ْلجمتع ب ْتي َن ْارَح ِاد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحاديث َوَإ خ َال َ
ف َب ْتي َن ا ْل ُعلَ َمتاء أََن ُ
َ
ته إِ َتا أ َْم َك َ َ ْ ُ َ
َب ْي َن ْار َ
ْ
ُ َ ُ
ضتتها بت ْتل ي ِجتتب ا ْلجم تع ب ْي َنهتتا وا ْلعم ت ُل ِبج ِم ِ
ِ
تب
يع َهتتا َوقَت ْتد أ َْم َكت َ
تن ا ْل َج ْمتتعُ َعلَتتى َمتتا َت َك ْرَنتتاهُ فَ َو َجت َ
َ
َب ْع َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ا ْلم ِ ير إِلَ ْي ِه وفََرقُوا ب ْي َن ال َ ْحر ِ
شتقَ ُة ِفتي ا ْل ُب ْن َي ِ
اء َوا ْل ُب ْن َي ِ
تان
ان ِم ْن َح ْي ُ
ته ا ْل َم َ
ته َي ْل َحقُ ُ
تث ا ْل َم ْع َنتى ِبأََن ُ
َ
َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِفي تَ ْكلِ ِ
ِ
يت ِه تَْر َك ا ْل ِق ْبلَ ِة بخ َالف ال َ ْح َراء .شرح مسلم .)955-952/3
 - )9ورد النهي عن الستالم ب تياة عليتك الستالم) كمتا فتي ستنن أبتي داود رقتم )5431
تابر بت ِتن ست ِ
عتتن أبتتي ُجت َتر جت ِ
تاو عتتن رأيتتهذ إ يقتتو ُل شتتيئاً إإ
تليمذ قتتال :رأيت ُ
تا رجتالً ي ت ُتدُر النت ُ
ُ
عليتك
قلاَ :م ْن هتا؟ قتالوا :رستو ُل اهلل  -تلَى اهلل عليته وستلم -ذ قتال :قلتا:
َ
َد ُروا عنهذ ُ
ِ
الميتاذ
الستالم تحيت ُة
عليتك
الستالمذ فتإن
رسول اهلل -مترتَين -قتال :مإ تَقُ ْتل عليت َك
السالم يا
َ
َ
ُ
ُ
ُ
السالم علي َكم والجمع واهلل أعلم أن تلتك يكتره للمبتتدأ وأمتا المجيتب فتال كمتا فتي حتديث
قل:
ُ
الباب.
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)4
)9
تار ِج ْع فَ َ ِّتلذ
تك ال َ
ستلَ َمذ فَقَ َ
تالَ « :و َعلَ ْي َ
تاء فَ َ
تُ َ ِّل » فَ َر َج َع فَ َ لَى اُت َم َج َ
ستالَ ُم ذ فَ ْ
ِ
ِ
ِ
َِ ِ
تك لَتتم تُ ت ِّتل» فَقَت َ ِ
تول اللَت ِتهذ
ست َ
تال فتتي الاان َيتتةذ أ َْو فتتي الَتتتي َب ْعت َتد َهاَ :علِّ ْمنتتي َيتتا َر ُ
فَِإ َنت َ ْ َ
ضوءذ اُ َم استَ ْق ِب ِل ِ
ِ
الق ْبلَ َة  )3فَ َك ِّب ْترذ اُت َم اق َأْ
ْتر
فَقَ َ
ال« :إِ َتا قُ ْم َ
ْ
ا إِلَى ال َ الَة فَأ ْ
الو ُ َ
َس ِب ِغ ُ
)
2
ِ ِ
س َر َم َع َك ِم َن القُ ْر ِ
ِب َما تََي َ
آن ذ اُ َم ْارَك ْع َحتَى تَ ْط َمئ َن َراك ًعاذ اُ َم ْارفَ ْ
تع َحتَتى تَ ْ
ستتَ ِو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِ
تج ْد
تاج ًداذ اُت َم ْارفَ ْ
اس ُ
اس ُ
ستاذ اُت َم ْ
قَائ ًماذ اُت َم ْ
تع َحتَتى تَ ْط َمتئ َن َجال ً
تج ْد َحتَتى تَ ْط َمتئ َن َ
ِ
ِ
ِ
س ِ
ساذ
اج ًداذ اُ َم ْارفَ ْع َحتَى تَ ْط َمئ َن َجال ً
َحتَى تَ ْط َمئ َن َ
)9 )5
اُ َم اف َْع ْل َتلِ َك ِفي َ الَ ِت َك ُكلِّ َها» .

 - )9قال ابن بطال :استدل بهتا الحديث جماعة من التقهتاءذ فقتالوا :الطمأنينتة فتي الركتوع
والستتجود فتترضذ إ تجتتزأ تتالة متتن لتتم يرفتتع رأستتهذ ويعتتتدل فتتي ركوعتته وستتجوده اتتم يقتتيم
لبهذ وقتالوا :أإ تترى أن الرستول قتال لته :ارجتع ف تل فإنتك لتم ت تل)ذ اتم علمته ال تالة
وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجودذ هتا قول الاور ذ وأبى يوسفذ واروزاعتيذ والشتافعيذ
وأحمدذ واسحاق .شرح البخار .)231/4
 - )4فيه تكرار السالم في المجلو الواحد وتلك أن النبي  -لى اهلل عليه وسلم-يراه وأمره
بإعادة ال الة أكار من مرة.
 - )3هتا هو الشاهد من تكر الحديث في استقبال القبلة.
 - )2قال الحافظ ابن حجر بعد تكر أقتوال العلمتاء فتي معنتى قولته اقت أر متا تيستر معتك متن
القترآن) ويحتمتل الجمتع أيضتا أن يقتال المتراد بقولته فتاق أر متا تيستر معتك متن القترآن أ بعتتد
التاتحة ويريده حديث أبي ستعيد عنتد أبتي داود بستند قتو أمرنتا رستول اهلل تلى اهلل عليته
وسلم أن نق أر بتاتحة الكتاب وما تيسر .فتح البار .)423/4
 -)5قتتال الشتتيخ ابتتن عايمتتين فتتي شتترح ريتتاض ال تتالحين :الشتتاهد متتن هتتتا قولتته :حتتتى
تطمئن)) وقوله فيما قبل :إنك لم ت ل)) فدل هتا علتى أنته متن إ يطمتئن فتي تالته فتال
تتتالة لتتته .وإ فتتترق فتتتي هتتتتا بتتتين الركتتتوع والقيتتتام بعتتتد الركتتتوعذ والستتتجود والجلتتتوو بتتتين
السجدتينذ كلها إبد أن يطمئن اإلنسان فيها .قال بعض العلماء والطمأنينة أن يستقر بقتدر
ما يقول التكر الواجب في الركنذ فتي الركوع بقدر ما تقول :ستبحان ربتي ارعلتى))ذ وفتي
الجلوو بين الستجدتين بقتدر متا تقتول :رب اغتتر لتي))ذ وفتي القيتام بعتد الركتوع بقتدر متا
تقول :ربنا ولك الحمد))ذ فهكتا .ولكن الت يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق تلتكذ
رن كون الطمأنينة بمقتدار أن تقتول ستبحان ربتي العظتيم)) فتي الركتوع إ يظهتر لهتا أاترذ
إن اإلنسان إتا قال :اهلل أكبرذ سبحان ربي العظتيمذ اتم يرفتعذ أيتن الطمأنينتة؟ فالظتاهر أنته
إبد من استقرار بحيث يقال :هتا الرجل مطمئن. )233/9 .
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القبلة في الة النافلة في الستر
ِ
َن رس َ ِ
عن أََنتو ْب ُ ِ ٍ
ستلَ َم»
تول اللَته َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
تن َمالتكذ «أ َ َ ُ
ُ
)2
)3
ِ
ِ
ِ
ث
َن َيتَ َ
استَ ْق َب َل ِب َناقَته ا ْلق ْبلَ َة فَ َكب ََر ذ اُ َم َ لَى َح ْي ُ
اد أ ْ
ط َو َ
فَأ ََر َ
ع ْ

ستافَ َر
َك َ
تان إِ َتا َ
)5
َه ُه ِرَك ُاب ُه م
َوج َ

)4

وقال النوو  :وِف ِ
تج َدتَ ْي ِن َوُو ُج ِ
يه َدِلي ٌل َعلَى ُو ُج ِ
الرُكتوِع َوا ْل ُجلُ ِ
توب
توو َب ْتي َن ال َ
وب ِاإ ْع ِت َد ِال َع ِن ُّ
سْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل ُج ْم ُهتور َولَ ْتم
الس ُجود َوا ْل ُجلُتوو َب ْتي َن ال َ
الرُكوِع َو ُّ
الطُّ َمأ ِْني َن ِة ِفي ُّ
ْه ُب َنا َو َمتت َ
تج َدتَ ْين َو َهت َتا َمتت َ
سْ
ْه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
يرةٌ .شرح مسلم .)934/2
ُيوج ُب َها أ َُبو َحنيتَ َة َرح َم ُه الل ُه تَ َعالَى َوطَائتَ ٌة َيس َ
 - )9الحديث أخرجه البخار في حيحه 59/4رقم  )9459ومسلم 417/9رقم .)317
 - )4وهتا يتيد أن هتا إنما يكون في الستر أعني ال الة على الدابة وحياما توجها.
 - )3لعل هتا التكبير رول تالة وإ يتعتل تلتك إتا كررهتا إتا تلى مانتى مانتى .وهتتا يتدل
على عدم وجوب استقبالها ابتداء .وقال باستحباب تلتك عنتد بدايتة ال تالة اإلمتام أحمتد فتي
رواية والشافعيذ ولهما رواية في وجوبه.
قال ابن بطال :وحجة من لم يتر استتقبال القبلتة عنتد التكبيترذ وهتو قتول الجمهتور أنته كمتا
تجوز له سائر الته إلتى غيتر القبلتةذ وهتو عتالم بتتلك كتتلك يجتوز لته افتتاحهتا إلتى غيتر
القبلة .شرح البخار )41/3ذ الماني )399/9ذ المجموع شرح المهتب .)432/3
وقال ابن القيم :وفي هتا الحديث نظرذ وسائر متن و تف تالته  -تلى اهلل عليته وستلم-
على راحلتهذ أطلقوا أنه كتان ي تلي عليهتا قبتل أ جهتة توجهتا بتهذ ولتم يستتانوا متن تلتك
تكبيرة اإلحرام وإ غيرهاذ كعامر بن ربيعةذ وعبد اهلل بن عمرذ وجابر بن عبد اهللذ وأحادياهم
أ ح من حديث أنو هتاذ واهلل أعلم .زاد المعاد .)254/9
مستتألة :قتتال ابتتن حجتتر :واختلت توا فتتي ال تتالة علتتى التتدواب فتتي الستتتر التتت إ تق تتر فيتته
ال الة فتهب الجمهور إلى جواز تلتك فتي كتل ستتر غيتر مالتك فخ ته بالستتر التت تق تر
فيه ال الة .فتح البار .)575/4
 - )2أ كبر لالستتتاح تكبيرة اإلحرام.
 - )5الحديث أخرجه أحمد في مسنده رقتم )93931ذ وأبتو داود فتي ستننه رقتم )9445ذ
والطبرانتتي فتتي الوستتط  75/3رقتتم  .)4539والتتدارقطني فتتي ستتننه  424/4رقتتم )9279ذ
ود ْب ُن
والبيهقي في الكبرى )4/4ذ من طرق كلهم عن َع ْمُرو ْب ُن أَِبي ا ْل َحجَا ِجذ َح َداَِني ا ْل َج ُار ُ
ِ
و ْب ُن َمالِ ٍك فتكره .وحسن إسناده ابتن حجتر فتي بلتوب المترامذ وكتتا قتال
س ْب َرةَذ َح َداَني أََن ُ
أَِبي َ
النتوو والمنتتتر والشتتيخ ارلبتتاني  )345/2تتحيح أبتتي داود .ارم .و تتححه ابتتن الملقتتن
في البدر المنير .)234/3
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استقبال ار ابع القبلة
تان رستو ُل ِ
تاز ٍب ر ِ
ِ
اهلل َ تلَى اهللُ َعلَ ْي ِته
ض
ته قَ َ
تي اهللُ َع ْن ُ
تالَ :ك َ َ ُ
 َع ِتن ا ْل َب َتراء ْب ِتن َع ِ ََ
ض َع َي َد ْي ِه ِب ْار َْر ِ
استَ ْق َب َل ِب َكتَ ْي ِه َوأَ َ ا ِب ِع ِه ا ْل ِق ْبلَ َة  )9م .)4
س َج َد فَ َو َ
ض ْ
سلَ َم م إِ َتا َ
َو َ
)
3
ِ
ته َك َ ِ
 ع ْتن مح َم ِتد ْب ِتن عم ِترو ْب ِتن عطَ ٍتح ِ
اب
تاء ذ أََنت ُ
تع َنتَ ٍتر م ْتن أَ ْ ت َ
َ
َ َُ
ستا َم َ
تان َجال ً
َْ
ِ
ِ
ال أ َُبو
سلَ َمذ فَقَ َ
سلَ َمذ فَ َت َك ْرَنا َ الَةَ ال َن ِب ِّي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ال َن ِب ِّي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
)5
)2
ِ
َحتَظَ ُكم لِ الَ ِة رس ِ ِ
س ِ
ستلَ َم
ُح َم ْي ٍد ال َ
اع ِد ُّ  :أََنا ُك ْن ُ
ول اللَه َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ا أْ ْ َ َ ُ

 - )9الظاهر أن المراد بار ابع أ ابع اليدين.
 - )4الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى  994/4رقم )4919ذ باب يضم أ ابع يديته فتي
السجود ويستقبل بها القبلة .من طريق مخلد بن مالك بتن جتابرذ انتا محمتد بتن ستلمةذ عتن
التزار ذ عن أبي إسحاقذ عن البراء بن عازب رضي اهلل عنه به.
ومحمتتد بتتن ستتلمة هتتو :ابتتن عبتتد اهلل البتتاهلي الحرانتتيذ اقتتة .التقريتتب ص )421ذ وفتتي
ترجمتتته يتترو عتتن التتزار وهمتتا اانتتان :إستتحاق بتتن إبتراهيم بتتن محمتتد التتزار ذ ومحمتتد بتتن
عبيتتد اهلل العرزمتتي الت تزار ذ وكالهمتتا رويتتا عتتن أبتتي إستتحاق الستتبيعي .انظتتر تهتتتيب الكمتتال
 .)441/45فال أدر أيهماذ ومحمد بن عبيد اهلل العرزمي متروك .التقريب ص .)472
وللحتتديث شتتاهد متتن حتتديث عائشتتة -رضتتي اهلل عنهتتا-أخرجتته ابتتن أبتتي شتتيبة فتتي م تتنته
َح َم ُترذ َع ْتن َح ِ
شتةَذ
اراَتةَذ َع ْتن َع ْم َترةَذ َع ْتن َع ِائ َ
439/9رقم )4794ذ متن طريتق أَبتي َخالِ ٍتد ْار ْ
ِ
ض َع َي َد ْي ِه ِو َجاهَ ا ْل ِق ْبلَ ِتة» .وحاراتة هتو ابتن
قَالَ ْاَ « :ك َ
س َج َد َو َ
سلَ َم إِ َتا َ
ان ال َن ِب ُّي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
أ الرجتتال ضتتعيف .التقريتتب ص .)495وشتتاهد آختتر متتن حتتديث أبتتي حميتتد -رضتتي اهلل
طر ِ
ِ
تع َي َد ْيت ِته َغ ْيت َتر ُم ْتتَت ِتر ٍ
اف أَ َ تتا ِب ِع ِه
تج َد َو َ
ست َ
ف َوَإ قَا ِبض ت ِه َما َو ْ
ضت َ
عنتته-قَتتا َل« :فَ تِإ َتا َ
استتتَ ْقَب َل ِب تأَ ْ َ
ا ْل ِق ْبلَ َة» .أخرجه أبتو داود فتي ستننه رقتم )734ذ و تححه ارلبتاني .واخترج ابتن أبتي شتيبة
رقم ِ )4793
ستَ ْق ِب َل ا ْل ِق ْبلَ َة ِب َي َد ْي ِهذ فَِإ َن ُه َمتا
عن ْاب ِن ُع َم َرذ أََن ُه َك َ
س َج َد أ َ
َح ُد ُك ْم َف ْل َي ْ
ان َيقُو ُل« :إِ َتا َ
َا رج ًتال م ِ
ِ
س ُج َد ِ
تا:
تائ ًال ِب َكتَ ْي ِته َع ِتن ا ْل ِق ْبلَ ِتةذ فَقَالَ ْ
َي ْ
ان َم َع ا ْل َو ْجته» وعتن عائشتة رقتم َ )4795أر ْ َ ُ َ
اع ِد ْل ُه َما إِلَى ا ْل ِق ْبلَ ِة».
« ْ
 - )3محمد بن عمرو ابن عطاء القرشي العامر المدنيذ اقتةذ متن الاالاتة متاا فتي حتدود
العشرين .التقريب ص .)442
حابي مشهور اسمه المنتر ابن سعد ابن المنتتر أو ابتن مالتك
 - )2أبو حميد الساعد
وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو .التقريب ص .)9937
تهذ وأن
 - )5فيه جواز أن يتكر طالب العلم ما كان عليه من علتم بعتد تحققته تلتك وتخ
إ حتترج عليتته فتتي تزكيتتة نتستته ل تتدقهذ وفيتته فضتتل أبتتي حميتتد -رضتتي اهلل عنتته-حيتتث لتتم
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)9
ِ ِ
ِ ِ
تن َي َد ْي ِته ِم ْتن ُرْك َبتَ ْي ِتهذ اُت َم
تع أ َْم َك َ
اء َم ْنك َب ْيهذ َوِا َتا َرَك َ
« َأر َْيتُ ُه إِ َتا َكب ََر َج َع َل َي َد ْيه ح َت َ
)3
)4
تود ُك ُّتل فَقَ ٍ
تج َد
َه َ َر َ
تار َم َكا َن ُ
استََوى َحتَى َي ُع َ
سَ
ْس ُه ْ
تهذ فَتِإ َتا َ
ظ ْه َرهُ ذ فَِإ َتا َرفَ َع َأر َ
اف أَ تتتا ِب ِع ِر ْجلَ ْيت ِ
ضتتت ِهما )2ذ واستتتتَ ْقب َل ِبتتتأَ ْطر ِ
ف وإَ قَا ِب ِ
ضتتتع ي َد ْيت ِ
تته َغ ْيت َتتر ُم ْتتَت ِ
تته
َ ْ َ
َو َ َ َ
َ
تتر ٍ َ
َ
َ
)9
)5
ِِ
ِ
الي ْم َنتى ذ
و ِفي َ
تب ُ
س َترىذ َوَن َ َ
و َعلَى ِر ْجلته ُ
الي ْ
الرْك َعتَ ْي ِن َجلَ َ
الق ْبلَ َة ذ فَِإ َتا َجلَ َ
تو ِفتتي َ ِ ِ ِ
ُخت َترى َوقَ َعت َتد َعلَتتى
تب ار ْ
َم ِر ْجلَت ُ
ست َترىذ َوَن َ ت َ
ته ُ
الي ْ
َوِا َتا َجلَت َ
الرْك َعتتة اآلخت َترة قَ تد َ
)9
ِ ِ )7
َم ْق َع َدته » .
ينازعه ال حابة -رضي اهلل عنهم -قولهذ وفيه أيضا مالزمتة أبتي حميتد -رضتي اهلل عنته-
لرسول اهلل  -لى اهلل عليه وسلم-وال الة معه.
 - )9أ لإلحرام ويحتمل غيره.
 - )4قال الخطابي :وقوله :ه ر ظهره) :يريتد أنته انتاه انيتا شتديدا فتي استتواء متن رقبتته
اله ْ ر :مبالاة الاني للشيء الت فيه
ومتن ظهره إ ِّ
يقوسهذ وإ يتحادب في ركوعهذ وأ ل َ
لتتين حتتتى ينانتتي كالا تتن الرطتتب ونحتتوه متتن غيتتر أن يبلتتغ الكستتر واإلبانتتة .أعتتالم الحتتديث
تتهذ وَإ ت ِ
تتاف ٍح
 .)529/9وفتتتي ستتتنن أبتتتي داود  :)739اُتتت َم َه َ ت َتتر ظَ ْهت َتترهُ َغ ْيت َتتر ُم ْق ِنت ٍ
ْست ُ َ َ
تتع َأر َ
ِب َخد ِ
ِّه».
)3
تود ُك ُّتل فَقَ ٍ
تار) التقتار بتتتح التتاء والقتاف جمتع فقتارة وهتي عظتام الظهتتر
 قولته َحتَتى َي ُع َوهتتي العظتتام التتتي يقتتال لهتتا ختترز الظهتتر قالتته الق تزاز وقتتال بتتن ستتيده هتتي متتن الكاهتتل إلتتى
العجب .فتح البار .)334/4
)2
ِ
تار َْر ِ
ضذ وقبضتهما
اع ْي ِه .وافتراشهما :إل اقهما ِب ْ
 َوقَوله :غير متترف :أَ َإ يتترف ت َر َيم َنتتع ال تتَ َم ُّكن متتن بستتط ا ْل َك ْع َبت ْتي ِن علتتى ار َْرض .قالتته ابتتن الجتتوز  )974/4كشتتف مشتتكل
ْ
ال حيحين.
)5
 قال فتي مرعتاة المتتاتيح :قتال النتوو  :وإ يح تل توجيهتاً للقبلتة إإ أن يكتون معتمتداًعلى بطونها. )94/3 .
 - )9هته جلسة التشهد ارول وتسمى اإفترافذ وهو متهب أبتي حنيتتةذ والشتافعي وأحمتد
وغيرهم.
 - )7وهتا يسمى التورك :قال ابن عبد البر :وقد اختلف التقهاء في تلتك فجملتة قتول مالتك
أن الم تتلي يتضتتي بأليتتته إلتتى اررض وين تتب رجلتته اليمنتتى ويانتتي رجلتته اليستترى وجلتتوو
المرأة عنده كجلوو الرجل سواء وقال الاور وأبو حنيتة وأ حابه والحسن بتن حتي ين تب
اليمنى ويقعد على اليسرى
وكتلك قال الشافعي في الجلسة الوستطى وقتال فتي الجلستة اآلخترة متن الظهتر أو الع تر أو
المارب أو العشاء إتا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما من وركته اريمتن وأفضتى
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اإلشارة بار بع إلى القبلة
 َع ْن َع ْب ِد اللَ ِه ْب ِن ُع َم َرذ أََن ُه َأرَى َر ُج ًال ُي َحِّر ُك ا ْل َح َ ى ِب َي ِد ِه َو ُه َو ِفي ال َ َال ِة )4ذتن
فذ قَ َ
َفلَ َما ا ْن َ َر َ
ال لَ ُه َع ْب ُد اللَ ِهَ :إ تُ َحِّرِك ا ْل َح َ ى َوأَ ْن َ
ا ِفي ال َ َال ِة فَِإ َن َتلِ َك ِم َ
ِ
ِ
ال َ
ش ْيطَ ِ
تال:
ستلَ َم َي ْ ت َنعُذ قَ َ
انذ َولَ ِك ِن ا ْ َن ْع َك َما َك َ
سو ُل اللَته َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ان َر ُ
)2
)
3
تار
تان َي ْ ت َنعُ؟ قَت َ
تع َيت َتدهُ ا ْل ُي ْم َنتتى َعلَتتى فَ ِخت ِتت ِه ا ْل ُي ْم َنتتى ذ َوأَ َ
َو َك ْيت َ
تف َكت َ
تال :فَ َو َ
ضت َ
شت َ
)9
ِ ِ )5
ِ ِ ِ َِ ِ ِ
ال:
ام ِفي ا ْلق ْبلَةذ َو َرَمى ِب َب َ ِرِه إِلَ ْي َها أ َْو َن ْح ِو َها ذ اُ َم قَ َ
بأُ ْ ُبعه التي تَلي ْاإل ْب َه َ
ِ
ا رس َ ِ
سلَ َم َي ْ َنعُ» .)7
ول اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
« َه َك َتا َأر َْي ُ َ ُ
بمقعدتتته إلتتى اررض وأضتتجع اليستترى ون تتب اليمنتتى وكتتتلك القعتتدة عنتتده فتتي الاالاتتة متتن
الماتترب وفتتي تتالة ال تتبحذ وقتتال ابتتن حنبتتل كمتتا قتتال الشتتافعي س تواء إإ فتتي الجلستتة فتتي
ال بح .اإستتكار .)271/9
 - )9الحديث أخرجه البختار فتي تحيحه رقتم )444ذ وأبتو داود فتي ستننه رقتم )739ذ
ته َك َ ِ
من طريق مح َم ِد ْب ِن عم ِرو ْب ِن ح ْلحلَةَذ ع ْن مح َم ِد ْب ِن عم ِرو ْب ِن عطَ ٍ
تع
تاءذ أََن ُ
َ
َ َُ
َ َ
َُ
ستا َم َ
تان َجال ً
َْ
َْ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال
ق
ف
ذ
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اهلل
ى
ل
ي
ب
ن
ال
ة
ال
ا
ن
ر
ك
ت
ف
ذ
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اهلل
ى
ل
ي
ب
ن
ال
اب
َنتَ ٍر ِم ْن أَ ْ َح
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ
َ
ِّ َ
ِّ َ
ُ َْ َ ََ
س ِ
اع ِد ُّ  :فتكره.
أ َُبو ُح َم ْي ٍد ال َ
)4
التتمعاو التراو عتن ابتن عمتر كمتا فتي الروايتة رقتم
 الرجل هو :علي بن عبد الترحمن ُ.)9497
 - )3حترص التتتابعي التراو عتتن ابتتن عمتتر -رضتي اهلل عنهمتتا-بتتالتعلم متتن شتتيخه وحتترص
على معرفة السننذ وقبل تلك حرص ابن عمر -رضتي اهلل عنهمتا-وتعليمته وانكتاره لمخالتتة
السنن.
َ
 - )2وحلق باإلبهام والوسطى.
 - )5لم يتبين هتا في أ تشهد لكن يبقى العموم فيشمل التشهدين.
 - )9ورمتتى بب تتره إليهتتا) أ نظتتر بب تتره إلتتى ار تتبع التتتي أشتتار بهتتاذ فتيتته أن موضتتع
الب ر في حال التشهد هي ار بع التي يشير بها إلى التوحيدذ والحكمة في تلتك أن يتواطتأ
القلتتب واللستتان والجتوارح فتتي توحيتتد اهلل ستتبحانه وتعتتالى .وقولتته أو نحوهتتا) مأوم للشتتك متتن
بعض الرواةذ والمراد جهتها .انظر تخيرة العقبى في شرح المجتبى .)45/92
 - )7الحديث أخرجه النسائي في سنه رقم )9993ذ باب موضع النظتر فتي التشتهدذ وابتن
خزيمة فتي تحيحه رقتم )791ذ وابتن حبتان فتي تحيحه رقتم )9127ذ بتاب تكتر البيتان
بأن اإلشارة بالسبابة يجتب أن تكتون إلتى القبلتةذ وأبتو عوانتة فتي مستتخرجه رقتم )4397ذ
وغيرهم من طريق مسلم بن أبي مريمذ عن علي بن عبد الرحمن المعاو ذ عتن عبتد اهلل بتن
عمر به .وهو حيح .و ححه ارلباني في إرواء الاليل. )45/4 .
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الميل للقبلة حين التسليم في ال الة
)9
تان يستلِّم تَستلِيم ًة و ِ
ِ
ش َة« :أ َ
اح َتدةً
 َع ْن َع ِائ ََن ال َن ِب َ
تي َ تلَى اللَ ُ
ستلَ َم َك َ ُ َ ُ ْ َ َ
ته َعلَ ْيته َو َ
)3
ع ْن ي ِم ِ
ين ِه َي ِمي ُل ِب َها َو ْج ُه ُه إِلَى ا ْل ِق ْبلَ ِة .»)4
َ َ
 - )9مسألة التسليم في ال الة والواجب فيه هل هي تسليمتانذ أو تكتي واحدة.
قتتال ابتتن المنتتتر  :واختلتتف أ تتحاب رستتول اهلل تتلى اهلل عليتته وستتلم ومتتن بعتتدهم فتتي عتتدد
التسليمذ فقالا طائتة :يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شمالهذ رو هتا القول عن أبي بكر
ال ديقذ وعلي بن أبي طالبذ وعمار بتن ياسترذ وعبتد اهلل بتن مستعودذ ونتافع بتن الحتارثذ
وعطتتاء بتتن أبتتي ربتتاحذ وعلقمتتةذ والشتتعبيذ وأبتتي عبتتد التترحمن الستتلميذ وبتته قتتال ستتتيان
الاتتور ذ والشتتافعيذ وأحمتتدذ واستتحاقذ وأبتتو اتتورذ وأ تتحاب ال ت أر  ...وقالتتا طائتتتة :يستتلم
تستتليمة واحتتدةذ كتتتلك قتتال ابتتن عمتترذ وأنتتو بتتن مالتتكذ وعائشتتة أم المتترمنينذ وستتلمة بتتن
اركوعذ والحسنذ ومحمد بن سيرينذ وعمر بتن عبتد العزيتز  )...وقتال ابتن المنتتر :كتل متن
أحتظ عنه من أهتل العلتم يجيتز تالة متن اقت تر علتى تستليمةذ وأحتب أن يستلم تستليمتين
لألخبار الدالة عن رستول اهلل تلى اهلل عليته وستلمذ ويجزيته أن يستلم تستليمة )  .اروستط
. )443-443/3
 - )4قولته ع ْتن ي ِم ِ
ته إِلَتى ا ْل ِق ْبلَ ِتة) كتأن المعنتى أنته إ يلتتتا التى اليمتتين
ين ِته َي ِميت ُل ِب َهتا َو ْج ُه ُ
َ َ
بالكامل لكن ميلة ختيتة إ تخرج عن القبلة ويتهم منها التسليم.
قال النتوو  :فتإن ستلم واحتدة استتحب لته أن يستلمها تلقتاء وجهته وان ستلم تستليمتين جعتل
ارولى عن يمينه والاانية عن يساره ويلتتا فتي كتل تستليمة حتتى يترى متن عتن جانبته ختده
هتا هو ال حيح .شرح مسلم .)44/5
 - )3الحديث أخرجه الترمت في سننه رقم )415ذ وابن ماجه رقم  )191وابن حبان في
حيحه  335/5رقم )9115ذ والحاكم في مستدركه 352/9رقم  .)429كلهم من طترق
عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عتن عائشتة بته.
وزهير بتن محمتد التميمتي أبتو المنتتر الخراستاني ستكن الشتام اتم الحجتازذ اقتة إإ أن روايتة
أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها قال البخار عتن أحمتد كتأن زهيت ار التت يترو
عنتتته الشتتتاميون آختتتر وقتتتال أبتتتو حتتتاتم حتتتدث بالشتتتام متتتن حتظتتته فكاتتتر غلطتتته .التقريتتتب
ص)324ذ وال ارو عنه هنا عمرو بن أبي سلمة من أهل الشام .وضعف الحديث ابن عبتد
الهتتتاد فتتتي تنقتتتيح التحقيتتتق )444/4ذ وقبلتتته ابتتتن الجتتتوز فتتتي التحقيتتتق فتتتي مستتتائل
الخالف )234/9
وأخرجه-موقوفاً على عائشة-ابن أبي شيبة  )339 /9باب من كان يستلم تستليمة واحتدةذ
وابن خزيمة  393 /9بترقم )733ذ والحتاكم )439 /9ذ والبيهقتي  )971 /4متن طريتق
عبتتد اهلل بتتن عمتترذ عتتن= القاستتمذ عتتن عائشتتة -رضتتي اهلل عنهتتا-أنتته كانتتا تستتلم تستتليمة
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الق ْب ِ
بال ِ
اس ِت ْق ِ
لة في َار َت ِ
ان
َبابُ ْ
ِ )4
تا ال َن ِب َ َ
 َع ْن َع ْو ِن ْب ِن أَِبي ُج َح ْيتَت َة )9ذ َع ْتن أَِبتال :قَ َ
يته ذ قَ َ
تال :أَتَ ْي ُ
تي َ تلى اهللُ
)9
ط ِح ِفي قُب ٍ
ِ
تال :فَ َخ َتر َج ِب َتال ٌل
سلَ َم ِب َم َك َة َو ُه َو ِب ْار َْب َ
اء ِم ْتن أ ََدٍم ذ قَ َ
َتة لَ ُ
ته َح ْم َتر َ
َعلَ ْيه َو َ
واحدة قبالة وجهها السالم عليكم .ورجحه الدارقطني في العلتل  .)974/92وقتال متن رفعته
وهم.
وقال الحافظ ابن حجتر بعتد أن نقتل كتالم التدارقطني :فتبتين أن الروايتة المرفوعتة وهتمذ وكتتا
رجح رواية الوقف :الترمت ذ والبزارذ وأبو حاتمذ وقال في المرفوع :إنه منكرذ وقال ابتن عبتد
البر :إ ي ح مرفوعا .التلخيص الحبير .)249/9
وفي الباب في التسليمة الواحدة :ما أخرجه أحمتد فتي مستنده 941/23رقتم  )45147متن
ِ
ش ت ُة عت ْتن ت َتال ِة رست ِ ِ
ِ
طريتتق ُزرارةَ ْبتتن أَوفَتتىذ يقُتتو ُلِ :
س تلَ َم
ستتئلَ ْا َعائ َ َ
َ
ْ
تول اهلل َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ
َ َ ُ
ُ
ََ
ِ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ظ َو ِع ْن َتد ُه
ق
ي
تت
اس
ا
ت
إ
ت
ف
ذ
تام
ن
ي
م
ت
ا
ذ
ن
تي
ت
ع
ك
ر
ا
ه
تد
ع
ب
ي
ل
ت
ي
م
ت
ا
تاء
ش
ع
ل
ا
ي
ل
ت
ي
م
تان
ك
تا
ل
ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ
ِباللَ ْي ِل؟ فَقَا َ ْ َ َ ُ َ
تان رَكعت ٍ
ِ
ترُ ِفتتي ِه َن ِبتَ ِات َحت ِتة
تااذ َي ْقت َأ
استتتَا َكذ اُت َم تََو َ
َو ُ
توءهُ ُم َاطًّتتىذ َوست َتوا ُك ُه ْ
تام فَ َ تلَى اَ َمت ِ َ َ
ضت ُ
ض تأَذ فَقَت َ
شتتيءٍ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ِكتَت ِ
ِ
تن ا ْلقُت ْتر ِ
آن مذ َوقَتتا َل َمت َترةً :م َمتتا َ
تابذ َو َمتتا َ
تاء اهللُ مت َ
تاء مت َ
شت َ
شت َ
تن ا ْلقُت ْترآنذ فَت َتال َي ْق ُعت ُتد فتتي َ ْ
شت َه ُد اُت َم يقُتومذ وَإ يستلِّم فَي تلِّي رْكعت ًة و ِ
ِ
ِم ْنه َن إَِإ ِفي الاَ ِ
اح َتدةًذ اُت َم
يهتاذ فَ َيتَ َ
ام َن ِةذ فَِإ َن ُ
ته َي ْق ُع ُتد ف َ
ُ
َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِّ
ست َتال ُم َعلَت ْتي ُك ْمذ َي ْرفَتتعُ ِب َهتتا َ ت ْتوتَ ُهذ َحتَ تى
ال
ذ
ة
تد
ت
اح
و
ة
يم
تل
ت
س
ت
م
ل
ت
س
ي
م
ت
ا
و
ع
تد
ت
ي
و
ذ
د
ه
ت
ش
ت
ي
ف
تو
ت
ً
َ
َي ْجلِ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ً َ
ُيوِقظَ َنا )...الحديث  .واسناده حيح.
ورو عن جماعة من ال حابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحتدة :فعتن عائشتة أنهتا كانتا
تستتلم تستتليمة واحتتدة قبالتتة وجههتتا الستتالم علتتيكم .أخرجتته ابتتن أبتتى شتتيبة  )339 /9وابتتن
المنتر  )444 /3من طريق عبيد اهلل بن عمر عن القاسم عن عائشة به.
وعن حميد قال :ليا مع أنو فكان يسلم تسليمة واحدة السالم عليكم .أخرجه ابن المنتتر
 )444 /3متتن طريتتق عبتتد اهلل بتتن بكتتر وابتتن أبتتي شتتيبة  )339 /4متتن طريتتق أبتتي خالتتد
ارحمر عن حميد به.
ته َإ ي ِجتب إَِإ تَستلِيم ٌة و ِ
اح َتدةٌ  .)...شترح
اء الَِت َ
قال النوو َ :وأ ْ
ين ُي ْعتَ ُّد ِب ِه ْم َعلَتى أََن ُ َ ُ
ْ َ َ
َج َم َع ا ْل ُعلَ َم ُ
مسلم .)43/5
والت يبدو أن التسليمة الواحدة يكون تلك أحيانا وما ح عن النبي تلى اهلل عليته وستلم
يتيد الجواز واركار التسليمتان .واهلل أعلم.
 - )9عون ابن أبي جحيتة السوائي بضم المهملتة الكتوفي اقتة متن الرابعتة متاا ستنة ستا
عشرة ه .التقريب ص .)754
)4
الستتين
الستوائيذ بضتتم ّ
 وهتتب بتتن عبتتد اهلل بتتن مستتلم بتتن جنتتادة بتتن حبيتتب بتتن ستواءة ّالسوائي .وماا سنة أربع
المهملة وتختيف الواو والمدذ ابن عامر بن ع عةذ أبو جحيتة ّ
وسبعين .اإل ابة )213/9
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)3
ِ
ض توِئ ِه )4ذ فَ ِمت ْتن َن ِائت ٍتل وَن ِ
س تلَ َم
اضت ٍ
تح ذ قَت َ
تال« :فَ َخت َتر َج ال َن ِبت ُّ
ِب َو ُ
تي َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ
َ
ِ
اء َكأ َِّني أَ ْنظُُر إِلَى َب َي ِ
ال« :فَتََوضَتأَ» َ )2وأ ََت َن ِب َتال ٌلذ
ساقَ ْي ِه»ذ قَ َ
اض َ
َعلَ ْيه ُحلَ ٌة َح ْم َر ُ
تي
قَ َ
ا أَتَتَبَتعُ فَتاهُ َهتا ُه َنتا َو َهتا ُه َنتا َ -يقُتو ُلَ :ي ِمي ًنتا َو ِش َتم ًاإ َ -يقُتو ُلَ :ح َ
ال :فَ َج َع ْل ُ
)5
َعلَى ال َ َال ِة َح َي َعلَى ا ْلتَ َال ِح .

 - )9قال الحافظ ابن حجرِ :بتَتْ ِح ا ْل َه ْم َزِة َوا ْل ُم ْه َملَ ِة ُه َو ا ْل ِج ْل ُد ا ْل َم ْد ُبوبُ َو َكأََن ُه ُ ِبغَ ِب ُح ْمَرٍة قَ ْب َتل
َن ُي ْج َع َل قَُبةً .فتح البار .)393/93
أْ
)4
ضوء بتتح الواوح والمراد الماء الت توضأ به لى اهلل عليه وسلم.
الو ُ
 قولهَ : - )3قَولُ ُه فَ ِم ْن َن ِائ ٍل وَن ِ
اض ٍح) َم ْع َناهُ فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َي َنا ُل ِم ْن ُه َ
ش ْي ًئا َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْن َ
ض ُح َعلَ ْي ِه َغ ْيُرهُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ُّ
اء فتي ا ْل َحتديث ْاآل َختر فَ َم ْتن لَ ْتم
ش ْي ًئا م َما َنالَ ُه َوَي ُرف َعلَ ْيه َبلًَال م َما َح َ َل لَ ُه َو ُه َو َم ْع َنى َما َج َ
ِ
ي ِ ْب أ َ ِ ِ
اح ِب .النوو شرح مسلم )491-494/2
ُ
َخ َت م ْن َيد َ
ْخير تَ ْق ِتديرهُ فَتَوضَتأَ فَ ِم ْتن َن ِائ ٍتل بع َتد َتلِت َك وَن ِ
يه تَ ْق ِديم وتَتأ ِ
 - )2قال النوو ِ :ف ِ
تح تََبُّرًكتا ِب اَ ِ
تارِه
اض ٍ
َْ
َ
ُ َ
ٌ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
ضت ِتل
ف
تن
ت
م
ون
ت
ت
خ
أ
ي
تاو
ت
ن
ال
تا
ت
َي
ر
أ
ف
تر
ت
خ
اآل
يث
تد
ت
ح
ل
ا
تي
ت
ف
تا
ت
ن
ي
ب
م
تاء
ت
َ
َ
َ
ُ
ستلَ َم َوقَت ْتد َج َ ُ َ ً
َ َ ُ َ ْ ْ
َ تلَى اللَت ُ
ْ َ َْ ُ
َْ
ته َعلَ ْيتته َو َ
ضوِئ ِه .)491/2 .شرح مسلم.
َو ُ
 - )5وفيتته أن اإلتتتتاا إنمتتا يكتتون بوجهتته إ بجستتده كلتته وانمتتا يكتتون جستتده تجتتاه القبلتتة
اابتاذ
وتكر البيهقي أن اإستدارة بالجسد لم ترد في حديث تحيح .قتال ابتن حجتر وقتال البيهقتي
اإستدارة لم ترد من طريق حيحة رن مدارها على ستيان الاور وهو لم يسمعه من عون
إنما رواه عن رجل عنه والرجل يتوهم أنه الحجاج والحجتاج غيتر محتت بته قتال :ووهتم عبتد
الرزاق في إدراجه ام بين تلك بما أوضحته في المدرج وتعقبه ابن دقيق العيد في اإلمتام بمتا
يراجع منه) التلخيص الحبير  .)735/9وانظر السنن الكبرى للبيهقتي  .)549/9لكتن أبتن
حجتتر تكتتر أن هنتتاك متتن تتتابع ستتتيان عتتن عتتون فتتي الروايتتة التتتي أنكرهتتا البيهقتتي قتتال ابتتن
حجر :وقتد وردا اإستتدارة متتن وجته آختر أخرجتته أبتو الشتيخ فتتي كتتاب= ارتان متن طريتتق
حماد وهشيم جميعا عن عون والطبراني متن طريتق إدريتو ارود عنته) .التلختيص الحبيتر
.)75/9
وفي سنن أبي داود من طريق موسى بن إسماعيلذ عن قيو بن الربيتعذ عتن ستتيانذ عتن
النبي  -لى اهلل عليه وسلم-بمكتة وهتو فتي قُبته
أتيا
َ
عون بن أبي ُج َحيتة عن أبيهذ قالُ :
حمراء من أ ََدٍمذ فخرج بالل َ
خترج رستو ُل اهلل -
فأت َنذ
ُ
فكنا أتتبعُ فَ َم ُه هاهنا وهاهناذ قال :ا َم َ
َ
َ
َ
اء ُبرود يماني ٌة ِقطر ٌّ .
ر
حم
ة
ل
ح
وعليه
وسلم
عليه
اهلل
لى
ٌ
ُ
ُ
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ِ )4
َبت ْتي َن َي َد ْيتته
َ تلِّي َرْك َعتَت ْتي ِن

)9
َم فَ َ تلَى الظُّ ْهت َتر َرْك َعتَت ْتي ِنذ َي ُمت ُّتر
قَت َ
تال« :اُت َم ُرِكت َتز ْا لَت ُ
ته َع َنت َتزةٌ ذ فَتَقَ تد َ
ِ
تبذ َإ ُي ْم َنتعُ اُت َم َ تلَى ا ْل َع ْ ت َتر َرْك َعتَت ْتي ِنذ اُت َم لَت ْتم َيت َتز ْل ُي
تار َوا ْل َك ْلت ُ
ا ْلح َمت ُ
)3
َحتَى َر َج َع إِلَى ا ْل َم ِدي َن ِة».
اإل ْهالَ ِل مستَ ْق ِب َل ِ
اب ِ
الق ْبلَ ِة
َب ُ
ُ ْ
)
2
ته ع ْنهمتاذ «إِ َتا تلَى ِبا ْل َا َتد ِ
ِ
 ع ْن َن َِ
اة ِب ِتت
اف ٍعذ قَ َ
الَ :ك َ
َ
َ
ان ْاب ُن ُع َم َر َرض َي الل ُ َ ُ َ
)5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استتَ ْق َب َل الق ْبلَت َة قَائ ًمتا ذ
َم َر ِب َراحلَته فَُرحلَ ْاذ اُ َم َرك َ
ُ
استتََو ْا ِبته ْ
تبذ فَتِإ َتا ْ
الحلَ ْيتَة أ َ
)
9
ِ
ِ
تاا ِبتته َحتَتتى
تاء َتا طُت ًتوى َبت َ
اُت َم ُيلَ ِّبتتي َحتَتتى َي ْبلُتغَ َ
الحت َترَمذ اُت َم ُي ْمست ُك َحتَتتى إِ َتا َجت َ

أيتا بتالإً خترج إلتى اربطَت ِحذ َ
حتي
محتي علتى ال َ تالةذ َ
فتأت َنذ فل َمتا بلتغَ :
وقتال موستى :قتال :ر ُ
َ
ِ
تاق حدياتته.
العنتتزةَ .وست َ
علتى التتتالحم لَت َتوى ُع ُنقَتته يمينتاً وشتتماإًذ ولتتم َيستتَدرذ ات َم دخت َتل فت َ
تأخرج َ
319/9رقم .)543
إإ أن قتيو بتن الربيتع فيته كتالم قتال ابتن حجتتر فتي التقريتب :تدوق نايتر لمتا كبتر وأدختتل
عليه ابنه ما ليو من حدياه به .التقريب ص  .)432وأيضا خالف من هو أواق منه وهو
وكيع بن الجراح حيث روى هتا الحديث عن ستتيان ولتم يتتكر هتته الزيتادة .انظتر ستنن أبتي
داود 319/9رقم .)543
تال:
ا
رحمد :هل يتدور المترتن فتي ارتانذ أو يتتكلم؟ قَ َ
َ
وفي مسائل إسحاق بن من ور :مقُ ْل ُ
تأوم ومالتته قتتال
إذ إإ أن يكتتون فتتي َمنتتارة يريتتد أن ُيست َ
تاو .قَتتا َل والكتتالم لتتيو بتته بت ٌ
تمع النت َ
إسحاق بن راهويه .)212/4
  )9هي ع ا في أستلها حديدة ذ ويراد منها السترة لل الة هنا. - )4معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلتى القبلتة كمتا قتال فتي الحتديث اآلختر
ورأيتتا النتتاو والتتدواب يمتترون بتتين يتتد العنتتزة وفتتي الحتتديث اآلختتر فيمتتر متتن ورائهتتا المترأة
والحمار وفي الحديث السابق وإ يضره من مر وراء تلك .النوو شرح مسلم .)443/2
 - )3أخرجه البخار رقم )379ذ وسلم )421ذ واللتظ له.
الة التجر.
 - )2أ
 - )5هتا هو الشاهد استقبال القبلة حين التلبية.
 - )9ورد فتتي الستتيرة أنتته تلّى اهلل عليتته وستلّم بتتاا ليلتتة التتتتح بتتت طتتوى :وهتتو واد متتن
أودية مكةذ وهو اليوم في وسط عمرانها ومن أحيائه العتيبيةذ وجرول و «بئر ت طتوى» إ
زالا معروفة بجرولذ وهي في المكان الت بتاا فيته رستول اهلل تلّى اهلل عليته وستلّم ليلتة
التتحذ وهتته البئتر يشترف عليهتا متن الشترق جبتل قعيقعتانذ وجهتته هتته تستمى اليتوم جبتل
شَراب.
السودان .انظر المعالم ارايرة في السنة والسيرة المرلف :محمد بن محمد حسن ُ
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تول اللَ ِته َ تلَى اهللُ َعلَ ْي ِته
أَ
س َ
َن َر ُ

س َتل »)9ذ َو َز َع َتم
ُي ْ ِب َحذ فَتِإ َتا َ تلَى ال َا َتداةَ ا ْغتَ َ
)3
سلَ َم فَ َع َل َتلِ َك.
َو َ
استقبال القبلة عند الرقي على ال تا والمروة
ِ )5
ِ ِ
َل
َع ْن َج ْعتَ ِر ْب ِن ُم َح َم ٍد )2ذ َع ْن أَِب
ستأ َ
يه ذ قَ َ
الَ :د َخ ْل َنا َعلَى َجا ِب ِر ْب ِتن َع ْبتد اهللذ فَ َ
َه َوى ِب َي ِتد ِه
س ْتي ٍنذ فَتأ ْ
تن َعلِ ِّ
َع ِن ا ْلقَ ْوِم َحتَى ا ْنتَ َهى إِلَ َيذ فَ ُق ْل ُ
ا :أََنا ُم َح َم ُتد ْب ُ
تي ْب ِتن ُح َ
إِلَى أر ِ
ض َع َكتَ ُه َب ْتي َن اَ ْتد َي َي َوأََنتا
َعلَىذ اُ َم َن َز َ
ْسي فَ َن َز َ
َس َت َلذ اُ َم َو َ
ع ِزِّر ْار ْ
ع ِزِّر ْار ْ
َ
)7
)9
ِ
ِ
ٍ
ستأَْلتُ ُهذ
ش ٌّ
اب ذ فَقَ َ
َي ْو َم ِئت ُغ َال ٌم َ
س ْل َع َما شت ْئ َ
ا ذ فَ َ
الَ :م ْر َح ًبا ِب َكذ َيا ْاب َن أَخيذ َ
ْتا ال َ َتال ِةذ فَقَ ِ ِ
ض َتع َها
ض َتر َوق ُ
تاج ٍة ُم ْلتَ ِحتًتا ِب َهتاذ ُكلَ َمتا َو َ
َع َمىذ َو َح َ
َو ُه َو أ ْ
س َ
تام فتي ن َ
َ
)4
تج ِب ذ
ارهُ إِلَتى َج ْن ِب ِتهذ َعلَتى ا ْل ِم ْ
اها إِلَ ْي ِه ِم ْن ِ َا ِرَهاذ َو ِرَد ُ
َعلَى َم ْن ِك ِب ِه َر َج َع طَ َرفَ َ
شَ
ِ
َتة رس ِ ِ
ِ
تال:
تا :أ ْ
ستلَ َمذ فَقَ َ
فَ َ لَى ِب َنتاذ فَ ُق ْل ُ
تول اهلل َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
َخ ِب ْرِنتي َع ْتن َحج َ ُ
اهلل لَى اهلل علَ ْي ِه وسلَم م َك َ ِ
ول ِ
ِ
ِِ
ين لَ ْتم
س َ
س ًعاذ فَقَ َ
س َع ِس ِن َ
ثتْ
ِب َيده فَ َعقَ َد ت ْ
َ
ال :إِ َن َر ُ
ُ َ َ ََ َ
)4

 - )9وهتا اإغتسال الااني متن حيتث المشتروعية والستنةذ حيتث يقتدم علتى البيتا وقتد نتال
من الراحة والنوم ما يعينه ويقويه علتى العبتادة ويقتدم وقتد أزال عنته شتعث الستترذ فلتوا قتدم
المسافر في هتا الزمن وتهب لمكان مبيته أو غيره واغتسل ام طاف بالبياذ لعله أقرب إلتى
السنةذ واهلل أعلم.
 - )4زعم :المراد بها ح ول الشيء يقينا ويراد بها التشكيك وارول هو المراد.
 - )3الحديث أخرجه البخار باب اإلهالل مستقبل القبلة رقم .)9553
 - )2جعتر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن أبتي طالتب الهاشتمي أبتو عبتد اهلل
المعتتروف بال تتادق تتدوق فقيتته إمتتام متتن السادستتة متتاا ستتنة امتتان وأربعتتين بتتخ م .2
التقريب ص.)433
 - )5محمد بن علي بتن الحستين ابتن علتي بتن أبتي طالتب رالستجاد] أبتو جعتتر البتاقر اقتة
فاضل من الرابعة ماا سنة بضع عشرة ع .التقريب ص.)471
 - )9قال القاضي عياض :تنبيه أن موجب فعل جابر له تلك تأنيساً له ل ارهذ ورق ًة عليهح
إت إ يتعتتتل هتتتتا بالرجتتتال الكبتتتارذ متتتن إدختتتال اليتتتد فتتتي جيتتتوبهم إكبتتتا ارً لهتتتم .إكمتتتال المعلتتتم
.)495/2
 - )7تقتتدير ال تتحابة آلل محمتتد تتلى اهلل عليتته وستتلم ومتتا فتتي هتتتا الحتتديث لتتدليل واضتتح
ريح في الرد على الطاعنين في ال حابة رضي اهلل عنهم من الرافضة وغيرهم.
)4
ِ
تاب .ابتن فتارو فتي
 ا ْل ِم ْتب َوتُْن َ
ش َج ِبذ َو ِه َي َخ َ
ش َب ٌ
ش ُتر َعلَ ْي َهتا الاَِّي ُ
اا ُمتَ َداخلَت ٌة ُم َواَقَت ٌة تُْن َ ُ
مقاييو اللاة .)421/3
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ِ
َن رس َ ِ
ِ
يح َذ اُ َم أ ََت َن ِفي ال َن ِ ِ
سلَ َم َحاجٌّذ
َُ
ول اهلل َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
او في ا ْل َعاش َرِةذ أ َ َ ُ
اهلل تلَى اهلل علَ ْيتتهِ
تول ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ست ِ
فَقَتتد َم ا ْل َمدي َن ت َة َب َ
و أْ
ُ َ
َ
َن َي تأْتَ َم ِب َر ُ
شت ٌتر َكايت ٌترذ ُكلُّ ُهت ْتم َي ْلتتتَم ُ
ِ
اء
سلَ َمذ َوَي ْع َم َل ِم ْا َتل َع َملِ ِتهذ فَ َخ َر ْج َنتا َم َع ُ
تهذ َحتَتى أَتَ ْي َنتا َتا ا ْل ُحلَ ْيتَتةذ فَ َولَ َتد ْا أ ْ
َس َتم ُ
َو َ
ِ
و مح َم َد ْب َن أَِبي ب ْك ٍرذ فَأَرسلَ ْا إِلَى رس ِ ِ
ستلَ َم:
ِب ْن ُ
َ
ا ُع َم ْي ٍ ُ َ
ول اهلل َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
َ ُ
ْ َ
)
9
َح ِرِمتتي» فَ تلَى رستتو ُل ِ
ِِ
اهلل
استتتَاْ ِت ِر
تف أَ ْ ت َنعُ؟ قَت َ
َك ْيت َ
ِباَت ْتو ٍب َوأ ْ
تال« :ا ْغتَستتليذ َو ْ
َ َ ُ
)
4
ِ
تلَى اهلل علَ ْيت ِته وستلَم ِفتي ا ْلمست ِ ِ
استتتََو ْا ِبت ِته
تجد ذ اُت َم َركت َ
ُ َ
اءذ َحتَتتى إِ َتا ْ
َ ْ
تب ا ْلقَ ْ َتو َ
َ
َ َ َ
ِ )3
ِ
ِ
ِ
ا إِلَى َم ِّد َب َ ِر َب ْتي َن َي َد ْيتهذ م ْتن َارك ٍتب َو َم ٍ
تافذ َو َع ْتن
َناقَتُ ُه َعلَى ا ْل َب ْي َداء ذ َنظَ ْر ُ
تكذ ورستو ُل ِ
ِ
ِِ ِ
ين ِه ِم ْا َل َتلِ َكذ وع ْن يس ِ ِ ِ
ي ِم ِ
اهلل َ تلَى
َ
ارِه م ْا َل َتل َكذ َو ِم ْن َخ ْلته م ْا َتل َتل َ َ َ ُ
ََ ََ
ِ
ِ
ِ
َ
تهذ َو َمتا َعم َتل
آنذ َو ُه َتو َي ْع ِتر ُ
ف تَأ ِْويلَ ُ
سل َم َب ْي َن أَ ْظ ُه ِرَناذ َو َعلَ ْيه َي ْن ِز ُل ا ْلقُ ْر ُ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ِ ِ )2
تك
يك لَ َ
ش ِر َ
الله َمذ لَب َْي َكذ لَب َْي َك َإ َ
ِب ِه ِم ْن َ
ش ْي ٍء َع ِم ْل َنا ِب ِهذ فَأ َ
َه َل ِبالتَْوحيد «لَب َْي َك ُ
تكذ إِ َن ا ْل َح ْمت َتد َو ِّ
تاو ِب َه ت َتا الَت ِتت
يك لَت َ
شت ِتر َ
تك َإ َ
تكذ َوا ْل ُم ْلت َ
الن ْع َم ت َة لَت َ
لَب َْيت َ
تك» َوأ َ
َه ت َل ال َنت ُ
)
5
ِ
ِ
ي ِهلُّ َ ِ
تهذ َولَ ِتزَم
ستلَ َم َعلَ ْتي ِه ْم َ
ش ْتي ًئا ِم ْن ُ
ُ
سو ُل اهلل َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ون ِبه ذ َفلَ ْم َي ُرَد َر ُ

 - )9استاتر باتوب ولتستتاتر بته أ تشتده علتى فرجهتا متأخوت متن اتتر الدابتة بتالتتح أ
تشتتده كمتتا يشتتد الاتتتر تحتتا تنتتب الدابتتة ويحتمتتل أن يكتتون مشتتتقا متتن الاتتتر بالستتكون وهتتو
الترج وأ له للسباع فاستعير لايرها .مشارق ارنوار للقاضي عياض .)932/9
 - )4المراد به مسجد ت الحليتة كما ابا أنه لى اهلل عليه وسلم لى فيه وباا ينتظتر
النتتاو اتتم متتن الاتتد أحتترم بعتتد ال تتالة فتتتي حتتديث ْابت ِتن َع َبت ٍ
تي َ تلَى اهللُ َعلَ ْيت ِته
تاو :م أَ َن ال َن ِبت َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ُّ ِ ِ
َ
َو َ َ
س ت َنا ِم َها
تي ِب َب َد َن ِتت ِتهذ فَأَ ْ
شت َتعَر َ ت ْت َح َة َ
ستل َم َ تلى الظ ْهت َتر بتتت ا ْل ُحلَ ْيتَتتةذ اُت َم َد َعتتا ب َب َد َنتتتهذ أ َْو أُتت َ
ِِِ
استتََو ْا ِب ِته
َم َع ْن َهتاذ َوَقلَ َتد َها َن ْعلَ ْتي ِنذ اُت َم أَتَتى ِبَراحلَتتهذ َفلَ َمتا قَ َع َتد َعلَ ْي َهتاذ َو ْ
ْار َْي َم ِنذ اُت َم َ
ستلَ َا التد َ
علَى ا ْلب ْي َد ِ
َه َل ِبا ْل َح ِّ م .أخرجه أحمد في مسنده  .)4419وهو حيح.
اءذ أ َ
َ
َ
)3
ِ
تاء است ُتمها
ت
س
ل
م
َرض
أ
تجدين
ت
المس
تين
ت
ب
و
تاذ
ت
يه
ف
تيء
ت
ش
إ
ة
تاز
ت
مت
اء
تد
ت
ي
الب
و
:
تر
ت
ه
ارز
تال
ت
ق
ٌَ
َ َ ََ
ٌ َْ ُ
َْ َ ُ
الب ْيداء .تهتيب اللاة .)925/92
َ
 - )2ستتتمى جتتتابر رضتتتي اهلل عنتتته التلبيتتتة بالتوحيتتتد إشتتتتمالها معنتتتى إ إلتتته إإ اهلل حيتتتث
اشتملا على نتي الشريك بقوله إ شريك لك) وااباا اإلاباا بقوله لبيك اللهم لبيك).
 - )5قتتال القاضتتي عيتتاض :إشتتارة إلتتى متتا ُرو متتن زيتتادة النتتاو فيهتتا فتتى الانتتاء علتتى اهلل
والتكرذ كما ُرو فى تلك عن عمرذ وتلك أنه كان يزيد :م لبيك تا النعماء والتضتل الحستنذ
لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليتك مذ وعتن ابتن عمتر م لبيتك وستعديكذ والخيتر بيتديكذ والرغبتاء
إليك والعمل مذ وعن أنو :م لبيك حقاً تعبداً ورقاً م .إكمال المعلم .)491/2
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)9
ِ
ِ
ِ
س َنا َن ْن ِو
سلَ َم تَ ْل ِب َيتَ ُه ذ قَ َ
ال َجا ِبٌر َرض َي اهللُ َع ْن ُه :لَ ْ
سو ُل اهلل َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َر ُ
الرْك َن فَ َرَم َل اََال اًتا
استَلَ َم ُّ
س َنا َن ْع ِر ُ
ف ا ْل ُع ْم َرةَذ َحتَى إِ َتا أَتَ ْي َنا ا ْل َب ْي َ
ا َم َع ُهذ ْ
إَِإ ا ْل َح َذ لَ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ترَ:ﭐﱡ ﲱ ﲲ ﲳ
ست َتالمذ فَقَت َأ
يم َعلَ ْيت ِته ال َ
َو َم َ
شتتى أ َْرَب ًعتتاذ اُت َم َنتَت َت إلَتتى َمقَتتام إ ْبت َتراه َ
ﲴﲵ ﱠ البقرة945 :
َعلَ ُم ُه َت َك َرهُ إَِإ َع ِن ال َن ِب ِّي
ام َب ْي َن ُه َوَب ْي َن ا ْل َب ْي ِاذ فَ َك َ
ان أَِبي َيقُو ُل َ -وَإ أ ْ
فَ َج َع َل ا ْل َمقَ َ
ِ
ُّهتا
تان َي ْق َأ
ترُ ِفتي َ
ستلَ َم َ :-ك َ
الترْك َعتَ ْي ِن ُق ْتل ُه َتو اهللُ أ َ
َح ٌتد َوُق ْتل َيتا أَي َ
َ لَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ا ْل َك ِ
استَلَم ُهذ اُ َم َخر َج ِم َن ا ْل َب ِ
اب إِلَتى ال َ تتَاذ َفلَ َمتا َد َنتا
ونذ اُ َم َر َج َع إِلَى ُّ
اف ُر َ
َ
الرْك ِن فَ ْ َ
ِم َن ال َ تتَا قَ َترأ:ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱠ البقترة 954 :ذ «أ َْب َتدأُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
استتَ ْق َب َل ا ْل ِق ْبلَت َة )4ذ
تي َعلَ ْي ِتهذ َحتَتى َأرَى ا ْل َب ْي َ
تا فَ ْ
ب َما َب َدأَ اهللُ به» فَ َب َتدأَ بال َ تتَاذ فَ َرق َ
ته ا ْل َح ْم ُتد
َد اهللَ َو َكب ََرهُذ َوقَ َ
ش ِر َ
الَ« :إ إِلَ َه إَِإ اهللُ َو ْح َدهُ َإ َ
ته ا ْل ُم ْلت ُك َولَ ُ
تهذ لَ ُ
يك لَ ُ
فَ َوح َ
و ُهو علَى ُك ِّل َ ٍ ِ
يرذ َإ إِلَ َه إَِإ اهللُ َو ْح َدهُذ أَ ْن َج َز َو ْع َدهُذ َوَن َ َر َع ْب َتدهُذ َو َه َتزَم
َ َ َ
ش ْيء قَد ٌ
)3
تتتر ٍ
اا ) ...
ث َمت َ
تتتال َ
تتتل َهتتتت َتا اَت َ
تتتالِ :م ْات َ
تتتكذ قَت َ
َحت َ
تتتي َن َتلِت َ
اب َو ْحت َ
تتتدهُ» اُتتتت َم َد َعتتتتا َبت ْ
ْار ْ
تتتز َ
)2
الحديث .

)9
تكذ إِ َن ا ْل َح ْم َتد َو ِّ
تك
تكذ َوا ْل ُم ْل َ
الن ْع َمت َة لَ َ
ش ِري َك لَت َك لَب َْي َ
الله َمذ لَب َْي َكذ لَب َْي َك َإ َ
 التي هي« :لَب َْي َك ُش ِري َك لَ َك».
َإ َ
 - )4هتا هو الشاهد من تكر الحديث وهو استقبال القبلة إتا كان على ال تا للدعاء.
ته و ُهتو ح ِتد ٌ ِ
 - )3قال النوو  :ح ِد ُ ِ ٍ ِ
تن
تيم ُم ْ
شتتَ ِم ٌل َعلَتى ُج َم ٍتل ِم َ
تي اللَت ُه َع ْن ُ َ َ َ
َ
يث َعظ ٌ
يث َجابر َرض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه
و
ر
و
ه
يح
تح
تي
ف
تار
خ
ب
ل
ا
ه
و
ر
ي
م
ل
م
ل
س
م
اد
ْر
ف
َ
أ
ن
م
و
ه
و
د
اع
و
ق
ل
ا
اا
م
ه
و ِم ْن ُم
ِّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َُ
َََ ُ
َ
َ
ا ْلتَ َوائد َوَنتَائ َ
َ َُ ْ َ ُ ْ ْ َْ
اضي وقَ ْتد تَ َكلَتم ال َنتاو علَتى متا ِف ِ
أَبو َداوَد َك ِرواي ِة مسلٍِم قَا َل ا ْلقَ ِ
ف
تن ا ْل ِت ْق ِته َوأَ ْكاَ ُتروا َو َ ت َن َ
يته ِم َ
ََ ُ ْ
َ
ُ ُ
ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
تي
ق
ت
تو
ل
و
ا
ع
و
ن
ين
س
م
خ
و
ا
ت
ي
ن
و
ة
ائ
م
ه
ق
ت
ل
ا
ن
م
يه
ف
ج
ر
خ
و
ير
ا
ب
ك
ا
ء
ز
ج
ر
ت
ن
م
ل
ا
ن
ب
ر
ك
ب
و
فيه أ َُب َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ً َ ً َ َ َ َ
َ ْ ْ َ ً َ َ ِّ ً َ َ ْ َ َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ ِّ َ
يب ِم ْن ُه  )...شرح مسلم  . )973/4قال الشيخ محمتد بتن علتي آدم
لَ ِز َ
يد َعلَى َه َتا ا ْلقَ ْد ِر قَ ِر ٌ
معقبا على كالم النوو  :قوله :لم يروه البخار ّ في م تحيحهمذ كأنته أراد بهتتا الستياق ماتل
رواية مسلم بطولهذ من رواية جعتر ال ادقذ عتن أبيتهذ عنتهذ واإ فقتد أخرجته البختار ّ فتي
ط ًعتا .التتخيرة العقبتى
عدة أبواب من م حيحهمذ لكن من رواية عطاء بن أبي رباحذ عنهذ مق ّ
شرح النسائي .)949/42
 - )2الحديث أخرجه مسلم في ال حيح رقم )9494ذ وغيره .ولم أتكر الحديث بطوله إنما
وقتا إلى تكر الشاهد.
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استقبال القبلة في عرفة ومزدلتة
ِ
ستو ُل
وقال جابر في ستياقه حجتة النبتي تلى اهلل عليته وستلم  ...اُت َم َرك َ
تب َر ُ
ف )9ذ فَجع َل ب ْط َن َناقَ ِت ِه ا ْلقَ تو ِ
ِ
ِ
اء إِلَتى
سلَ َمذ َحتَى أَتَى ا ْل َم ْوِق َ
ََ َ
َْ
اهلل َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ِ )2
ِ )4
ااذ وجع َل ح ْب َل ا ْلم َ ِ
ِ
استَ ْق َب َل ا ْل ِق ْبلَ َة )3ذ َفلَ ْتم َي َتز ْل َواقتًتا
ال َ َخ َر َ َ َ َ
شاة َب ْي َن َي َد ْيه ذ َو ْ
ُ
َحتَى َغ َرَب ِا ال َ
تام َة
وذ َوَت َه َب ِا ال ُّ ت ْت َرةُ َقلِ ً
صذ َوأ َْرَد َ
تيالذ َحتَتى َغ َ
فأَ
تاب ا ْلقُ ْتر ُ
ش ْم ُ
ُس َ
ق لِ ْلقَ و ِ
ِ
ِ
اء ِّ )5
امذ َحتَى
سلَ َم َوقَ ْد َ
ش َن َ
َْ
سو ُل اهلل َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َخ ْلتَ ُهذ َوَدفَ َع َر ُ
الزَم َ
)
9
ِِ
ِِ
ِ
ست ِتكي َن َة
تاوذ ال َ
تها لَ ُي ت ُ
تيب َمت ْتو ِر َك َر ْحلتته ذ َوَيقُتتو ُل ِب َيتتده ا ْل ُي ْم َنتتى «أَي َ
ْست َ
ُّهتتا ال َنت ُ
إِ َن َأر َ
)
7
س ِكي َن َة» ُكلَما أَتَى َح ْب ًال ِم َن ا ْل ِح َب ِ
تيالذ َحتَتى تَ ْ َتع َدذ َحتَتى أَتَتى
ال َ
ال أ َْر َخى لَ َهتا َقلِ ً
َ
شتاء ِبتأَ َت ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
س ِّتب ْح َب ْي َن ُه َمتا
ا ْل ُم ْزَدلتَ َةذ فَ َ لَى ِب َها ا ْل َم ْا ِر َ
تامتَ ْي ِنذ َولَ ْتم ُي َ
ب َوا ْلع َ َ
ان َواحتد َوِاقَ َ
ِ
ِ
تع ا ْلتَ ْج ُتر )4ذ َو َ تلَى
َ
ش ْي ًئاذ اُ َم ْ
سلَ َم َحتَى طَلَ َ
سو ُل اهلل َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
اضطَ َج َع َر ُ
 - )9أ موقف عرفة.
 - )4قال القاضي عياض :يريد تهم ومجتمعهم .وحبل الرمل :ما طال منه وضخمذ وقيل:
الرجالتتتةذ أ طتتتريقهمذ وارول أشتتتبه بالحتتتديث .إكمتتتال المعلتتتم
حبتتتل المشتتتاة حيتتتث تستتتلك ّ
.)449/2
 - )3هتا هو الشاهد استقبال القبلة للدعاء بعرفة.
)2
وف ر ِ
ِ
ِ
اك ًبا َعلَى ال َناقَ ِة.
 أَ ْ قَائ ًما ِب ُرْك ِن ا ْل ُوقُ َ)5
َق و ُهتتو ِبتَ ْخ ِتيت ِ
تف .النتتوو شتترح مستتلم  .)994/4والمتراد بتتتلك أ َنتته
 َشت َن َ
ضت َم َو َ
قَ :
ضتي َ َ َ
بالغ في جتب رأسها إليه ليكتها عن اإلسراع.
 - )9قوله َم ْو ِر َك َر ْحلِ ِه :بتتح ميم وكسر راء وموركه المرفقة تكون عنتد قادمتة الرحتل يضتع
الراكتتتب رجلتتته عليهتتتا ليستتتتريح متتتن وضتتتع رجلتتته فتتتي الركتتتاب .شتتترح ابتتتن ماجتتته للستتتيوطي
.)444/9
ِ
ِ
 - )7ا ْل ِح َب ِ
َتخ ُم.
تن َ
الرْم ِتل الض ْ
ورِة َج ْمعُ َح ْب ٍل َو ُه َتو التَ ُّتل اللَ ِط ُ
يتف ِم َ
ال ُه َنا ِبا ْل َحاء ا ْل ُم ْه َملَة ا ْل َم ْك ُ
س َ
شرح مسلم للنوو .)947/4
 - )4ظاهره أنه لتم ي تلي تلتك الليلتة تالة الليتل قتال ابتن الملقتن :وهتتا الحتديث نتص فتي
عدم إحياء تلك الليلتة بال تالة .اإلعتالم بتوائتد عمتدة ارحكتام  .)313/9وقتال شتيخنا عبتد
المحسن العباد :وهنا مسألة :هل أوتر لى اهلل عليته وستلم أو لتم يتوتر؟ لتيو فتي الحتديث
شيء يدل على هتتاذ لكتن ارحاديتث ارخترى الدالتة علتى أن النبتي عليته ال تالة والستالم متا
كان يترك الوتر إ في حضتر وإ فتي ستترذ وكتتلك ركعتتي التجتر لتم يتركهتا إ فتي حضتر وإ
فتتي ستتترذ فهتتتا يتتدل علتتى أن اإلنستتان عليتته أن يتتوتر فتتي تلتتك الليلتتةذ وإ يتتترك التتوترح رن
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ِ
ان وِاقَ ٍ
اءذ َحتَتتى أَتَتتى
َن لَت ُ
تين تََب تي َ
ا ْلتَ ْجت َترذ ِحت َ
امتتةذ اُ ت َم َركت َ
تب ا ْلقَ ْ ت َتو َ
ته ال ُّ ت ْتب ُحذ ِب تأَ َت ٍ َ َ
)4
)9
َدهُذ َفلَ ْتم َي َتز ْل َوا ِقتًتا
ا ْل َم ْ
استَ ْق َب َل ا ْل ِق ْبلَ َة ذ فَ َد َعاهُ َو َكب ََرهُ َو َهلَلَ ُه َو َوح َ
ام ذ فَ ْ
ش َع َر ا ْل َح َر َ
)3
َن تَ ْطلُ َع ال َ
و )...الحديث.
َستَ َر ِجدًّاذ فَ َدفَ َع قَ ْب َل أ ْ
َحتَى أ ْ
ش ْم ُ
استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة
)
5
)2
ِ
ِ
استتتَ ْبطَ َن
َعت ْتن َع ْبت ِتد الت َتر ْح َم ِن ْبت ِتن َي ِزيت َتد ذ قَت َ
العقَ َبتتة ْ
تال :لَ َمتتا أَتَتتى َع ْبت ُتد اهلل َج ْمت َترةَ َ
ِ )9
ِ
الجمرةَ َعلَتى َح ِ
ِ
اج ِب ِته ار َْي َم ِتن )7ذ اُت َم َرَمتى
الواد َ ذ َو ْ
َ
استَ ْق َب َل الق ْبلَ َةذ َو َج َع َل َي ْرمي َ ْ َ

النبي لى اهلل عليه وسلم المعروف عنه أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي التجر في
الحضر والسترذ وهتا سترذ لكتن إ يتهجتد فتي تلتك الليلتة وإ يخ تها بتهجتد وعبتادةذ وانمتا
يكتتتي= بتالوترح رن التتوتر وركعتتي التجتتر همتا آكتد الستتنن .شترح أبتتي داود بواستط المكتبتتة
الشاملة وهي أشرطة مترغة .)442/99
)9
ام
ش َع ِر ا ْل َح َرِام ُه َو َج َب ٌل ِفي ا ْل ُم ْزَدلِتَ ِة ُيقَا ُل لَ ُه قَُز ُح َوِقي َل إِ َن ا ْل َم ْ
 قال النوو  :ا ْل َم ْش َعَر ا ْل َح َتر َ
ُك ُّل ا ْل ُم ْزَدلِتَ ِة .شرح مسلم .)949/4
 - )4فيتته استتتحباب استتتقبال القبلتتة بالمشتتتعر الحتترام والتتدعاء والتكبيتتر والتهليتتل والتوحيتتتد
والوقوف به إلى اإلستار والدفع منه قبل طلوع الشمو.
 - )3تقتتدم تخريجتته هتتو جتتزء متتن حتتديث جتتابر رضتتي اهلل عنتته فتتي تكتتر ستتياق حجتتة النبتتي
لى اهلل عليه وسلم.
  )2عبد الرحمن ابن يزيد ابتن قتيو النخعتي أبتو بكتر الكتوفيذ اقتة متن كبتار الاالاتةذ متاادون المائة سنة االث وامانين ع .التقريب ص.)932
 - )5يعني ابن مسعود كما هو المعروف إتا أطلق اسم عبد اهلل من ال حابة فيتراد بته ابتن
مسعودذ والقرينة هنا الراو عنه فهو نخعي.
 - )9أ ق د بطن الواد ووقف في وسطه
 - )7والت في حيح البخار  )9724ما يخالف هتا وهو من حديث ابن مستعود رضتي
ِ ِ ِ
الب ْيت َا َع ْتن
الج ْم َترِة ال ُك ْب َترى َج َعت َل َ
اهلل عنه أيضا َع ْن َع ْبد اللَه َرض َي اللَ ُه َع ْن ُهذ أََن ُه ا ْنتَ َهتى إِلَتى َ
ِ
ِ ِِ
سِ
البقَ َترِة َ تلَى
س ْب ٍع َوقَا َلَ « :ه َك َتا َرَمى الَِت أُْن ِزلَ ْ
تورةُ َ
تا َعلَ ْيته ُ
ارِه َو ِم ًنى َع ْن َيمينهذ َوَرَمى ِب َ
َي َ
س َ
ِ
سلَ َم» .قال ابن حجر :وقد أجمعوا على أنه متن حيتث رماهتا جتاز ستواء استتقبلها
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
أو جعلهتتتا عتتتن يمينتتته أو يستتتاره أو متتتن فوقهتتتا أو متتتن أستتتتلها أو وستتتطها واإختتتتالف فتتتي
ارفضل .فتح البار .)544/3
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اا  )9ي َك ِّبر متع ُك ِّتل ح ٍ
ِبس ْب ِع ح ي ٍ
ته إِإَ ُه َتوذ ِم ْتن
تاةذ اُت َم قَ َ
تالَ :واللَ ِته الَ ِتت إَ إِلَ َ
َ َ ََ
ُ ُ َ َ
َ َ
)3 )4
ِ
ِ
البقَ َرِة .
َه ُ
ورةُ َ
اه َنا َرَمى الَت أُْن ِزلَ ْا َعلَ ْيه ُ
س َ
 - )9قال ابن بطال في شرح البخار  :اتتقا ارمتة علتى أن رمتى كتل جمترة بستبع ح تياا
فقد أحسنذ واختلتوا إتا رماها بأقل من سبعذ فتكر الطبتر عتن عطتاء أنته إن رمتى بخمتو
أج تزأهذ وعتتن مجاهتتد :إن رمتتى بستتا فتتال شتتيء عليتتهذ وتكتتر ابتتن المنتتتر أن مجاهت ًتدا احتتت
بحديث سعد بن أبى وقاص قال :رجعنا مع النبي عليه السالم وبعضنا يقتول :رميتا بستاذ
تب بعضتهم علتى بعتض) وبته قتال أحمتد واستحاقذ وعتن
وبعضتنا يقتول :رميتا بستبعذ فلتم َي ِع ْ
طاوو إن رمى ستًا يطعم تمرة أو لقمة.)299/2 .
 - )4قال ابن حجر  :قوله مقتام التت أنزلتا عليته ستورة البقترة قتال ابتن المنيتر ختص عبتد
اهلل سورة البقرة بالتكر رنها التتي تكتر اهلل فيهتا الرمتي فأشتار إلتى أن فعلته تلى اهلل عليته
وسلم مبين لمراد كتاب اهلل تعالى قلا ولم أعرف موضع تكر الرمي من سورة البقرة والظاهر
أنه أراد أن يقول إن كاي ار من أفعال الح متكور فيها فكأنه قال هتا مقام التت أنزلتا عليته
أحكتتام المناستتك منبهتتا بتتتلك علتتى أن أفعتتال الح ت توقيتيتتة وقيتتل ختتص البقتترة بتتتلك لطولهتتا
وعظم قتدرها وكاترة متا فيهتا متن ارحكتام أو أشتار بتتلك إلتى أنته يشترع الوقتوف عنتدها بقتدر
سورة البقرة واهلل أعلم .فتح البار .)544/3
 - )3الحديث أخرجه أحمد في مسنده رقم )2997ذ والترمت في سننه رقم )139ذ وابتن
ش ّتداد أبتي
ماجه برقم )3333ذ وغيرهما من طريتق وكيتع حتدانا المستعود عتن جتامع بتن َ
عبتد اهلل الجمترةذ فتتكره .والمستعود اختتلط
َ ْخرة عن عبتد الترحمن بتن يزيتد قتال :ل َمتا أتتى ُ
لكن سماع وكيع عنه قديم بالكوفة كما=
قتتال اإلمتتام أحمتتد .انظتتر الكواكتتب النيتراا ص .)413وخالتتته النخعتتي كمتتا فتتي البختتار رقتتم
تع ْابت ِتن
)9721ذ ومستتلم بتترقم َ .)337 )9419عت ْتن َع ْبت ِتد الت َتر ْح َم ِن ْبت ِتن َي ِزيت َتدذ أََنت ُ
ته َح ت َ َمت َ
ٍ
ود ر ِ
س ِ
تارِه
ته َع ْن ُ
ض َي اللَ ُ
الب ْي َ
س ْتب ِع َح َ َتيااذ فَ َج َعت َل َ
تهذ فَ َترآهُ َي ْرِمتي َ
َم ْ
تا َع ْتن َي َ
الج ْم َترةَ ال ُك ْب َترى ِب َ
س ُع ٍ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
البقَت َترِة» .فلتم يتتتكر استتتقبال
تام الَت ِتت أُْن ِزلَ ْ
تورةُ َ
تا َعلَ ْيتته ُ
س َ
َوم ًنتى َعت ْتن َيمينتهذ اُت َم قَتا َلَ « :هت َتا َمقَ ُ
القبلة والرمي وجعله على حاجبه اريمن .فتكتون روايتة المستعود متن قبيتل الشتات كمتا قتال
ابن حجر في فتح البار .)544/3
تن
فائدة :أخرج الطبراني في الدعاء ص479رقم  )449بإسناد حيح .من طريتق َي ْح َيتى ْب ُ
اف ٍعذ ع ِن ْاب ِن عمرذ ر ِ
ازٍمذ ع ْن َن ِ
ض َي اللَ ُه َع ْن ُه أََن ُه
ُم َح َم ٍد ا ْل ِح َن ِائ ُّيذ انا َ
ش ْي َب ُ
َ
ير ْب ُن َح ِ َ
ُ ََ َ
انذ انا َج ِر ُ
ان إِ َتا رمى ا ْل ِجمار َكبَر ِع ْن َد ُك ِّل ح ٍ
ور َوَت ْن ًبا َم ْاتُوًرام.
اج َع ْل ُه َحجًّا َم ْبُر ًا
اة َوقَ َ
ال :م اللَ ُه َم ْ
َك َ
َ َ
ََ َ
ََ
ِ
اقذ َع ِن ا ْل َه ْياَم ْب ِن َحت َن ٍ
َح َو ِ
ف
س َح َ
وكتلك أخرج ابن أبي شيبة من طريق أَبي ْار ْ
صذ َع ْن أَِبي إِ ْ
ِ
تور».
وراذ َوَت ْن ًبتا َم ْاتُ ًا
قَ َ
اج َع ْل ُ
س ِم ْع ُ
تار َيقُتو ُل« :اللَ ُهت َم ْ
ا ْاب َن ُع َم َر ِح َ
الَ :
ته َحجًّتا َم ْب ُتر ً
ين َرَمى ا ْلج َم َ
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استقبال القبلة في الدعاء بعد رمي الجمراا
)9
ِ
َن رس َ ِ
َع ِن ُّ
الج ْم َترةَ الَِتتي
سلَ َم َك َ
ان إِ َتا َرَمتى َ
ول اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الزْه ِر ِّ ذ «أ َ َ ُ
)4
ٍ
ٍ
تَلِتتي مست ِ ِ
َ
ِ
َم
َ ْ
تج َد م ًنتتى َي ْرِم َ
يهتتا ِب َ
ست ْتب ِع َح َ ت َتيااذ ُي َك ِّبت ُتر ُكل َمتتا َرَمتتى ب َح َ تتاةذ اُت َم تَقَتد َ
)3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
توفذ اُت َم
الوقُت َ
ام َهتتا ذ فَ َوقَت َ
ستتتَ ْق ِب َل الق ْبلَتتةذ َراف ًعتتا َي َد ْيتته َيت ْتد ُعوذ َو َكت َ
تف ُم ْ
تان ُيطيت ُل ُ
َم َ
أَ
ااذ ي َك ِّبر ُكلَما رمى ِبح ٍ
يأ ِْتي الجمرةَ الاَ ِاني َةذ فَيرِميها ِبس ْب ِع ح ي ٍ
اةذ اُ َم َي ْن َح ِتد ُر
َ َْ َ َ َ َ َ
َ
ُ ُ َ ََ َ َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سِ
ستَ ْق ِب َل الق ْبلَة َراف ًعتا َي َد ْيته َي ْتد ُعوذ اُت َم َيتأْتي
الواد َ ذ فَ َيق ُ
َت َ
اا َ
ف ُم ْ
ارذ م َما َيلي َ
الي َ
ااذ ي َك ِّبتتر ِع ْنت َتد ُكت ِّتل ح ت ٍ
الجمتترةَ الَِتتتي ِع ْنت َتد العقَبت ِتةذ فَيرِميهتتا ِبست ْتب ِع ح تتي ٍ
تاةذ اُت َم
َْ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
ُ ُ
ََْ
)5 )2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ال ُّ
ِّث
تن َع ْبتد اللتهذ ُي َحتد ُ
ف ع ْن َد َها»  .قَ َ
ف َوإَ َيق ُ
َي ْن َ ِر ُ
ستم ْع ُ
ستال َم ْب َ
ا َ
الزْه ِتر ُّ َ :
)(9
ِ
ِ
ِ
ان ْاب ُن ُع َم َر َي ْت َعلُ ُه.
سلَ َم َو َك َ
م ْا َل َه َتاذ َع ْن أَِبيه َع ِن ال َن ِب ِّي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ

واستتناده حستتن إإ الهيتتام بتتن حتتنف تكتتر البختتار فتتي تاريختته وابتتن أبتتي حتتاتم فتتي الجتترح
والتعديلذ ولم يتك ار فيه جرحا وإ تعديال.
التاريخ الكبير )493/4ذ الجرح والتعديل  .)71/1ولكن يتقوى بما قبله.
 - )9محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبتد اهلل بتن الحتارث بتن زهترة
بن كالب القرشي الزهر ذ وكنيته أبو بكرذ التقيه الحتافظ متتتق علتى جاللتته واتقانته وابتتهذ
وهو من رروو الطبقة الرابعةذ متاا ستنة خمتو وعشترين وقيتل قبتل تلتك بستنة أو ستنتين
ع .التقريب ص.)419
 - )4والتي تسمى اليوم بال ارى.
 - )3تقدم أمامها وفي رواية حتى يسهل) أ ينحدر في الستهل المكتان المتستعذ ويستتقبل
القبلةذ ويتباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى إ ي يبه رمي غيره.
 - )2اهلل أعلتتم متتا العلتتة فتتي عتتدم وقتتوف النبتتي تتلى اهلل عليتته وستتلم للتتدعاء إمتتا لضتتيق
المكان أو خشية التجمع متن الجميتع حيتث منتهتاهم فيضتيق علتى متن يريتد أن يجتوز تلتك.
قتتتال أبتتتو الوليتتتد البتتتاجي :ويحتمتتتل أن يكتتتون تلتتتك واهلل أعلتتتم متتتن جهتتتة المعنتتتى أن موضتتتع
الجمتترتين اروليتتين فيتته ستتعة للقيتتام للتتدعاء ولمتتن يرمتتي وأمتتا جمتترة العقبتتة فموضتتعها ضتتيق
للوقوف عندها للدعاء إ إمتناع الرمي على من يريد الرمي ولتتلك التت يرميهتا إ ين ترف
علتتى طريقتته وانمتتا ين تترف متتن أعلتتى الجمتترة ولتتو ان تترف متتن طريقتته تلتتك لمنتتع متتن يتتأتي
الرمي .المنتقى شرح الموطأ .)29/3
 - )5ظاهر الحديث أنه مرسل لكن الزهر تكر اإلسناد في آخره فو له.
 - )9أخرجه البخار في ال حيح رقم .)9753
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توجيه ارضحية إلى القبلة عند تبحها
ِ
ِ ِ
َعتتن َجت ِ
تتبح
توم الت ِ
تح النبت ُّ
تابر ِبت ِتن َعبتتد اهللذ قتتالَ :تبت َ
تي  -تلَى اهللُ َعليتته َ
وستتلم-يت َ
)4
)9
َه َهما  )3قتالِّ :
هتي
كب َ
وج ْه ُ
تا ْ
مإنتي َ
أملحين ُم َ
شين أقرَنين َ
فلما وج َ
وج َئ ْي ِن ذ ّ
وج َ
)2
ِ ِ
تتتت فَطَتتتر الستتتماو ِ
للّ ِ
ومتتتا أنتتتا ِمتتتتن
اا و َ
ّ
اهيم َحنيتتتتتاً ذ َ
اررضذ علتتتتى ملتتتة إبتتتر َ
التي وُنسكي )5ذ ومحيتا وممتاتي ِ
ِ
تريك
شركينذ َ
الم
هلل ِّ
ش َ
مينذ إ َ
رب العتالَ َ
َ
إن َ
َ ََ
َ
ُ
ِ )9
ٍ
ِ
ِ
ِ
نك ولَ َكذ َعن ُمحمد وأُمته ذ باستم
المسلمينذ الله َم م َ
لهذ وِب َ
تلك أُم ُ
را وأنا من ُ
)7
اهلل
 - )9يوم ارضحىذ ويسمى يوم النحر.
 - )4قوله موجبين يريد منزوعي ارنايين والوجاء الخ اء يقال وجأا الدابة فهتي موجتوءة
إتا خ يتها وفي هتا دليل على أن الخ ي في الضحايا غيتر مكتروهذ وقتد كرهته بعتض أهتل
العلم لنقص العضو وهتا نقص ليو بعيب رن الخ اء يتيد اللحم طيبا وينتي منته الزهومتة
وسوء الرائحة ..معالم السنن .)444/4
  )3أ نحو القبلة. - )2على ملة إبراهيم يعنتي فتي ار تول وبعتض التتروعذ والحنيتف هتو المائتل عتن الباطتل
المتبع الحق وهو التوحيد.
 - )5قال الطيبي جمع بين ال الة والتبح كما فتي قولته تعتالى ف تل لربتك وانحتر ومحيتا
ومماتي) أ حياتي وموتي .عون المعبود )359/7
)9
َن يقُو َل ِع ْن َد َ
ِ
َن ِّ
َعلَ ُتم ِخ َالفًتا
التت ْب ِح َع َم ْتن ِر َ
النيَت َة تُ ْج ِتزأُ َإ أ ْ
و َعلَ ْيه أ ْ َ
 قال ابن قدامةَ :ولَ ْي َتنح لِمتا روْي َنتا ِم ْتن ا ْلح ِتد ِ
َن ِّ
تن:
ِفي أ َ
يث .قَ َ
سُ
الن َي َة تُ ْج ِزأُذ َوِا ْن َت َك َر َم ْن ُي َ
َ
تال ا ْل َح َ
س ٌ َ ََ
ض ِّحي َع ْن ُه فَ َح َ
َهت ُل َأْ
التر َهت َتا .المانتي
ته أَ ْك َب ُترذ َهت َتا ِم ْنتك َولَتكذ تَقَب ْ
َتل ِم ْتن فُ َتال ٍنَ .و َك ِترهَ أ ْ
س ِتم اللَ ِتهذ َواَللَ ُ
َيقُتو ُل ِب ْ
اس َتم َغ ْي ِتر
 .)257/1وعلل كراهة تلك عند أهل ال أر فقالَ :وقَا َل أ َُبو َح ِنيتَتةَُ :ي ْك َترهُ أ ْ
َن َيت ْت ُك َر ْ
ﲇ البقرة.)259/1 .973 :
اللَ ِهح لِقَ ْو ِل اللَ ِه تَ َعالَىُّ :ﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ َ
 - )7قال ابن تيمية :وتسمية اهلل على التبيحةذ غير تبحها هللذ فإنه يسمى على متا يق تد
به اللحمذ وأما القربان فيتبح هلل سبحانهذ ولهتا قال النبي لى اهلل عليه وستلم فتي قربانته:
م اللهم منك ولك م بعد قوله :م بسم اهلل واهلل أكبر م .اقتضاء ال راط المستقيم .)54/4
مسألة :في حكم التسمية على التبيحة .قال الشيخ ابن عايمين رحمته اهلل :واختلتف العلمتاء
تت رحمهتتم اهلل ت فيمتا إتا تتترك التستتمية علتتى التبيحتتة فهتتل تحتتل التبيحتتة؟ علتتى االاتتة أقتوال:
أحدها :أنها تحل سواء ترك التسمية عالما تاك ار أم جاهال ناستياذ وهتو متتهب الشتافعي بنتاء
على أن التسمية سنة وإ شرط .الااني :أنها تحل إن تركها نسياناذ وإ تحتل إن تركهتا عمتدا
ولو جاهالذ وهو متهب أبي حنيتة ومالك وأحمد في المشهور عنهذ وهنا فرقوا بتين النستيان
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واهلل أكبر )9م ام تبح".

)(4

والجهلذ فقالوا :إن ترك التستمية ناستياً حلتا التبيحتةذ وان تركهتا جتاهال لتم تحتلذ كمتا فترق
أ تتحابنا بتتين التبيحتتة وال تتيدذ فقتتالوا فتتي التبيحتتة كمتتا تتترىذ وقتتالوا فتتي ال تتيد :إن تتترك
التسمية عليه لم يحل سواء تركها عالما تاك ار أم جاهالً ناسيا.
القتتول الاالتتث :أنهتتا إ تحتتل س تواء تتترك التستتمية عالمتتا تاك ت ار أم جتتاهال ناستتياذ وهتتو إحتتدى
التروايتين عتتن أحمتتد قدمته فتتي التتتروعذ واختتتاره أبتو الخطتتاب فتتي خالفته وشتتيخ اإلستتالم ابتتن
تيمية وقال :إنه قول غير واحد من السلف.
وهتتتا هتتتو القتتتول ال تتحيحح لقولتتته تعتتتالىُّ :ﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ َ

ارنعام .949 :وهتا عامذ لقول النبي تلى اهلل عليته وستلم متا أنهتر التدم وتكتر استم اهلل
عليتتته فكلتتتوا)) ذ فقتتترن بتتتين إنهتتتار التتتدم وتكتتتر استتتم اهلل علتتتى التبيحتتتة فتتتي شتتترط الحتتتل...
.)492/4
 -)9وفيه استحباب التكبير .وقال الشتيخ ابتن عايمتين فتي حكمتة التكبيتر متع التستمية :أمتا
اهلل أكبر فهي مبتدأ وخبر وقد عرفنا أن الحكمة متن التكبيتر هنتا هتو أن يتتتق التعتل والقتول
على تعظيم اهلل عز وجل .شرح بلوب المرام .)91/9
 - )4الحتتديث أخرجتته أبتتو داود فتتي ستتننه رقتتم)4715ذ ومتتن طريقتته البيهقتتي فتتي الكبتترى
)254/1ذ وابن ماجه فتي ستننه رقتم )3949ذ متن طريتق يزيتد بتن أبتي حبيتبذ عتن أبتي
عيتتاف عتتن جتتابر بتتهذ وأخرجتته أحمتتد فتتي مستتنده رقتتم )95344ذ متتن طريتتق يزيتتد بتتن أبتتي
حبيب الم ر ذ عن خالد بن أبي عمرانذ عن أبي عيافذ عن جابر بن عبتد اهلل ارن تار
به.
وأخرجتته ابتتن أبتتي شتتيبة فتتي مستتنده كمتتا فتتي المطالتتب العاليتتة )254/93ذ وأبتو يعلتتى فتتي
مسنده رقم )9714ذ والطحاو في شرح معاني اآلاار ب رقتم )9447متن طريتق عبتد اهلل
بن محمد بن عقيلذ عن عبتد الترحمن بتن جتابرذ عتن جتابر بتن عبتد اهلل بته .قتال الهيامتي:
رواه أبو يعلىذ واسناده حسن .مجمع الزوائد )44/2ذ وحسن إسناده الحافظ ابن حجتر فتي
المطالب العالية .)254/93
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تقليد الهد واشعاره وتوجيههن القبلة
)4
)9
َه َدى َه ْد ًيا ِم َن ا ْل َم ِدي َن ِةذ َقلَ َدهُ َوأَ ْ
ان‹‹ :إِ َتا أ ْ
َع ْن َع ْب ِد اللَ ِه ْب ِن ُع َم َر أََن ُه َك َ
ش َع َرهُ
تان و ِ
ش ِتعره .وَتلِ َ ِ
َته لِ ْل ِق ْبلَ ِتة.
ِب ِت ا ْل ُحلَ ْيتَ ِةُ .ي َقلِّ ُدهُ قَ ْب َتل أ ْ
اح ٍتدَ .و ُه َتو ُم َوج ٌ
تك فتي َم َك ٍ َ
َن ُي ْ َ ُ َ
)3
ته حتَتى يوقَ َ ِ
ش ِع ُرهُ ِم َن ِّ
تع
الش ِّ
ُي َقلِّ ُدهُ ِب َن ْعلَ ْي ِن ذ َوُي ْ
س ُ
تاق َم َع ُ َ ُ
تف ِبته َم َ
س ِتر .اُت َم ُي َ
ق ْار َْي َ
ال َن ِ
او ِب َع َرفَ َة .اُ َم َي ْدفَعُ ِب ِه َم َع ُه ْم إِ َتا َدفَ ُعوا .فَِإ َتا قَِد َم ِم ًنى َغ َداةَ ال َن ْح ِرَ .ن َح َترهُ قَ ْب َتل
)
2
ُّ ِ
تان ُهتو ي ْنحتر َه ْدي ُ ِ ِ
امتاذ َوُي َتو ِّج ُه ُه َن
أْ
َن َي ْحلِ َ
ق أ َْو ُيقَ ِّ َتر َ .و َك َ َ َ َ ُ َ
ته ِب َيتدهَ .ي ُ تت ُه َن ق َي ً
)9
)
5
إِلَى ا ْل ِق ْبلَ ِة  .اُ َم َيأْ ُك ُل َوُي ْط ِع ُم ››.

)9
تان ِمت ْتن ِْ
اإل ِبت ِتل َوا ْل َبقَت ِتر
تق َعلَ ْيت ِته َ
شت ْتي ًئا ُي ْعت َتر ُ
 َوتَ ْقلِيت ُتد الهتتد  :أ ْف ِبت ِته َك ْوُنت ُ
َن ُي َعلِّت َ
ته َهت ْتد ًيا فَتِإ ْن َكت َ
النع ِ ِ
ِ
الر ْجلَ ْي ِن ِفي ِْ ِ
ُّق ِب ِه َمتا
و ِفي ِّ
ستتَ َح ُّب التَ َ تد ُ
ستُ ِح َب تَ ْقلِ ُ
اإل ْحَرام َوُي ْ
اُ ْ
ال الَتي تُ ْل َب ُ
يدهُ ِب َن ْعلَ ْي ِن م ْن ِّ َ
ض ِّتم ا ْل َخ ِ
ِع ْن َد َت ْب ِح ا ْله ْد ِ وِا ْن َك َ ِ
ِ
تاء ا ْل ُم ْع َج َم ِتة َوفَتتْ ِح
ستتُ ِح َب تَ ْقلِ ُ
يتدهُ ِب َخ ِتر ِب ا ْلقُ َتر ِب ِب َ
ان م ْن ا ْل َا َنم اُ ْ
َ َ
اها وآ َتا ُنها وِبا ْل ُخي ِ
َِ
وط ا ْل َم ْتتُولَ ِة َوَن ْح ِو َها .طرح التاريب .)31/5
الراء َو ِه َي ُع َر َ َ َ َ ُ
)4
شعار ا ْله ْد  .قَا َل ْارَ م ِعيُ :هو أَن يطعن ِفي أسنمتها ِفي أحتد ا ْلج ِ
تان َب ْي ِن بمبضتع أَو
َ
َ
َ
 إِ ْ ََْ
َنحتوه ِبقتتدر َمتتا يستيل التدَم َوقَتتا َل :أ تل ِْ
تان َتلِتتك إَِن َمتا يتعتتل ِبا ْل َهت ْتد
اإل ْ
المتتة َيقُتولَ :كت َ
شت َتعار ا ْل َع َ
ليعلم أَنه قد جعل َهديا .غريب الحديث للقاسم بن سالم .)95/3
وقد كان النبي لى اهلل عليه وسلم يتعتل تلتك وهتو حتالل بالمدينتةذ ويتعتل تلتك أيضتا هتديا
تا
ينذ قَالَ ْ
تا« :أََنتا فَتَ ْل ُ
للح ذ أخرج مسلم في حيحه رقم َ )9349 - 392ع ْن أ ُِّم ا ْل ُم ْر ِم ِن َ
ِ
ِ
ِ
ِت ْل َك ا ْلقَ َال ِئ َد ِم ْن ِعه ٍن َك َ ِ
ستلَ َم َح َتالًإذ َيتأ ِْتي
ْ
ستو ُل اهلل َ تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ان ع ْن َد َناذ فَأَ ْ َب َح في َنا َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهِل ِه».
أ
ن
م
ل
ج
الر
ي
ْت
أ
ي
ا
م
ي
ْت
أ
ي
َو
أ
ذ
ه
ل
َه
أ
ن
َُُ ْ ْ
َما َيأ ِْتي ا ْل َح َال ُل ِم ْ ْ
َ َ
ْ َ
 - )3توضع النعلين على الهد ليعلم أنته هتد للكعبتة يتتبح هنتاك فتال يتعترض لته ويعرفته
من يرغب في لحمه بعد نحره.
 - )2وهتا يشعر أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان قارنا.
 - )5هتا هو الشاهد توجيه الهد للقبلة عند نحره.
 - )9أخرجتتته اإلمتتتام مالتتتك فتتتي موطتتتأه رقتتتم )925ذ ومتتتن طريقتتته البيهقتتتي فتتتي الكبتتترى
434/5رقم)93291ذ من طريق نافعذ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.
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ِ ِ ِ
ِ
الب َ ا ِ
س ِج ِد و َغ ْيرِه
يم ُ
الم ْ
ق والتُّتال تُجاهَ الق ْبلة في َ
تَ ْح ِر ُ
تتي تتتلَى اهلل علَ ْيت ِ
تتن مالِت ٍ
تته َو َ َ
تتن أََنت ِ
امتتت ًة ِ )9فتتتي
تتكذ أ َ
َعت ْ
ُ َ
َن ال َن ِبت َ َ
ستتتل َم َأرَى ُن َخ َ
تتو ْبت ِ َ
)3
)4
ِ
ِ ِ
ِ
شَ ِ
ِ
تال« :إِ َن
ته ِب َي ِتد ِه ذ فَقَ َ
الق ْبلَ ِة ذ فَ َ
تام فَ َح َك ُ
ق َتل َك َعلَ ْيه َحتَى ُرئ َي في َو ْج ِههذ فَقَ َ
ِ ِ )9 )5
)2
َح َد ُكم إِ َتا قَام ِفي َ الَ ِت ِه فَِإ َن ُه ُي َن ِ
َه َب ْي َن ُه َوَب ْي َن الق ْبلَة ذ
َهذ أ َْو إِ َن َرب ُ
اجي َرب ُ
أَ ْ
َ

)9
بضم النون :ما يخرج من ال درذ أو من الرأو.
 ِّ - )4أ في الجدار الت في جهة القبلة.
فأقبت َل عليهتا فحتهتا
 - )3ظاهر الروايتة المباشترة باليتدذ وفتي ستنن أبتي داود رقتم )245ذ
َ
بالع ِ
رجون) .قال ابن حجر ويحتمل تهدد الق ة .فتح البار .)534/9
ُ
)2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِّ
ُخَرى َب ْع َتد
ار
ة
اي
و
الر
ي
ف
ي
ْت
أ
ي
س
ا
م
ك
ك
ش
ال
ب
ر
ا
ك
َ
أل
ل
ا
ت
ك
)
َه
ب
ر
َن
َ
أ
و
َ
أ
ه
ل
و
ق
حجر:
ابن
قال
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ُ َ
ِّ َ َ
َ َ ََ
ُُْ ْ
طِ
س ِة أ َْب َو ٍ
َه ِب َو ِ
ف .التتح .)534/9
ستَ ْملِي َوا ْل َح َم ِو ِّ َوأ َ
او ا ْل َع ْ
َن َرب ُ
اب َولِ ْل ُم ْ
َخ ْم َ
)(5
ِ
ستلَ َم -أن أحتدكم إتا قتام ي تلي فإنمتا ينتاجي
 قال ابن رجب :وقوله  َ -لَى اهللُ َعلَ ْيته َو َربهذ أو أن ربه بينه وبين القبلة يدل على قرب اهلل تعالى من الم لي في حال التهذ وقتد
تكاارا الن وص بتلكذ قال تعالىُّ :ﭐ َ ُّ ِّ َ العلق.91 :
ِ
ستلَ َم -ذ قتال :أقترب متا
وفي حيح مسلمذ عن أبي هريرةذ عتن النبتي  َ -تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
يكون العبد من ربه وهو ساجدذ فأكاروا الدعاء))  ...وكتأن مق تود النبتي  َ -تلَى اهللُ َعلَ ْي ِته
سلَ َم -بتكر هتا :أن يستشعر الم لي في الته قرب اهلل منهذ وأنته بمترأى منته ومستمعذ
َو َ
وانتته منتتاج لتته وانتته يستتمع كالمتته ويتترد عليتته ج تواب مناجاتتته لتته .فتتتح البتتار إبتتن رجتتب
.)931/3
 - )9قال الحافظ ابن حجتر :وِف ِ
ته َعلَتى ا ْل َع ْتر ِ
ف ِب َت ِات ِته .وقتال الشتيخ
يته َ
الترُّد َعلَتى َم ْتن َز َع َتم أََن ُ
َ
عبد الرحمن البراك معلقا على كتالم ابتن حجتر فتي فتتح البتار  :هتتا تريح فتي أن الحتافظ ت
عتا اهلل عنه ت ينتي حقيقة استواء اهلل علتى عرشتهح وهتو علتوه وارتتاعته بتاتته فتوق عرشته
العظيم.
وهتا متهب المعطلة من الجهمية والمعتزلةذ بل ومتهب كتل متن ينتتي علتو اهلل علتى خلقتهح
ومنهم الماتريدية ومتأخرو ارشاعرةح وهو متهب باطل مناقض لدإلة الكتاب والستنة والعقتل
والتطرة.
ومتهب سلف ارمتة متن ال تحابة والتتابعين وأئمتة التدين وجميتع أهتل الستنة والجماعتة :أن
اهلل عتز وجتل فتوق ستتماواته علتى عرشته بتتائن متن خلقتهح أ لتتيو حتاإً فتي مخلوقاتتتهذ وإ
ينافي تلك أنه مع عباده أينما كانواذ وأنه تعالى يقرب مما شاء متى شاء كيف شاء .وكتلك
إ ينتتافي علتتوه واستتتواره علتتى عرشتته متتا جتتاء فتتي هتتتا الحتتديث متتن أنتته ستتبحانه ِقبتتل وج ته
الم تليذ أو بينته وبتين القبلتةح فتالقول فيته كتالقول فتي القترب= والمعيتةح كتل تلتك إ ينتتافي
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ِ ِ ِ ِ ِ )9
س ِ
ف
َخت َت َ
تا قَ َد َم ْي ِته» اُت َم أ َ
ط َتر َ
تارِه أ َْو تَ ْح َ
فَالَ َي ْب ُزقَ َن أ َ
َح ُد ُك ْم ق َب َل ق ْبلَته ذ َولَك ْن َع ْن َي َ
)4
ق ِف ِ
ض ُه َعلَى َب ْع ٍ
ال« :أ َْو َي ْت َع ُل َه َك َتا».
ضذ فَقَ َ
ِرَد ِائ ِهذ فَ َب َ َ
يه اُ َم َرَد َب ْع َ

علوه وإ يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقااح قال شيخ اإلسالم ابتن تيميتة -رحمته
اهلل :-
موإ يحسب الحاسب أن شيئا من تلك ينتاقض بعضته بعضتا ألبتتةذ ماتل أن يقتول القائتل :متا

فتتي الكت تاب والستتنة متتن أن اهلل فتتوق العتترف يخالتتته الظتتاهر متتن قولتته:ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢﱠ الحديتد2 :ذ وقولته

تلى اهلل عليته وستلم{ :إت قتام أحتدكم إلتى ال تالة فتإن اهلل قبتل

وجههبذ ونحو تلكح فإن هتتا غلتطح وتلتك أن اهلل معنتا حقيقتة وهتو فتوق العترف حقيقتة كمتا

جمع اهلل بينهمتا فتي قولته ستبحانه وتعتالى:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱌﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛ
ﱍ
ﱉﱊ ﱋ

ﱜ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ َِّ الحديد2 :ح فأخبر أنه فتوق العترف يعلتم كتل شتيء وهتو معنتا
ﱝ

أينما كنا كما قتال النبتي تلى اهلل عليته وستلم فتي حتديث اروعتال{ :واهلل فتوق العترف وهتو
يعلم ما أنتم عليهب.)534/9 .
 - )9وحكتم البتزاق تجتاه القبلتة فتي المستجد قتتال العراقتي َ :هت َتا ال َن ْهتي َع ْتن ُب َ تا ِ
ق ا ْل ُم َ تلِّي
ُ
ين ِته َه ْتل ُهتو علَتى التَ ْح ِتر ِيم أَو التَ ْن ِز ِ
ته أَو ع ْتن ي ِم ِ
ته
تي َ
يته قَتا َل ا ْلقُْرطُِب ُّ
ته  َ -تلَى اللَت ُ
إن إق َْبالَ ُ
َ َ
ام ُ ْ َ َ
ْ
َم َ
أَ
ِ
ستلَم َ -علَتتى ال َن ِ
ضت ًبا َيت ُتد ُّل َعلَتى تَ ْح ِتر ِيم ا ْل ُب َ تتا ِ
ته َإ
ق ِفتي ِج َتد ِار ا ْل ِق ْبلَت ِتة َو َعلَتى أََنت ُ
تاو ُم ْا َ
َعلَ ْيته َو َ َ
تج ِد «ا ْلب ت ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ست ِ
ست ِ
يئ ت ٌة َو َكتَ َارتُ َهتتا
تج ِد َخ ِط َ
تاق فتتي ا ْل َم ْ
ُي َكتَت ُتر ِب َدفْنتته َوَإ ِب َح ِّكتته َك َمتتا قَتتا َل فتتي ُج ْملَتتة ا ْل َم ْ
ُ َ
ق ِفتي ا ْل ِق ْبلَ ِتة متا رواهُ أَبتو َداود ِبِإست َن ٍاد ج ِّي ٍتد ِم ْتن ح ِتد ِ
َد ْف ُن َها» قُ ْلا َوَي ُتد ُّل َعلَتى تَ ْح ِتر ِيم ا ْل ُب َ تا ِ
يث
َ
َ
ْ
َ ََ ُ ُ
ِ
َن رج ًال أَ َم قَوما فَب َ ِ ِ ِ
ٍ
ال َ ِ
ستلَ َم
ستو ُل اللَ ِته  َ -تلَى اللَ ُ
سائ ِب ْب ِن َخَالد «أ َ َ ُ
ته َعلَ ْيته َو َ
ق في ا ْلق ْبلَة َوَر ُ
ًْ َ َ
ته
تين فَت َتربَ َإ ُي َ تلِّي لَ ُكت ْتم» ا ْل َحت ِتد َ
ته قَت َ
ته «إ َنتتك آ َت ْيتتا اللَت َ
تال لَت ُ
يث َوِفيت ِته أََنت ُ
 َي ْنظُت ُتر إلَ ْيت ِته فَقَتتا َل ِحت َسولَ ُه» .طرح التاريب )349/4
َوَر ُ
 - )4الحديث أخرجه البخار في حيحه رقم .)235
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عتتن ِزِّر بتتن ُح َبتتيف )9ذ عتتن ُحتيتتتةذ ُّ
أظنتته  )4قتتال :عتتن رستتول اهلل  -تلَى اهلل
ِ ِ )3
ِ
ته بتين َعي َنيتهذ
يتوم
القيامتة تَ ْتلُ ُ
عليه وسلم -قال :ممن تَ َت َتل تُجتاهَ القبلتة جتاء َ
)5
ِ )2
ِ
ِ
ِ
مسج َدنا م االااً.
يقرب َن
البقلَة الخبياة فال َ
ومن أَ َكل من هته َ
َ

 - )9زر بكسر أوله وتشديد الراء بن حبيف بمهملتة وموحتدة ومعجمتة م تارذ بتن حباشتة
بضم المهملة بعدها موحدة ام معجمةذ ارستد الكتوفيذ أبتو متريم اقتة جليتل مخضترمذ متن
الاانيةذ ماا سنة إحتدى أو اانتتين أو اتالث وامتانينذ وهتو بتن مائتة وستبع وعشترين ستنةذ
ع .التقريب ص.)339
 - )4لعل قائلها زر بن حبيف أو من دونه .وهي إ تتيد الشك رنه ورد الحتديث عنتد غيتر
أبي داود بالجزم كما سيأتي.
 - )3هتا اللتظ فيه العمتوم ويحتمتل تخ ي ته فتي قبلتة الم تلي فتي المستجد وممتن تهتب
اق ِفي ا ْل ِق ْبلَ ِة حترام ستواء َك َ ِ
سِ
تج ِد أ َْم
للعموم الحافظ ابن حجر قالَ :ي ُد ُّل َعلَى أ َ
َن ا ْل ُب َز َ
تان فتي ا ْل َم ْ
ٌََ ََ ٌ
ِ
ق ِفتي ا ْلم ِ ِ
َن َكر ِ
يته ا ْل ِخ َتال ُ ِ
َإ وَإ ِسيَما ِم َن ا ْلم لِّي فَ َتال ي ْج ِتر ِف ِ
تز ِ
تي
اه َيت َة ا ْل ُب َا
َ
َ ْ
ُ َ
َ
ف فتي أ َ َ
َ
ستجد َه ْتل ه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
وعتا َم ْتن تَ َت َتل
ف
ر
م
ة
ت
ت
ي
ت
ح
يث
تد
ح
تن
م
َتان
ب
ح
وبتن
تة
م
ي
ز
خ
بتن
تحيحي
ي
ف
و
يم
ر
ح
ت
لل
َو
أ
يه
ز
لِلتَ ْن
َ
ُ
َ
َ
ُ ْ َْ ً
َ ْ َ
ْ َ
َُ ْ َ
ِ
ِ ِ
ته َبت ْتي َن َع ْي َن ْيت ِته....فتح البتتار  .)534/9وقتتال فتتي البتتدر
امت ِتة َوتَ ْتلُت ُ
تُ َجتتاهَ ا ْلق ْبلَتتة َجت َ
تاء َيت ْتوَم ا ْلق َي َ
التمام :وقد أفهم الحديث أن الب اق إلى القبلة حرام سواء كان في المسجد أم غيرهذ وستواء
كان في ال الة أم غيرها .)343/4 .وقال الشيخ ارلباني :وفي الحديث دإلتة علتى تحتريم
الب اق إلى القبلة مطلقاذ سواء تلتك فتي المستجد أو فتي غيترهذ وعلتى الم تلي وغيترهذ كمتا
قال ال نعاني في م سبل السالم م  .)433 / 9قال :م وقد جزم النوو بالمنع في كتل حالتة
داخل ال الة وخارجها وفي المسجد أو غيره م.
قلا :وهو ال وابذ وارحاديث الواردة في النهتي عتن الب تق فتي ال تالة تجتاه القبلتة كايترة
مشهورة فتي ال تحيحين وغيرهتاذ وانمتا آاترا هتتا دون غيترهذ لعزتته وقلتة متن أحتاط علمته.
ال حيحة رقم الحديث .)443
 - )2الاوم والب ل كما جاء م رحا بهما.
 - )5الحتتديث أخرجتته أبتتو داود فتتي ستتننه رقتتم )3442ذ ومتتن طريتتق البيهقتتي فتتي الكبتترى
 934/3رقم )5355ذ وابن خزيمة فتي تحيحه رقتم )145ذ ومتن طريقته ابتن حبتان فتي
حيحه رقم )9931ذ واسناده حيح.
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الق ْب ِ
ْإد َخا ُل المي ِا القَبر ِجه َة ِ
لة
َ
َ َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ته
ستل َم َد َخت َتل قَ ْبت ًا
َعت ْتن ْابت ِتن َع َبتتاوذ أ َ
َن النبت َ
ُستتر َج لَت ُ
تي َ تلى اللت ُ
تر لَت ْتي ًالذ فَأ ْ
ته َعلَ ْيتته َو َ
)4
)9
َخ َته ِم ْن ِقب ِل ِ
ِ
اهتا  )3تَ َتال ًء
الق ْبلَ ِتة ذ َوقَ َ
تالَ « :ر ِح َم َ
تا َر ََو ً
ته ذ إِ ْن ُك ْن َ
تك اللَ ُ
اجذ فَأ َ ُ
َ
س َر ٌ
)2
لِ ْلقُ ْر ِ
آن»ذ َو َكب ََر َعلَ ْي ِه أ َْرَب ًعا.

 - )9واختلتتتف العلمتتتاء فتتتي كيتيتتتة إدختتتال الميتتتا القبتتترذ وهتتتتا اإختتتتالف فيمتتتا يبتتتدوا فتتتي
المستحب.
قال ابن المنتر :واختلتوا في تة أختت الميتا عنتد إدخالته القبتر .فقتال قتوم :يستل ستالً متن
قبتتل رجتتل القبتتر .روينتتا هتتتا القتتول عتتن ابتتن عمتترذ وأنتتو بتتن مالتتكذ وعبتتد اهلل بتتن يزيتتد
ارن ار ذ والشعبيذ والنخعيذ والشافعي.
وقال آخترون :يرختت متن قبتل القبلتة معترضتاًذ روى تلتك عتن علتىذ وابتن الحنتيتةذ وبته قتال
إسحاق.
وقال مالك :إ بأو أن ُيدخل الميا من نحو رأو القبرذ أو رجلهذ أو وسطه .قال أبتو بكتر:
َحم ُد ْب ُن ح ْنب ٍلِ :م ْن ح ِتد ٍ
ته َل َعلَ ْتي ِه ْم.
يث َي ُك ُ
َ
ََ
تون أ ْ
َس َ
بالقول ارول أقول .وقال في اروسطَ :وقَا َل أ ْ َ
انظر :اإلشراف على متاهب علماء ارم ار )391/4ذ واروسط .)253/5
وقال محمد بن الحسن الشيباني :قَا َل أبو حنيتَة ر ِ
قبلَتة
نه ْ
ضي اهلل َع ُ
يدخل ا ْل َم ِّيتا متن قبتل ا ْل ْ
َ
َوَإ يسل سال من قبل الرجلَ ْين .الحجة على أهل المدينة .)373/9
 - )4قال علي المال قار ء :قَا َل ا ْلح ِ
تور
افظُ أ َُبو ُن َع ْيٍم ْارَ ْ تَ َه ِان ُّي ِفي ا ْل ِح ْل َي ِتة :إِ َن َ
َ
الر ُج َتل ا ْل َم ْق ُب َ
س ِّي ُد .مرعاة المتتاتيح  .)9444/3بتل أ ترح منته متا فتي
اد ْي ِنذ َن َقلَ ُه ال َ
ان َع ْب َد اللَ ِه َتا ا ْل ِب َج َ
َك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اد ْي ِن ا ْل ُمَزن ُّي لَ ُه ت ْكٌر فتي َحتديث َع ْبتد اهلل ْب ِتن
معرفة ال حابة ربي نعيم قالَ :ع ْب ُد اهلل ُتو ا ْلب َج َ
ته وأَاَْنتى علَ ْيتهِ
ِ
ِ
مسعوٍدذ وعم ِرو ْب ِتن عتو ٍ
فذ َن َتز َل ال َن ِب ُّ
تي َ تلَى اللَ ُ
َ
َْ
ستلَ َم فتي قَ ْب ِترِهذ َوَدفَ َن ُ َ
ته َعلَ ْيته َو َ
َ ُْ َ َْ
اها تََال ًء لِ ْلقُْر ِ
آن».)9939/3 .
َو
أ
َ
ان ً
َوقَا َلَ « :ك َ
)3
اء .وِقي َل ا ْل َك ِايتر التدُّع ِ
ِ
ِ
اء.
الم َ
َ
ير ا ْل ُب َك َ
ُ
تضّرعَ .وِقي َل ُه َو ا ْل َكا ُ
المتَأ َِّوه ُ
 قال ابن اراير :ار ََواهُ :النهاية .)44/9
 - )2الحتتتتديث أخرجتتتته الترمتتتتت فتتتتي ستتتتننه 393/3رقتتتتم)9357ذ والبتتتتزار فتتتتي مستتتتنده
373/99رقتتتم)5914ذ والطبرانتتتي فتتتي المعجتتتم الكبيتتتر )929/99ذ والبيهقتتتي فتتتي الكبتتترى
13/2رقتم)7357ذ كلهتم متتن طترق عتن المنهتتال بتن خليتتتةذ عتن الحجتاج بتتن أرطتاةذ عتتن
عطتتاءذ عتتن ابتتن عبتتاو بتته .والحتتديث ضتتعيف .فتتي إستتناده المنهتتال بتتن خليتتتة ضتتعيف.
التقريتتب ص)172ذ والحجتتاج بتتن أرطتتاة تتدوق كايتتر الخطتتأ والتتتدليو .التقريتتب .)444
وضعف الحديث الباو  .شرح السنة )314/5ذ والزيلعي في ن ب الراية .)333/4
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بر مستَق ِب َل ِ
الجلو ِ
الق ْبلَ ِة
و ِع َ
اب ُ
َب ُ
ند القَ ِ ُ ْ
ِ
ِ
رستول اهلل  -تلَى اهلل عليته وستلم-فتي
عتازبذ قتال :خرجنتا متع
عن البراء بن
)4 )9
جنازِة ٍ
ِ
رجل من ارن ِ
فجلتو رستو ُل
بعتد ذ
فانتهينا إلتى
ارذ
لح ْتد ُ
القبتر ولتم ُي َ
َ
َ
)9 )5
)2
ِ )3
وجلسنا معه .
اهلل  -لَى اهلل عليه وسلمُ -مستق ِب َل القبلة ذ
ْ

)9
تث :اللَ ْحت ُتدَ :متتا ُح ِتت َتر ِفتتي َعت ْتر ِ
ض القَ ْبتترذ وقبتتر
 قتتال ارزهتتر فتتي تهتتتيب اللاتتة :قَتتا َل اللَيت ُلح ٌدذ َوقد لَ َح ُدوا لَ ُه لَ ْحداً .)423/2 .ويكون متجها للقبلة.
ود ُ
م ْل ُح ٌ
وم َ
له ُ
 - )4وهتا يتيد جواز التقدم على الجنتازة وأإ يتبعهتا إتا خرجتا بتل يستبقها وينتظروهتا عنتد
القبرذ وكتلك اإعتبار وتتكر اآلخرة والقبر.
 - )3هتا هو الشاهد في الحديث .ولم يتبين هل القبر أمامه في جهة القبلة أم إ.
 - )2قال العيني :فيه من التقه استحباب القعود عند الميا بعد ال الة عليه إلى أن يدفنذ
واستحباب استقبال القبلة في القعود .شرح سنن أبي داود .)999-995/9
) - (5وورد في رواية لهتا الحديث أنه وعظهم وتكرهم كما روى أبتو داود هتتا الحتديث وفيته
أنتته قتتال :فقتتال :ماستتتعي ُتوا بتتاهلل متتن عت ِ
تتاب القبتترم مت َترتين أو االا تاًذ وقتتال :م ويأتيتته ملكت ِ
تان
ربتتي اهللذ فيقتتوإن لتته :متتا دي ُنتتك؟ فيقتتول :دينتتي
فيجلستتانه فيقتتوإن لتتهَ :متتن ربتتك؟ فيقتتولِّ :
ُ
ِ
سالمذ فيقوإن له :ما هتا الرج ُل الت ُب ِع َث فيكم؟ فيقول :هو رسو ُل اهلل  -تلى اهلل عليته
اإل
ُ
تدقا -زاد فتي حتديث
منتا بتهذ و
أا
ُ
كتتاب اهللذ ف ُ
وسلم-ذ فيقوإن :وما ُيدري َك؟ فيقتول :قتر ُ
َ

جرير-فتلك قول اهلل عز وجلُّ :ﭐ ﱝ ٌّ َ َ

ِ
شتوه
اآليةذ إبراهيم47 :ذ ام اتتقا قال- :فيناد
ق عبتد ذ فأفر ُ
مناد من السماءْ :
أن قد َ َد َ
من الجنةذ وافتَحوا له بابتاً إلتى الج ّنتةذ وألبستوه متن الجنتةم قتال :مفيأتيته متن ر ِ
وحهتا وطيبهتا
ُ
ُ
َ
مويتتتتتح لتتته فيهتتتا متتت َد ب ت ِ
تترهم... .م ستتتنن أبتتتي داود رقتتتم  .)2753قتتتال الشتتتيخ ابتتتن
قتتتالُ :
عايمتين :أمتا أن يقتتوم القتائم عنتتد القبتر يتتتكلم كأنته يخطتتب فهتتا لتتم يكتن متتن هتد الرستتول
لى اهلل عليه وسلمذ السنة أن تتعتل كمتا فعتل الرستول تلى اهلل عليته وستلم فقتط إتا كتان
النتتاو جلوستتا ولتتم يتتدفن الميتتا فتتاجلو فتتي انتظتتار دفنتته وتحتتدث حتتديث المجتتالو حتتدياا
عاديا .شرح رياض ال الحين .)551/2
 - )9الحتتتديث أخرجتتته أبتتتو داود فتتتي ستتتننه رقتتتم )3494بلتظتتتهذ وأحمتتتد فتتتي مستتتنده رقتتتم
)94532ذ والنسائي في سننه رقم )4339ذ وابن ماجه في سننه رقم )9521ذ كلهم من
طرق عن المنهال بن عمروذ عن زاتانذ عن البراء به .وهو حيح.
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يه المحتْ ِ
ب ِم ْن تَو ِج ِ
ضر َن ْح َو ا ْل ِق ْبلَ ِة
ستَ َح ُّ
ُ
َب ُ
ْ
اب َما ُي ْ
ادةَ )9ذ ع ْن أَِب ِ
تي َ تلَى اهللُ َعلَ ْي ِته
يه )4ذ أ َ
َن ال َن ِب َ
َع ْن َي ْح َيى ْب ِن َع ْب ِد اللَ ِه ْب ِن أَِبي قَتَ َ
َ
َل عت ِتن ا ْلبتر ِ
ِ
وستلَم ِحت َ ِ
اء ْبت ِتن َم ْعت ُتر ٍ
ور )3ذ فَقَتتالُوا :تُت ُتوفِّ َي َوأ َْو َ تتى
ستأ َ َ
تين قَتتد َم ا ْل َمدي َنت َة َ
ََ
َ َ َ
ِ )2
ِ
ِ
ِ
ِِ
سو ُل
احتُض َر ذ فَقَ َ
س َ
ول اللَهذ َوأ َْو َ ى أ ْ
َن ُي َوج َ
َه إِلَى ا ْلق ْبلَة لَ َما ْ
ال َر ُ
ِباُلُاه لَ َك َيا َر ُ
)5
ِ
ِ
ته َعلَتى َولَ ِتد ِه  »)9ذ
ا اُلُاَ ُ
تاب ا ْل ِت ْط َترةَ َوقَ ْتد َرَد ْد ُ
ستلَ َم« :أَ َ َ
اللَه َ لَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ

)9
ادةَ بن ربعي بن بلدمة بن خناو بن سنان بن عبيد أحد
 َي ْح َيى ْب ُن َع ْب ِد اللَ ِه ْب ِن أَِبي قَتَ َبني سلمة من الخزرج .طبقاا ابن سعد  .)252/5تكره البخار في التاريخ ولم يتتكر فيته
جرحا وإ تعديالذ وكتتلك ابتن أبتي حتاتم فتي الجترح والتعتديل ولتم يتتكر فيته شتيئاذ وتكتره ابتن
حبتتان فتتي الاقتتاا وتكتتر كنيتتته أبتتو عبتتد اهللذ ومتتاا ستتنة )974ذ التتتاريخ الكبيتتر للبختتار
)445/4ذ الجرح والتعديل )993/1ذ الاقاا إبن حبان .)512/7
)4
ِ
ادةَ ا ْل َح ِ
ستلَ َم َة الخزرجتي رضتي اهلل عنته .معجتم ال تحابة إبتن
ار ُ
 أ َُبو قَتَ َث ْب ُن ِرْبع ِّي ْب ِن َ
قانع .)991/9
 - )3البراء بن معرر بن خر بن خنساء بن سنان ارن ار السلمي الخزرجيذ هو أحتد
النقباء ليلة العقبة ارولىذ وكان سيد ارن ار وكبيرهمذ وهو أول من استقبل الكعبة لل تالة
إليهاذ وأول من أو ى بالث مالهذ وتكر معمتر عتن الزهتر قَتا َل :البتراء بتن معترور أول متن
حيا وميتًا .اإستيعاب إبن عبد البر .)959/9
استقبل الكعبة ً
)2
الق ْبلَت ِتة عنت َتد المتتو ِا مستتتَح ٌّب .وهتتو قَتتو ُل عطت ٍ
ته إلتتى ِ
تاءذ
 قتتال فتتي الشتترح الكبيتتر :التَ ْو ِجيت ُْ َ
َْ ُ ْ َ
أهل الم ِدي َن ِةذ واروز ِ
ٍ
اع ِّىذ و ِ
ومالكذ و ِ
أهل ال َ
ستحاق .الشترح الكبيتر
الشتافعىذ وا
ش ِامذ و
وال َن َخ ِع ِّىذ
َ
ِّ
ْ
َ
علتتتتى المقنتتتتع  .)99/9وتكتتتتروا فتتتتي الموستتتتوعة التقهيتتتتة :أنتتتته قتتتتول المتتتتتاهب ارربعتتتتة
ِ ِ
َن
يم ال َن َخ ِعت ُّ
ُّون أ ْ
ستتتتَ ِحب َ
تتي :م َكتتتا ُنوا َي ْ
 .)292/31وفتتتي الستتتنن الكبتتترى للبيهقتتتي :قَتتتا َل إ ْبت َتتراه ُ
يستَ ْق ِبلُوا ِب ِه ا ْل ِق ْبلَةَذ يع ِني إِ َتا ح ِ
ا م .)531/3
ض َر ا ْل َم ِّي ُ
ُ
َْ
َْ
)5
ِ
ِ
ِ
الرْكبةَ .وا ْل َم ْع َنى أََن ُه ُيولد َعلَى َن ْوٍع ِم َن
و
سة
ل
ج
كال
ذ
ه
ن
م
ة
ل
ا
ح
ل
ا
ة:
ر
ط
الت
و
اراير:
ابن
قال
ْ
ِّ
َْ ْ َ َ ُ ْ ُ
ِ
ِ
مر َعلَتى لُزومهتا َولَ ْتم ُيتارقهتا إِلَتى
ا ْل ِج ِبلَة َوالطَ ْب ِع ا ْل ُمتَ َه ِّي ِئ لقَ ُبول التدِّينذ َفلَت ْو تُ ِترك َعلَ ْي َهتا ْ
إستتَ ّ
َغ ْي ِرَها .النهاية في غريب الحديث .)257/3
 - )9رد النبتي تلى اهلل عليته وستلم الالتث علتتى أبنائتهذ إمتا أن يكونتوا فقتراءذ أو أنته وكتتل
النبي لى اهلل في الت رف فيهذ واحتمال أراد الت دق على النبي لى اهلل عليه وستلم وإ
تحل له ال دقة كما في=
ِ
ِ
ِ
ته َع ْن ُه َمتاذ تَ ْم َترةً
تي اللَ ُ
ال حيح عن أ ََبي ُه َرْي َرةَ َرض َي اللَ ُه َع ْن ُهذ قَا َل :أَ َخ َت َ
الح َ
س ُن ْب ُن َعلي َرض َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
طَر َح َهاذ اُت َم
سلَ َمِ « :ك ْخ ِك ْخ» لِ َي ْ
م ْن تَ ْم ِر ال َ َدقَةذ فَ َج َعلَ َها في فيهذ فَقَا َل ال َن ِب ُّي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
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تكذ َوقَت ْتد
تب فَ َ تلَى َعلَ ْيت ِتهذ فَقَت َ
ته َج َنتَت َ
تهذ َوأ َْد ِخ ْلت ُ
ته َو ْار َح ْمت ُ
تال« :اللَ ُه ت َم ا ْغ ِتت ْتر لَت ُ
اُت َم َت َهت َ
)4
ا .»)9
فَ َع ْل َ

تتدقَ َة» .أخرجتتته البختتتار رقتتتم )9219ذ ومستتتلم رقتتتم
َمتتتا َ
تتع ْر َا أََنتتتا إَ َنأْ ُكتتت ُل ال َ ت َ
شت َ
قَتتتا َل« :أ َ
.)9391
 - )9أ استجبا الدعاء.
 - )4الحديث أخرجته الحتاكم فتي مستتدركه )535/9ذ وقتال تحيحذ ومتن طريقته البيهقتي
)531/3ذ من طريق نعيم بن حمادذ وابن المنتر في اروسط  )337/5من طريتق إبتراهيم
بن حمزة كالهما عن
عبد العزيز بن محمدذ عن يحيى بن عبد اهلل بن أبي قتادةذ عن أبيه به.
وطريق الحاكم في سنده نعيم بن حماد قال الحافظ ابن حجر :تدوق يخطتئ كايت ار فقيته ...
وقد تتبع ابن عد ما أخطأ فيته وقتال :بتاقي حدياته مستتقيم .التقريتب ص .)9339ولتيو
هتا الحديث مما أنكر عليه .وتابعه إبراهيم بن حمزة بن محمد الزبير كما تقدم في اروسط.
لكتتتن يبقتتتى أن الحتتتديث مرستتتل فتتتإن عبتتتد اهلل بتتتن أبتتتي قتتتتادة تتتتابعي متتتن الاالاتتتة .التقريتتتب
ص.)535
ويشهد له بأن البراء بن معرور رضي اهلل عنه أول من استقبل القبلة حيا وميتا .متا أخرجته
البيهقي في السنن الكبرى  )531/3من طريق عبد الرحمن بن عبد اهلل بن كعب بن مالتكذ
فتتي ق تتة تكرهتتا قتتال :م وكتتان الب تراء بتتن معتترور أول متتن استتتقبل القبلتتة حيتتا وميتتتا م .قتتال
البيهقي وهو مرسل جيد.
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الق ْب ِ
يه المي ِا ِفي قَ ْبرِه إلى ِ
لة
تَ ْو ِج ُ َ
ع ْن عب ْي ِد ْب ِن عم ْي ٍر )9ذ ع ْن أَِب ِ
ستأَلَ ُهذ
يه  )4أََن ُه َح َداَ ُهذ َو َكا َن ْا لَ ُه ُ ْح َب ٌة أ َ
َ
َ َُ
َن َر ُج ًال َ
َُ
)2
ِ )3
ِ
ِ
اد:
تالُ « :هت َ
تول اللَتته َمتتا ا ْل َك َبتتائ ُر ؟ فَقَت َ
ست َ
فَقَت َ
ستتعٌ» ذ فَ ت َت َك َر َم ْع َنتتاهُ َز َ
تن ت ْ
تالَ :يتتا َر ُ
ِ )5
وق ا ْلوالِ َد ْي ِن ا ْلم ِ
اس ِت ْح َال ُل ا ْل َب ْي ِا ا ْل َح َرام
سل َم ْي ِنذ َو ْ
ُْ
« َو ُعقُ ُ َ
)9
)9
َح َيا ًء َوأ َْم َواتًا ».
ِق ْبلَ ِت ُك ْم أ ْ

 - )9عبيد بن عميتر بتن قتتادة اللياتيذ أبتو عا تم المكتيذ ولتد علتى عهتد النبتي تلى اهلل
عليتته وستتلم قالتته مستتلمذ وعتتده غيتتره فتتي كبتتار التتتابعين وكتتان قتتاص أهتتل مكتتةذ مجمتتع علتتى
اقتهذ ماا قبل بن عمر ع  .التقريب ص .)959
)4
يد ْبت ِتن عت ِ
تادةَ ْبت ِتن ست ِتع ِ
تام ِر .معرفتتة
تن قَتَت َ
تن قَتَت َ
تادةَ ُي َك َنتتى أ ََبتتا ُع َب ْيت ٍتدذ َو ُهت َتو ُع َم ْيت ُتر ْبت ُ
 ُع َم ْيت ُتر ْبت َُ
َ
ال حابة ربي نعيم .)4313/2
 - )3عرف التتهبي رحمته اهلل الكبيترة فقتالَ :والَ ِتت يتَجته َويقتوم َعلَ ْي ِته التدَلِيل أَن متن ْارتكتب
س ِترقَة أَو جتاء ِف ِ
ش ْيئا متن َه ِتته العظتائم ِم َمتا ِف ِ
التد ْن َيا َكا ْلقَ ْت ِتل َو ِّ
يته حتد ِفتي ُّ
يته َو ِعيتد ِفتي
الزَنتا َوال َ
َ
َ َ
ْاآل ِخرة من ع َتاب أَو غضب أَو تهديد أَو لعن فَاعلته علتى لِستان َنبي َنتا مح َمتد تلى اهلل علَ ْيتهِ
َ
َُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
يرة .الكبائر للتهبي ص.)4
ب
ك
ه
ن
إ
ف
سلم
َو
َ
ُ َ َ
)2
 ورد في حديث أبي هريرة رضي اهلل عنهذ السبع الموبقاا وهو مخترج فتي ال تحيحينس ْبع الموِبقَ ِ
وتكره أبو داود قبل هتا الحديث وهن السبع الموبقااِ ْ « :
تاا»ذ قَتالُواَ :يتا
اجتَن ُبوا ال َ َ ُ
تحُرذ َوقَ ْتت ُل الت َن ْت ِ
تن؟ قَتا َلِّ « :
تالحقِّذ
سو َل اللَ ِه َو َما ُه َ
الش ْتر ُك ِباللَ ِتهذ َو ِّ
و الَِتتي َح َترَم اللَ ُ
الس ْ
ته إَِإ ِب َ
َر ُ
تاا ال َا ِ
اا الم ْر ِم َن ِ
ْف الم ْح ت َن ِ
تيمذ والتَتولِّي يتوم َ ِ
تال َ ِ ِ
الرَبتاذ َوأَ ْكت ُل م ِ
تافالَ ِا».
َوأَ ْك ُل ِّ
الز ْحتفذ َوقَتت ُ ُ َ
ُ
َ
اليت َ َ َ ْ َ
البخار رقم )4799ذ ومسلم رقم )41ذ وأبو داود رقم  .)4472وغيرهم.
)5
ِ
َن ي ْتعتل ِفتي حترم م َكتة متا َإ ي ِحت ّل َك ِاإ ِ
طتع ال َ
تجر
تط َياد َوقَ ْ
شَ
َ
ْ
 قال فتي عتون المعبتودِ :بتأ ْ َ َََ َ َ
َو َغ ْير َتلِ َك .)74/4 .وهتا اإلطالق :بأن يتعل في الحرم ماإ يحل يشتكل عليته بتأن فعتل أ
محتترم فتتي الحتترم يكتتون كبيتترةذ وإزمتته أن إ تتاائر فتتي الحتترم وهتتتا يحتتتاج دليتتل .اتتم لتتتظ
البيا الحرام) كأن المق ود منه مسجد الكعبتة ولتيو الحترم كلته بقرينتة متا بعتده قبلتتكم).
ٍ ِ
ِ
ته
تي اللَ ُ
وكأن المعنى استحالل البيا بالقتال وارمور العظامذ كمتا فتي حتديث ْابتن َعبَتاو َرض َ
ع ْنهماذ ع ِن ال َن ِب ِّي لَى اهلل علَ ْي ِه وسلَم قَا َل« :حَرم اللَ ُه م َكت َة َفلَتم تَ ِحت َل ِرَح ٍتد قَ ْبلِتيذ وإَ ِرَحتدٍ
َ
َ
َ َُ َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
ُ َ َ ََ
ِ
ِ
بع ِد ذ أ ِ
َ
ٍ
تجُرَهاذ َوإَ ُي َنتَ ُتر َ ْتي ُد َهاذ َو َإ
ش
تد
ض
ع
ي
إ
و
تا
ه
ال
خ
تى
ل
ت
خ
ي
إ
ذ
تار
ه
ن
تن
م
ة
تاع
س
ي
ل
ا
ل
ً
ُح ْ
َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ
َْ
ْ ََ
طتُها إَِإ لِمعِّر ٍ
ف» .رواه البخار رقم )9321ذ وغيره.
ق
ل
ط
ق
ت
تُ ْل َ َ ُ ُ َ َ َ
َُ
 - )9قال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه اهلل :وأما إتا وضتع فتي اللحتد فتبال نتزاع .وقتد
دل الحديث وغيره علتى ستنية وضتع الميتا فتي لحتده متوجهتا إلتى القبلتة ويكتون علتى شتقه
اريمتتن .والنبتتي  -تتلى اهلل عليتته وستتلم -و تتاحباه ُ ت ِتن َع بهتتم كتتتلك بتتال ن تزاع وهتتو طريتتق

775
ِ
تن أَِبتي َوقَ ٍ
س ْتع ِد ْب ِتن أَِبتي َوقَ ٍ
تالِ :فتي
تاص )4ذ أ َ
تاصذ قَ َ
س ْتع َد ْب َ
َن َ
 َع ْن َعتام ِر ْب ِتن َض ِه الَِت َهلَ َك ِف ِ
مر ِ
تي اللَت ِب َن َن ْ ًتباذ َك َمتا ُ ِتن َع
يه« :ا ْل َح ُدوا لِي لَ ْح ًداذ َوا ْن ِ ُبوا َعلَ َ
ََ
)2
اهلل  )3لَى اهلل علَ ْي ِ
ول ِ
ِ
سلَ َم».
و
ه
س
ر
ُ َ َ َ
َ
ِب َ ُ
)
3
)
4
)
9
 َع ْن َم ْع َم ٍر ذ َع ِن ُّتي
الزْه ِر ِّ ذ َع ْن َر ُج ٍل ذ َع ْتن َجتا ِب ِر ْب ِتن َع ْب ِتد اللَ ِته أ َ
َن ال َن ِب َ
ِ ٍ )2
ِ
ُحت ٍتد َيت ْتد ِف ُن الت َتر ُجلَ ْي ِن َوالاََال اَت َة ِفتتي قَ ْبت ٍتر َواحتتد ذ
ستلَ َم َكت َ
تان َيت ْتوَم أ ُ
َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ

المسلمين .بنقل الخلف عن السلف إ يمتتر فيته مستلم .ورنته يشتبه النتائم وستنته أن ينتام
على شقه اريمن مستقبل القبلة .اإلحكام شرح أ ول ارحكام .)42/4
 - )9الحتديث أخرجته أبتتو داود فتي ستتننه رقتم )4475ذ والنستتائي مخت ت ار رقتتم )2394ذ
والطبراني فتي الكبيتر رقتم )27/97ذ وابتن بشتران فتي أماليته ص 47رقتم )4ذ والحتاكم فتي
مستدركه رقم )917ذ ومن طريقه البيهقي في الكبرى  )573/3كلهتم متن طترق عتن عبتد
الحميتد بتن ستنان عتن عبيتد بتن عميتر عتن أبيته .وعبتد الحميتد بتن ستنان نقتل العقيلتي عتتن
البختتار أنتته قتتال :فتتي حدياتته نظتترذ ولتتم أجتتد هتتتا فتتي التتتاريخ الكبيتتر فقتتد تتترجم لتتهذ وقتتال
التهبي :إ يعرفذ وقال ابن حجر :مقبولذ وتكره ابن حبان في الاقاا.
الضتتتتتعتاء للعقيلتتتتتي )25/3ذ ميتتتتتزان اإعتتتتتتدال )529/4ذ التقريتتتتتب ص)595ذ الاقتتتتتاا
.)944/7
وله شاهد من حديث بن عمر أخرجه ابن الجعد في مسنده رقتم )3333ذ متن طريتق أيتوب
بن عتبة قال :حداني طيستلة بتن علتيذ قتال :أتيتا ابتن عمتر عشتية عرفتةذ وهتو تحتا ظتل
أراكذ وهو ي تب علتى رأسته المتاء فستألته عتن الكبتائرذ فقتال :ستمعا رستول اهلل تلى اهلل
عليتته وستتلم يقتتول« :هتتتن تستتع»ذ قلتتا :ومتتتا هتتن؟ قتتال :اإلشتتراك بتتتاهلل عتتز وجتتلذ وقتتتتف
المح نة قال :قلا :قبل التدم قتال :نعتمذ ورغمتاذ وقتتل التنتو المرمنتةذ والتترار متن الزحتف
والستتحرذ وأكتتل الربتتاذ وأكتتل متتال اليتتتيمذ وعقتتوق الوالتتدين المستتلمينذ واإللحتتاد بالبيتتا الحترام
قبلتكم أحياء وأمواتا» .لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :ومداره على أيتوب بتن عتبتة
وهتتو ضتتعيف وقتتد اختلتتف عليتته فيتته .)437/4 .وحستتن إستتناده الشتتيخ ارلبتتاني فتتي إرواء
الاليل .)952/3
 - )4عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهر المدني اقة من الاالاة ماا سنة أربع ومائتة ع.
التقريب ص.)275
 - )3هتا الشاهد أن رسول اهلل لى عليه وسلم لحد له في قبرهح وهتو أن يشتق القبتر متن
جهة القبلة ويوضع الميا على جنبه اريمن.
 - )2والحديث رواه مسلم رقم .)199

ْرُ لِ ْلقُ ْر ِ
ِّم ُه
ُّه ْم أَق َأ
َوَي ْ
سأَ ُل أَي ُ
آن؟ فَ ُيقَد ُ
)7
َع ِن ْاب ِن أَِبي ال ُ َع ْي ِرذ َع ْن َجا ِب ٍر.
)5
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م َيقُو ُلِ « :م َما َيلِتي ا ْل ِق ْبلَت َة» )9ذ َت َك َترهُ ُّ
الزْه ِتر ُّ ذ

 - )9معمر بن راشتد ارزد متوإهم أبتو عتروة الب تر نزيتل التيمن اقتة ابتا فاضتل إإ أن
في روايته عن اابا وارعمف وهشام بن عروة شتيئا وكتتا فيمتا حتدث بته بالب ترة متن كبتار
السابعة ماا سنة أربع وخمسين وهو بن امان وخمسين سنة ع .التقريب ص.)199
 - )4محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبتد اهلل بتن الحتارث بتن زهترة
بن كالب القرشي الزهر أبو بكر التقيه الحافظ متتتق علتى جاللتته واتقانته وهتو متن رروو
الطبقتتتة الرابعتتتة متتتاا ستتتنة خمتتتو وعشتتترين وقيتتتل قبتتتل تلتتتك بستتتنة أو ستتتنتين ع .التقريتتتب
ص.)419
 - )3قد بين في اإلسناد وهوْ :اب ِن أَِبي ال ُ َع ْي ِر عبد اهلل بن اعلبة بن عير ويقال ابن أبتي
عير عترة ماا سنة تسع وامتانينذ روى عنته :ابنته ومحمتد بتن مستلم الزهتر ذ رأى النبتي
تتلى اهلل عليتته وستتلم عتتام التتتتحذ ومستتح بوجهتته ودعتتا لتته .معرفتتة ال تتحابة ربتتي نعتتيم
.)9934/3
 - )2وستتبب هتتتا كمتتا جتتاء فتتي ستتنن أبتتي داود وغيتتره عتتن هشت ِ
تام بتتن عت ِ
تامرذ قتتال :جتتاءا
ٍ
َ
وج ْه ٌتدذ فكيتف
يتوم أُحتد فقتالوا :أ تابنا قَ ْتر ٌح َ
ارن ار إلى رسول اهلل  -لى اهلل عليته وستلمَ -
تأمرنا؟ قالِ :
ِ
َم؟ قتال:
التر ُجلَين والاالات َة فتي
ماحتروا و ْأو ِس ُعواذ واجعلُوا َ
ُ
القبترمذ قيتل :فتأيُّهم ميقَتد ُ
ٍ
عامر-بين اانينذ أو قال :واحد .رقتم  .)3495وهتو
يومئت
أبي
يب
ُ
أ
قال:
م
ا
آن
ر
ق
هم
مأكار
َ
َ
ٌ
ُ
حسن.
 - )5فيه فضيلة أهل القرءان فهم يقدمون في الدنيا في ال الة وفي الدفن أيضا.
 - )9وهتا هو الشاهد.
 - )7أخرجتته عبتتد التترزاق فتتي الم تتنف رقتتم )9371ذ ومتتن طريقتته أحمتتد فتتي مستتندهذ رقتتم
)43951ذ وأبتتو يعلتتى المو تتلي فتتي مستتنده رقتتم )9159ذ والبيهقتتي فتتي الكبتترى 97/2
رقم )9439ذ بته واإلستناد تحيح .وأ تل الحتديث فتي تحيح البختار وغيتره مخت ت ار متن
َن جا ِبر ْب َن ع ْب ِد اللَ ِه ر ِ
طريق ْبن ِش َه ٍ
َخ َب َترهُ:
ابذ َع ْن َع ْب ِد َ
ض َي اللَ ُه َع ْن ُه َما أ ْ
َ
َ
الر ْح َم ِن ْب ِن َك ْع ٍبذ أ َ َ َ
ِ
ِ
ُح ٍد» رقم .)9325
«أ َ
سلَ َم َك َ
ان َي ْج َمعُ َب ْي َن ا َلر ُجلَ ْي ِن م ْن قَ ْتلَى أ ُ
َن ال َن ِب َي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
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الق ْب ِ
الو ِ
ِ
الم َج ِ
لة
ْ
است ْقبا ُل َ
شتتيءٍ
ِ
ِ
ِ
ستتو ُل اللَتته َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ َ ِ
ِّ
تال :قَت َ
َعت ْتن أَِبتتي ُه َرْيت َترةَ قَت َ
تال َر ُ
س تل َم« :إ َن ل ُكتتل َ ْ
)2
)9
س ِّي َد ا ْل َم َجالِ ِ
و  )4قُ َبالَ َة ا ْل ِق ْبلَ ِة .»)3
س ِّي ًدا ذ َوِا َن َ
َ

)9
س ِّي ُد الت فاق غيره ِبا ْل َع ْق ِتل َوا ْلم ِ
ته ِفتي
ش َم ْي ٍل :ال َ
 قال ْاب ُن ُتال َوالت َد ْف ِع َوال َن ْتت ِعذ المعطتي َمالَ ُ
َ
س ِّي ُد .لسان العرب .)441/3
ين ِب َن ْت ِس ِهذ فَ َتلِ َك ال َ
ُحقُوِق ِه ا ْل ُم ِع ُ
 - )4أ الت يشرفها ويتضلها ويتقدم عليها بالتكر.
 - )3فيه استحباب أن تكتون المجتالو تجتاه القبلتة وأن يجعتل وجهته ومقتدم بدنته تجاههتاذ
والسر في هتا واهلل أعلم احترامها وتقدير جهة القبلةذ ورنه ربمتا تكتون مجتالو تكترذ وفيته
اإحتساب في ارجر حتى في ارعمال الدنيوية.
ويستانى من تلك جلتوو اإلمتام فتي محرابته مستتدب ار القبلتة بعتد اإن تراف متن ال تالة كمتا
ِ
س تلَ َم إِ َتا َ تلَى ال ُّ ت ْتب َح أَقَْبت َتل
تان ال َن ِبت ُّ
ست ُتم َرةَ ْبت ِتن ُج ْنت َتد ٍبذ قَتتا َلَ :كت َ
تي َ تلَى اهللُ َعلَ ْيتته َو َ
جتتاء عتتن َ
ِ
َح ٌد ِم ْن ُك ُم ا ْل َب ِ
ار َح َة ُر ْرَيا؟» .رواه مسلم رقم .)4475
َعلَ ْي ِه ْم ِب َو ْج ِهه فَقَا َلَ « :ه ْل َأرَى أ َ
 - )2الحتتديث أخرجتته الطبرانتتي فتتي اروستتط  45/3رقتتم )4352ذ متتن طريتتق عمتترو بتتن
عامان قال :نا محمد بن خالد الوهبيذ عن محمد بن عمروذ عن أبي سلمةذ عن أبي هريرة
فتكره.
وفتتي ستتنده محمتتد بتتن عمتترو بتتن علقمتتة بتتن وقتتاص اللياتتي المتتدني تتدوق لتته أوهتتام متتن
السادستة متتاا ستنة خمتتو وأربعتتين علتى ال تتحيح ع  .التقريتتب  .)442قتال الهيامتتي فتتي
مجمع الزوائد :رواه الطبراني في اروسط واسناده حسن)992/2 .ذ والستخاو فتي المقا تد
الحسنة حسنه ص)924ذ وكتلك المنتر في الترغيب والترهيب )41/2ذ والشتيخ ارلبتاني
في السلسة ال حيحة  .)4925وله شتاهد متن حتديث ابتن عبتاو رضتي اهلل عنهمتا عنتد
الطحاو في تهتيب اراار )537/4ذ من طريق الحسين بن يزيد الطحانذ حتدانا عائتت بتن
حبيبذ عن تالح بتن حستانذ عتن محمتد بتن كعتبذ عتن ابتن عبتاوذ قتال :قتال رستول اهلل
لى اهلل عليه وسلم« :إن لكل مجلو شرفاذ وان أشرف المجالو ما استقبل القبلة» .وفتي
إستتناده تتالح بتتن حستتان ضتتعته ابتتن معتتينذ وأبتتو حتتاتم .الجتترح والتعتتديل )317/2ذ ولتته
شتتاهد أخرجتته الخرائطتتي فتتي مكتتارم ارختتالق ص422رقتتم  )753ذ والعقيلتتي فتتي الضتتعتاء
)973/9ذ تمتتام بتتن بزيتتع الستتعد ذ حتتدانا محمتتد بتتن كعتتب القرظتتيذ عتتن ابتتن عبتتاو بتته.
وتمام بن بزيع :قال البخار  :يتكلمون فيهذ التاريخ الكبير )957/4ذ وقال ابن معتين لتيو
بشيء .التاريخ رواية الدارمي ص 43رقم .)434
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الق ْب ِ
اس ِت ْقبا ُل ِ
ند ال َن ِ
وم
لة ِع َ
ْ
)4
)9
تول اهللِ
ِ
ِ
ته ٍ
ته أ َ
َخ َب َرِنتتي ُعت ْترَوةُ أ َ
ش ت َة أ ْ
تال :أ ْ
ست َ
اب قَت َ
َن َعائ َ
َخ َب َرتْت ُ
 َعت ِتن ْابت ِتن شت ََن َر ُ
ِ ِ )2
ته َوَب ْتي َن ا ْل ِق ْبلَ ِتة َ )3علَتى ِف َتر ِ
َهلته
اف أ ْ
ان ُي َ لِّي َو ْه َي َب ْي َن ُ
لى اهلل عليه وسلم َك َ
)9 )5
اض ا ْل َج َن َازِة .
اع ِت َر َ
ْ
ِ
ِ
 َع ِن ا ْل َب َراء قَ َاد أ ْ
سلَ َمذ إِ َتا أ ََر َ
الَ :ك َ
تام َو َ
تع َخت َدهُ
ضَ
ان ال َن ِب ُّي َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َن َي َن َ
)4
)
7
اد َك م
ال :م َر ِّ
ب ِق ِني َع َت َاب َك َي ْوَم تَ ْب َع ُ
َعلَى َي ِد ِه ا ْل ُي ْم َنى ذ َوقَ َ
ث ِع َب َ
 - )9محمد بن شهاب الزهر تقدما ترجمته.
 - )4عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ارستد أبتو عبتد اهلل المتدني اقتة فقيته مشتهور
من الاالاة ماا ستنة أربتع وتستعين علتى ال تحيح ومولتده فتي أوائتل خالفتة عامتان ع ص
.)972
 - )3والحال أن عائشة بين النبي لى اهلل عليه وسلم وبين موضع سجوده.
 - )2قولهتتا َعلَتتى ِفت َتر ِ
َهلِت ِته) هتتل هتتو متعلتتق بال تتالةذ أو هتتو متعلتتق بعائشتتة رضتتي اهلل
اف أ ْ
عنهتتا أ أنهتتا نائمتتة علتتى الت تراف حتتين كتتان تتلى اهلل عليتته وستتلم ي تتلي؟ فبتتارول فهتتم
البخار وبوب عليه :باب ال الة على التراف .وبالااني قتال ابتن رجتب مبينتا هتتا قتال :وقتد
خرجه في أبواب :المرور بين يد الم لي)) من طريق ابتن أختي ابتن شتهاب عتن عمته:
ِ
سلَ َم-يقوم في تلي متن
أخبرني عروةذ أن عائشة قالا لقد كان رسول اهلل  َ -لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الليلذ واني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراف أهله.
ِ
ستلَ َم -
وخرجه -أيضا -من طريق هشامذ عن عائشةذ قالا :كان النبي  َ -تلَى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ي لي وأنا راقدة معترضة على فراشه .وخرجه أبو داود من هتا الوجتهذ ولتظته :أن النبتي -
ِ
سلَ َم-كان ي تلي تالته متن الليتل وهتي معترضتة بينته وبتين القبلتةذ راقتدة
َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
على التراف الت يرقد عليه .فتح البار .)44/3
 - )5هتا يبين أن التراف معترض من جهة الشرق والارب.
 - )9الحديث أخرجه البخار في حيحه رقم  )343وغيره.
)7
السنة وفيه بأنه لى اهلل عليته وستلم متجته للقبلتة بوجهتهذ مضتطجع علتى
 وهتا من ّشقه اريمنذ رن التراف معتترض القبلتة كمتا فتي حتديث عائشتة رضتي اهلل عنهتا .فبمجمتوع
الحدياين تتبين السنية.
 - )4الحتتديث أخرجتته أحمتتد فتتي مستتنده رقتتم )94554ذ والبختتار فتتي اردب المتتترد رقتتم
)9495ذ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )753ذ وغيرهم كلهم من طرق عن ستيانذ
عن أبي إسحاقذ عن البراء بته .وابتن إستحاق متدلو وقتد عنعنته ولتم ي ترح فتي التحتديثذ
قال ابن حجر :دوق يدلو ورمي بالتشيع والقدر .التقريب ص .)445
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َع ِن ا ْ َ
َْ
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َْ ْ
ْ َْ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
تاو )3ذ
َ ت َتال ِة ا ْلتَ ْجت ِتر فَت َأ
ترَى قَ ْو ًمتتا قَتتد ْ
تورُه ْم إِلَتتى ا ْلق ْبلَتتة َواستتت ْق َبلُوا ال َنت َ
استتتََن ُدوا ظُ ُهت ُ
)5
الَ« :إ تَ ُحولُوا َب ْي َن ا ْل َم َال ِئ َك ِة َوَب ْي َن َ َال ِت َها )2ذ فَِإ َن َها َ َالةُ ا ْل َم َال ِئ َك ِة».
فَقَ َ

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضتي اهلل عنتهذ أخرجته أحمتد فتي مستنده رقتم )3719ذ
وابن ماجه في سننه رقم )3477ذ من طريق أبتي إستحاقذ عتن أبتي عبيتدةذ عتن عبتد اهلل
به .وهتا زاد في العلة أن أبا عبيدة بن عبتد اهلل بتن مستعود لتم يستمع متن أبيته .ولته شتاهد
متن حتتديث حتيتتتة رضتتي اهلل عنته أخرجتته أحمتتد فتتي مستنده رقتتم )43422ذ والحميتتد فتتي
مسنده رقم  )221من طريق عبد الملتك بتن عميترذ عتن ربعتي بتن حترافذ عتن حتيتتة بتن
اليمان رضي اهلل عنه به .وهو حيح.
 - )9القاسم بن عبد الترحمن بتن عبتد اهلل بتن مستعود المستعود أبتو عبتد الترحمن الكتوفي
اقة عابد من الرابعة ماا سنة عشرين أو قبلها خ  .2التقريب ص .)714
 - )4عبتد الترحمن بتن عبتد اهلل بتن مستعود الهتتتلي الكتوفيذ اقتةذ متن تاار الاانيتةذ متتاا
سنة تسع وسبعينذ وقد سمع من أبيه لكن شيئا يسي ار ع .التقريب ص.)547
 - )3وهتا فيه جواز الجلوو في المسجد مستدب ار القبلة.
 - )2ويتيتتد هتتتا أن المالئكتتة تعمتتر مستتجد النبتتي تتلى اهلل عليتته وستتلم بال تتالة وخا تتة
الليل قبتل التجترذ وهتتا شتيء إ يتراه ابتن مستعود رضتي اهلل عنته فيكتون لته علتم متن النبتي
لى اهلل عليه وسلم بهتا فله حكم الرفع .واهلل أعلم.
 - )5الحتديث أخرجته عبتد التترزاق فتي م تنته  99/3رقتتم )2714ذ ومتن طريقته الطبرانتتي
فتي الكبيتر  914/1رقتم )4125ذ وابتتن أبتي شتيبة فتتي م تنته  51/4رقتم )9237ذ متتن
تفذ عت ِتن ا ْلقَ ِ
است ِتم ْبت ِتن َع ْبت ِتد الت َتر ْح َم ِنذ َعت ْتن أَِبيت ِته .واستتناده
طريتتق الاَت ْتو ِر ِّ ذ َو َم ْع َمت ٍترذ َعت ِتن ْار ْ
َع َمت ِ َ
تتحيح إإ فتتي ستتماع عبتتد التترحمن بتتن عبتتد اهلل بتتن مستتعود عتتن أبيتته كتتالم كمتتا تقتتدم فتتي
ترجمته .قتال الهيامتي :رواه الطبرانتي فتي الكبيتر ورجالته مواقتون .مجمتع الزوائتد .)43/4
وقد رواه حماد بن سلمةذ عن عبد الرحمن المستعود عتن عمترو بتن مترة عتن ابتن مستعود
تتدوق اختتتلط قبتتل موتتته
كمتتا عنتتد الطبرانتتي فتتي الكبيتتر 919/1رقتتم )4122ذ والمستتعود
وضابطه أن متن ستمع منته بباتداد فبعتد اإختتالط متن الستابعة متاا ستنة ستتين وقيتل ستنة
خمتتتو وستتتتين ختتتا . 2التقريتتتب ص  .)549وإ أدر هتتتل ستتتمع حمتتتاد بتتتن ستتتلمة متتتن
المسعود قبل اإختالط أو بعده؟ لكن هو شاهد لما قبله .وأخرج ابن أبي شيبة في م تنته
ِ ِ
تي ا ْلتَ ْجت ِتر».
ستتا ُن َد إِلَتتى ا ْل ِق ْبلَت ِتة َب ْعت َتد َرْك َعتَت ِ
يمذ قَتتا َلَ « :كتتا ُنوا َي ْك َرُهت َ
تون التَ َ
بستتند تتحيح َعت ْتن إ ْبت َتراه َ
 54/4رقم  .)9232قال الحافظ ابن رجب :خرج جعتر الترياني في=
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الق ِ
تد ِب ارً ِ
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الج ِ
بلة
سْ
َجو ُاز ُ
سجد ُم ْ
َ ْ
)9
ِ
تج ِد ر ُ ِ ِ َ
و ِفتي م ْ ِ
َع ْن َك ْع ِب ْب ِتن ُع ْج َترةَ ذ قَ َ
تالَ :ب ْي َن َمتا أََنتا َجتال ٌ
ستول اهلل َ تلى اهللُ
س َ
َ
اهلل تتتلَى اهلل علَ ْيت ِ
تتول ِ
تتة مست ِ ِ
ِ ِ
ِ
ست ِ
ست ِتتن ِد ظُ ُه ِ
تته
ُ َ
ورَنتتتا إِلَتتتى ق ْبلَت َ ْ
ستتتلَ َمذ ُم ْ
َ
تتجد َر ُ
َعلَ ْيتتته َو َ
)4
ِ
ِ
ِ
ٍ
ستو ُل
س ْب َع ُة َرْهط أ َْرَب َع ٌة م ْن َم َوالي َناذ َواََال اَت ٌة م ْتن َع َرِب َنتاذ إِ ْت َخ َتر َج إِلَ ْي َنتا َر ُ
سلَ َم ذ َ
َو َ
ِ
ِ
ِ
ست ُك ْم
سلَ َمذ َ َالةَ الظُّ ْه ِر َحتَتى ا ْنتَ َهتى إِلَ ْي َنتاذ فَقَ َ
تال :م َمتا ُي ْجل ُ
اهلل َ لَى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
)3
تول ِ
تهذ
تال :فَتأ ََرَم َقلِت ً
اهلل َن ْنتَ ِظت ُتر ال َ ت َتالةَذ قَت َ
ست َ
َه ُ
ْست ُ
تيال ذ اُت َم َرفَت َ
تع َأر َ
اه َنتتا م ُق ْل َنتتاَ :يتتا َر ُ
تال :م
َعلَ ُتمذ قَ َ
ون َما َيقُو ُل َرُّب ُك ْم َع َز َو َج َلذ قَ َ
فَقَ َ
ال :م أَتَ ْد ُر َ
ستولُ ُه أ ْ
ال :م ُق ْل َنا :اهللُ َو َر ُ
ض ِّتي ْع َها
فَِإ َن َرَب ُك ْم َع َز َو َج َل َيقُو ُلَ :م ْن َ لَى ال َ َالةَ لِ َوق ِْت َهاذ َو َحافَظَ َعلَ ْي َهاذ َولَ ْم ُي َ
ته ا ْل َج َنت َةذ َو َم ْتن لَ ْتم ُي َ تلِّ َها لِ َوق ِْت َهتاذ َولَ ْتم
ته َعلَ َ
تي َع ْه ٌتد أ ْ
َن أ ُْد ِخلَ ُ
اس ِت ْختَافًا ِب َحقِّ َها َفلَ ُ
ْ

كتاب ال الة عن عمر بن الخطابذ أنه ضرب من رآه فتي مقتدم المستجد ي تليذ وقتال :ألتم
أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحرح إن له عوامر .وقال أيضا قال القاضي أبتو يعلتى
من أ حابنا :هتا يدل علتى كراهتة التقتدم فتي ال تف ارول فتي تدر المستجد قبتل الستحر.
ويكره -أيضا -استناد الظهر إلى القبلة بين أتان التجر وقال اإلمام أحمد :هو مكتروهذ وأمتر
من فعله أن يحول وجهه إلى القبلة .واإلقامتة .فتتح البتار  .)99/2وممتا يتدل علتى تالة
المالئكتتة فتتي مقتتدم مستتجد النبتتي تتلى اهلل عليتته وس تلم متتا أخرجتته أحمتتد فتتي مستتنده رقتتم
اهلل ْب َن َغا ِب ٍر ْارَ ْله ِان َيذ قَا َلَ :د َخ َل ا ْلمس ِج َد حا ِبو ْب ُن سع ٍد الطَ ِ
 )99174عن ع ْب َد ِ
تن
تائ ُّيذ ِم َ
َ
َْ
َ
َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َ
َ
ِ
َ
َ
ِ
ستجدذ
ستل َم  -فَ َأ
ال َ
تاو ُي َ تل َ
ون فتي ُمقَتدَم ا ْل َم ْ
ترَى الن َ
س َح ِر َ -وقَ ْد أ َْد َر َك النب َي َ لى اهللُ َعلَ ْيته َو َ
ِ
ِ
تتاه ُم
تتوه ْمذ فَ َمت ْ
ستتتولَ ُه مذ فَأَتَت ُ
تتن أ َْر َعت َتتب ُه ْمذ فَقَت ْتتد أَطَت َ
ون َوَر ِّب ا ْل َك ْع َبتتتةذ أ َْرع ُبت ُ
اء َ
تتاع اهللَ َوَر ُ
فَقَتتتا َل :م ُمت َتتر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سِ
تجد م ورجالته
ال :م إِ َن ا ْل َم َال ئ َك َة تُ َ لِّي م َن ال َ
اوذ فَأ ْ
وه ْمذ قَا َل :فَقَ َ
َخ َر ُج ُ
سَ
تح ِر فتي ُمقَتدَم ا ْل َم ْ
ال َن ُ
اقاا.
قال ابن رجب :وانما خرجه في المسند لقول حابو :من أرعبهم فقتد أطتاع اهلل ورستوله))ذ
وهتا في حكم المرفوع.)95/2 .
 - )9كعتتب بتتن عجتترة بتتن أميتتة بتتن عتتد ّ بتتن عبيتتد بتتن خالتتد بتتن عمتترو بتتن عتتوف البلتتو ذ
حليتتف ارن تتار .متتاا بالمدينتتةذ ستتنة إحتتدى وقيتتل اانتتتينذ وقيتتل :اتتالث وخمستتين .اإل تتابة
.)221/5
 - )4هتا هو الشاهد الجلوو مستدب ار القبلة.
 - )3أ سكن قليال .قال ابن قتيبة :قَ ْوله :أ ََرَم ا ْلقَ ْوم أَ  :سكنوا َفلم يتكلموا .غريب الحتديث
.)344/3
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)9
يح ِ
تهذ َوِا ْن
ا َع َت ْبتُ ُ
ته ذ إِ ْن ِشت ْئ ُ
اس ِت ْختَافًا ِب َحقِّ َهاذ فَ َال َع ْه َتد لَ ُ
اف ْظ َعلَ ْي َهاذ َو َ
َُ
َع َها ْ
ضي َ
)4
ا لَ ُه م
ا َغتَ ْر ُ
ِش ْئ ُ

)9
َه ِتل ا ْل ِع ْل ِتم
 قال ابن عبد البر بعد إخراجه لهتا الحديث  :قَا َل أ َُبو ُع َم َر َت َه َب ْا طَ ِائتَ ٌة ِم ْن أ ْتاب ومع َنتتى حت ِتد ِ
تادةَ ا ْلمت ْت ُك ِ ِ
ِ ِ
يث َك ْعت ِ
تب ْبت ِتن عجتترة هتتتا أن
إِلَتتى أ َ
َ
ور فتتي َهت َتا ا ْل َبت ِ َ َ ْ
َن َم ْع َنتتى َحتتديث ُع َبت َ َ
ِ
ِ ِِِ
ود َها ِم ْن
سلِِم ِع ْن َد اللَ ِه َع ْه ٌد ُه َو أ ْ
يم ُح ُد َ
التضييع لل الة الت إ يكون َم َع ُه لتَاعله ا ْل ُم ْ
َن َإ ُيق َ
ِ
ِ
مر ِ ٍ
ِ
يها َوَإ َي ْمتَِنعُ ِم َن ا ْل ِق َي ِام
َُ َ
س ُجوٍد َوَن ْح ِو َتل َك َو ُه َو َم َع َتل َك ُي َ لِّ َ
اعاة َوقْا َوطَ َه َارٍة َوتَ َمام ُرُكوٍع َو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ته إ يحتتافظ َعلَتتى أ َْوقَات َهتتا قَتتالُوا فَأَ َمتتا َمت ْتن تََرَك َهتتا أَ ْ ت ًتال َولَت ْتم
ِب َهتتا فتتي َوقْت َهتتا َو َغ ْيت ِتر َوقْت َهتتا إإ أَنت ُ
ي لِّها فَهو َك ِ
افٌر قَالُوا َوتَْر ُك ال َ َال ِة ُك ْتٌر .التمهيد .)413/43
ُ َ َ َُ
 - )4الحتتتديث أخرجتتته أحمتتتد فتتتي مستتتنده رقتتتم )94934ذ والطبرانتتتي فتتتي المعجتتتم الكبيتتتر
924/91رقتتم)399ذ وفتتي اروستتط 14/5رقتتم)2792ذ متتتن طريتتق عيستتى بتتن المستتتيب
ِ
يستى ْب ِتن
البجليذ عن الشتعبيذ عتن كعتب بتن عجترة بته .وقتال :لَ ْتم َي ْتر ِو َهت َتا ا ْل َح ِتد َ
يث َع ْتن ع َ
اشم ْب ُن ا ْلقَ ِ
ِ
ا ْلم َ ِ َِ
اسِم م وعيسى بن المسيب البجلتي قتال ابتن معتين :ضتعيف الحتديث
ُ
س ِّيب إإ َه ُ
ليو بشيءذ وقال أبو زرعتة :شتيخ لتيو بتالقوىذ وقتال أحمتد :لتينذ وقتال أبتو حتاتم :محلته
ال دق ليو بالقو ذ وقال ابن عد َ :وهو الح فيما يرويه.
الجتترح والتعتتديل )444/9ذ الكامتتل إبتتن عتتد )423/4ذ أق توال اإلمتتام أحمتتد فتتي الرجتتال
)934/3ذ وله طريتق أخترى أخرجهتا عبتد بتن حميتد فتي مستنده منتختب الكشتي )334/9
الر ْح َم ِن=
من طريق َع ْب ُد َ
تب ْب ِتن ع ْجترةَذ ع ْتن أَِب ِ
ِ
يتهذ َع ْتن َك ْع ٍ
س ْتع ِد ْب ِتن َك ْع ِ
ْب ُن ُّ
الن ْع َم ِ
تب بته .وعبتد
تح ُ
اق ْب ُ
ُ َ َ
سَ
انذ َحت َداَني إِ ْ
تن َ
التترحمن بتتن النعمتتان فيتته ضتتعف قتتال ابتتن حجتتر :تتدوق ربمتتا غلتتط .التقريتتب  .)934لكتتن
مالتتتته ي تتتتلح فتتتتي الشتتتتواهد والمتابعتتتتااذ ولتتتتتلك حستتتتنه الشتتتتيخ ارلبتتتتاني فتتتتي الترغيتتتتب
والترهيب .)447/9
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أهم النتائ
 -9أن الكعبة لها مكانة عظيمة في ديننا والشرائع كلها وارنبياء كلهم.
 -4كمتتتال الشتتتريعة فتتتي إعطتتتاء الحقتتتوق واإحتتتترام للمستتتجد الحتتترام عامتتتة
والكعبة خا ة.
 -3قدم الكعبة وبنائها وأنها مق د الطائتين في كل زمان.
 -2ارتباط المسلمين بقبلتهم المعظمة في كاير من أحوالهم وعباداتهم.
 -5اختالف ارحكام في القبلة وجوبا وآدابا وتحليال وتحريما.
 -9أن هتا العلم المتعلق بالكعبة ينباي اإلحاطة به واإهتمام.
 -7أن القبلة مرا بمرحلتين ارولى إلى بيا المقدوذ والاانيتة إلتى الكعبتة
الشرفة.
 -4مرا وستمرا الكعبة بمراحل هدم وبناء متعددة.
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ابا الم ادر
ارحاديتث المختتتارة المرلتتفذ ضتتياء التتدين أبتو عبتتد اهلل محمتتد بتتن عبتتد
الواحد المقدسي المتوفى923 :هت).
إحكتتام اإلحكتتام شتترح عمتتدة ارحكتتامذ ابتتن دقيتتق العيتتدذ مطبعتتة الستتنة
المحمدية.
أحكام ارضحية والتكاة مطبوع ضتمن كتتاب ال تيد الامتين فتي رستائل
ابتتن عايمتتين)ذ محمتتد بتتن تتالح العايمتتين المتتتوفى9249 :هتتت)ذ دار الاقتتة
للنشر والتوزيعذ مكة المكرمةذ الطبعة ارولىذ  9294هت  9114 -م.
ارحكام الشرعية ال ارىذ عبد الحق ارشبيليذ المعتروف بتابن الختراط
المتوفى 549 :هت)ذ المحقق :أم محمد بنا أحمد الهليوذ مكتبة العلمذ جدةذ
الطبعة ارولىذ  9293هت  9113 -م.
اإلحكام شرح أ ول ارحكامذ عبد الرحمن بن محمتد بتن قاستم النجتد
المتوفى9314 :هت)ذ الطبعة الاانيةذ  9239هت.
أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاار المرلف :أبو الوليد محمتد بتن عبتد
اهلل بتتتتن ارزرق الاستتتتاني المكتتتتي المعتتتتروف بتتتتارزرقي المتتتتتوفى453 :هتتتتت)
المحقق :رشد ال الح ملحوذ دار ارندلو للنشرذ بيروا.
إرواء الاليل في تخري أحاديتث منتار الستبيلذ محمتد بتن نا تر التدين
ارلبتتاني المتتتوفى9243 :هتتت)ذ إش تراف :زهيتتر الشاويشتتن المكتتتب اإلستتالميذ
بيرواذ الطبعة الاانية  9235هت 9145 -م.
اإستتكارذ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبتد البتر النمتر القرطبتي
المتتتوفى293 :هتتت)ذ المحقتتق :ستتالم محمتتد عطتتاذ محمتتد علتتي معتتوضذ دار
الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعة ارولىذ .4333 – 9249
اإستيعاب في معرفة ار حابذ أبو عمر يوسف بن عبتد اهلل بتن عبتد
البر القرطبي المتتوفى293 :هتت)ذ المحقتق :علتي محمتد البجتاو ذ الناشتر دار
الجيلذ بيرواذ الطبعة ارولىذ  9294هت.
اإلشتراف علتتى متتاهب العلمتتاءذ أبتو بكتتر محمتد بتتن إبتراهيم بتتن المنتتتر
النيسابور المتوفى391 :هت)ذ المحقق :تاير أحمتد ارن تار ذ مكتبتة مكتة
الاقافيةذذ الطبعة ارولىذ 9245هت  4332 -م.
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اإل تتابة فتتي تميي تز ال تتحابةذ أحمتتد بتتن علتتي بتتن حجتتر أبتتو التضتتل
العسقالني الشافعيذ المتوفى 454 :هت)ذ المحقق :علتي محمتد البجتاو ذ دار
الجيلذ بيرواذ 9294ه – 9114م.
أعتتالم الحتتديث شتترح تتحيح البختتار )ذ أبتتو ستتليمان حمتتد بتتن محمتتد
الخطابي ا  344هت)ذ المحقق :محمتد بتن ستعد آل ستعودذ جامعتة أم القترىذ
الطبعة ارولىذ  9231هت  9144 -م.
اإلعالم بتوائد عمدة ارحكامذ ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن
الم تتر المتتتوفى432 :هتتت)ذ المحقتتق :عبتتد العزيتتز المشتتيقحذ دار العا تتمة
للنشر والتوزيعذ الطبعة ارولىذ  9297هت  9117 -م.
اقتضتتاء ال تراط المستتتقيم لمخالتتتة أ تتحاب الجحتتيمذ تقتتي التتدين أبتتو
العبتتاو أحمتتد بتتن عبتتد الحلتتيم بتتن عبتتد الستتالم ابتتن تيميتتة الحرانتتي الحنبلتتي
الدمشتتقي المتتتوفى744 :هتتت)ذ المحقتتق :نا تتر عبتتد الكتتريم العقتتلذ دار عتتالم
الكتبذ بيرواذ الطبعة السابعةذ 9291هت 9111 -م.
ِِ
ِِ
ِ
سلِم شرح حيح مسلم)ذ عياض بن موستى بتن
الم ْعلم بتَ َوائد ُم ْ
كما ُل ُ
إ َ
عيتتتاض بتتتن عمتتترون اليح تتتبي الستتتبتيذ أبتتتو التضتتتل المتتتتوفى522 :هتتتت)ذ
يحيى إِسم ِ
اعيلذ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعذ م رذ
المحقق :الدكتور ْ َ ْ َ
الطبعة :ارولىذ  9291هت  9114 -م.
اروسط في السنن واإلجماع واإختالفذ أبو بكر محمد بتن إبتراهيم بتن
المنتتتتر النيستتتابور المتتتتوفى391 :هتتتت)ذ المحقتتتق :تتتاير أحمتتتد بتتتن محمتتتد
حنيفذ دار طيبةذ الرياضذ الطبعة ارولى  9235 -هت.
تيذ
ُ
البتدر التمتتام شتترح بلتتوب المترامذ الحستتين بتتن محمتتد بتتن ستتعيد الالعت ّ
بالم ِ
اربي المتوفى 9991 :هتت)ذ المحقتق :علتي بتن عبتد اهلل التزبنذ
المعروف َ
دار هجرذ الطبعة ارولى.
البدر المنير في تخري ارحاديث واآلاار الواقعة في الشرح الكبيرذ ابن
الملقتتن ستراج التتدين أبتتو حتتتص عمتتر بتتن علتتي المتتتوفى432 :هتتت)ذ المحقتتق:
م تتطتى أبتتو الاتتيطذ دار الهجتترة للنشتتر والتوزيتتعذ الريتتاضذ الطبعتتة اإولتتىذ
9245هت4332-م.
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بايتة الباحتث عتتن زوائتد مستتند الحتارثذ نتور التتدين علتي بتتن أبتي بكتتر
الهيامي المتوفى 437 :هت)ذ المحقتق :حستين أحمتد تالح البتاكر ذ الجامعتة
اإلسالمية بالمدينة المنورةذ الطبعة ارولىذ  9293هت.
بلتتوب الم ترام متتن أدلتتة ارحكتتامذ أبتتو التضتتل أحمتتد بتتن علتتي بتتن حجتتر
العستتتقالني المتتتتوفى454 :هتتتت)ذ تحقيتتتق وتختتتري وتعليتتتق :ستتتمير بتتتن أمتتتين
الزهر ذ دار التلقذ الرياضذ الطبعة السابعةذ  9242هت.
التاريخ الكبيرذ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايرة البخار ذ أبتو
عبد اهلل المتوفى459 :هت)ذ دائرة المعارف العامانيتةذ حيتدر آبتادذ التدكن طبتع
تحا مراقبة :محمد عبد المعيد خان.
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريتة والقبتر الشتريفذ
محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن الضتتتياءذ المعتتتروف بتتتابن الضتتتياء المتتتتوفى452 :هتتتت)
المحقق :عالء إبراهيمذ أيمن ن رذ دار الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعة الاانيةذ
9242هت 4332 -م.
التحقيق في أحاديث الخالفذ جمتال التدين أبتو التترج عبتد الترحمن بتن
علي الجوز المتوفى517 :هت)ذ المحقق :مسعد عبد الحميد محمد السعدنيذ
دار الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعة ارولىذ .9295
تقريتتب التهتتتيبذ أحمتتد بتتن علتتي بتتن حجتتر العستتقالنيذ المحقتتق :أبتتو
ارشبال اير أحمد شاغف الباكستانيذ دار العا مة.
التلختتتتتتيص الحبيتتتتتترذ أبتتتتتتو التضتتتتتتل أحمتتتتتتد بتتتتتتن علتتتتتتي بتتتتتتن حجتتتتتتر
العسقالني المتوفى454 :هت)ذ المحقق :أبو عا م حسن بن عباو بن قطتبذ
مرسسة قرطبةذ م رذ الطبعة ارولىذ 9299هت9115/م.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني وارسانيدذ أبو عمر يوسف بن عبد
البتر القرطبتي المتتوفى293 :هتت)ذ المحقتتق :م تطتى بتن أحمتد العلتتو ذ وزارة
اروقافذ الماربذ  9347هت.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقذ شتمو التدين محمتد بتن أحمتد بتن
عبتتد الهتتاد الحنبلتتي المتتتوفى 722 :هتتت)ذ المحقتتق :ستتامي جتتاد اهللذ أضتواء
السلفذ الرياضذ الطبعة ارولىذ  9244هت .4337 -
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تهتيب الكمال في أسماء الرجالذ يوسف بن عبد الرحمنذ أبو الحجتاج
المتتز المتتتوفى724 :هتتت)ذ المحقتتق :بشتتار عتواد معتتروفذ مرسستتة الرستتالةذ
بيرواذ الطبعة ارولىذ  9233ه9143-م.
تهتتتتيب اللاتتتةذ محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن ارزهتتتر الهتتترو ذ أبتتتو من تتتور
المتوفى373 :هت)ذ المحقق :محمد عتوض مرعتبذ دار إحيتاء التتراث العربتيذ
بيرواذ الطبعة ارولىذ 4339م.
التوضيح لشرح الجامع ال تحيحذ ابتن الملقتن ستراج التدين أبتو حتتص
عمتر بتتن علتي الم تتر ذ المحقتق :دار التتتالح للبحتث العلمتتي وتحقيتق التتراثذ
دار النوادرذ دمشقذ الطبعة ارولىذ  9241هت.
البستتتتي المتتتتوفى352 :هتتتت)ذ
الاقتتتااذ محمتتتد بتتتن حبت َ
تتانذ أبتتتو حتتتاتم ُ
المحقتتتق :التتتدكتور محمتتتد عبتتتد المعيتتتد ختتتانذ دائتتترة المعتتتارفذ الهنتتتدذ الطبعتتتة
ارولىذ  9313ه = 9173م.
الجتتتامعذ أبتتتو محمتتتد عبتتتد اهلل بتتتن وهتتتب بتتتن مستتتلم الم تتتر القرشتتتي
المتتتوفى917 :هتتت)ذ المحقتتق :رفعتتا فتتوز عبتتد المطلتتبذ وعلتتي عبتتد الباستتط
مزيدذ دار الوفاءذ الطبعة ارولى  9245هت.
الجتترح والتعتتديلذ أبتتو محمتتد عبتتد التترحمن بتتن محمتتد ب تن إدريتتو بتتن
المنتتتر التميمتتيذ الحنظلتتيذ ال تراز ابتتن أبتتي حتتاتم المتتتوفى347 :هتتت)ذ طبعتتة
مجلتتو دائتترة المعتتارف العامانيتتةذ حيتتدر آبتتاد التتدكنذ الهنتتدذ دار إحيتتاء الت تراث
العربيذ بيروا الطبعة ارولىذ  9479هت  9154م.
حاشية السند على سنن ابتن ماجتهذ محمتد بتن عبتد الهتاد الستند
المتوفى9934 :هت)ذ دار الجيل.
الحجتتة علتتى أهتتل المدينتتةذ أبتتو عبتتد اهلل محمتتد بتتن الحستتن الشتتيباني
المتتتوفى941 :هتتت)ذ المحقتتق :مهتتد حستتن الكيالنتتي القتتادر ذ عتتالم الكتتتبذ
بيرواذ الطبعة الاالاةذ .9233
التتتدعاء للطبرانتتتيذ ستتتليمان بتتتن أحمتتتد بتتتن أيتتتوب بتتتن مطيتتتر اللخمتتتي
الشتتاميذ أبتتو القاستتم الطبرانتتي المتتتوفى393 :هتتت)ذ المحقتتق :م تتطتى عبتتد
القادر عطاذ دار الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعة ارولىذ .9293
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الروض ارنتف فتي شترح الستيرة النبويتة إبتن هشتامذ أبتو القاستم عبتد
الرحمن بن عبد اهلل السهيلي المتتوفى549 :هتت)ذ المحقتقذ عمتر عبتد الستالم
السالميذ دار إحياء التراث العربيذ بيرواذ الطبعة ارولىذ 9249هت.
زاد المعتتتاد فتتتي هتتتد خيتتتر العبتتتادذ شتتتمو التتتدين ابتتتن قتتتيم الجوزيتتتة
المتتتتوفى759 :هتتتت)ذ مرسستتتة الرستتتالةذ بيتتترواذ مكتبتتتة المنتتتار اإلستتتالميةذ
الكوياذ الطبعة السابعة والعشرونذ 9295هت 9112-م.
سلستتلة ارحاديتتث الضتتعيتة والموضتتوعة وأارهتتا الستتيئ فتتي ارمتتةذ أبتتو
عبتتتد التتترحمن محمتتتد بتتتن نا تتتر التتتدين ارلبتتتاني المتتتتوفى9243 :هتتتت)ذ دار
المعارفذ الرياضذ الطبعة ارولىذ  9294هت  9114 -م.
سلسلة ارحاديث وشيء متن فقههتا وفوائتدهاذ أبتو عبتد الترحمن محمتد
نا تر التدين ارلبتتاني المتتوفى9243 :هتتت)ذ مكتبتة المعتتارف للنشتر والتوزيتتعذ
الرياضذ الطبعة ارولىذ لمكتبة المعارف).
ستتنن ابتتن ماجتتةذ ابتتن ماجتتة أبتتو عبتتد اهلل محمتتد بتتن يزيتتد القزوينتتي
المتوفى473 :هت) كتب حواشيه :محمود خليل مكتبة أبي المعاطي.
ستتتاني المتتتوفى:
ستنن أبتتي داودذ أبتو داود ستتليمان بتتن ارشتعث ِّ
الس ِج ْ
475هتتت) المحقتتق :شت َتعيب اررنتتروطذ دار الرستتالة العالميتتةذ الطبعتتة :ارولتتىذ
 9233هت  4331 -م.
ستتتنن الترمتتتت ذ محمتتتد بتتتن عيستتتى الترمتتتت ذ أبتتتو عيستتتى المتتتتوفى:
471هت)ذ المحقق :بشار عواد معروفذ دار الارب اإلسالميذ بيترواذ 9114
م.
سنن التدارقطنيذ أبتو الحستن علتي بتن عمتر بتن التدارقطني المتتوفى:
345هت)ذ المحقق :شعيب اررنروطذ مرسسة الرسالةذ بيرواذ الطبعة ارولتىذ
 9242هت  4332 -م.
الستتتنن الكبتتتترىذ أحمتتتد بتتتتن الحستتتينذ أبتتتتو بكتتتر البيهقتتتتي المتتتتتوفى:
254هت)ذ المحقق :محمد عبد القادر عطاذ دار الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعتة
الاالاةذ  9242هت  4333 -م.
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شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالكذ محمد بن عبد الباقي بن يوسف
الزرقتتاني الم تتر ارزهتترذ المحقتتق :طتته عبتتد التترروف ستتعدذ مكتبتتة الاقافتتة
الدينيةذ القاهرةذ الطبعة ارولىذ 9242هت 4333 -م.
شرح السنةذ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن التراء الباتو
الشتتتتافعي المتتتتتوفى599 :هتتتتت)ذ المحقتتتتق :شتتتتعيب اررنتتتتروطذ محمتتتتد زهيتتتتر
الشتتاويفذ المكتتتب اإلستتالميذ دمشتتقذ بيتترواذ الطبعتتة الاانيتتةذ 9233هتتت -
9143م.
شرح الطيبي على مشكاة الم ابيح المسمى بتت الكاشتف عتن حقتائق
الستتنن)ذ شتترف التتدين الحستتين بتتن عبتتد اهلل الطيبتتي 723هتتت)ذ المحقتتق :عبتتد
الحميد هنداو ذ مكتبة نزار م طتى البتاز مكتة المكرمتة  -الريتاض)ذ الطبعتة
ارولىذ  9297هت  9117 -م.
الشرح الكبير المطبوع مع المقنع واإلن اف)ذ شمو الدين أبو التترج
عبتتد التترحمن بتتن محمتتد بتتن أحمتتد بتتن قدامتتة المقدستتي المتتتوفى 944 :هتتت)ذ
المحقتق :عبتتد اهلل بتن عبتتد المحستتن التركتي ذ هجتتر للطباعتة والنشتتر والتوزيتتع
واإلعالنذ القاهرةذ الطبعة ارولىذ  9295هت  9115 -م.
شتتتترح ريتتتتاض ال تتتتالحينذ محمتتتتد بتتتتن تتتتالح العايمتتتتين المتتتتتوفى:
9249هت)ذ دار الوطنذ  9249هت.
شرح سنن أبي داودذ بدر التدين العينتى المتتوفى455 :هتت)ذ المحقتق:
أبو المنتر خالد بتن إبتراهيم الم تر ذ مكتبتة الرشتدذ الريتاضذ الطبعتة ارولتىذ
 9243هت  9111-م.
شتترح ستتنن النستتائي المستتمى «تخيتترة العقبتتى فتتي شتترح المجتبتتى»ذ
الولَ ِو ذ دار المعراج الدولية للنشرذ
محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلايوبي َ
الطبعة ارولىذ  9299هت  9119 -م.
شرح حيح البخار إبن بطالذ أبتي الحستن علتي بتن خلتف بتن عبتد
الملك المتوفى221 :هت)ذ المحقق :أبو تميم ياستر بتن إبتراهيمذ مكتبتة الرشتدذ
الطبعة الاانيةذ 9243هت 4333 -م.
شتترح معتتاني اآلاتتارذ أبتتو جعتتتر أحمتتد بتتن محمتتد بتتن ستتالمة ارزد
الحجتتر الم تتر المعتتروف بالطحتتاو المتتتوفى349 :هتتت)ذ حققتته وقتتدم لتته:
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محمتد زهتتر النجتار  -محمتتد ستيد جتتاد الحتق)ذ عتتالم الكتتبذ الطبعتتة ارولتتىذ
 9292هتذ  9112م.
ال حاح تاج اللاةذ أبو ن تر إستماعيل بتن حمتاد الجتوهر المتتوفى:
313هت)ذ المحقق :أحمد عبد الاتور عطارذ دار العلم للماليينذ بيروا الطبعة
الرابعة  9237هت  9147 -م.
تتتحيح ابتتتن حبتتتان بترتيتتتب ابتتتن بلبتتتان المرلتتتف :محمتتتد بتتتن حبتتتانذ
البستتتي المتتتوفى352 :هتتت) المحقتتق :شتتعيب
التميمتتيذ أبتتو حتتاتمذ التتدارميذ ُ
اررنروطذ مرسسة الرسالةذ بيرواذ الطبعة الاانيةذ 9292ه – 9113م.
حيح ابن خزيمةذ أبتو بكتر محمتد بتن إستحاق بتن خزيمتة المتتوفى:
399هت) المحقق :محمد م طتى ارعظميذ المكتب اإلسالميذ بيروا.
حيح البخار ذ محمد بن إسماعيل البخار ذ المحقق :محمد زهير بن
نا ر النا رذ دار طوق النجاة
ِ
ِ
ِ
المعتارف
َح ُ
يح التَْرغيب َوالتَْرهيبذ محمد نا ر الدين ارلبانيذ مكتَبة َ
التوزيعذ الرياضذ الطبعة ارولىذ  9249هت  4333 -م.
لِل َن ْ
ش ِر و ْ
تتحيح مستتلمذ مستتلم بتتن الحجتتاج أبتتو الحستتن القشتتير النيستتابور
المتتتتوفى499 :هتتتت)ذ المحقتتتق :محمتتتد فتتتراد عبتتتد البتتتاقيذ دار إحيتتتاء التتتتراث
العربيذ بيروا.
الضتتعتاء الكبيتترذ المرلتتف أبتتو جعتتتر محمتتد بتتن عمتترو بتتن موستتى بتتن
حماد العقيلي المكي المتوفى344 :هتت)ذ المحقتق عبتد المعطتي أمتين قلعجتيذ
الناشر دار المكتبة العلميةذ بيرواذ الطبعة ارولىذ 9232هت 9142 -م.
الطبقتتتاا الكبتتترىذ أبتتتو عبتتتد اهلل محمتتتد بتتتن ستتتعد بتتتن منيتتتع الهاشتتتمي
بالوإءذ المعروف بتابن ستعد المتتوفى433 :هتت)ذ المحقتق :محمتد عبتد القتادر
عطاذ دار الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعة ارولىذ  9293هت  9113-م.
طترح التاريتب فتتي شترح التقريتب المق تتود بالتقريتب :تقريتب ارستتانيد
وترتيتتب المستتانيد)ذ أبتتو التضتتل زيتتن التتدين عبتتد التترحيم بتتن الحستتين العراقتتي
المتتتوفى439 :هتتت) أكملتته ابنتته :أحمتتد بتتن عبتتد التترحيم بتتن الحستتين العراقتتيذ
الطبعة الم رية القديمة.
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علل الترمت الكبيرذ محمد بن عيسى الترمت ذ أبو عيستى المتتوفى:
471هتتتت) رتبتتته علتتتى كتتتتب الجتتتامع :أبتتتو طالتتتب القاضتتتيذ المحقتتتق :تتتبحي
السامرائيذ عالم الكتبذ بيرواذ الطبعة ارولىذ .9231
العلتتتل التتتواردة فتتتي ارحاديتتتث النبويتتتةذ أبتتتو الحستتتن علتتتي بتتتن عمتتتر
الدارقطني المتوفى345 :هت)ذ المحقق :محتوظ الرحمن زيتن اهلل الستلتيذ دار
طيبةذ الرياضذ الطبعة ارولى  9235هت.
العلل إبن أبي حاتم المرلف أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبتي
حتتتتاتم المتتتتتوفى347 :هتتتتت)ذ المحقتتتتق :ستتتتعد بتتتتن عبتتتتد اهلل الحميتتتتدذ مطتتتتابع
الحميضيذ الطبعة ارولىذ  9247هت  4339 -م.
العلل ومعرفة الرجالذ أبو عبد اهلل أحمد بن محمتد بتن حنبتل بتن هتالل
الشتتتيباني المتتتتوفى429 :هتتتت)ذ المحقتتتق :و تتتي اهلل بتتتن محمتتتد عبتتتاوذ دار
الخانيذ الرياض الطبعة الاانيةذ  9244هت  439 -م.
غريتتتب الحتتتديثذ أبتتتو ُعبيتتتد القاستتتم بتتتن ستتتالّم بتتتن عبتتتد اهلل الهتتترو
الباداد المتوفى442 :هتت)ذ المحقتق :محمتد عبتد المعيتد ختانذ مطبعتة دائترة
المعارف العامانيةذ حيتدر آبتاد -التدكنذ الطبعتة ارولتىذ  9342هتت 9192 -
م.
غريتتتب الحتتتديثذ أبتتتو محمتتتد عبتتتد اهلل بتتتن مستتتلم بتتتن قتيبتتتة التتتدينور
المتوفى479 :هت)ذ عبد اهلل الجبور ذ مطبعتة العتانيذ باتدادذ الطبعتة ارولتىذ
.9317
فتح البار شرح حيح البخار ذ أحمد بن علتي بتن حجتر أبتو التضتل
العسقالني الشافعيذ دار المعرفةذ بيترواذ 9371ذ المحقتق :محمتد فتراد عبتد
الباقي.
فتتيض القتتدير شتترح الجتتامع ال تتايرذ زيتتن التتدين محمتتد المتتدعو بعبتتد
التترروف بتتن تتتاج العتتارفين بتتن علتتي بتتن زيتتن العابتتدين الحتتداد اتتم المنتتاو
القاهر المتوفى9339 :هت)ذ المكتبة التجارية الكبرىذ م رذ الطبعة ارولتىذ
9359هت.
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قتوا الماتتت علتتى جتامع الترمتت ذ جتتالل التدين الستيوطي المتتتوفى:
199هتتت)ذ المحقتتق :نا تتر بتتن محمتتد بتتن حامتتد الاريبتتيذ -رستتالة دكتتتوراه -
جامعة أم القرىذ  9242هت.
الكامتتل فتتي ضتتعتاء الرجتتالذ أبتتو أحمتتد عبتتد اهلل بتتن عتتد الجرجتتاني
المتتتتتوفى 395 :ه)ذ المحقتتتتق :متتتتازن محمتتتتد السرستتتتاو ذ مكتبتتتتة الرشتتتتدذ
الرياضذ الطبعة ارولىذ  9232هت  4393 -هت.
الكبائرذ شمو الدين أبي عبتد اهلل محمتد بتن أحمتد التتهبي المتتوفى:
724هت)ذ دار الندوة الجديدةذ بيروا.
كشتتف المشتتكل متتن حتتديث ال تتحيحينذ جمتتال التتدين أبتتو التتترج عبتتد
التترحمن بتتن الجتتوز المتتتوفى517 :هتتت) المحقتتق :علتتي حستتين الب توابذ دار
الوطنذ الرياض.
الكواكب النيراا في معرفة من الرواة الاقااذ بركاا بن أحمد بن محمد
الخطيتتبذ أبتتو البركتتااذ زيتتن التتدين ابتتن الكيتتال المتتتوفى141 :هتتت)ذ المحقتتق:
عبد القيوم عبد رب النبيذ دار المأمونذ بيرواذ الطبعة ارولى ت 9149م.
لسان العربذ ابن منظورذ المحقق :عبد اهلل علي الكبيرذ ومحمد أحمد
حسب اهللذ وهاشم محمد الشاتليذ دار المعارفذ القاهرة.
المجتبى من السنن = السنن ال ارى للنسائيذ أبو عبد الرحمن أحمتد
بن شتعيب الخراستانيذ النستائي المتتوفى333 :هتت) المحقتق :عبتد التتتاح أبتو
غدةذ مكتب المطبوعاا اإلسالميةذ حلب.
مجمع الزوائد ومنبع التوائدذ نور الدين علي بن أبي بكر الهياميذ دار
التكرذ بيروا 9294 -هت.
مجموع التتاوىذ تقي الدين أبو العباو أحمد بن عبد الحليم بتن تيميتة
الحراني المتوفى744 :هت)ذ المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاستمذ مجمتع
الملك فهد لطباعة الم حف الشريفذ المدينة النبويةذ 9299هت9115/م.
مرعاة المتاتيح شرح مشكاة الم ابيحذ أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد
المبتتاركتور المتتتوفى9292 :هتتت)ذ الجامعتتة الستتلتيةذ بنتتارو الهنتتدذ الطبعتتة
الاالاةذ  9232هت  9142 -م.

750
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويتهذ إستحاق بتن من تور
بتتتن بهتتترامذ أبتتتو يعقتتتوب المتتتروز ذ المعتتتروف بالكوستتت المتتتتوفى459 :هتتتت)ذ
الجامعة اإلسالميةذ المدينة المنورةذ الطبعة ارولىذ 9245هت 4334 -م.
المستدرك على ال حيحينذ أبو عبد اهلل الحاكم محمد بتن عبتد اهلل بتن
محمد النيسابور المتوفى235 :هت)ذ المحقق :م طتى عبد القادر عطاذ دار
الكتب العلميةذ بيرواذ الطبعة ارولىذ  9299ه– 9113م.
مسند ابن الجعدذ ابن الجعدذ المحقق :عبد المهد بن عبد القتادر بتن
عبد الهاد ذ مكتبة التالحذ الكوياذ الطبعة ارولىذ 9145م.
مسند أبي يعلىذ أبو يعلى أحمد بن علي بن الماُنى التميمي المو لي
المتوفى337 :هت)ذ المحقق :حسين سليم أسدذ دار المتأمون للتتراثذ دمشتقذ
الطبعة ارولىذ .9142 - 9232
مستتند إستتحاق بتتن راهويتتهذ إستتحاق بتتن راهويتته المتتتوفى 434 :هتتت)ذ
المحقق :عبد الاتور البلوشيذ مكتبة اإليمانذ المدينة المنورةذ الطبعة ارولىذ
 9119م.
مستند اإلمتتام أحمتتد بتتن حنبتتلذ أبتتو عبتتد اهلل أحمتتد بتتن محمتتد بتتن حنبتتل
الشتتيباني المتتتوفى429 :هتتت)ذ المحقتتق :شتتعيب اررنتتروطذ وآختترونذ مرسستتة
الرسالةذ الطبعة :ارولىذ  9249هت  4339 -م.
مستتند اإلمتتام التتدارميذ أبتتو محمتتد عبتتد اهلل بتتن عبتتد التترحمن التتدارميذ
المحقق :مرزوق بن هياو آل مرزوق الزهرانيذ الطبعة ارولىذ  9239هت.
مستتند الب تزار المنشتتور باستتم البحتتر الزختتارذ أبتتو بكتتر أحمتتد بتتن عمتترو
المعروف بالبزار المتوفى414 :هت) المحقق :محتوظ الترحمن زيتن اهللذ مكتبتة
العلوم والحكم  -المدينة المنورة.
مسند الحميد ذ أبو بكر عبد اهلل بن الزبير بن عيسى القرشي ارسد
الحميتتد المكتتي المتتتوفى491 :هتتت)ذ حقتتق ن و تته وختترج أحادياتته :حستتن
انيذ دار السقاذ دمشقذ الطبعة ارولىذ  9119م.
سليم أسد الد َ
َار ّ
المس ت َند ال َ تتحيح الم َختترج علتتى ت ِ
تحيح ُمستتلمذ أبتتو َعوانتتة َيعقُتتوب بتتن
ُ ّ َ
َ
اييني المتتتوفى  399هتتت)ذ طبعتتة الجامعتتة اإلستتالميةذ تحقيتتق:
إست َ
تحاق اإلست َ
تتر ّ
مجموعة من طالب الجامعة وأساتتتهم.
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مشتتارق ارنتتتوار علتتتى تتتحاح اآلاتتارذ عيتتتاض بتتتن موستتتى اليح تتتبي
السبتيذ أبو التضل المتوفى522 :هت)ذ المكتبة العتيقة ودار التراث.
الم تتنف فتتي ارحاديتتث واآلاتتارذ أبتتو بكتتر بتتن أبتتي شتتيبةذ عبتتد اهلل بتتن
محمد بن إبراهيم بن عامان بن خواستي العبسي المتوفى435 :هت)ذ المحقق:
كمال يوسف الحواذ مكتبة الرشد – الرياضذ الطبعة ارولىذ .9231
الم تتنفذ أبتتو بكتتر عبتتد التترزاق بتتن همتتام بتتن نتتافع الحميتتر اليمتتاني
ال تتنعاني المتتتوفى499 :هتتت)ذ المحقتتق :حبيتتب التترحمن ارعظمتتيذ المجلتتو
العلميذ الهندذ الطبعة الاانيةذ .9233
المطالب العالية بزوائد المسانيد الامانيةذ أبو التضل أحمد بن علي بن
محمتتد حجتتر العستتقالني المتتتوفى454 :هتتت)ذ المحقتتق )97 :رستتالة علميتتة
قدما لجامعة اإلمام محمد بن ستعودذ ستعد بتن نا تر الشتار ذ دار العا تمةذ
دار الايثذ السعوديةذ الطبعة ارولىذ 9291هت.
المعجم اروسطذ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميذ
أبتو القاستتم الطبرانتي المتتوفى393 :هتتت)ذ المحقتق :طتتارق بتن عتتوض اهلل بتتن
محمدذ وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيذ دار الحرمينذ القاهرة.
المعجم الكبيرذ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشاميذ أبو القاسم
الطبراني المتوفى393 :هت)ذ المحقق :حمد بتن عبتد المجيتد الستلتيذ مكتبتة
ابن تيمية – القاهرةذ الطبعة الاانية.
معجم مقاييو اللاةذ أحمد بن فارو بن زكريتاء القزوينتي التراز ذ أبتو
الحسين المتوفى315 :هت)ذ المحقتق :عبتد الستالم محمتد هتارونذ دار التكترذ
9311هت 9171 -م.
معرفتتة ال تتحابةذ أبتتو نعتتيم أحمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن أحمتتد بتتن مهتتران
ار بهاني المتوفى233 :هت)ذ المحقق :عادل بن يوسف العتزاز ذ دار التوطن
للنشرذ الرياضذ الطبعة ارولى  9291هت  9114 -م.
المانتتي شتترح مخت تتر الخرقتتيذ أبتتو محمتتد موفتتق التتدين عبتتد اهلل بتتن
أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدستي اتم الدمشتقي الحنبلتيذ الشتهي المتتوفى:
943هت)ذ دار إحيار التراث العربيذ رقم الطبعة ارولىذ 9235هت
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المتهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمذ أبو العبتاو أحمتد بتن عمتر
بن إبراهيم القرطبي  959 - 574هتت)ذ المحقتق :محيتي التدين ديتب ميستتوذ
وأحمد محمد السيدذ وآخترون...ذ دار ابتن كايترذ دمشتق  -بيتروا)ذ الطبعتة:
ارولىذ  9297هت  9119 -م.
المنهاج شرح حيح مسلم بن الحجاجذ أبو زكريا محيتي التدين يحيتى
بتتتن شتتترف النتتتوو المتتتتوفى979 :هتتتت)ذ دار إحيتتتاء التتتتراث العربتتتيذ بيتتترواذ
الطبعة الاانيةذ .9314
موسوعة أقتوال اإلمتام أحمتد بتن حنبتل فتي رجتال الحتديث وعللتهذ جمتع
وترتيتب :الستتيد أبتو المعتتاطي النتور ذ وعبتتد الترزاق عيتتدذ عتالم الكتتتبذ الطبعتتة
ارولىذ  9297هت  9117 /م.
الموستتتتوعة التقهيتتتتة الكويتيتتتتة تتتتادر عتتتتن :وزارة اروقتتتتاف والشتتتتئون
اإلسالمية – الكويا.
ميتزان اإعتتتدال فتتي نقتد الرجتتالذ شتتمو التتدين أبتو عبتتد اهلل محمتتد بتتن
أحمد التهبي المتوفى724 :هت)ذ المحقتق :علتي محمتد البجتاو ذ دار المعرفتة
للطباعة والنشرذ بيرواذ الطبعة ارولىذ  9344هت  9193 -م.
ن تتب الرايتتة رحاديتتث الهدايتتةذ جمتتال التتدين أبتتو محمتتد عبتتد اهلل بتتن
يوسف بن محمد الزيلعي المتوفى794 :هت) المحقق :محمتد عوامتةذ مرسستة
الريانذ بيرواذ الطبعة ارولىذ 9294هت9117-م.
النهاية في غريب الحديث وارارذ أبو السعاداا المبتارك بتن محمتد بتن
محمد الشيباني الجزر ابن ارايتر المتتوفى939 :هتت)ذ المحقتق :طتاهر أحمتد
التتتزاوىذ ومحمتتتود محمتتتد الطنتتتاحيذ المكتبتتتة العلميتتتةذ بيتتترواذ 9311هتتتت -
9171م.
نيل اروطارذ محمد بن علتي بتن محمتد بتن عبتد اهلل الشتوكاني اليمنتي
المتوفى9453 :هت)ذ المحقق :ع تام التدين ال تبابطيذ دار الحتديثذ م ترذ
الطبعة ارولىذ 9293هت 9113 -م.

