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َما َبْيَن الَمْشرِِق َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  - 162

.َوالَمْغرِِب قِْبَلة   اُه الُبَخاِريُّ ، َوَقوَّ  « َرَواُه التِّْرِمِذيُّ

َقاَل: »َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َعَلى  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َعاِمرِ ْبِن َربِيَعَة  - 163

َهْت بِِه« ُمتََّفق  َعَلْيِه.  َراِحَلتِِه َحْيُث َتَوجَّ

: »ُيوِمُئ بَِرْأِسِه، َوَلْم َيُكْن َيْصنَُعُه فِي الَمْكُتوَبِة«.   َزاَد الُبَخاِريُّ

َع اْسَتْقَبَل بِنَاَقتِِه  : »كَ َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوِِلَبِي َداُوَد ِمْن َحِديِث َأَنٍس   اَن إَِذا َساَفَر َفَأَراَد َأْن َيَتَطوَّ

.  الِقْبَلَة، َفَكبََّر، ُثمَّ َصلَّى َحْيُث َكاَن َوْجُه ِرَكابِِه« َوإِْسنَاُدُه َحَسن 

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

اُه الُبَخاِريُّ َما َبْيَن الَمْشرِِق َوالَمْغرِِب قِْبَلة  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ، َوَقوَّ  (.« َرَواُه التِّْرِمِذيُّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان أن استقبال جهة  

 كان بعيداً يكفي. القبلة ملن  
 ،ما بني جهة الغرب و  (َوالَمْغرِِب ) ، ما بني جهة الشرق :يعين (َما َبْيَن الَمْشرِِق )قال: 

 . من كان يف املدينة وما يف وجهتها إىل الكعبة يكفي استقبال جهة اجلنوب  :أي
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

يدل على أن للا عز وجل جعل   (الَمْشرِِق َوالَمْغرِِب قِْبَلة  َما َبْيَن  )قوله:    املسألة األوىل:
 ومن ذلك شروق الشمس وغروهبا. ،ظهر اجلهات يف الكون آايت ت  

  :مثل العبادات يدل على أن للا جعل يف الشمس دالالت كثرية على  املسألة الثانية:
اية صالة املغرب ية الظهر، وغروب الشمس: بدبدا :والزوال ،هناية الفجر :طلوع الشمس

 ومن ذلك القبلة.  وهكذا،
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وََحۡيُث َما }لقوله سبحانه:  ؛من كان بعيداً عن القبلة فيكفي فيه اجلهة املسألة الثالثة:
ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه  واالحنراف اليسري ما دام  أي: جهة املسجد احلرام، [144 ]البقرة:  {ۥ  ُكنُتۡم فََول

 . يف اجلهة ال يضر
إذ ال يلزم ملن كان بعيداً التوجه إىل عني الكعبة   ؛يدل على يسر اإلسالم  املسألة الرابعة:

أما   ،إذ قد ال تتاح آلة معرفة عني القبلة لكل أحد  ؛عرفة القبلةملحىت ولو مع تطور الصناعات  
 .من كان قريباً من الكعبة فقبلته هي إصابة عني الكعبة 

 
َقاَل: »َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي   َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َعاِمرِ ْبِن َربِيَعَة  )مث بعد ذلك قال:  

َهْت بِِه« ُمتََّفق  َعَلْيهِ   .(َعَلى َراِحَلتِِه َحْيُث َتَوجَّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان جواز صالة النافلة 

 .إىل غري القبلة يف السفر
ويدخل يف ذلك ما يف  ،دابته :أي (ى َراِحَلتِهِ َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َعلَ )قال: 

 .حكمها من السيارات والطائرات والسفن
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

: أن  (1)يف السفر كما يف لفظ مسلم :أي (َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص)قوله:  املسألة األوىل:
السُّْبَحَة اِبللَّْيِل يف السََّفِر َعَلى َظْهِر رَاِحَلِتِه َحْيث   َرس وَل للِا ملسو هيلع هللا ىلص ي َصلِ ي  رََأى»عامر بن ربيعة: 

 . ة كما سيأيتل لكن بقيد الناف ،فدل على جواز التوجه إىل غري القبلة يف السفر «تـََوجََّهتْ 
يدل على حرص اإلسالم على اغتنام العبادات حىت يف السفر يصلي  الثانية: املسألة

 .النافلة ولو إىل غري القبلة مما يدل على عناية اإلسالم ابلصالة
من كان مسافرًا يف طائرة مثاًل أو سيارة له أن   (َعَلى َراِحَلتِهِ )قوله:  الثالثة: املسألة
 إىل غري القبلة. -أو ركعيت الفجر  ،مثل: صالة الليل - يصلي النافلة
 .(ُمتََّفق  َعَلْيهِ )قال: 

: »ُيوِمُئ بَِرْأِسِه، َوَلْم َيُكْن َيْصنَُعُه فِي الَمْكُتوَبةِ )مث بعد ذلك قال:   .( َزاَد الُبَخاِريُّ
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وأنه خاص ابلنافلة    ،لبيان كيفية الصالة على الراحلة  ؛املصنف رْحه للا هذه الرواية  ساق
 .كما سبق  يف السفر

 :على عدة مسائل الرواية تدل هوهذ
من السيارة   - يدل على أن من كان على الراحلة  (ُيوِمُئ بَِرْأِسهِ )قوله:  األوىل: املسألة

اء  ميولو إب ،والركوع أخفض من القيام ،جيعل السجود مبيل رأسه أخفض من الركوع -وحنوها 
 . السيارة مثالً وهو يصلييسري كمن يقود 

يدل على أن الصالة إىل غري  (َوَلْم َيُكْن َيْصنَُعُه فِي الَمْكُتوَبةِ )قوله:  الثانية: املسألة
 القبلة بشرطني:

 أنه يف السفر. :سبق يف احلديث األولول: الشرط األ
ال   يف السيارة وحنوها لغري عذر فدل على أن صالة الفريضة ،يف النافلة الشرط الثاين: 
 ودها.جوكذا لو مل يتم ركوعها وس ،تصح إىل غري القبلة

ر يف س ِ يَ يـ   يدل على أن اإلسالم (َوَلْم َيُكْن َيْصنَُعُه فِي الَمْكُتوَبةِ ) قوله: الثالثة: املسألة
ومن ذلك الصالة إىل غري القبلة يف النافلة دون   ،أحكام صالة النافلة أكثر مما يف الفريضة

 يف السفر. الفريضة
، أو إذا كانت أما يف الفريضة فمن كان يف الطائرة مثالً إذا استطاع أن يصلي يف الطائرة

السيارة ذات سقف مرتفع ويستطيع أن يقوم ويركع ويسجد يفعل ذلك، وإذا مل يستطع أن  
ج الوقت قبل هبوط الطائرة فإنه يفعل من األركان ما  وخيشى أن خير ، يقوم أو يركع ويسجد

 .يستطيع
فيقوم وهو يف مكانه حال القراءة ويركع والسجود يومئ ن يستطيع القيام اإذا ك :فمثال

أما النافلة فله أن   ،مع استقبال القبلة يف الفريضة ، يفعل من األركان ما استطاع :يعين وهكذا،
 لقبلة إذا كان يف سفر.ولو إىل غري اي يصليها على الكرس

 
: »َكاَن إَِذا َساَفَر َفَأَراَد َأْن َرِضَي اهللُ َعنْهُ َداُوَد ِمْن َحِديِث َأَنٍس َوِِلَبِي ): بعد ذلك قال مث

عَ   ( ...َيَتَطوَّ



4 

أراد أن يصلي النافلة فليتوجه إىل القبلة لبيان أن من    ؛ذه الروايةهاملصنف رْحه للا    ساق
 .حال تكبرية اإلحرام فقط

 وهذه الرواية تدل على عدة مسائل:
عَ )قوله:    األوىل:  املسألة يتطوع  كان    ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن النيب    (َكاَن إَِذا َساَفَر َفَأَراَد َأْن َيَتَطوَّ

 يف سفره.
يدل على أن من أراد أن يصلي  (بِنَاَقتِِه الِقْبَلَة، َفَكبَّرَ اْسَتْقَبَل )قوله:  :ةاملسألة الثاني

  ، مث بعد ذلك له أن ينحرف إىل غري القبلة، افلة يشرتط أن يتوجه يف بداية الصالة إىل القبلةنال
فحديث عامر أصح من   -حديث عامر  -ولكن هذا احلديث ال يناهض ما يف الصحيحني 

 فله أن يبتدئ صالة النافلة يف السفر ولو إىل غري القبلة.  حديث أنس،
يدل  أي: بعد تكبرية اإلحرام،  (ُثمَّ َصلَّى َحْيُث َكاَن َوْجُه ِرَكاِبهِ )قوله:  املسألة الثالثة:

 . كما سبقيف السفر  على أن بقية أركان الصالة تؤدى إىل غري القبلة 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،أعلموللا 

 


