
 41المحاضرة رقم 

         عبادات -المادة: فقه 

   المرحلة: األولى/مسائي

 المصدر: كتاب االختيار في الفقه الحنفي

 الصالة في األفعال -إستقبال القبلة عنوان الدرس: 

 

 من فكل[ 411: البقرة{ ]شطره وجوهكم فولوا: }تعالى فلقوله القبلة استقبال أماو

 لقٌام( جهتها إلى ٌتوجه عنها نائٌا كان وإن عٌنها، إلى ٌتوجه الكعبة بحضرة كان

 .الطاقة بقدر التكلٌؾ ألن;  عٌنها مقام العجز عند الجهة

 وجه فثم تولوا فأٌنما: }تعالى لقوله( قدر جهة أي إلى ٌصلً خائفا كان وإن: )قال

 خشبة على ٌكون أن أو والسبع، العدو من الخوؾ فٌه وٌستوي[ 441: البقرة{ ]هللا

 موضع والقبلة بالعذر، العجز لتحقق ؼرق القبلة إلى توجه إن ٌخاؾ البحر فً

 تجوز وال ٌنقل، ألنه بالبناء اعتبار وال السماء، عنان إلى هناك من والهواء الكعبة

 اعتبار ال أنه فدل جاز، الكعبة من أعلى جبل على صلى ولو حجارته، إلى الصالة

 .بالبناء

( أخطأ وإن ٌعٌد وال وصلى، اجتهد ٌسأل من له ولٌس القبلة علٌه اشتبهت وإن: )قال

 كل فصلى مظلمة، لٌلة فً القبلة علٌهم اشتبهت الصحابة من جماعة أن» روي لما

 ؼٌر إلى الخطوط وجدوا أصبحوا فلما خطا، ٌدٌه بٌن وخط جهة إلى منهم واحد

 ، «صالتكم تمت: فقال - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول بذلك فأخبروا القبلة،

 إذ التحري جهة إلى التوجه علٌه الواجب وألن ، «علٌكم إعادة ال: »رواٌة وفً

 .الوسع بقدر التكلٌؾ

 لما قباء أهل أن: »روي لما( وبنى استدار الصالة فً وهو بالخطأ علم فإن: )قال

 بالقبلة علم لما ألنه وهذا ، «إلٌها استداروا الفجر صالة فً وهم القبلة نسخ بلؽهم

 فعل استحسن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً ألن فٌستدٌر; إلٌها التوجه فرضه صار

 .باإلعادة ٌأمرهم ولم قباء أهل

;  ٌسأله فلم ٌسأله من عنده كان إن وكذلك( أعاد فأخطأ اجتهاد بؽٌر صلى وإن: )قال

 علٌه إعادة فال أصاب أنه علم فإن والسؤال، بالتحري االستدالل واجب ترك ألنه

 أصاب أنه الصالة فً علم ثم بالتحري ال شرع ولو القبلة، إلى التوجه لوجود



 هذه إلى ٌستأنؾ قطعها لو ألنه فٌها، ٌمضً: ٌوسؾ أبو وقال. التحرٌمة ٌستأنؾ

 القوي وبناء القبلة، بجهة لتٌقنه أقوى العلم بعد حاله أن ولهما. فٌه فائدة فال الجهة

 ٌبنً، ال والسجود الركوع على قدر إذا المومً: قلنا ولهذا ٌجوز، ال الضعٌؾ على

 ؼٌرها إلى فصلى جهة إلى اجتهاده أداه ومن هنا، كذا الضعٌؾ على القوي بناء ألنه

 .القبلة أصاب أنه علم وإن فسدت

 ترك أنه ولهما. القبلة إصابة وهو المقصود لحصول جائزة هً: ٌوسؾ أبو وقال

 النٌة ترك إذا كما فصار التحري، جهة إلى الصالة وهو االفتتاح عند لزمه فرضا

 وألنه ، «بالنٌة األعمال إنما: »- والسالم الصالة علٌه - فلقوله النٌة وأما. ونحوها

 هللا لٌعبدوا إال أمروا وما: }تعالى قال. باإلخالص أمرنا وقد بالنٌة، إال إخالص ال

 [ .1: البٌنة{ ]الدٌن له مخلصٌن

 أي بقلبه ٌعلم أن وهً بالتحرٌمة، متصلة نٌة فٌها ٌدخل التً الصالة وٌنوي: )قال

 النٌة: الحسن بن محمد قال. القلب عمل  النٌة ألن( باللسان معتبر وال هً، صالة

 ٌنوي أن واألحوط;  أفضل بٌنهما والجمع سنة، باللسان وذكرها فرض، بالقلب

 من خرج فٌمن محمد وعن. الطحاوي قاله كما للتكبٌر مخالطا أي: للشروع مقارنا

 ٌجوز النٌة تحضره ولم كبر اإلمام إلى انتهى فلما جماعة، فً الفرض ٌرٌد منزله

 نٌة ٌكفٌه التطوع ٌرٌد كان إن ثم نوى، ما تحقٌق على باإلقبال نٌته على باق ألنه

 ظهر أو الوقت فرض ٌنوي الوقتٌة وفً الفرض، ٌعٌن القضاء وفً الصالة، أصل

 .الوقت

 اإلمام صالة فً الشروع ٌنوي أو( والمتابعة الوقت فرض ٌنوي مأموما كان وإن)

 .صالته فً باإلمام االقتداء ٌنوي أو

 

 [الصالة في األفعال باب]

{ المؤمنون أفلح قد: }تعالى لقوله( صالته فً ٌخشع أن للمصلً وٌنبؽً: )قال 

 هللا صلى - وكان[ »2: المؤمنون{ ]خاشعون صالتهم فً هم الذٌن[ }4: المؤمنون]

 . «المرجل كأزٌز أزٌز لجوفه كان صلى إذا - وسلم علٌه

 ال كان - والسالم الصالة علٌه - أنه: »روي لما( سجوده موضع إلى نظره وٌكون)

 التعظٌم إلى أقرب وهو ، «تعالى هلل تخشعا سجوده موضع صالته فً بصره ٌجاوز

 .وشماال ٌمٌنا الطرؾ إرسال من



{ فصلى ربه اسم وذكر: }تعالى لقوله( كبر الصالة فً الدخول أراد ومن: )قال

 ٌضع حتى امرئ صالة هللا ٌقبل ال: »- والسالم الصالة علٌه - وقال[ 41: األعلى]

 ٌشتمل آخر بلفظ افتتح وإن أكبر، هللا: وٌقول القبلة وٌستقبل ، «مواضعه الطهور

 .أجزأه أكبر الرحمن كقوله آخر باسم أو والتسبٌح كالتهلٌل والتعظٌم الثناء على

 هللا األكبر، هللا أكبر، هللا: قوله وهو التكبٌر بلفظ إال ٌجوز ال: ٌوسؾ أبو وقال

 فً سواء وفعٌل وأفعل أكبر، هللا المتوارث ألن;  ٌحسنه ال أن إال كبٌر، هللا الكبٌر،

 فً نزلت[ 41: األعلى{ ]فصلى ربه اسم وذكر: }تعالى قوله ولهما. تعالى صفاته

 ولو. ٌجوز ال الواحد بخبر الكتاب وتقٌٌد الذكر، مطلق اعتبر فقد االفتتاح تكبٌرة

 .الذكر لوجود حنٌفة أبً عند جاز الرحمن أو هللا بقوله افتتح

 اللهم،: قال ولو أعظم، أو أجل كقوله الصفة إلٌه ٌضم أن إال ٌجوز ال: محمد وقال

 اللهم: قال ولو النداء، عن خلؾ المشددة والمٌم هللا، ٌا: ومعناه ٌجوز أنه األصح

 جاز، بالنٌة واألمً األخرس افتتح ولو خالص، بتعظٌم لٌس ألنه ٌجوز ال لً اؼفر

 بعده السالم وفً بعده، وعندهما اإلمام لتكبٌر مقارنا المأموم ٌكبر أن واألفضل

 أفضل، إلٌه فالمسارعة العبادة، فً شروع التكبٌر أن حنٌفة ألبً والفرق باالتفاق،

 فً المد وألن السنة، وهو التكبٌر وٌحذؾ أفضل، فاإلبطاء منها، خروج والسالم

 .العربٌة حٌث من لحن آخره وفً استفهاما، لكونه كفر أوله

 لوائل - وسلم علٌه هللا صلى - لقوله( أذنٌه شحمتً إبهاماه لٌحاذي ٌدٌه وٌرفع: )قال

 ٌرفعهما أن وهو ، «أذنٌك حذاء ٌدٌك فارفع الصالة افتتحت إذا: »حجر بن

 وهكذا األصابع، بٌن ٌفرج وال القبلة نحو الكؾ مع األصابع تكون حتى منصوبتٌن

 .العٌدٌن وصالة القنوت تكبٌرة

 إال األٌدي ترفع ال: »- وسلم علٌه هللا صلى - لقوله( سواها تكبٌرة فً ٌرفعهما وال)

 .تعالى هللا شاء إن نذكرها الحج فً وأربعا الثالثة، هذه وذكر ، «مواطن سبع فً

: - وسلم علٌه هللا صلى - لقوله( سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌعتمد ثم: )قال

 على الٌمٌن ووضع السحور، وتأخٌر اإلفطار، تعجٌل: األنبٌاء أخالق من ثالث»

 بكفه وٌقبض لها أستر ألنه صدرها على ٌدها تضع والمرأة «السرة تحت الشمال

 تكبٌرة فً وهكذا التعظٌم، فً أبلػ فهو التكبٌر من فرغ كلما الٌسرى رسػ الٌمنى

 - هللا رحمه - حنٌفة أبً عن الحسن وروى. كالقراءة ممتد قٌام ألنه والجنازة القنوت

 ال قومة ألنها ،- هللا رحمهم - مشاٌخنا اختٌار وهو محمد قول وهو فٌهما، اإلرسال

 ال الوضع ألن ٌرسلهما العٌدٌن تكبٌرات وبٌن والسجود، الركوع بٌن كما فٌها قراءة

 .التكبٌرات لتتابع ٌفٌد



 وقال. علٌه ٌزٌد وال ثناؤك وجل محمد وزاد( آخره إلى اللهم سبحانك: وٌقول: )قال

 وردت األخبار ألن;  آخره إلى - وجهً وجهت - قوله وبٌن بٌنه ٌجمع: ٌوسؾ أبو

 عن - عنهما هللا رضً - وأنس مسعود ابن روى ما ولهما. بٌنهما فٌجمع بهما

 سبحانك قرأ الصالة الفتتاح كبر إذا كان أنه: »- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول

 روي وما. - عنهما هللا رضً - وعمر بكر أبً عن روي وهكذا آخره، إلى «اللهم

 كان أنه روي كما نسخ التسبٌح شرع فلما اإلسالم، ابتداء فً كان التوجه حدٌث من

 فلما ، «وجهً لك سجد: »السجود وفً ، «ظهري لك ركع: »الركوع فً ٌقول

 سبح: }ونزل الركوع فً جعلوه[ " 41: الواقعة{ ]العظٌم ربك باسم فسبح: }نزل

 قبله، ٌقولونه كانوا ما ونسخ السجود فً فجعلوه[ 4: األعلى{ ]األعلى ربك اسم

 .الحدٌثٌن بٌن توفٌقا فٌه نحن فٌما فكذلك


