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 :اخلامس من شروط الصالة
ٌالكعبة، واستقباهلا شرط من شروط الصالة كما جاء يف : ، والقبلة هي"استقبال القبلة":قوله رمحه اهللا
ِ﴿فـول وجهك شطر اْلمسجد اْلحرام﴾القرآن الكرمي  َ ََ ِ ِ ْ َ َْ َ َ َ ْ ِّ َ صلى اهللا عليه وكما قال النيب . ]١٤٤ :البقرة [َ

ِهذه «:  ملا صلى إىل البيت وخرج قالوسلم ِ ْقبـلتكمَ ُ َُ  واستقباهلا يكون بالتوجه إىل جهتها بالنسبة ،»ِْ
ُ فيفرق ،ًللبعيد، وأما من كان حاضرا البيت احلرام فيجب عليه استقبال عني الكعبة يف قول عامة العلماء

ًبني من كان حاضرا عند الكعبة يراها، وبني من كان غائبا عنها َما « ؛ فالغائب فرضه استقبال جهتها؛ً
َبـين ا ْ ٌْلمشرق واْلمغرب قبـلةَ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َِ  : ألهل املدينة، وكما قال اهللا تعاىلصلى اهللا عليه وسلم كما قال النيب »ْ

َْ﴿فـول وجهك شطر﴾ َ َ َ ْ َ ِّ َ ِ﴿اْلمسجد اْلحرام﴾ جهة :أي َ َ َ ِ ِ ْ  ].١٤٤ :البقرة[ َ
 . األوىل هذه احلال"في غير شدة خوف"، فيما يسقط يف هذا الشرطرمحه اهللاقال 

 . ففي هاتني احلالني جيوز ترك استقبال القبلة"ٍ على راحلة في سفرونافلة ":احلال الثانية
ً﴿فإن خفتم فرجاال أو ركبانا﴾: لقول اهللا تعاىل أما األول َ ُْْ َ ً َ ِ َ َْ ُ ْ ِ ْ  فصلوا وأنتم :أي، معىن هذا ]٢٣٩ :البقرة [ِ

 .ٍمتشون إىل أي جهة توجهتم أو وأنتم راكبون
م نقلوا عن النيب   أنه صلى اهللا عليه وسلموأما احلال الثانية فقد ثبت ذلك عن مجاعة من الصحابة أ

 جاء صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، ومجيعهم ذكر ذلك يف سفره ،ِصلى إىل غري القبلة على راحلته
اهللا عليه صلى  وعن غريهم من أصحاب النيب ، وعن أنس، بن ربيعةعامرذلك عن ابن عمر، وعن 

ً فقيده العلماء بأن يكون نافلة؛ ألنه مل يكن يصنعه يف املكتوبات كما جاء يف وعلى آله وسلم، َ
احلديث، ويف سفر؛ ألنه إمنا نقلوا ذلك عنه يف السفر، واختلفوا يف النافلة على الراحلة يف احلضر على 

ا ال جتوز، وذهب طائفة من أ  السيما مع ،هل العلم إىل جوازهاقولني؛ اجلمهور من أهل العلم على أ
ًأن يكون سفرا، وهذا القول له هذا التباعد يف بعض املدن الكبرية اليت االنتقال من جهة إىل جهة يشبه 

 . من النظر أن النافلة جتوز على الراحلة يف احلضر والسفر؛ التفاقهما يف املعىنحظ
 


