
 التوجو إلى الكعبة في الصالةالمحاضرة الرابعة 

 
 ِجدِ قال تعالى: }َقْد َنَرى َتَقمَُّب َوْجِيَك ِفي السََّماء َفَمُنَولَِّينََّك ِقْبَمًة َتْرَضاَىا َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر اْلَمسْ 

نَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَمُموَن َأنَّوُ  اْلَحقُّ ِمن  اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَىُكْم َشْطَرُه َواِ 
 411رَّبِِّيْم َوَما الّمُو ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُموَن {البقرة

    
جعميا اهلل سبحانو وتعالى منارًا لمتوحيد ،  الكعبة ىي بيت اهلل الحراـ ، وقبمة المسمميف ،    

( ، 79المائدة ) {جعل اهلل الكعبة البيت الحرام قياما لمناس)  : ورمزا لمعبادة ، يقوؿ اهلل تعالى
إن أول بيت وضع  : ( وىي أوؿ بيت وضع لمناس مف أجؿ عبادة اهلل جؿ وعال ، قاؿ تعالى

 .79ؿ عمرافآ ) {لمناس لمذي ببكة مباركا وىدى لمعالمين
تاريخيا في عيد نبي اهلل  ويبتدئولمكعبة المشرفة تاريخ طويؿ ، مرت فيو بمراحؿ عديدة ،    

حيف أمره اهلل سبحانو وتعالى بأف يسكف مكة ىو  -عمييما السالـ  - إسماعيؿ وولده إبراىيـ
 . وأىمو ، وكانت مكة في ذلؾ الوقت جدباء قاحمة

في القرف الثالث ية في مكة مف "العماليؽ" و"جرىـ" ثـ استقرت بعض القبائؿ العرب   
وىي جزء مف جرىـ حيث ظير عمرو بف لحى وىو أوؿ زعيـ  ثـ جاءت ) خزاعة (،الميالدي

لقبيمة خزاعة اخترع عبادة األصناـ، ثـ ظيرت قريش وىي مف كنانة أحد قبائؿ مضر تحت 
 أمرة قصي بف كالب جد النبي الرابع.

عبة أكثر مف مرة نتيجة لكثرة السيوؿ والعوامؿ المؤثرة في البناء ، وكاف وتصدع بناء الكثـ    
 أفراد تمؾ القبيمتيف يتولوف إصالحيا ، ورعايتيا

ومرت السنوف ، حتى قامت قريش ببناء الكعبة ، وذلؾ قبؿ البعثة بخمس سنيف ، وكاف بناء    
ف غير طيف ، مما الكعبة آنذاؾ عمى ىيئة حجارة منضودة موضوعة بعضيا فوؽ بعض م

جعؿ السيوؿ التي تجتاح مكة بيف الحيف واآلخر تؤثر عمى متانة الكعبة فأوىت بنيانيا ، 
وصدعت جدرانيا ، حتى كادت أف تنيار ، فقررت قريش إعادة بناء الكعبة بناء متينا يصمد 

عشر فقاؿ : " يا م أبو وىب بف عمرو أماـ السيوؿ ، ولما أجمعوا أمرىـ عمى ذلؾ وقؼ فييـ
يدخؿ فييا مير بغي ، وال بيع ربا ، وال  تدخموا في بنائيا مف كسبكـ إال طيبا ، ال قريش ، ال



مظممة أحد مف الناس" لكف قريشا تييبت مف ىدـ الكعبة ، وخشيت أف يحؿ عمييـ بذلؾ سخط 
ىو يقوؿ أنا أبدؤكـ في ىدميا، فأخذ المعوؿ وبدأ باليدـ و   -  الوليد بف المغيرة اهلل ، فقاؿ ليـ

: الميـ لـ نزغ ، وال نريد إال الخير ، فيدـ مف ناحية الركنيف ، فترقب الناس ليمتيـ ليروا ىؿ 
شر بسبب ما فعؿ ؟ فمما رأوه يغدو عمييـ ال بأس بو ، قامو إلى الكعبة فأكمموا  المغيرة أصاب

 ـ. عميو السال - إبراىيـ ىدميا ، حتى لـ يبؽ منيا إال أساس
 

 -سبب النزول:
نزلت اآلية في تحويؿ القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة بسبب أف النبي )صمى اهلل 

عميو والو وسمـ( كاف يتوجو إلى الكعبة في الصالة، فقد كاف )صمى اهلل عميو والو وسمـ( يتجو 
إلى بيت المقدس لمدة ال تقؿ عف ستة عشر شيرا أو سبعة عشر شيرا وكاف النبي )صمى اهلل 

" قد نرى تقمب وجيك في السماء  مـ( يحب أف يتوجو إلى الكعبة فأنزؿ اهلل تعالىعميو والو وس
" 

 
 -المعنى العام:

كاف رسوؿ اهلل عميو الصالة والسالـ يتوجو إلى بيت المقدس في الصالة كما كاف أنبياء 
ة بني إسرائيؿ يفعموف، ولكنو كاف يحب استقباؿ الكعبة ألنيا قبمة أبيو إبراىيـ )عميو الصال

يقولوف يخالفنا محمد في الديف ويتبع  ،والسالـ(، ألنو ادعى إلى إيماف العرب ولمخالفة الييود
قبمتنا، ولوال ديننا لـ يدر أيف يتوجو في صالتو، مف أجؿ ىذا كره النبي أف يبقى متوجيا إلى 

 قبمتيـ، وأحب التوجو إلى الكعبة ولكنو لـ يسأؿ اهلل تعالى ذلؾ.
 رى تقمب وجيك ", " فمنوليك قبمة ترضاىا "." قد ن ومعنى اآلية

أي فمنوجيؾ ولنحولؾ في الصالة إلى قبمة تيواىا وتميؿ نفسؾ إلييا ألىداؼ صحيحة 
أضمرتيا في نفسؾ تريد بيا اجتماع الناس عمى قبمة واحدة، ويكوف مف وراء ذلؾ خير كثير 

 وعظيـ.
بة المشرفة رمز التوحيد ومظير فوؿ وجيؾ نحو المسجد الحراـ وتمقاه، ولي وجيؾ نحو الكع

ـْ ِفي : (عميو السالـ)اإليماف وقبمة أبي األنبياء إبراىيـ  ـْ َوَما َجَعَؿ َعَمْيُك قاؿ تعالى: }ُىَو اْجَتَباُك
ـُ اْلُمْسِمميَف{)الحج  اُك ـَ ُىَو َسمَّ ـْ ِإْبَراِىي مََّة َأِبيُك  (97الدِّيِف ِمْف َحَرٍج مِّ



، اتبعو بخطاب عاـ (صمى اهلل عميو والو وسمـ)ص بالنبي خطاب خا" فول وجيك " وقولو 
فنذكر خطاب المؤمنيف بعد خطاب  " وحيثما كنتم فولوا وجيكم شطره " :لممؤمنيف فقاؿ تعالى

، مع أف خطاب النبي خطاب المتو وذلؾ مف باب االىتماـ (صمى اهلل عميو والو وسمـ)النبي 
ؿ المدينة وحدىـ ألف األمر بالتوجو نحو الكعبة كاف بشأف الكعبة ودفع توىـ أف الكعبة قبمة أى

في المدينة فربما يظف البعض أف قبمة بيت المقدس ال تزاؿ باقية، فدفعا ليذا اإليياـ كاف 
التصريح بعموـ الحكـ فبيف اهلل سبحانو وتعالى أنيا قبمة لجميع المصميف في مشارؽ األرض 

 ومغاربيا.
أف القبمة إلى الكعبة ىي الحؽ، وىي قبمة إبراىيـ عميو السالـ،  " وأن الذين أوتوا الكتاب ...."

نما  وأف عمماء الييود والنصارى يعمموف أف تحويؿ القبمة إلى الكعبة حؽ مأمور بو مف ربيـ وا 
في بشارة األنبياء ليم أن يكون نبي من صفاتو كذا وكذا وكان في عمموا ذلؾ ألف كاف 

 .صفاتو أنو يصمي إلى القبمتين
" وما اهلل بغافل وليـ عند التحويؿ ما أمرت بيذا يا محمد، عناد ومكابرة، فأنزؿ اهلل تعالى فق

صمى اهلل عميو والو )أي ليس يغافؿ عما يعمؿ ىؤالء مف كتماف صفة محمد  عما يعممون "
 ، وعنادىـ في عدـ اإليماف.(وسمـ

اف اهلل سبحانو وتعالى ال يغادر فيو وعد لممؤمنيف ووعيد لمكافريف، ف " وما اهلل بغافل "وقولو 
}َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه َوَمن : صغيرة وال كبيرة إال فيحصييا عميكـ وعمييـ ، قاؿ تعالى

 (7,8 الزلزلة)َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه {
 

 األحكام الشرعية
 

 -أوال: حكم استقبال القبمة :
سالم عمى أن استقبال القبمة شرط من شروط صحة الصالة المفروضة اتفق عمماء اإل

إال لضرورة في الفريضة كالقتاؿ فإف المقاتؿ تكوف قبمتو جية آمنة، أو لرخصة في  والنافمة,
النافمة إذا كاف راكبا عمى دابة أو في سفينة ال يستقر بيا فقبمتو حيث توجيت بو دابتو أو 

 ى إن المشاىد لمكعبة فرض عميو استقبال عين الكعبة.وقد اجمع العمماء عمسفينتو، 
 أما إذا لـ يكف مشاىدا ليا فيؿ يجب عميو استقباؿ عيف الكػعبة أـ يكفػي استقبػػاؿ جيتيا؟



 :اختمؼ العمماء في ذلؾ إلى فريقيف
 

إلى أف الواجب استقباؿ عيف الكعبة لممشاىد، وأما  الشافعية والحنابمةذىب  الفريق األول:
 ئب فال بد لو مف قصد اإلصابة مع التوجو إلى الجية، وقد ساقوا لذلؾ أدلة منيا:الغا

فشطر الشيء جانبو الذي يكوف  " فول وجيك شطر المسجد الحرام "ظاىر اآلية  الكتاب: .1
 محاذيا لو.

أنو لما دخؿ البيت دعا في نواحيو كميا،  (صمى اهلل عميو والو وسمـ)روي عف النبي  السنة: .2
 حتى خرج منو فمما خرج صمى ركعتيف في قبؿ الكعبة، وقاؿ ىذه القبمة.ولـ يصمي 

 ومعنى قوؿ النبي حصر القبمة في الكعبة عينيا ال غيرىا.
في تعظيـ الكعبة أمر بمغ مبمغ التواتر،  (صمى اهلل عميو والو وسمـ)أف مبالغة الرسوؿ  القياس: .3

زيد باؿ عيف الكعبة يوجب موالصالة مف أعظـ شعائر الديف، وتوقيؼ صحتيا عمى استق
 .الشرؼ و فوجب أف يكوف مشروعا

 
إلى أف الواجب لمغائب استقباؿ جية  األمامية والحنفية والمالكيةذىب  -الفريق الثاني:

 -:الكعبة، وأما دليميـ عمى ذلؾ
يفيـ مف ذلؾ أف مف  " فول وجيك شطر المسجد الحرام "فظاىر قولو تعالى  الكتاب:   

الذي فيو المسجد الحراـ فقد ولى وجيو شطره ، سواء أصاب عيف الكعبة أـ ال  استقبؿ الجانب
 ، ويكوف قد آتى بما أمر بو، وىو جية المسجد الحراـ .

1.  
ما بين المشرق والمغرب قبمة  (أنو قاؿ (صمى اهلل عميو والو وسمـ)روي عف النبي  السنة:   
). 

ىل المسجد , والمسجد قبمة  ألىل الحرم البيت قبمة أل : )ما روي عف ابف عباس مرفوعا قاؿ
 .( , والحرم قبمة ألىل األرض في مشارقيا ومغاربيا من أمتي

 
فيو أف أىؿ مسجد قباء كانوا في صالة الصبح مستقبميف لبيت المقدس  فعل الصحابة:   

ب مستدبريف الكعبة فقيؿ ليـ أف القبمة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا في الصالة مف غير طم



عمييـ ذلؾ وسمي مسجدىـ  (صمى اهلل عميو والو وسمـ)دليؿ عمى الكعبة ولـ ينكر رسوؿ اهلل 
بذي القبمتيف، وال يمكف معرفة عيف الكعبة إال بعد الوقوؼ عمى أدلة ىندسية يطوؿ النظر فييا 

 فكيؼ يمكف أف يكونوا قد أدركوىا في ظممة الميؿ وفي أثناء الصالة.
 

الكعبة واجبا لوجب أف يكوف تعميـ الدالئؿ اليندسية واجبا،  عيف استقباؿ لو كافالمعقول:      
ولما كاف  بو فيو واجب  ألنو ال يتـ الواجب إال بمعرفة الطرؽ اليندسية وما ال يتـ الواجب إال

 تعمـ الدالئؿ اليندسية غير واجب كاف استقباؿ عيف الكعبة غير واجب.
 

اني ىو األرجح الف استقباؿ عيف الكعبة تكميؼ ما ال يصؿ رأي الفريؽ الث الرأي الراجح:     
 إليو، وأما استقباؿ الجية فيو الصحيح لثالثة أوجو ىي:

 أنو الممكف الذي يرتبط بو التكميؼ. .1
والشطر الناحية أو  " فول وجيك شطر المسجد الحرام "المأمور بو في القراف في قولو تعالى   

 الجية.
ؼ الطويؿ الذي يعمـ قطعا أنو أضعاؼ عرض البيت ىذا باإلضافة أف العمماء احتجوا بالص  

إلى فعؿ الصحابة الذيف استداروا إلى الكعبة بعد إف كانوا مستقبميف بيت المقدس فمـ يتحروا 
نما اكتفوا بجيتيا.  عيف الكعبة في استدارتيـ وا 

 
 -ثانيا: حكم الصالة فوق ظير الكعبة:

مف ذىب إلى عدـ صحة الصالة عمى ظير الكعبة ألف انقسـ العمماء إلى فريقيف، فمنيـ 
نما يستقبؿ شيء أخر.  المستعمي عمييا ال يستقبميا وا 

ومنيـ مف ذىب إلى جواز الصالة فوؽ ظير الكعبة مع الكراىية لما في االستعالء عمييا مف 
 .سوء األدب، إال أف الصالة صحيحة ألف القبمة ىي الجية مف قرار األرض إلى عناف السماء

 
 


