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ً
 و مصلیا

ً
الجواب حامدا

خۺرکانۺاکیفۺےہۺوجۺداںیئۺاورۺابںیئۺ......(۱)
ُ
ۺدرےجۺکتۺےہ۔ایسۺ۴۵،۴۵سجۺرطحۺامنزۺںیمۺتہجِۺہلبقۺیکۺرطفۺر

ۺدرےجۺکتۺرحنمفۺانبایۺاجےئۺاورۺ۹۰ۺدرےجۺاورۺنکممۺوہۺوتۺ۴۵رطحۺتیبۺاالخلءۺںیمۺیھبۺتہجِۺہلبقۺاکۺاابتعرۺےہ،اورۺ

ۺدرےجۺ۴۵بجۺکتۺاسۺیکۺتمسۺدرتسۺہنۺوہاجےئۺوتۺاامعتسلۺرکےنۺواولںۺرپۺالزمۺےہۺہکۺتمسِۺہلبقۺےسمکۺازۺمک

 ۔(۶۲؍۱۳۴۳:اوبتلبیذکاۺیفۺ)رحنمفۺوہرکۺںیھٹیبۺاتہکۺہلبقۺیکۺےبۺادیبۺہنۺوہاورۺاسۺرپۺاافعتسرۺیھبۺرکےتۺرںیہ

( 341 / 1)- الدر المختار 
 اخل...استقباؿ قبلة واستدبارىا)حترميا  (كما كره)

. جهتها كما يف الصالة فيما يظهر: أي (استقباؿ قبلة: قولو):رد احملتارويف 
( 38 / 1)- العرف الشذي للكشميري 

استنبط الغزايل رمحو اهلل من  (ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا  ): قولو 
حديث الباب أف الواجب يف الصالة إدراؾ جهة القبلة ال عينها ، ألنو عليو 

الصالة والسالـ ذكر أربع جوانب ، وإدراؾ اجلهة يتحقق بإمكاف اخلط 
ادلستقيم بني بيت اهلل وصدر ادلصلي ، ونقل ابن عابدين أف االستقباؿ 

. واالستدبار عند اخلالء معترب باعتبار العضو ادلخصوص ال الوجو 
( 258 / 2)- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 ال تستقبلوا القبلة أي جهة الكعبة تعظيما ذلا وال تستدبروىا تكرميا ذلا 

خۺےلبقۺےسۺٹہۺ......(۲،۳)
ُ
ایسیۺامعروتںۺےکۺاماکلنۺےئلیکۺالصۺمکحۺہیۺےہۺۺہکۺوہۺانۺتیبۺاالخلؤںۺوکۺوتڑۺرکۺانۺاکۺر

رکانبںیئ،ارگۺانگہۺےسۺےنچبۺےئلیکۺوتڑکاۺتہبۺرخہچۺیھبۺرکانۺڑپےۺوتۺاسۺںیمۺلخبۺےسۺاکمۺںیہنۺانیلۺاچےئہ،رشتعیۺےکۺ

 ااکحمۺرپۺلمعۺرکانۺامتمۺاصمحلۺرپۺّدقممۺےہ۔

اوربجۺکتۺاسۺیکۺتمسۺدرتسۺہنۺوہاجےئۺوتۺاامعتسلۺرکےنۺواولںۺرپۺالزمۺےہۺہکۺتمسِۺہلبقۺےسۺرحنمفۺوہرکۺ

 ںیھٹیب،اورۺاسۺرپۺاافعتسرۺیھبۺرکےتۺرںیہ۔

( 13 / 1)- سنن الترمذي 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم إذا أتيتم : عن أيب أيوب األنصاري قاؿ 

الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائط و ال بوؿ و ال تستدبروىا و لكن شرقوا أو 
غربوا فقاؿ أبو أيوب فقدمنا الشأـ فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة 

 فننحرؼ عنها ونستغفر اهلل
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خۺہلبقۺیکۺرطفۺ......(۴)
ُ
تیبۺاالخلءۺایۺاشیپبۺاخونںۺوکۺارطسحۺانبانۺہکۺاشیپبۺایۺاضقءۺاحتجۺرکےنۺواےلۺاکۺر

خۺےسۺٹہۺرکۺاںیہنۺاامعتسلۺ
ُ
وہاجےئۺاجزئۺںیہن،ایسیۺوصرتۺںیمۺرکاہیۺدارۺےئلیکۺرضوریۺےہۺہکۺوہۺہلبقۺےکۺر

 رکںی۔

 (۴۹۹صۺ:امٔذخہۺادمادۺااسلنیلئ)انۺوکۺدہنممۺرکےنۺاکۺاطمہبلۺاموکلںۺےسۺرکانۺاچےئہۺوخدۺدہنممۺہنۺرکںی

ِخۺ......(۵)
ُ
خۺِۺہلبقۺوہےنۺیکۺوصرتۺںیمۺیتحۺاولعسۺوکششۺرکینۺاچےئہۺہکۺاسۺوکۺدہنممۺرکےکۺر

ُ
تیبۺاالخلؤںۺاکۺر

ہلبقۺےسۺٹہۺرکۺانبدےیۺاجںیئ،اتمہۺارگۺیفۺااحللۺااطتستعۺہنۺوہۺایۺوکیئۺاورۺلکشمۺشیپۺآریہۺوہۺوتاعریضۺوطرۺرپۺۺہلبقۺ

 ےسۺٹہۺرکۺدورسیۺتمسۺںیمۺےنھٹیبۺےئلیکۺااشرہۺانبدایۺاجےئوتایکسۺاجنگشئۺےہ۔

( 82 / 1)- الجامع الصغير 
 ويكره استقباؿ القبلة بالفرج يف اخلالء واهلل أعلم  

شرح ادلنت  دلكاف الضرورة وما ال ميكن االحرتاز عنو يكوف عفوا   
( 341 / 1)- الدر المختار 

فلو  (بوؿ أو غائط)أجل  (استقباؿ قبلة واستدبارىا ؿ)حترميا  (كما كره)
 (فإف جلس مستقبال ذلا)إلطالؽ النهي  (ولو يف بنياف)لالستنجاء مل يكره 

 القبلة قبالة يبوؿ من جلس»ندبا حلديث الطربي  (مث ذكره احنرؼ)غافال 
 أمكنو إف )«لو يغفر حىت رللسو من يقم مل ذلا إجالال عنها فاحنرؼ فذكرىا

. بأس( فال وإال
 :رد احملتارويف 

ونص الشافعية . جهتها كما يف الصالة فيما يظهر: أي (استقباؿ قبلة: قولو)
. على أنو لو استقبلها بصدره وحوؿ ذكره عنها وباؿ مل يكره خبالؼ عكسو

" فادلعترب االستقباؿ بالفرج، وىو ظاىر قوؿ زلمد يف اجلامع الصغري : أي. اىػ
وىل يلزمو التحري لو اشتبهت " يكره أف يستقبل القبلة بالفرج يف اخلالء 

عليو كما يف الصالة؟ الظاىر نعم، ولو ىبت ريح عن ميني القبلة ويسارىا 
وغلب على ظنو عود النجاسة عليو فالظاىر أنو يتعني عليو استدبار القبلة 

. واهلل أعلم - حيث أمكن؛ ألف االستقباؿ أفحش 
( 655 / 1)- الدر المختار 

بيت التغوط، : بادلد (يف اخلالء)ولو  (استقباؿ القبلة بالفرج)حترميا  (ويكره)
 اخل...يف األصح)وكذا استدبارىا 

 (...اجریۺےہ) 



4 
 

 واہللۺاحبسہنۺواعتٰیلۺاملع

 

 ایفضۺادمحاشولگنیۺیفعۺہنع

 داراالاتفءۺاجہعمۺداراولعلمۺرکایچ

 ھ۱۴۳۳۔ربجۺ۲۸

 ء۲۰۱۲۔وجنۺ۱۹

 :رد احملتارويف 
دلا فرغ من بياف الكراىة يف الصالة شرع يف بياهنا خارجها  (ويكره إخل: قولو) 

صلى اهلل عليو - دلا أخرجو الستة عنو  (قولو حترميا)مما ىو من توابعها حبر 
إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا ولكن شرقوا أو »- وسلم 
وذلذا كاف األصح من الروايتني كراىة االستدبار كاالستقباؿ حبر " « غربوا

والظاىر أف ادلراد بالقبلة . يعم قبل الرجل وادلرأة (قولو استقباؿ القبلة بالفرج)
جهتها كما يف الصالة، وىو ظاىر احلديث ادلار وأف التقييد بالفرج يفيد ما 
صرح بو الشافعية أنو لو استقبلها بصدره وحوؿ ذكره عنها مل يكره، خبالؼ 
عكسو كما قدمناه يف باب االستنجاء وتقدـ ىناؾ أف ادلكروه االستقباؿ أو 

. أي حترميا: االستدبار ألجل بوؿ أو غائط، فلو لالستنجاء مل يكره
ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاجتو مث وجد نفسو كذلك : ويف النهاية

فال بأس، لكن إف أمكنو االحنراؼ ينحرؼ فإنو عد ذلك من موجبات 
اىػ وكأنو سقط الوجوب عند اإلمكاف لسقوطو . الرمحة، فإف مل يفعل فال بأس

  .............،ابتداء بالنسياف وخلشية التلوث


