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   (   رمبعد شهر رجب الح   ) قها لإلغارة والقتال مي شعبان من تشعب القبائل وتفر  ُ  س:  ةلغ ▪

 
   الناس : "ذاك شهر تغفل  فقال ، من الشهور ما تصوم من شعبان ار  لم أرك تصوم شه:  الرسول (    ب  بن الح  ا  ب  الح   ) سأل أسامة بن زيد  : لهفض ▪

  النسائي() رفع عملي وأنا صائم"عمال إلى رب العالمين فأحب أن ي  األوهو شهر ترفع فيه )شهر صيام(  ين رمضان  ب  ورم(  )شهر ح  عنه بين رجب         
 
 : ليلة النصف من شعبان ▪

 
 و إما  -األعمال بعضها وأجاز األخذ بها في فضائل ولكن بعض العلماء صحح - ضعيفة إما ضل هذه الليلةمعظم األحاديث الواردة في ف      

 (   يث الصحيح والضعيف والموضوعد)الفرق بين الح : موضوعة أنكرها البعض      
      
 من األحاديث الضعيفة :      

   ان( بن حاب و صححه الطبراني ) "  نشاح  أو لم   شرك  لم  إال  لجميع خلقه   فيغفر   بان  من شع النصف   ليلة   خلقه   ع هللا على جميع  طل  ي   " .      
ل بب غنم   من شعر   ألكثر   فيغفر   ن شعبان  م   النصف   إلى السماء الدنيا ليلة   ينزل   هللا   إن   " .     .  الطبراني(  ) أحمد و " ني ك 
 ( البيهقي) م"كما ه   الحقد   ر أهل  ؤخ  ين وي  م  المسترح   للمستغفرين ويرحم   من شعبان فيغفر   نصف  ال ليلة   ه  على عباد   ع  ل  إن هللا عز وجل يط   ".    
  أال  الدنيا فيقول   إلى السماء   الشمس   فيها لغروب   هللا ينزل   ، فإن   اه  وموا نهار  ا وص  من شعبان فقوموا ليله   النصف   إذا كانت ليلة   ".    

  ) ابن ماجه (  " الفجر   يه أال كذا وكذا حتى يطلع  اف  ع  ي فأ  ل  بت  ، أال م   ه  ق  ق فأرز  سترز  ، أال م   ر له  غف  أ  فمستغفر         
 
 :  ختالف( ا) حتفال بليلة النصف من شعبان الا ▪

كمهها ورد فههي مههن منزلههة  ، وكههان برثههرة الصههيام والقيههام لمهها لهههذا الشهههر كههان بشهههر شههعبان كلههه ولههيس بهههذه الليلههة خاصههة حتفالههه ا •
 أنه ترفع فيه األعمال إلى هللا عز و جل  .      :      . أنه شهر يفغل عنه الناس  حديثال
   وال فهي عههد الصهحابة رضهوان هللا علهيهم،   الصورة التي يحتفل بهها النهاس بليلهة النصهف مهن شهعبان اتن لهم تكهن فهي عههد النبهي •

 . وإنما بدأت في عهد التابعين بإحياء ليلها وصيام نهارها
ختلهف أههل ا -)مثههل أهههل الحجههاز( ومهنهم مهن أنكرهها )مثههل أهههل الشههام(، حتفهال بهها حتفال بهذه الليلة فمنهم من قبهل االختلف الناس في االا •

 من كره ذلك وفضل إحياءها بمفرده جد، ومنهماحتفال بها فمنهم من أحياها جماعة في المسالشام في اال
مهع عهدم الجهزم بوقهوع التحويهل )مجههازا( يل القبلة من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام حتفال بها تخليدا لذكرى تحو البعض أجاز اال •

  في هذه الليلة
  عنو  إحياء هذه الليلة بالصالة والدعاء باألدعية القرآنية واألدعية المأثورة عن الرسول  أجاز البعض من هنا           
 ا  في هذا الشهر ، بينما أنكر البعض تمام   آن وصيام يومها من باب التقرب إلى هللاوكثرة الذكر وتالوة القر   الصالحين،           
 . فضل ليلة النصف من شعبان ، و هللا أعلم           

 
لكن يجوز الدعاء بأي من األدعية المأثورة أو بأي دعاء،  بليلة النصف من شعبان أو صالة خاصة ليس هناك دعاء خاص .   :   يالحظ  

 . وافق عادة أو قضاءعبان إال أن ي  كره الصيام في النصف الثاني من شي  .                      
 

 :   ( ال أحد يدري على وجه اليقين)  من جعل القبلة إلى المسجد األقصىلحكمة ا ▪
     غيره من األنبياء  نع  ، وهو من الخصائص التي تميز بها الرسول جمع له القبلتينأن ب   للنبيا  من هللاقد يرون تكريم   -

   ( !     كل نبي أو رسول كان له قبلة واحدة فقط ) والرسل     
  تباع الدين الجديدقد يرون تأليفا لليهود ال -
  ا  للرسول على منزلة وقداسة المسجد األقصى وأهمية الحفاظ على هذه المنزلة والقداسةقد يرون تنبيه   -
 

 
 : ةل  ب  حويل الق  ت ▪
 األقصى في قبلته ما يقرب من  يتجه إلى المسجد ، ظل الرسول  لصلوات الخمس في ليلة اإلسراء والمعراجرضت ابعد أن ف   -

 ا  بعد مقدمه إلى المدينة سبعة عشر شهر      
   " ان  ت  ل  ا وغدا  يتبع م  ن  ت  بل  ق   قبلتهم وكانوا يقولون "اليوم يتبع  ستقبال النبي الجديد الفرح اليهود  -
 يديم النظر إلى السماء  فأخذ ، (  كان يريد الكعبة ألنها قبلة جده إبراهيم ) يصرفه عن قبلة اليهود إلى قبلة أخرى   لذلك وود لو أن هللا  حزن الرسول -

َلة   يَ نَّكَ فَ َلنُ َول ِ  ۖ  السََّماءِ ِف  َوْجِهكَ  تَ َقلُّبَ  نَ َرى  َقْد " "، فنزل جبريل بآيات  رسل هللا إليه بتحويل القبلةأن ي   اراجي          َشْطرَ  َوْجَهكَ  فَ َول ِ  ۖ  تَ ْرَضاَها ِقب ْ
ُتمْ ا  مَ  َوَحْيثُ  ۖ  اْْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ        (144:  البقرة)"ۖ   َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ   فَ َولُّوا ُكن ْ

 
َلِتِهُم َسيَ ُقوُل السَُّفهَ " :اليهود ما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فنزل قوله تعالى  من فقال السفهاء - ُهْم َعن ِقب ْ  اُء ِمَن النَّاِس َما َوَّلَّ

َها        (142 :البقرة )"  مُّْسَتِقيمِصَراط   ِإَل   َيَشاءُ  َمن يَ ْهِدي ۖ  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ِّلِ َِّ  ُقل ۖ الَِِّت َكانُوا َعَلي ْ
 
 ركعتين من الفرض  ىالمدينة حيث صل  ب "ةم  ل  هبني س  "بمسجد ختالف(  ا )أو العصر يصلي الظهر  أثناء نزول هذه اتيات بتحويل القبلة، كان  -

 ذا المسجد مي ه، لذا س   ألخيرتينا ي الركعتينناحية المسجد الحرام ف ناحية المسجد األقصى حين جاءه جبريل باألمر بتحويل القبلة فتحول     

 ـان ـــــــــر شعبــــــــ شه                                                        2020أبريل تحديث 
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 .  المنورة حتى اتن ذا المسجد أحد المزارات بالمدينةه ومازال ، تجاه القبلتيناصلى في   "مسجد القبلتين" ألنه   
 

 كون :تقد  : بلةالحكمة من تحويل الق   ▪
َها ِإَّلَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ِمَّن يَنقَ  " تالء الناس  بين مرذب ومصدق كما قال سبحانه وتعالىاب -     َلَة الَِِّت ُكنَت َعَلي ْ    َوِإن  ۖ ِلُب َعَلى  َعِقبَ ْيِه َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

ُ  َلَكِبريَة    كاَنتْ         َ ِِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيمٌ ِإنَّ   ۖ   ِإميَاَنُكمْ   لُِيِضيعَ   اِّلَُّ  َكانَ   َوَما  ۖ  ِإَّلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اِّلَّ  (143 :البقرة )"   اِّلَّ
 . على عدم طمعه في إيمان اليهود للرسول   اتنبيه - 

 . ، فهي بشارة بنصر المسلمين على قريش وفتح مرة يحاء بأن مرة البد أن تعود إلى اإلسالم ألن فيها قبلة المسلميناإل -
 . " العرب " ء إسحاق "اليهود" وأبناء إسماعيلالعودة بالدعوة إلى أصلها، وقبلتها األولى القائمة على قواعد إبراهيم دون تمييز بين أبنا -

 
 ؟ بلةِ  ما هي الق ▪

 والذي يتقربون إليه عندها برافة أنواع العبادة  امعين ابلة هي المران المقدس الذي يتجه إليه مجموعة من الناس عند عبادتهم إلهلق  ا - 
 . ( 67 : )الحج "  لكل أمة جعلنا منسرا  هم ناسروه إلخ " …من دعاء وصالة وحج وذبح     

 
 وهي الكعبة بمرة إليه في صالتهممين أن يتجهوا  المران الذي يجب على المسل ي: القبلة ه ملحوظة ، . 

 
   ضع للناس للذي ببرة مباركا  بيت و  ن أول إ " (  )الكعبةبيت هللا الحرام في مرة  بيت وضع للعبادة في األرض هو أول أول قبلة أو -

 ، وكان دور  روايات إنه موضوع من أيام سيدنا آدم عليه السالم، وكانت األنبياء تحج إليهكما تقول ال ( 96  :  )آل عمران"  هدى للعالمين و   
 على ما يفهم بالتعبير بالرفع  ن سيدنا نوح (ا) بعد طوف سيدنا إبراهيم عليه السالم هو إبراز معالمه التي عفي عليها الزمن أو جرفتها السيول   
 كما ورد في الحديث الشريف: سأل أبو ذر الغفاري الرسول  و( 127 : سماعيل" )البقرةإقواعد من البيت و ذ يرفع إبراهيم الإ"و تعالي في قوله   
 مسلم( )  " أربعون عاما "األقصى" فسأله كم بينهما؟ فقال: قال: "المسجدثم أي؟  :قال"المسجد الحرام"  عن أول مسجد وضع في األرض فقال:   
 
 يحسدوننا على  اليهود ال يحسدوننا على شيء كما "إنبمرة  ، وقبلة المسلمين هي الكعبة مدينة القدس هي رى(  اليهود والنصاقبلة أهل الكتاب )  -

 . أحمد( ) اإلمام آمين"  قولنا خلفيوم الجمعة الذي هدانا هللا إليه وضلوا عنه، وعلى القبلة التي هدانا هللا إليها وضلوا عنها، وعلى         
   
 –دخول الوقت ك ي ال تكون صالتنا صحيحة إال بهامن شروط صحة الصالة )أي الشروط الت(    تجاه القبلةاالوقوف في  ) لة ستقبال القبا -    

 ( إلخ .ستقبال القبلة.ا -طهارة الثوب والبدن والمران  - ستر العورة        
 
 : كيفية التعرف على القبلة ▪

 ،    تجاه المحاريب الموجودة بالمسجد النبوي بالمدينةامحاريب هو  للتجاه  اأصح   ) لقبلة تحدد مران ا)جمع محراب(  المحاريب   في المساجد • 
 .   (   فريقياأجد عمرو بن العاص بمصر، ومحراب مسجد القيروان بتونس بشمال  سمحراب م ، و  محراب المسجد األموي بدمشقو                        

 التفكير(   ) جتهاد الا  •            بسؤال أهل الثقة  •              بالبوصلة•  
  

ينبغي التأكد من معرفة الطالب الفرق بين المحراب ملحوظة :  المنبر، و   لتحديد القبلة لخطبة الجمعة   
 

  ، فبرى الجذع    أو ثالثة  من درجتينا  ، بني له أصحابه منبر    بالمسجد النبوي فلما كثر الناس منبر في اإلسالم كان جذع نخلة يستند إليه الرسول    أول  )    
 .  الخليفة األموي "عمر بن عبد العزيز" (   أول من وضع المحاريب في المساجد   – فوضع يده الشريفة عليه حتى سرن وحن لفراق الرسول           

 
  : تحديد القبلة في مصر ▪

 ب + الميل إلى اليسار قليال.. ( ) = اتجاه مرة بالنسبة لمصر= اتجاه الجنو  . تقع القبلة في اتجاه جنوب شرق          
 والجنوب خلفي ( ) لو الشمال أمامي ، يرون الشرق ناحية اليمين ، والغرب ناحية اليسار ،  تحديد الجهات األربعة .          
 (قناة السويس.. (  –البحرين األبيض واألحمر   -ماء )النيل، الشمس)شرق وغرب( ، ال)تشير التجاه الشمال(  بالبوصلة ) تحديد جهة واحدة يمرن بها معرفة باقي الجهات  .            

   
 : تجاه القبلةاكم من خفي عليه ح      ▪

  صالته صحيحة وال إعادة  جتهاده واجتهد وصلى إلى الجهة التي أراه إليها ا،  ، ولم يجد من يسأل القبلة اتجاهمن خفي عليه          
  تجاه الصحيح أثناء الصالة بأن دله أحد على االه ؤ لكن لو تبين خط -)اختالف( راغ من الصالة بعد الف هؤ حتى لو تبين خط عليه         
 . الجهة الصحيحة للقبلة، وال يقطع الصالة ستدار إلىا ، أثناء الصالة         

 
 : تقبال القبلةسايسقط   ▪

 للمريض -        (   على نفسه أو على ماله  ، وسواء  همن عدو آدمي أو غير  ) للخائف  -
    جتهادالتجاه القبلة وعدم وجود من يدله مع عدم القدرة على ااهل باالج -
                 (   أثناء الحرب ) ستقبالها االمرره على عدم  -
 الراكب على دابة في سفر طويل -

 جب عليه اإلعادةت، وال  قدر عليهاجوز الصالة إلى الجهة التي يتفي هذه الحاالت       
ابة بجمع التقديم أو جمع التأخيريستعاض عن الصالة على الد ، : في السفر القصير ملحوظة . 

 : أحداث وقعت في شهر شعبان ▪
 ه( 3)  من السيدة حفصة بنت عمر ملسو هيلع هللا ىلصزواجه .    ( هه 2) ن فرض صيام رمضا.       ( من الهجرةسبعة عشر شهرا بعد  )تحويل القبلة .      
 ( هه 5)  علي  ميالد السيدة زينب بنت.   (          هه 4)  ليبن عميالد سيدنا الحسين .      
 ه(7) زواجه من السيدة جويرية بنت الحارث .      (دور المنافقين  –نزول آية التيمم  –ضياع عقد السيدة عائشة  ←ه 5) = بني الم صطلق  . غزوة الم ريسيع     

نن األربع.        ه( 303) في الحديث )النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داوود (ة وفاة اإلمام "النسائي" أحد أصحاب الس 
 الظاهري  ندلس ، وصاحب المؤلفات المعروفة وأشهرها "الم حلى" في الفقهمؤسس المذهب الظاهري في األه( 456) وفاة الفقيه "ابن حزم" .      

 ( )في الكيمياء( ..  أحمد زويل ، )في السالم( السادات ، )في األدب( المسلمين العرب : نجيب محفوظ حصل على جوائز نوبل من)  م(1901) تسليم جوائز نوبل للمرة األولى.      
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 تحديد اتجاه القبلة في بعض مدن جمهورية مصر العربية 
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 مكة   الســـــــــــودان  

 

• • 

 ديد الجهات األصلية :تح   
 . المشرق       . المغرب بالشمس :   •

  :بالماء  •

 مال يجري من الجنوب إلى الش   النيل   -

 )خلف المصلي(مالفي الش    . األبيض   البحرين :  -    
 )على يسار المصلي(  في الشرق   . األحمر                    

 ين المصلي()على يمفي الغرب  راس سدر و الطور  .  ماعدا : 
 )أمام المصلي( في الجنوب  راس محمد و السويس  .           

 ) على يسار المصلي (  في الشرق  قناة السويس   -    
مالبالبوصلة :  •  السهم يشير ناحية الش 


