
 
 هل التفل جتاه القبلة منهّي عنه يف املسجد ويف غري املسجد ؟

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
فيه مقطع صويت ، فيه مسألة ُحكم البصقة أو التفلة أو النخامة جتاه القبلة خارج املسجد وخارج  

 الصالة .
 هل التفل جتاه القبلة منهّي عنه يف املسجد ويف غري املسجد ؟

 علّي ؛ ألن البصاق ليس مثل البول والغائط . وقد أشكل 
 وحفظك هللا  . 

 
   اجلواب :

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته 

 ورعاك .  هللا وحفظك
 

 الّنهي عن الُبصاق يف الِقبلة يف حالني :
 األوىل : إذا كان يف الصالة . 

 والثانية : إذا كان يف املسجد . 
 

  ، َفَشقّ  الِقْبلة يف ُُنامة رأى وسلم عليه هللا صلى النيب أنمالك رضي هللا عنه  بن ففي حديث أنس
 يُ َناِجي فإنه  صالته يف قام إذا أَحدَكم : إن ، فقال بِيِده َفَحّكه ، فقام َوجهه يف رُئي حىت عليه ذلك

  قدميه تحت أو يساره عن ، ولكن ِقبْ َلته ِقَبل أحدكم يَ بْ ُزَقنّ  فال - الِقبلة وبني بينه رَبه إنّ   أو - رَبّه
هكذا . رواه البخاري   يفعل : أو ، فقال بعض على بَعضه َردّ  مث فيه فَ َبَصق رِدائه َطَرف أخذ ، مث

 ومسلم . 
  عن وال ، يديه بني يَ بْ ُزَقنّ  ، فال رَبّه يُ َناِجي فإمنا الصالة يف كان  إذا املؤِمن ويف رواية للبخاري : إن

 . َقَدمه  حَتت أو ، َيسارِه عن ولكن ميينه
 

فهذا احلديث ِبروايتيه يُبنيِّ أن الّنهي عن الَبصق يف الِقْبلة إمنا هو يف حاَلني : حال الصالة ولو كان  
 يف غري املسجد ، ويف املسجد .



 
والّنهي عن الُبصاق يف الِقبْ َلة ُمعلَّل ، أي : معلوم الِعّلة ، وهي أن اْلُمصّلي يُناِجي ربَّه تبارك وتعاىل  

 ُمصّلي عن ميينه ؛ ألن عن ميينه َمَلك . ، وكذلك َبصق الْ 
 إىل  أحدكم قام إذا:  قال وسلم عليه  هللا صلى النيب ففي حديث أيب هريرة رضي هللا عنه : عن

،  َمَلكا ميينه عن فإن ميينه عن وال ، ُمَصاّله  يف َدام ما هللا يُ َناِجي فإمنا أمامه ، يَبصق فال الصالة
 رواه البخاري .  .فَيْدفنها  قدمه حتت أو ، يساره عن وليبصق

  يديه بني يَ بْ ُزَقنّ  ، فال رَبّه يُ َناِجي فإمنا الصالة يف كان  وكذلك يف حديث أنس السابق ، وفيه : " إذا
 . " 

 
 ، حتته ولكن ويَْدلكه احلصري فوق املسجد يف يَبصق وال:  " اْلُمَدّونة " ََتذيب ويف قال ابن رجب :

  وأن ، فيه الُبصاق َدفن على  يَقدر مل إذا ُُمّصب غري مسجد يف وال ، الِقبلة حائط يف يَبصق وال
انتهى .  ويَدفنه  قدمه وحتت يساره وعن ميينه وعن يديه بني يَبصق أن أبس فال ُُمّصبا املسجد كان

. 
 الصالة . غري يف هذا ولعلّ 

  ، ثوبه يف إالّ  سجدامل يف يَبزق وال ، املسجد خارج بل ، املسجد يف ذلك يفعل ال:  طائفة وقالت
 . منه خارِجا يقع  حىت املسجد  خارج إىل بصاقه وََيذف املسجد يف يَبزق أو

 .  أمحد عن النصوص  أكثر هو وهذا
 - َيساره عن املسجد خارج يُلِقيه حىت ِبَوجهه ويَعِطف  ، الصالة يف املسجد يف يبزق أمحد وكان
 . اه  .    داود أبو عنه نَ َقله

 
  املسجد يف : البُ َزاق وسلم عليه هللا صلى النيب قال:  رضي هللا عنه قال لكما بن  ويف حديث أنس

 رواه البخاري ومسلم .  .َدفْنها   ، وكّفارَتا  خطيئة
 دفنها .  املعصية هذه َكّفارة  وَجعل  ، َمعصية أنه يَقتضي ظَاِهره َخِطيئة " ":  قال ابن رجب : قوله

 يَعمل أن ألحد   جَيوز ال كما  ، َدْفنه مع   املسجد  يف جيوز ال قالُبزا إن:  يقول َمن به َيْسَتِدلّ  وهذا
 .  اْلَماِحَية احلسنات ِمن يُكّفره ِبَا ويُ ْتِبعه َذنْ ًبا
 عليّ  ُعِرَضت:  قال صلى هللا عليه وسلم النيب رضي هللا عنه عن ذر أيب عن مسلم صحيح ويف

 يف َوَوَجدت ، الطريق عن مُيَاط : األذى أعماهلا  نَُماسِ  يف فَ َوَجْدت ، وَسّيئها َحَسنها ، أُّمِت  أعمال
 تُْدفن . ال املسجد يف تكون : الّنخامة أعماهلا مساوئ



  أمَّ  رَُجال أن َخاّلد بن  السائب حديث ِمن صحيحه " " يف حبان وابن داود وأبو أمحد اإلمام وَخّرج
  ُيَصلِّي ال ":  فَ رَغ حني هللا عليه وسلم صلى هللا رسول فقال ، يَنظر هللا ورسول الِقبلة يف فَ َبزق َقوًما
  هللا صلى هللا عليه وسلم ، رسول ِبَقول وأْخََبوه ، َفَمَنعوه هلم ُيَصلِّي  أن ذلك بعد فأرَاد ، " َلكم

  هللا  آذيت إنك قال : أنه وحسبت.  " نعم ":  فقال صلى هللا عليه وسلم ، هللا ِلَرسول ذلك َفذَكر
 .  ورسوله
 النيب عن رضي هللا عنه حذيفة َحديث ِمن  " صحيحهما " يف حبان وابن خزمية وابن وددا أبو وَخّرج

 عينيه " .  بني وتَ ْفله القيامة يوم جاء  الِقْبلة جتاه تَ َفل َمن ":  قال صلى هللا عليه وسلم ،
 ث" يُ بْ عَ  قال : صلى هللا عليه وسلم ، النيب عن عمر ابن حديث ِمن حّبان وابن  خزمية ابن وَخّرج

 َوْجهه " . اه  .   يف وهي القيامة يوم الِقْبلة يف الّنخامة صاِحب
 

ومما يدّل على أن املقصود ابلّتنّخم أو التَّفل جتاه الِقبلة َمنهي عنه يف الصالة ويف املسجد أن 
 اْلمَصلِّني واملالئكة يتأّذون ِبا فيه أذى . 

َبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاَث َفاَل يَ ْقَرَبنَّ َمْسِجَدََن ، َفِإنَّ َمْن َأَكَل الْ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
 رواه مسلم .  .  اْلَمالَِئَكَة تَ َتَأذَّى ممَّا يَ َتَأذَّى ِمْنُه بَ ُنو آَدمَ 

 
  ِمن أَكل ، وَمن َعينيه بني تَ ْفله القيامة يوم جاء  القبلة جتاه تَ َفل فقوله صلى هللا عليه وسلم : َمن

َمسِجدَن . رواه أبو داود ، وصححه األلباين واألرنؤوط . مثل ذلك ؛   يَ ْقَرَبنّ  فال اخلبيثة بَ ْقلةال هذه
ألنه قَ َرن النهي عن الّتفل جتاه القبلة اِبلّنهي عن أْكل ما له روائح َكريهة كالبصل والثوم والكراث مما  

  يَبصق فال الصالة إىل أحدكم قام يتأّذى به املصّلي واْلَمَلك ، وسبق يف حديث أيب هريرة : " إذا
 " .   َمَلًكا ميينه عن فإن ميينه عن وال ، ُمَصاّله يف َدام ما هللا يُ َناِجي فإمنا أمامه ،

 
  ريرجَ " رواه أبو داود ِمن طريق  القبلة جتاه تَ َفل أن هذا حديث " َمن ومما ُيضِعف القول اِبلُعموم :

بن     رّ بن اثبت عن زِ  يّ دِ عن عَ   يب سليمان الشيباينإسحاق سليمان بن أ عن أيب بن عبد احلميد
 .   عن حذيفة يشبِ حُ 

بصق عن ميينه ، ولكن فال يَ  ق أحدكم يف املسجدصَ إذا بَ بينما رواه البَ زّار ِمن الطريق نَ ْفسه بِلفظ : 
 . عن يساره أو حتت قدمه

 ملسجد . فهذه الرواية ِمن نفس الطريق ، وفيها التقييد ابلّنهي عن الَبصق يف ا
 



 ومَحَله بعض أهل الِعْلم على العموم .
 املسجد يف كان  سواء  وخارجها ، الصالة  داخل حالة كل  يف ابملنع  النووي َجَزم قال الصنعاين : وقد

 حترمي أفادت قد األحاديث ِمن غريه أن إالّ  اْلُمَصلِّي ، َحقّ  يف"  أنس"  حديث أفاده وقد غريه ، أو
 وغريه . اه  .  اْلُمَصلِّي وعلى غريه ، ويف املسجد يف لقاُمطْ  الِقبلة إىل البصاق

أو   ، سواء ذلك يف املسجد قالَ طْ ويف احلديث داللة على حترمي البصاق إىل القبلة مُ وقال األلباين : 
 . اه  .  ، وعلى املصلي وغريه يف غريه

 
الِقبْ َلة ؛ ِلَما َتقَتِضيه قواعد والذي َيظهر : أن احلديث ليس له ِصَفة الُعموم يف حترمي الِبْصق جتاه 

 أصول الِفقه : ِمن مَحْل اْلُمطَلق على اْلُمقيَّد .
 قال الطويف يف " شرح خمتصر الروضة " : 

 ا . مً ا وُحكْ بً ب َ وَُيَْمل املطلق على املقيد إذا احّتدا سَ 
د حُ حد ُحكمهما ، أو خيتلف ، فإفإما أن يَ تَّ  ؛إذا اجتمع َمَعنا َلفظ ُمطلق وُمقّيد  فإما   ؛مهما كْ ن احتَّ

 فهذه ثالثة أقسام : ؛أن يَ ّتِحد َسببهما أو خيتلف 
بهما  بَ كما ، أي : يكون سَ أحدها : أن يَ ّتِحدا يف السبب واحْلُكم ، وهو املراد ابحّتادمها َسببا وحُ 

 ما .كْ با وحُ بَ واحدا ، وحكمهما واحدا . فُيحَمل املطَلق على املقّيد إذا احتدا سَ 
، َكِعتق رَقبة  ن أقسام املطَلق واملقّيد ، وهو أن خيتلف َسببهما ويَ ّتِحّد حكمهماالثاين مِ والقسم 

مؤمنة يف كفارة القتل، وِعتق رَقبة ُمطلقة يف كفارة الظهار ؛ فحكمه كذلك ، أي : َُيَمل املطَلق 
 على املقّيد .

فال َُيَمل أحدمها  ؛ف حكمهما القسم الثالث من أقسام مَحْل املطَلق على املقّيد ، وهو أن خيتل
على اآلخر ، سواء اتفق سببهما أو اختلف ، كتقييد الصوم ابلتتابع يف كفارة اليمني ، وإطالق 

 اإلطعام فيها ، فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمني ، وحكمهما خمتلف ، وهو الصوم واإلطعام .
كفارة اليمني ، وإطالق اإلطعام يف كفارة تابع يف  ومثال اختالف السبب واحلكم : تقييد الصوم ابلتّ 

اده ، ألن شرط إحلاق أحدمها ابآلخر احتَِّ  ؛ل أحدمها على اآلخر فال َُيمَ  ؛الظهار ، أو فدية الصوم 
 فينَتفي اإلحلاق النتفاء َشْرطه . )بِتصّرف يسري(  ؛أي : احّتاد احْلُكم ، وهو هاهنا خمتِلف 

 
 َوْجهه "  يف وهي القيامة يوم  الِقْبلة يف الّنخامة اِحبص فاْلُمطَلق حنو قول : " يُ بْ َعث

 يديه " . بني يَ بْ ُزَقنّ  ، فال رَبّه يُ َناِجي فإمنا الصالة يف كان  إذا املؤِمن واْلُمقيَّد ، حنو قول : " إن
 



لم أن َيَضع  ومَمّا يدّل على التقييد : أن ِقبْ َلة اْلُمَصلِّي ُُمََتَمة ، ولذلك ََنَى النيب صلى هللا عليه وس
 اْلُمَصلِّي ِحذائه يف ِقبلِته وهو ُيصلِّي .

 لَيجعلهما ، أحدا هبما يُؤذِ  فال نَ ْعليه َفَخَلع  أحدكم صلى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا
 .  داود أبو رواه.  فيهما ِلُيَصلّ  ، أو رِْجليه بني
  غريه ميني عن فتكون يساره عن وال ينهمي عن نعليه  يضع   فال أحدكم َصّلى  إذا:  اآلخر احلديث ويف
 داود .  أبو رواه.  رجليه بني وليضعهما ، أحد يساره عن يكون ال أن إال
 

 إذا الناس من كثريا  ترى فإنك ، النبوي األمر هلذا خُماِلف  البقاع أطهر يف الناس من كثري  يَفعله وما
 .  غريه أمام فتكون يتقّدم مث ، أمامه نَ ْعَليه َوَضع  املكي احلرم  يف ُيصلي أن أراد
  نِعاله فيضع  أييت َمن فيأيت ، هللا َكّرمه  الذي املؤِمن ِلَكرامة وامتهان ، الِبقاع ألطهر امتهان هذا ويف
 املصلني .  أحياَنً  ُتضايق إَنا بل ، السجود يف منهم جدا قريبة كانت  ورِبا ، املصلِّني أَمام

، أو فيها  الَقَذر حَتِْمل أو  ُمبّللة األحذية تلك  كانت  إذا ا، ويزداد األمر سوء  ِبِفعله آمث ذلك  وفاعل
 . روائح كريهة  

 
 أمحد اإلمام رواه.  يساره عن فَ َوَضعهما نَ ْعَليه َفَخَلع  أبصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب وَلّما صّلى

 . واألرنؤوط األلباين وصححه ، داود وأبو
 

 عن َوْضع احلذاء ُسَتة للُمصّلي : قال شيخنا العثيمني رمحه هللا وهو يتكلَّم
 بني تكون أن ينبغي وال ُمْستَ ْقَذرة ، الُعرف يف النِّعال ألن له ؛ ُسَْتة جَيعلها أن ينبغي  ال أنه أرى

 يَ تَ َنّخع  أن اْلُمَصلِّي  صلى هللا عليه وسلم النيب ََنَى وهلذا وجّل ، عزّ  هللا يدي بني واِقف  وأنت يديك
 تعاىل هللا فإن : "ذلك  ُمَعّلالً  والسالم الصالة عليه وقال -يديه  بني النخامة فليَ تْ  يعين - يديه بني
 َوْجهه " . اه  .   ِقَبل

 
 وسبق يف شرح الُعمدة : 

 النعال  يف الصالة يف 97 ال  احلديث
h/090.htmhttp://saaid.net/Doat/assuhaim/omda 

 

 وهنا : 

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/090.htm


 هل النهي عن الَبصق جتاه القبلة خمصوص يف املسجد ويف حال الصالة ، أم على كل حال ؟

ershaad.net/vb4/showthread.php?p=21845-https://al 
 

 وهللا تعاىل أعلم . 
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