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 ملخص البحث

و جييب البحث عن األسئلة اآلتية: أين موضع نظر       

املصلي حال وقوفه؟ ،و أين نظر املصلي يف جلوس 

 التشهد؟ وأين نظر املصلي حال وقوفه أمام البيت؟

وهل صح يف كل من ذلك حديث؟ وما هي أقوال 

 العلماء يف ذلك؟
ويهدف البحث إىل: دراسة األحاديث الواردة يف حمل 

نظر املصلي يف الصالة وبيان مرتبتها من حيث الصحة 

والضعف.ما هي أقوال العلماء يف حمل نظر املصلي يف 

الصالة يف أحواله املختلفة؟ ما هو القول الراجح يف 

 لي يف الصالة يف خمتلف أحواله؟نظر املص

تظهر أهمية املوضوع من جهة: أن هذا املوضوع متعلق 

بالصالة، وكونه يتعلق باخلشوع وهو جوهر الصالة 

وروحها ، أن املوضوع تتجاذبه أحاديث خمتلفة 

فلجمعها وبيان الصحيح منها والضعيف أثر كبري يف 

 احلكم

األول  تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث :

موضع نظر املصلي حال القيام والثاني: موضع نظر 

املصلي حال التشهد والثالث: موضع نظر املصلي يف 

 املسجد احلرام. 

ويف كل مبحث منها ثالثة مطالب: األول يف أقوال 

العلماء يف املسألة، والثاني يف أدلة األقوال، والثالث يف 

 الرتجيح بني األقوال؟

ذكرت فيها أهم النتائج  ثم ذكرت اخلامتة اليت -

 والتوصيات.
وقد توصل الباحث يف حبثه إىل أن نظر املصلي يف  -

احلاالت املذكورة إىل جهة القبلة وهي اليت صحت 

 بها األحاديث.
مل يصح حديث يف النظر إىل حمل السجود وكذا  -

 إىل األصبع يف التشهد.
 مل يثبت حديث يف كون النظر إىل الكعبة حديث. -

 -املصلي نظر حمل -الصالة  :فتاحيةالم الكلمات 

 القبلة -الكعبة -السجود

 

 والسداد التوفيق هللا وأسأل

 

 

 " األحاديث الواردة يف محل نظر املصلي يف الصالة، وفقهها"

A position where the worshiper looks during the prayer 
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Abstract 

     This descriptive study aimed at 

clarifying the sayings of scholars and to 

provide evidence from the Qur’an and 

Sunnah about the place where the 

worshiper looks during prayer. The 

research consists of an introduction and 

three topics, and under each topic there 

are three sections, including the sayings 

of scholars on the issue, as well as 

evidence on this issue, then the judgment 

and the statement of the most correct 

sayings on the issue, and then the results 

of the research. As for the first topic, it 

deals with the position of the position in 

which the worshiper looks in prayer 

while the second topic deals with: the 

position of the place where the 

worshiper looks at while he is in the 

Tashahhud. The third topic deals with: 

the place where the worshiper looks 

towards the Sacred Mosque. Among the 

findings of the researcher is that the 

place where the worshiper looks in 

prayer is the qiblah because of the 

authenticity of the hadiths that confirm 

and support that. The hadiths stating that 

the worshiper should look at the place of 

prostration and the finger while he is in 

the Tashahhud are not authentic hadiths. 

There was no authentic hadith 

instructing the worshiper to look 

towards the Kaaba. 

Key words: The worshiper - the prayer 

- the place where the worshiper looks - 

the prostration - the Kaaba - the qiblah 

 

 املقدمة:

ن احلمد هلل حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من إ

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد، أن حممد عبده يهد اهلل 

 ورسوله، بلغ الرسالة وأدى األمانة، فجزاه اهلل تعاىل عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء.

، وشر األمور حمدثاتها، وكل وبعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد 

 ، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.حمدثة بدعة

 [102]آل عمران:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ واَلَ تَمُوتُنَّ إاِلَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون{قال تعاىل:

 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً كَثرِيًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

 [1]النساء:تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{
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 [70]األحزاب:ا{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَواْلً سَدِيدً 

 [71]األحزاب:}يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

إن من أعظم أركان الدين وركائزه بعد الشهادتني: الصالة، عظم اإلسالم شأنها، وبني النيب 

 ها أركانها وواجباتها وسننها وآدابها، واعتنى الصحابة بنقل كيفيتها مما أحكامها، وفصل شروط

حني يصليها،  يف أدائها، حتى بلغتنا وكأننا نرى نبينا  كانوا يسمعونه ويشاهدونه من النيب 

: ) صلوا كما رأيتموني أصلي(، وقد صنف املصنفون يف  ليتحقق لألمة االمتثال ألمره حني قال 

ليسهل على األمة أمثال هذا األمر العظيم، ورأيت أن أساهم مع قلة البضاعة  ة النيب كيفية صفة صال

يف ذلك من خالل حتقيق القول يف سنة من سننها مما اختلف العلماء فيه، وذلك من خالل مجع أحاديثها 

يف حمل حاديث الواردة األأهل العلم فيها وهي: أين يكون نظر املصلي يف صالته وأمسيته: " وكالم 

 ".نظر املصلي يف الصالة، وفقهها
 

 مشكلة البحث، وأهدافه :

 جييب البحث عن األسئلة اآلتية:

 أين موضع نظر املصلي حال وقوفه؟ وهل صح يف ذلك حديث؟ وما هي أقوال العلماء يف ذلك؟ -1
 أين نظر املصلي يف جلوس التشهد؟ وهل صح يف ذلك حديث؟ وما هي أقوال العلماء يف ذلك؟ -2
 نظر املصلي حال وقوفه أمام البيت؟ وهل صح يف ذلك حديث؟ وما هي أقوال العلماء يف ذلك؟أين  -3

 ويهدف البحث إىل:

 دراسة األحاديث الواردة يف حمل نظر املصلي يف الصالة وبيان مرتبتها من حيث الصحة والضعف. -1
 ما هي أقوال العلماء يف حمل نظر املصلي يف الصالة يف أحواله املختلفة. -2
 هو القول الراجح يف نظر املصلي يف الصالة يف خمتلف أحواله.ما  -3

 أهمية املوضوع:

 تظهر أهمية املوضوع من جهة:

 أن هذا املوضوع متعلق بالصالة. -1
 كونه يتعلق باخلشوع وهو جوهر الصالة وروحها.  -2
 م.أن املوضوع تتجاذبه أحاديث خمتلفة فلجمعها وبيان الصحيح منها والضعيف أثر كبري يف احلك -3
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 أسباب اختيار املوضوع:

 وقع االختيار على هذا املوضوع ألسباب منها:

 ما تقدم من أهمية البحث. -1
 الرغبة يف مجع أحاديث املسألة والوقوف على صحة األحاديث من ضعفها. -2
 حتقيق القول يف املسألة ومعرفة الراجح منها.  -3

 الدراسات السابقة

ماء بهذه الفريضة فألفوا فيها الكتب وقد ذكروا هذه هذه املسألة تتعلق بالصالة وقد اعتنى العل

، لكنين مل أجد من أفرد هذه املسألة جبمع أحاديث الباب املسألة تبعا يف بيان صفة صالة النيب 

 ومتييز الصحيح منها والضعيف مع مجع كالم العلماء يف هذه املسألة مع بيان القول الراجح.
 

 خطة البحث:

 قسمت البحث إىل:

 وذكرت فيها أهمية املوضوع وأسباب االختيار والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجي فيه مقدمة

 موضع نظر املصلي حال القيام وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول:

 أقوال العلماء يف موضع نظر املصلي حال القيام. املطلب األول:

 أدلة كل قول. املطلب الثاني:

 الرتجيح. املطلب الثالث:

 موضع نظر املصلي حال التشهد وفيه ثالثة مطالب: حث الثاني:املب

 أقوال العلماء يف موضع نظر املصلي حال التشهد. املطلب األول:

 أدلة كل قول. املطلب الثاني:

 الرتجيح. املطلب الثالث

 موضع نظر املصلي يف املسجد احلرام وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث:

 ماء يف موضع نظر املصلي يف املسجد احلرام.أقوال العل املطلب األول:

 أدلة كل قول. املطلب الثاني:

 الرتجيح. املطلب الثالث

  اخلامتة
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 ثبت املصادر

 منهج البحث:

 سرت يف حبثي على النحو اآلتي:

 كتبت اآليات بالرسم العثماني. -
 خرجت األحاديث واآلثار مع بيان احلكم من كالم العلماء وحبسب قواعد الفن. -
 ذكرت أقوال العلماء يف كل مذهب بالرجوع يف كل قول إىل مصادر املذهب. -

 هذا واهلل أسأل التوفيق والسداد وأن جيعل هذا خالصا لوجهه الكريم.

 

 موضع نظر املصلي حال القيام. املبحث األول:

 املطلب األول: أقوال العلماء يف موضع نظر املصلي حال القيام.

  .ر املصلي يف الصالة حال القيام إىل أقوالاختلف العلماء يف موضع نظ

 القول األول أن نظر املصلي يكون إىل موضع سجوده وبه قال احلنفية والشافعية واحلنابلة:

قال حممد بن احلسن: "قال حممد : ينبغي للمصلي إذا قام يف صالته أن يضع باطن كفه اليمنى على 

  ( 1)" ع سجوده وهو قول أبي حنيفة رمحه اهللرسغه اليسرى حتت السرة  و يرمي ببصره إىل موض
وقال أبو جعفر الطحاوي:" واألفضل للمصلي أن يكون نظره يف قيامه إىل موضع سجوده، ويف 

 .( 2)" ركوعه إىل قدمه، ويف سجوده إىل أنفه، ويف قعوده إىل حجره
، قال: وإن رمى  وقال البيهقي:" واستحب الشافعي أن ينظر املصلي يف صالته ، إىل موضع سجوده

 ( 3)" بصره أمامه كان خفيفا ، واخلشوع أفضل
وقال ابن قدامة: " يستحب للمصلي أن جيعل نظره إىل موضع سجوده. قال أمحد يف رواية حنبل: 

، ( 4)اخلشوع يف الصالة: أن جيعل نظره إىل موضع سجوده. وروي ذلك عن مسلم بن يسار، وقتادة

                                                             

 2/62الموطأ برواية محمد بن الحسن:( 1)

  1/215، بدائع الصنائع:1/45وانظر في مذهب الحنفية: المبسوط: 1/648مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص:( 2)

 6/189، تحفة المحتاج:1/183:إعانةالطالبين:وانظر مذهب الشافعي في 3/336معرفة السنن واآلثار:( 3)

 2/260انظر هذه اآلثار في مصنف بن أبي شيبة:( 4)
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 حال قيامه إىل موضع سجوده، ويف ركوعه إىل قدميه، ويف وحكي عن شريك، أنه قال: ينظر يف

 ( 6)إبراهيم النخعي وابن سريين وبه قال،( 5)" حال سجوده إىل أنفه، ويف حال التشهد إىل حجره
أن املصلي ينظر قبل وجهه ، وهذا مذهب مالك وهو مذهب البخاري فقد ترجم يف  القول الثاني

 ،ر إىل األمام يف الصالة، وساق فيه عدة أحاديث تدل على ذلكصحيحه بباب قال فيه:"باب رفع البص

أن النيب على وهي تدل يف مجلتها  ،وسأذكر هذه األدلة مع بيان وجه الداللة يف ذكر أدلة القول الثاني

 كانوا ينظرون إىل الرسول الكرام وكذا الصحابة  ،كان ينظر يف صالته قبل وجهه   وهم يف

 فة.الصالة يف أحوال خمتل

وهو حماولة اجلمع بني القولني فقال احلافظ ابن حجر:" وميكن أن نفرق بني  :القول الثالث

اإلمام واملأموم؛ فيستحب لإلمام النظر إىل موضع السجود وكذا للمأموم؛ إال حيث حيتاج إىل مراقبة 

  (7)إمامه. وأما املنفرد؛ فحكمه حكم اإلمام ". اهـ
 

 :املطلب الثاني أدلة األقوال

 أدلة القول األول

ما رواه أمحد بن عيسى بن زيد بن عبد اجلبار بن مالك اللخمي التنيسي ثنا عمرو ابن أبي سلمة ثنا  -1

زهري بن حممد املكي عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهلل عن عائشة رضي اهلل عنها أنها 

لسقف يدع إجالال هلل و كانت تقول : عجبا للمرء املسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل ا

 إعظاما دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها
"(8 )  

 وهذا احلديث ليس فيه ذكر الصالة لكن وجه الشاهد منه من جهتني:

يف : أن النيب صلى يف الكعبة وأخربت عائشة أن النيب لو يتجاوز بصره موضع سجوده وهو األوىل

 الكعبة، دل هذا على أنه ملا صلى كان كذلك

كان من إجالل اهلل و تعظيمه ال جياوز بصره موضع سجوده والصالة إمنا تكون   : أن النيب الثانية

 مع  اإلجالل والتعظيم فيكون البصر فيها ملوضع السجود.

 

                                                             

 1/92، منار السبيل:2/46وانظر مذهب الحنابلة:2/7المغني: ( 5)

 2/260مصنف بن أبي شيبة:( 6)

 2/232فتح الباري: ( 7)

ي الرربرريرر رر رري فرري السررررررررررررررنررن ( ومررن طررر رر رررررر1761)1/652( والررحررررررا رر  :3012)4/332أخررر رررررري ابررن خرر  ررمررررررة  ( 8)
  (10008)5/158الكبرى:
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 ويف االستدالل باحلديث نظر من جهتني أيضا:

 .: عدم صحة احلديثاألوىل

ديث وإن قال فيه احلاكم:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه"  وصححه فاحل

األلباني، لكن قال ابن أبي حامت: "سألت أبي عن حديث؛ رواه عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن زهري 

بن حممد ، عن موسى بن عقبة ، عن سامل بن عبد اهلل ، عن عائشة ، قالت : دخل رسول اهلل صلى 

عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها؟ فسمعت أبي يقول : هو حديث اهلل 

 (9)" منكر
وهو الصواب فاحلديث من رواية أمحد بن عيسى؛ شديد الضعف وكذبه أبوزرعة وابن معني وأبو طاهر 

  ( 10)ومسلمة بن القاسم األندلسي
ثبت احلديث يف اســـــــــــــــــــتحباب والنظر إىل حمل  : أنه لو ثبت احلديث فال داللة فيه فإن كان الثانية

 السجود يف الكعبة فال يلزم النظر إىل حمل السجود يف الصالة بدليل ثبوت خالفه فيها.

 .( 11)إذا استفَتح الصالة مل ينظر إال إىل موضع سجوده وروي عن ابن عباس: كان النيب   -2
قال مسعت مكحوال حيدث عن حديث حسان بن إبراهيم عن عبد امللك الكويف قال مسعت العالء  -3

كان النيب صلى اهلل عليه و سلم إذا قام يف الصالة مل يلتفت ميينا وال مشاال  :أبي أمامة وواثلة قاال

  (12)ورمى ببصره موضع سجوده
ما رواه دحيم ثنا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد اهلل عن سليمان بن داود اخلوالني قال مسعت  -4

: حدثين عشرة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن صالة أبا قالبة اجلرمي يقول 

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف قيامة وركوعه وسجوده بنحو من صالة أمري املؤمنني يعين 

عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه قال سليمان فرمقت عمر يف صالته فكان بصره إىل موضع 

 .( 13)سجوده
وهو أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل كان بصره يف موضع سجوده  ،ظاهر وجه الشاهد من احلديث

 . أنه أشبه الناس بصالة رسول اهلل    وأكد عشرة من أصحاب النيب ،يف صالته

                                                             

 298 /1علل الحديث: ( 9)

 568 /1لسان المي ان: ( 10)

من طر ق بقية قال حدثني علي ابن أبي علي ال رشرررررررررررري قال حدثني بن  183 /5اخر ي ابن عدي في الكامل: ( 11)
 مج ول منكر الحديث ر ج عن عطاء عن بن عباس بي وفيي علي بن أبي علي ال رشي قال فيي ابن عدي :

 فأنكره  دا وقال اضرب عليي( قال عبدهللا عن أبيي: "2701)2/381أخر ي عبدهللا بن أحمد في العلل: ( 12)
 (  3358)2/283أخر ي البي  ي في السنن الكبرى: ( 13)
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 لكن هذا احلديث ضعيف جدا؛ قال البيهقي بعد احلديث: "ليس بالقوي" 

ه مناكري، ليس يسوي حديثه وعلته صدقة قال أمحد: " ليس بشيء، هو ضعيف احلديث، أحاديث

 .( 14))شيئًا". وقال ابن حجر: ضعيف
صلى اهلل عليه -حديث عليلة بن بدر حدثنا عنظوانة عن احلسن عن أنس قال قال ىل رسول اهلل  -5

  .( 15) «يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد :»  -وسلم
 ( 16)طوانه القيسي جمهولوهو إسناد منكر أيضا فيه ربيع بن بدر ولقبه عليله بالتصغري مرتوك، وعن   
حديث أبي شعيب احلراني أخربني أبي أنبأ إمساعيل ابن علية عن أيوب عن حممد بن سريين عن  -6

كان إذا صلى رفع بصره إىل  -صلى اهلل عليه وسلم-أبى هريرة رضى اهلل عنه : أن رسول اهلل 

 (17)فطأطأ رأسه [2}الَّذِينَ هُمْ فِي صاَلَتِهِمْ خَاشِعُون{]املؤمنون: السماء فنزلت

كان يرفع رأسه فلما نزلت اآلية خفض رأسه وهذا يعنى  وجه الشاهد من احلديث أن النيب 

 أنه ملا نزلت اآلية أصبح ينظر حمل سجوده، واالستدالل بهذا احلديث فيه نظر من جهتني:

لى شرط األوىل: أن الصحيح يف احلديث اإلرسال؛ قال احلاكم عقب إخراجه له: هذا حديث صحيح ع

الشيخني لوال خالف فيه على حممد فقد قيل عنه مرسال و مل خيرجاه، وقال الذهيب يف تلخيص املسند: 

 الصحيح مرسل

 وقال البيهقي: ورواه محاد بن زيد عن أيوب مرسال ، وهذا هو احملفوظ.

 وما قاله البيهقي هو الصواب وبيان ذلك:

ني أبيه عن إمساعيل بن عليه كما تقدم. أن احلديث روي موصوال من حديث أبي شعيب احلرا

وأبو شعيب هم احلسن بن أمحد بن عبد اهلل احلراني عن أبيه ورواه أيضا حممد بن يونس سعيد بن 

وهذا اإلسناد ساقط حممد بن يونس هو الكدميي  ( 18)أوس عن ابن عون عن ابن سريين عن أبى هريرة

 ( 19) قال الدارقطين:  كان الكدميي يتهم بوضع احلديث"
  

                                                             

 (2913( الت ر ب: )1312)1/551العلل ومعرفة الر ال رواية عبد هللا:( 14)

  3/427( وهذا لفظي وأخر ي الع يلي في الضعفاء الكبير:3686)2/284السنن الكبرى:أخر ي البي  ي في  ( 15)

 4/385، ولسان المي ان:3/427انظر الضعفاء الكبير:  ( 16)

 (3680)2/283( والبي  ي في الكبرى:3483)2/426أخر ي الحا  : ( 17)
 (3680)2/283أخر  ا البي  ي في الكبرى: ( 18)

 286سؤاالت السلمي :  ( 19)
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 وقد رواه مرسال
 سعيد بن منصور عن إمساعيل بن علية عن أيوب عن ابن سريين عن النيب مرسال  -
 ورواية اإلرسال أرجح ألنهم أكثر ( 20)رواية يعقوب بن إبراهيم عن إمساعيل عن أيوب به مرسال -

 ملواقتهم رواية البقية
 ( 21) رواية معمر عن أيوب عن ابن سريين مرسال -
 ( 22)عن عبد اهلل بن عون عن ابن سريين مرسال رواية الزهري -
 ( 23)رواية بونس بن بكري عن ابن عون به مرسال -
 ( 24)رواية هشيم عن عبد اهلل بن عون به مرسال -

 فاحلديث ضعيف ،فهذه الطرق تبني رجحان إرساله كما قال البيهقي

وده وإمنا غاية ما يدل اجلهة الثانية: أن احلديث ليس فيه داللة على أن موضع نظر املصلي إىل سج

عليه النهي عن رفع البصر إىل السماء وهلذا ترجم له ابن أبي شيبة يف املصنف: " يف الرجل يرفع بصره 

: )لينتهني أقوام يرفعون   إىل السماء يف الصالة". ثم ذكر حديث : جابر بن مسرة ، قال : قال النيب 

 .( 25) هم(أبصارهم إىل السماء يف الصالة ، أو ال ترجع إلي
وذكر أثر عبد اهلل بن مسعود ، أنه رأى رجاًل رافعا بصره إىل السماء، فقال عبد اهلل: ما يدري 

فاحلديث واآلثار يف هذا  ،هذا لعل بصره سَيلتمع قبل أن يرجع إلي.وذكر بعده أثر ابن سريين املتقدم

 ر إىل موضع السجودالباب تدل على النهي عن رفع البصر إىل السماء، وال تدل على أن النظ
 ( 26)«كانوا يستحبون أن ينظر، الرجل يف صالته إىل موضع سجوده»عن ابن سريين، قال:   -7

                                                             

 19/8أخر  ا ابن  ر ر الطبري في تفسيره:( 20)

 (3262)2/254أخر  ا روايتي عبد الرزاق: ( 21)

 64االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار:( 22)

 (3680)2/283أخر ي البي  ي في الكبرى: ( 23)

 (6380)2/240أخر ي ابن أبي شيبة: ( 24)

(من طر ق أبي 994)2/29ديث أخر ي مسررل  أيضررا :تاب: الصرر  :( والح6374)2/239أخر ي ابن أبي شرريبة: ( 25)
 معاو ة عن األعمش عن المسيب عن تمي  بن طرفة عن  ابر بن سمر  بي

 ( عن إسحاق، أنا عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن ابن سير ن بي145)1/192تعظي  قدر الص  : ( 26)
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كانوا : "دل هذا األثر على الصحابة يستحبون النظر إىل موضع سجودهم ألن التابعي إذا قال 

األوىل أنه ال يدل فأنه يقصد به الصحابة يف الغالب، وال داللة يف هذا من ثالث جهات:  "يفعلون كذا

 ( 27)على أن املقصود الصحابة بل قد يكون املراد من سبقه من التابعني فهو من أواسط التابعني
ألنه إمنا حيكي عن  ،الصحابة مل يكن حجةبقوله : "كانوا يفعلون كذا" اجلهة الثانية: أنه لو أراد 

ا يفعلون "  فال يدل على فعل مجيع قال النووي: أما إذا قال التابعي: " كانو ؛بعضهم ال عن مجيعهم

فال حجة فيه إال أن يصرح بنقله عن أهل اإلمجاع فيكون نقاًل لإلمجاع ،   ،بل على بعض األمة ،األمة

 . ( 28)"وفى ثبوته خبرب واحد خالف

لكن إن وجد املخالف لزم الرتجيح،  ،وال شك أنه لو ثبت الفعل عن صحابي وال خمالف له ألخذ به

 .ثابت يف السنة مل ينظر إليهوإن خالف ال

أو فعله أخذنا  وإذا خالف قول الصحابي قول النيب اجلهة الثالثة: ثبت يف السنة خالفه كما سيأتي 

 بقول الصحابي وتركنا ما سواه.

ألنه قصر للبصر على موطن واحد قال    ،واستدلوا أيضا بأن النظر إىل حمل السجود أعظم خشوعا     -8

 .( 29) : أن جيعل نظره إىل موضع سجوده" وألنه أبعد عن التكلفأمحد:" اخلشوع يف الصالة

 أدلة القول الثاني: 

 أستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

عن عائشة قالت قال النيب صلى اهلل عليه و سلم يف صالة الكسوف ) فرأيت جهنم حيطم بعضها  -1

  .( 30)بعضا حني رأيتموني تأخرت (
ال تكون م سبب ما رأوه حني تأخره إىل الوراء، وهذه الرؤية بني هل لنيب وجه الداللة من احلديث أن ا

 .إال ممن كان ينظر أمامه إىل اإلمام، ومل ينكر عليهم هذا فدل على أن موضع بصر املصلي أمامه

                                                             

 (5947ت ر ب الت ذيب: برق  ) ( 27)
 . 36/  1لى صحيح مسل  شرح النووي ع( 28)

 1/25ت دم قول أحمد ، وانظر المبسوط: ( 29)

عل ي البخاري :تاب صررفة الصرر   باب رفع البصررر إلى ايمام في الصرر   ووصررلي في أبواب العمل في الصرر    ( 30)
و  (من طر ق ال هري عن عر 2129)3/28( ومسرررررل  :تاب الكسرررررو :1154)1/406باب إذا انفلتت الدابة في الصررررر  :

 عن عائشة بي وهو حديث الخسو  واللفظ هنا مختصر .



78 

 

 

 78 

    .محل نظر املصلي يف الصالة، وفقهها األحاديث الواردة يف

 د.محمد بن بخيت الحجيلي                                                                                        

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

عن أبي معمر قال: قلنا خلباب أكان الرسول صلى اهلل عليه و سلم يقرأ يف الظهر والعصر ؟ قال  -2

  .( 31)كنتم تعرفون ذاك ؟ قال باضطراب حليتهنعم قلنا مب 
يف صالتهم ومل يكونوا  وجه الداللة من احلديث كالسابق وهو أنهم كانوا ينظرون إىل النيب 

 . ينظرون إىل حمل سجودهم ولذلك رأوا اضطراب حليته 
عليه و عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال : خسفت الشمس على عهد رسول اهلل صلى اهلل  -3

؟ قال ) إني  ( 32)سلم فصلى قالوا يا رسول اهلل رأيناك تناول شيئا يف مقامك ثم رأيناك تكعكعت

  .( 33)أريت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا (
) لقد  يف رقي املنرب فأشار بيديه قبل قبلة املسجد ثم قال  عن أنس بن مالك قال : صلى لنا النيب  -4

رأيت اآلن منذ صليت لكم الصالة اجلنة والنار ممثلتني يف قبلة هذا اجلدار فلم أر كاليوم يف اخلري 

 (34) والشر ( . ثالثا

 ؛موضع سجوده إىل بل القبلة ومل يكنكان ينظر أمامه ِق وجه الداللة من احلديثني أن النيب 

لى أن رفع بصر املصلي إىل ما بني يديه، قال ابن رجب يف حديث ابن عباس: " ويف احلديث: دليل ع

ومد يده لتناول شيء قريب منه ال يقدح يف صالته. وليس فيه نظر املأموم إىل إمامه، إمنا فيه نظر 

 .( 35)" اإلمام إىل ما بني يديه
أمامه، ومن جهة نظر املأمومني   والذي يظهر أن وجه الشاهد من احلديث من جهة نظر النيب 

حني رأيناك تكعكعت؛ قال العيين: " مطابقته للرتمجة ظاهرة وهي يف قوله رأيناك  إليه، لقوهلم:

 . ( 36) تكعكعت ألن رؤيتهم تكعكعه تدل على أنهم يراقبونه"
ومن  ،حني أخربوا عن إشارته فوجه الداللة من احلديث رؤيتهم للنيب  ،وحديث أنس كذلك

قال الكرماني: " أن يف وجه املطابقة وجهني أحدهما  ،مبا رآه أمامه يف قبلة اجلدار جهة إخبار النيب 

                                                             

( من طر ق: حدثنا 713)1/260أخر ي البخاري :تاب صرررررفة الصررررر   باب رفع البصرررررر إلى ايمام في الصررررر  :( 31)
 األعمش عن عمار  بن عمير عن أبي معمر بي

 4/334تكعكعت: من :عكع، أي ترا عت وتأخرت.الن اية: ( 32)

( ومسررررررررل  :تاب 715)1/261ي :تاب صررررررررفة الصرررررررر   باب رفع البصررررررررر إلى ايمام في الصرررررررر  :أخر ي البخار ( 33)
 ( من طر ق: ز د بن أسل  عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس بي2148)3/34الكسو :

( من طر ق فليح قال 716)1/261أخر ي البخاري :تاب صررفة الصرر   باب رفع البصررر إلى ايمام في الصرر  : ( 34)
 ا ه ل بن علي عن أنس بن مالك بيحدثن

 6/44فتح الباري البن ر ب: ( 35)
 9/97عمد  ال اري: ( 36)



79 

 

 

 79 

    .محل نظر املصلي يف الصالة، وفقهها األحاديث الواردة يف

 د.محمد بن بخيت الحجيلي                                                                                        

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

هو أن فيه بيان رفع بصر اإلمام إىل الشيء فناسب بيان رفع البصر إىل اإلمام من جهة كونهما مشرتكني 

 .( 37)" يف رفع البصر يف الصالة
ركع  أنه قال: ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا  عن أبي هريرة عن النيب  -5

فاركعوا وإذا قال مسع اهلل ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا 

 .( 38) فصلوا جلوسا أمجعني أقيموا الصف يف الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصالة (
 ،االئتمام إمنا يكون مبالحظة أفعال اإلمام حتى تتم متابعتهأن وجه الداللة من احلديث هو 

وهذا ال حيصل بالنظر إىل حمل السجود؛ قال ابن بطال: "االئتمام به ال يكون إال مبراعاة حركاته يف 

 .(40)"" نظر املأموم إىل اإلمام من مقاصد االئتمام:وقال ابن املنري ،( 39)" خفضه ورفعه

 فنظر  (41)يصلى فى مخيصة ذات أعالم -صلى اهلل عليه وسلم-عن عائشة قالت قام رسول اهلل  -6

 يإىل علمها فلما قضى صالته قال:) اذهبوا بهذه اخلميصة إىل أبى جهم بن حذيفة وائتون

 .( 43)آنفا يف صالتي( فإنها أهلتين  (42)ةبأنبجاني
نظر إىل ثيابه ومل ينظر موضع سجوده، قال ابن عبد الرب  وجه الشاهد من احلديث أن النيب 

ها مسندها ومقطوعها دليل على أن نظر املصلي من بعد هذا احلديث:" قال: يف أحاديث هذا الباب كل

                                                             

واعترض عليي والذي يظ ر صحة ما قالي  9/98، ون لي عني العيني في عمد  ال اري:5/117الكوا ب الدراري  ( 37)
 الكرماني، وهو ظاهر في الحديث.

( من طرق عن أبي 962)2/20( ومسررررررل  :تاب الصرررررر  :689)1/253ة:أخر ي البخاري :تاب الجماعة وايمام ( 38)
 هر ر 

 2/363شرح ابن بطال: ( 39)

 2/232ن لي عني ابن حجر: ( 40)
الخميصة: وهي ثوب خ  أو صو  معل  . وقيل ال تسمى خميصة إال أن تكون سوداء معلمة و:انت من لباس ( 41)

 2/151حديث:الناس قديما و مع ا الخمائص.الن اية في غر ب ال

المحفوظ بكسررررر الباء و روى بفتح ا . ي ال :سرررراء أنبجاني منسرررروب إلى منبج المدينة المعروفة، وهو :سرررراء يتخذ  ( 42)
 1/172. الن اية في غر ب الحديث:من الصف ولي خمل وال عل  لي وهي من أدون الثياب الغليظة

( 366)1/146ثوب لي أع م ونظر إلى علم ا:  أخر ي البخاري أبواب الصررررررررررر   في الثياب باب إذا صرررررررررررلى في( 43)
 ( من طر ق ال هري عن عرو  عن عائشة بي1267)2/77ومسل  :تاب المسا د:
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السنة فيه أن يكون أمامه وهو املعروف الذي ال تكلف فيه ولذلك قال مالك يكون نظر املصلي أمام 

 .( 44)" قبلته

ليس على النظر يف األصول ما يوجبه،  -أي النظر حمل السجود –وقال أيضا:" هذا التحديد 

 ه، وال يلتفت ميينا وال مشاال فإنه مكروه له. وحسب املصلي أن يقبل على صالت

ومن فكر فيما هو فيه من صالته وأقبل على ما يعنيه منها، شغله ذلك عن النظر إىل غريها، وباهلل  

 . ( 45)" التوفيق
أنها قالت: كان الناس يف عهد رسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النيب  -7

؛ فكان  م املصلي يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتويف رسول اهلل إذا قا  اهلل 

الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتويف أبو بكر، فكان عمر، 

فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان 

 . (46)ومشاال فكانت الفتنة فتلفت الناس ميينا
عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه نظر إىل شاب قد نكس رأسه، فقال له: يا هذا! ارفع  -8

رأسك؛ فإن اخلشوع ال يزيد على ما يف القلب، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما يف قلبه؛ فإمنا أظهر 

 ( 47).نفاقا على نفاق
حتري النظر إىل حمل السجود فإن فيه  خبالف ،أن النظر إىل األمام هو الفعل الذي ال تكلف فيه -9

 .كلفة ومشقة قال ابن عبد الرب كما سبق: " وهو املعروف الذي ال تكلف فيه"
أن املشروع للمصلي النظر أمامه ال إىل حمل سجوده ألن النظر إىل حمل السجود أخل ببعض  -10

ا حنى رأسه ذهب بعض القيام ور به يف الصالة؛ قال احلطاب:" قال مالك: ينظر أمامه فإنه إذأمالقيام امل

                                                             

 17/393التم يد ( 44)

 1/534االستذ:ار: ( 45)
إبراهي  بن المنذر الح امي، حدثنا ( عن 1634):2/555أخر ي ابن ما ة :تاب الجنائ  باب وفاتي ودفني  ( 46)

د بن إبراهي  بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة الس مي، حدثني موسى بن عبد هللا بن أبي أمية خالي محم
المخ ومي، حدثني مصعب بن عبد هللا عن أم سلمة وهذا ايسناد ضعيف، قال األرنؤوط في تخر جي للسنن: " إسناده 

إبراهي  الس مي. ومصعب أيضا ل  يوث ي ال  ضعيف لج الة موسى بن عبد هللا بن أبي أمية، و:ذا الراوي عني محمد بن
 ابن حبان والعجلي  

( من طر ق: محمررررد بن الحررررار ، عن 1691)4/474أخر رررري أبو بكر الرررردينوري في المجررررالس و واهر العل : ( 47)
 المدائني، عن محمد بن عبد هللا ال رشررررررري، عن أبيين قال: نظر عمر بن الخطاب وذ:ره واألثر فيي محمد بن الحار  بن

ول  يذ:ر فيي  رحا أو  3/108إسرررررررررماعيل الخ از المل ب بحمدون من شررررررررريوخ ابن خ  مة ذ:ره الخطيب في تار خ بغداد:
 تعدي  محمد بن عبد هللا ال رشي وأبوه ل  أعرف ما



81 

 

 

 81 

    .محل نظر املصلي يف الصالة، وفقهها األحاديث الواردة يف

 د.محمد بن بخيت الحجيلي                                                                                        

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

يف الرأس وهو أشرف األعضاء وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببعض بصره إىل األرض  املفروض عليه

 .( 48)" فتلك مشقة عظيمة وحرج وإمنا أمرنا أن نستقبل جهة الكعبة

ن احتاج إىل إالقول الثالث: أن اإلمام يستحب له النظر إىل حمل سجوده وأما املأموم فينظر إىل اإلمام 

وميكن أن يفرق بني اإلمام واملأموم قال ابن حجر:"  ،بني األقوالمع وبهذا القول جتتمع األدلة وجيذلك 

فيستحب لألمام النظر إىل موضع السجود وكذا للمأموم إال حيث حيتاج إىل مراقبة إمامه وأما املنفرد 

 . (49)" فحكمه حكم اإلمام واهلل أعلم

فهو ألجل  صل باملصلي أن يكون بصره إىل حمل سجوده وأما نظر الصحابة للنيب القول الرابع: أن األ

ملا يرتتب على ذلك  قد يقال: إنه خيتص بالصالة خلف النيب  االقتداء به والعمل بسنته قال ابن رجب: "

األوىل من معرفة أفعاله يف صالته فيقتدي به، فأما غريه من األئمة فال حيتاج إىل النظر إىل حليته، ف

 . (50) "باملصلى وراءه أن ينظر إىل حمل سجوده، كما سبق.
 

 املطلب الثالث الرتجيح:

بعد النظر يف األقوال وأدلة كل قول يظهر لي رجحان ما ذهب إليه مالك من أن نظر املصلي 

 ومن اقتدوا به يكون أمامه، لقوة أدلته وتعليله فاألدلة ظاهرة الداللة كما تقدم يف نظر النيب 

أمامهم يف الصالة، ثم هو األبعد عن التكلف، خبالف النظر حمل السجود ، ففيه كلفة وال سيما 

 عند طول الصالة.

 وأما القول باجلمع بني األدلة فمعرتض من جهتني:

األوىل: أن اجلمع ال يكون إال عند صحة األدلة، وتقدم أن أدلة استحباب النظر حمل السجود ال يصح  

 م.منه شيء كما تقد

 والثانية: أن النصوص ال تساعد عليه ففي النصوص أن اإلمام واملأموم كان نظرهم جلهة القبلة.

 وجياب عما ذكره ابن رجب من جهتني أيضا :

 األوىل: أن األصل عموم التشريع ال اخلصوصية.

                                                             

 2/261مواهب الجليل:( 48)

 2/232فتح الباري البن حجر: ( 49)

 6/439فتح الباري البن ر ب: ( 50)
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أن الصحابة الثاني: أن املأموم مأمور باتباع اإلمام ولذا فإنه يلزمه مالحظته ليتم االقتداء به كما 

 ليقتدوا به، واهلل أعلم. كانوا يالحظون فعل النيب 

 املبحث الثاني: موضع نظر املصلي حال التشهد.

 املطلب األول: أقوال العلماء يف موضع نظر املصلي حال التشهد.

 اختلف العلماء يف موضع البصر حال التشهد على أربعة أقوال:

وهو أن املصلي ينظر إىل حجره، وهو منقول عن   (51)افعيةوهو قول احلنفية وبعض الش القول األول:

   (52). شريك القاضي
) وأدابها ( أي آداب الصالة ) نظره قال فخر الدين الزيلعي يف شرحه لكنز الدقائق  حني قال" 

إىل موضع سجوده ( أي يف حالة القيام ويف حالة الركوع إىل ظهر قدميه ويف سجوده إىل أرنبته ويف 

 . (53)" قعوده إىل حجره وعند التسليمة األوىل إىل منكبه األمين وعند الثانية إىل منكبه األيسر
يكون إىل موضع سجوده كبقية الصالة ، وبه قال  أن نظر املصلي يف حال التشهد  القول الثاني:

وسائر العراقيني ومجاعة من غريهم أنه  -أي الشريازي - الذي جزم به املصنفالشافعية  قال النووي: " 

الصحيح وهو الصحيح عند احلنابلة قال املرداوي: "   (54)"جيعل نظره إىل موضع سجوده يف قيامه وقعوده

 . (55)" ضع سجوده مستحب يف مجيع حاالت الصالة وعليه أكثر األصحابمن املذهب أن النظر إىل مو
، (57)واحلنابلة ( 56)الشافعيةأن نظر املصلي يف حال التشهد إىل السبابة وإليه ذهب بعض  القول الثالث:

 واشرتط بعضهم أن النظر يكون حال ارتفاع األصبع

                                                             

 2/137الت ذيب في ف ي ايمام الشافعي:، 1/390مغني المحتاج:( 51)

 ت دم ذ:ره( 52)

 406 /1انظر شرح فتح ال دير: 1/108:تبين الح ائق شرح :ن  الدقائق ( 53)

 3/314المجموع شرح الم ذب: ( 54)

 1/114، وانظر ايقناع:2/35اينصا :( 55)

 1/169، أسنى المطالب:3/500الشرح الكبير للرافعي:( 56)

 1/92منار السبيل/ ،1/381انظر المبدع: ( 57)
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إشارته، وفيه حديث صحيح يف سنن أبي  أن ال جياوز بصره -يعين حال التشهد-قال النووي: "والسنة 

 .( 58)" داود
أن نظر املصلي يف التشهد يكون جهة القبلة كالنظر يف حال القيام وهو مذهب  القول الرابع:

وقال يف  ،انتهى "من املكروهات رفع بصره إىل السماء")تنبيه( قال يف اللباب: املالكية قال احلطاب: "

ع موضع سجوده انتهى. وفيه سقط ولعل أصله يف مجيع صالته يف املستحبات: وأن يضع بصره يف مجي

  (59) "موضع سجوده
 

 املطلب الثاني أدلة األقوال:

 أدلة القول األول:

استدل أصحاب من قال بأن نظر املصلي يف التشهد إىل احِلجر، هو األيسر للمصلي، واألبعد 

 . (60)عن الكلفة، و حيصل به حتقيق اخلشوع
 ي:أدلة القول الثان

استدل من قال بأن نظر املصلي إىل مكان سجوده، أن النصوص يف هذا الباب عامة؛ إذ فيها األمر 

بالنظر حمل السجود الصالة ومل تستثن اجللوس من غريه، وأما ما دل على النظر إىل االصبع، فلعله 

 مل يصح عندهم .

 أدلة القول الثالث:

 أدلة منها:استدل من قال بالنظر إىل األصبع يف التشهد ب

عن نافع قال : كان عبد اهلل بن عمر إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه  -1

 . (61)(هلي أشد على الشيطان من احلديد يعين السبابة) : واتبعها بصره ثم قال قال رسول 

                                                             

 5/81شرح صحيح مسل :( 58)

 1/549مواهب الجليل: ( 59)

 1/478الدر المختار: ( 60)
أحمد ال بيري، ثنا :ثير بن ز د، عن  يأب( من طر ق 5917)12/216( والب ار:6000)10/204أخر ي أحمد: ( 61)

لن اد فيي يدل على أني ممن و: م ا، صدوق يخطئ بي وهذا إسناد ضعيف فيي :ثير بن ز د، قال ابن حجر: " نافع
، وقال أبو  وب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما ُهو  عيقال يعتبر بي ال يحتج بي فاأل ثر على عدم توثي ي، 

، مي ان 24/15انظر ت ذيب الكمال: حات   : صالح، ليس بال وي، يكتب حديثي. قال أبو: صدوق، فيي لين.و  زرعة
 مع عدم ضبطي خالف الث ات في رواية الحديث من  :، ث  هو 3/404االعتدال:
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ه الصالة وضع كفه اليسرى على فخذ كان إذا جلس يف   عبد اهلل بن الزبري : أن النيب -2

 . (62)اليسرى ، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بإصبعه السبابة ال جياوز بصره إشارته

                                                             

الص   وضع يديي على ر:بتيي ورفع  ي:ان إذا  لس ف   يعن نافع عن ابن عمر أن النبعبيد هللا بن عمر  -1
أخرج روايتي مسل : :تاب  تلى ايب ام فدعا ب ا و ده اليسرى على ر:بتي اليسرى باسط ا علي ا. يإصبعي اليمنى الت

 (1337)2/90المسا د:
:ان إذا قعد فى التش د وضع يده اليسرى  -صلى هللا عليي وسل -عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا  -2

أخرج روايتي مسل :  على ر:بتي اليسرى ووضع يده اليمنى على ر:بتي اليمنى وع د ث ثة وخمسين وأشار بالسبابة
 (1338)2/90 تاب المسا د:

 ول  يذ:روا ما ذ:ر :ثير بن ز د فمعمر وأيوب رووا عن نافع      
 روى عن ابن عمر ما ذ:ره الث ات، ول  يذ:ر ما ذ:ره :ثير ن ف ال رحمي هللا:على بن عبد الرحمن المعاوى ث  إن  -3

صلى -ف ال اصنع :ما :ان رسول هللا  يالص   فلما انصر  ن ان يعبد هللا بن عمر وأنا أعبث بالحصى ف يرآن
الص   وضع :في اليمنى  ييصنع قال :ان إذا  لس ف  لت و:يف :ان رسول هللا يصنع. ف  -هللا عليي وسل 

 ايب ام ووضع :في اليسرى على فخذه اليسرى. يتل يعلى فخذه اليمنى وقبض أصابعي :ل ا وأشار بإصبعي الت
خالف ( من طر ق مالك عن مسل  بن أبي مر   عن علي بي لكن 1339)2/90أخرج روايتي مسل  : تاب المسا د:

مالكا إسماعيل بن  عفر فرواه عن مسل  وقال في حديثي: "ورمى ببصره إلي ا أو :لمة نحوها" أخرج روايتي: والذي 
يحيى يظ ر أن رواية مالك أر ح ألني أوثق ث  إن إسماعيل ل  يج م ب ا ف ال "أو نحوها" وأز د أمرا ثالثا وهو أن  

لك أي بدون ذ:ر النظر لألصبع أخرج روايتي النسائي :تاب الس و :رواية ما مسل  بن أبي مر   رواه عنبن سعيد 
 (1266)3/36باب موضع الكفين:

 مما سبق يتبين لنا أن هذه ال  اد  شاذ  ال تصح وهللا أعل 

موضع البصر ( والنسائي :تاب الص   باب 992)1/376أخر ي أبو داود :تاب الص   باب ايشار  في التش د: ( 62)
يحيى عن بن عج ن عن عامر بن  ( من طر ق:16100)26/25( وأحمد:1274)3/46:حر ك السررربابةعند ايشرررار  وت

 بي عبد هللا بن ال بير عن أبيي

 والذي يظ ر أن هذه اللفظة شاذ  وبيان ذلك :
 أن الروا  الذين رووا هذا الحديث عن عامر بن عبد هللا بن ال بير ل  يذ:روا هذه اللفظة إال ابن عج ن من  : -1

 ( 1335)2/90ثمان بن حكي  أخرج روايتي مسل  :تاب المسا د:ع -
 (2016)1/538وأبو عواني في مسنده: (1193))1/376عمرو بن دينار أخرج روايتي النسائي في الكبرى: -
 (588)1/478ز اد بن سعد أخرج روايتي أبو عاص  في اآلحاد والمثاني: -
 (1161)2/237 باب ايشار  باألصبع في التش د األول مخرمة بن بكير أخرج روايتي النسائي :تاب صفة الص   -
ل  يذ:رها إال يحيى بن سعيد ال طان وأ ثر الروا  رووا الحديث  أن هذه اللفظة وهي النظر إلى األصبع في التش د -2

 عن ابن عج ن ول  يذ:روا هذه اللفظة م  :
 (1336)2/90ليث بن سعد أخرج روايتي مسل  :تاب المسا د: -
  (1193))1/376روايتي النسائي في الكبرى:ز اد: أخرج  -
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وألجل ما   (63)أن النظر إىل األصبع يف التشهد فيه حتقيق للخشوع وحضور القلب وسكون اجلوارح -3

هد فإنه إذا كان يف التشفيه من متام اإلخالص والوحدانية هلل قال حممد بن إبراهيم آل الشيخ: " 

ينظر إىل سبابته، حلديث ابن الزبري: "ال جياوز بصره إشارته". والسر يف هذا أنه أمت لإلخالص هلل 

  (64) "بالوحدانية
 أدلة أصحاب القول الرابع:

أستدل من قال بأن نظر املصلي يف التشهد يكون أمامه بعدم وجود  الدليل على ذلك فيبقى 

 أبي حنيفةو  الشافعي ومذهبلقبلة يف الصالة؛ قال القرايف: "العبد على  األصل، وهو النظر إىل ا

لنا أن عدم الدليل دليل على عدم املشروعية  ،يستحب له وضعه موضع سجوده ويف جلوسه إىل حجره

 . (65) "ومل يرد دليل يف ذلك
 

 املطلب الثالث الرتجيح:

و قول املالكية وسبب بعد النظر يف األقوال ودليل كل قول يظهر لي رجحان القول الرابع وه

 الرتجيح:

يف بعض الصالة ومل يأت ما خيالفه فدل على أن العمل عليه كبقية  أن هذا هو الثابت عن النيب  -

 األركان 
أن اجلميع يعلل قوله بكونه أدعى للخشوع وأبعد عن التكلف، وهذا يدل على أن اخلشوع  -

بر واالعتبار، وعليه فالنظر بعد ذلك ممكن بأي حال، وأن العربة هو االقبال على الصالة والتد

 هو النظر إىل القبلة كما ذهب إليه مالك، واهلل أعلم. للنصوص، والثابت عن النيب 

 

                                                             

 (1336)2/90أبو خالد األحمر: أخرج روايتي مسل  :تاب المسا د : -
 (1362)1/431سفيان بن عيينة أخرج روايتي الدارمي في سنني: -
 (14823)14/200سليمان بن ب ل: أخرج روايتي الطبراني في المعج  الكبير: -
 (14824)14/201في المعج  الكبير: روح بن ال اس : أخرج روايتي الطبراني -
من الصحابة ل  يذ:ر هذه اللفظة ول  تذ:ر إال في هذين الحديثين ورأيت ما  أن :ل من روى صفة ص   النبي  -3

 في ما

 1/400فتح الوهاب:( 63)

 24شرح :تاب آداب المشي للص  :( 64)

 2/166الذخير :( 65)
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 املبحث الثالث: موضع نظر املصلي يف املسجد احلرام.

 املطلب األول: أقوال العلماء يف موضع نظر املصلي يف املسجد احلرام.

 كعبة يف الصالة إذا صلى املصلي أمامها إىل قولني:اختلف العلماء يف النظر إىل ال

القول األول: يستحب للمصلي إذا صلى أمام الكعبة أن يكون نظره إليها، وهو مقتضى قول املالكية؛ 

ال ألجل الكعبة ولكن ألنهم يرون أن املصلي يكون بصره تلقاء وجهه كما تقدم قال احلطاب: " إمنا 

  (66)" أمرنا أن تستقبل جهة القبلة

ويف املغين وعن مجاعة أن املصلي يف  وبه قال بعض الشافعية لكنه قول ضعيف قال الدمياطي:"

  .لكن صوب البلقيين أنه كغريه، املسجد احلرام ينظر إىل الكعبة 

  . (67)" إن استحباب نظره إىل الكعبة يف الصالة وجه ضعيف :وقال األسنوي 
وهو قول مجهور العلماء القائلني بالنظر إىل حمل السجود يف القول الثاني: أنه ينظر إىل حمل سجوده 

 . (68)الصالة
 املطلب الثاني أدلة األقوال:

 أدلة القول األول:

 استدل من قال باستحباب النظر إىل الكعبة بأدلة منها:

األدلة املتقدمة يف النظر إىل قبلة املصلي وهذا القول ليس ألجل اختصاص املسجد احلرام وإمنا  -

 وم الصلوات واألمكنة.لعم
 واستدلوا بأن النظر للكعبة عبادة فاستحب النظر إليها يف الصالة. -

 أدلة القول الثاني:

استدل من قال بالنظر إىل مكان السجود يف الصالة من غري فرق بني املسجد احلرام وبني غريه 

 ى خالفه.باألدلة العامة يف أن حمل نظر املصلي إىل مكان سجوده، ومل يأت ما يدل عل

 

 

                                                             

 2/261مواهب الجليل: ( 66)

 1/183إعانة الطالبين: ( 67)

 2/35، اينصا :1/169، أسنى المطالب:1/321انظر البحر الرائق: ( 68)
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 املطلب الثالث الرتجيح:

بعد عرض األقوال وأدلتها يظهر لي رجحان القول األول على ما ذهب إليه املالكية وهو عموم 

 النظر إىل قبلة لعدة أوجه:

 مل يثبت دليل يدل على اختصاص الوقوف أمام الكعبة بالنظر إليها.  -1
 مل يدر دليل على كون النظر إىل الكعبة عبادة. -2
خالف ذلك، وعليه فاملسلم  يف الصالة النظر أمامه، ومل يأت عن النيب  د عن النيب أن الوار -3

يكون نظره إليها، سواء كان أمام الكعبة أو غريها، فإذا كان أمام الكعبة كان نظره إليها، 

 ال ألجل اختصاصاها بالنظر، ولكن ألنها يف قبلته واهلل أعلم
 

 اخلامتة

 توصلت إليه من النتائج والتوصيات:يف ختام البحث أذكر أهمما 

أن نظر املصلي يف صالته يف كل أحواله يكون أمامه قياما أو قعودا أويف حال كون املصلي أمام  -1

 الكعبة.
 مل يثبت يف النظر ملوضع السجود حديث. -2
 مل يثبت يف النظر لألصبع يف التشهد حديث. -3
 يها عبادة حديث.مل ينقل يف النظر إىل الكعبة يف الصالة أو أن النظر إل -4
أهمية اخلشوع يف الصالة واحلرص على مراعاته إذ كل األقوال عللت القول بكونه أقرب  -5

 للخشوع.

أوصي بالكتابة يف حبث أحكام النظر يف الصالة فإني مل أجد من كتب فيه مع  من التوصيات:

 احلاجة ملسائله.

 احلمد هلل رب العاملني
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 املصادر واملراجع:فهرس 

يف تقريب صحيح ابن حبان  حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اإلحسان  -1

( ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي هـ354أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوفى: 

 هـ( 739)املتوفى: 

 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط

 م 1988 -هـ  1408وت الطبعة: األوىل، طبعة مؤسسة الرسالة، بري

 شيخ اإلسالم / زكريا األنصاريل أسنى املطالب يف شرح روض الطالب -2

 األوىل ، الطبعة : 2000 –ه  1422 -بريوت  -دار الكتب العلمية  طبعة

 .د . حممد حممد تامر حتقيق :
( عثمان بن حممد شطا بكر )املشهور بالبكريألبي إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني   -3

 .(هـ1310الدمياطي الشافعي )املتوفى: 

 .م 1997 -هـ  1418األوىل،  الطبعة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريعطبعة 
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -4

 طبعة (هـ885صاحلي )املتوفى : عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي ال املؤلف :

 .هـ1419الطبعة األوىل  الطبعة : دار إحياء الرتاث العربي بريوت ــ لبنان
زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري ل البحر الرائق شرح كنز الدقائق -5

  .الثانية الطبعة: دار الكتاب اإلسالمي طبعة  (هـ970)املتوفى: 
يب البن حجر العسقالني بتحقيق  حممد عوَّامة طبعة دار الرشيد حبلب الطبعة األوىل تقريب التهذ -6

 .هـ1406
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد أليو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن   -7

الكبري ( بتحقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد عبد هـ463عاصم النمري القرطيب )املتوفى: 

 .هـ 1387املغرب عام   –طبعة وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  البكري
وسننه وأيامه = صحيح البخاري حملمد بن  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  -8

طبعة دار طوق النجاة  بتحقيق حممد زهري بن ناصر الناصر إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي

 هـ1422الطبعة: األوىل،  رة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي()مصو
 اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم ألبي احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري  -9

 طبعة دار اجليل بريوت ، دار األفاق اجلديدة ـ بريوت
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د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، املؤلف: حملم سنن الرتمذي -اجلامع الكبري  -10

 –طبعة دار الغرب اإلسالمي  ( بتحقيق: بشار عواد معروفهـ279الرتمذي، أبو عيسى )املتوفى: 

 م 1998بريوت سنة : 
طبعة دار  اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن أبي حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي التميمي  -11

 1952 - 1271ت الطبعة األوىل ، بريو –إحياء الرتاث العربي 
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف  ألبي الذخرية -12

 م 1994األوىل،  الطبعة: بريوت -دار الغرب اإلسالميطبعة  (هـ684)املتوفى: 

األزدي  سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو -13

بتحقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد طبعة املكتبة العصرية،  (هـ275السِِّجْستاني )املتوفى: 

 .بريوت –صيدا 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ألبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي حتقيق:   -14

 .هـ1420طبعة دار املعرفة ببريوت الطبعة : اخلامسة ، مكتب حتقيق الرتاث
حتقيق  . ه 275 - 207سنن ابن ماجة للحافظ ابي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه   -15

 للطباعة والنشر والتوزيع -طبعة دار الفكر  وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي
ألمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي حتقيق :  شرح معاني اآلثار  -16

 .ـه1399بريوت الطبعة األوىل ،  –طبعة دار الكتب العلمية ، النجار حممد زهري
طبعة  شعب اإلميان ألبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي بتحقيق : حممد السعيد بسيوني زغلول  -17

 1410بريوت الطبعة األوىل ،  –دار الكتب العلمية 
أسد الشيباني )املتوفى:  عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بنل  العلل ومعرفة الرجال -18

 -هـ  1422الثانية،  الطبعة:  دار اخلاني , الرياض :طبعة وصي اهلل بن حممد عباسل (هـ241

 .م 201
طبعة  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -19

 .2002طبعة: األوىل ال -1423دار الشروق. سنة :   طبعة1379بريوت ،  -دار املعرفة 
 (هـ728تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني )املتوفى: ل جمموع الفتاوى -20

الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

 م1995/هـ1416عام النشر:  املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
ملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألبي العبَّاس أمَحُد بُن الشيِخ املرحوِم الفقيِه أبي َحْفٍص ا -21

 -بتحقيق : حمي الدين ديب ُعَمَر بِن إبراهيَم احلافظ ، األنصاريُّ القرطيبُّ ، رمحه اهلل وَغَفر له.
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دار الكلم -كثري طبعة دار ابن حممود إبراهيم بزال. -يوسف علي بديوي -أمحد حممد السيد

 1996-1417الطيب بريوت. الطبعة األوىل سنة: 
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ألبي زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي )املتوفى:  -22

 .1392بريوت الطبعة: الثانية،  -طبعة دار إحياء الرتاث العربي ، (هـ676
بد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن شمس الدين أبو عل مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل -23

، زكريا عمريات حتقيق (هـ954الطرابلسي املغربي ، املعروف باحلطاب الرُّعيين )املتوفى : 

 .م2003 - هـ1423طبعة خاصة  الطبعة : دار عامل الكتب طبعة
فى املستدرك على الصحيحني حملمد بن عبداهلل أبي عبداهلل احلاكم النيسابوري بتحقيق : مصط  -24

 1990 - 1411بريوت الطبعة األوىل ،  -طبعة دار الكتب العلمية ، عبد القادر عطا
ألبي بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن  مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار -25

( بتحقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، )حقق هـ292عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )املتوفى: 

(وصربي عبد اخلالق الشافعي 17إىل  10(وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل  1من  األجزاء

، م1988املدينة املنورة الطبعة: األوىل، )بدأت  -طبعة مكتبة العلوم واحلكم ، (18)حقق اجلزء 

 .(م2009وانتهت 
لشيباني مسند اإلمام أمحد بن حنبل ألبي عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ا  -26

عادل مرشد، وآخرون وإشراف: د عبد اهلل بن عبد  -بتحقيق: شعيب األرنؤوط ، (هـ241)املتوفى: 

 .م 2001 -هـ  1421طبعة  مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، ، احملسن الرتكي
النهاية يف غريب احلديث واألثر ألبي السعادات املبارك بن حممد اجلزري بتحقيق : طاهر أمحد   -27

 .م1979 - هـ1399بريوت ،  -طبعة املكتبة العلمية ، حممود حممد الطناحي - الزاوى

 

 


