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""أحاديث قطع المرأة للصالة بمرورها
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Abstract
This study aims to jurisprudentially present the issue of "the
Interruption of One's Prayer if a Woman Walks in Front" in Hadiths,
and dealing with it according to the ways of dealing with Mukhtalif al
Hadith (Hadith that cause disputes). After the study, it was concluded
that there is no significant abrogation in the issue, so we resort to
combining and reconciling the evidence. Through the study, it was
found that scholars had various opinions concerning combining
these Hadiths that are grouped in 3 jurisprudential opinions; the
first says: nothing interrupts a prayer; the second says: only a black
dog interrupts a prayer; and the third says: a woman, a black dog,
or a donkey interrupt a prayer. After reviewing and discussing the
evidence, the researcher ruled in for the interruption of one's prayer
if a woman walks in front, and the differentiation between walking
and lying down. Allah knows best.

مقدمة
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل نبينا حممد صلى اهلل
، أما بعد.. عليه وسلم
___________________

. اجلامعة األردنية،* طالبة دكتوراه يف احلديث وعلومه
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إن علم خمتلف احلديث من أهم علوم احلديث وأكثرها حاجة يف هذا العصر؛
لتجدد الشبهات على اإلسالم وحلاجة املسلمني إىل فهم األحاديث اليت استشكلت
عليهم ملعارضتها دليال شرعيًا أو عقليًا أو حسيًا ،معارضة حقيقية أو ظاهرية ميكن
اجلمع معها.
ومن املؤسف جهل كثري من طالب العلم خطوات احلكم على خمتلف
احلديث أو علمها مع جهل تطبيقها على النصوص حبيادية وجترد عن أي رأي سابق
أو مذهب متبع ،واملسلمون اليوم حباجة إىل البحث العلمي املتجرد املتبع خلطوات
وأصول العلم؛ لذا رأيت إعداد هذا البحث ليشمل اجلانب الفقهي واحلديثي،
وقد اخرتت مسألة قطع املرأة للصالة مبرورها ملا فيها من اختالف بني طلبة العلم،
فأحببت البحث فيها ،وإن كان اخلالف يسع لكن البد وأن يكون الختيار املرء
دليل ومسوغ واهلل نسأل التوفيق والسداد.
المبحث األول
عرض المسألة وفق خطوات التعامل مع مختلف الحديث
إن الناظر ألحاديث مرور املرأة أمام املصلي جيد أحاديث تثبت قطع الصالة مبرور
احلمار واملرأة والكلب األسود ،وأحاديث أخرى تثبت صالة النيب صلى اهلل عليه
وسلم وعائشة رضي اهلل عنها أمامه ،فهنا يتعارض القول مع الفعل ،وللتعامل مع
مختلف الحديث مسالك تلخيصها بما يلي:
المطلب األول :مسالك التعامل مع مختلف الحديث:
للتعامل مع مختلف الحديث مسالك تلخيصها باتباع الترتيب اآلتي: 1
 1تبنيت رأي األستاذ الدكتور شرف القضاة يف التعامل مع خمتلف احلديث لقوته ،ينظر :القضاة ،علم خمتلف احلديث ،جملة دراسات،
اجلامعة االردنية ،جملد  ، 28عدد  ،2سنة 2001م( .ص .)27-19:و السوسوة ،عبد اجمليد حممد إمساعيل ،منهج التوفيق والرتجيح
بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائس ،منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي
(.)120-122
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 .1رد احلديث الضعيف ،واألخذ باحلديث الصحيح واحلسن فقط.
 .2البحث عن نسخ صريح يف املسألة ،وهو ما كان بتصريح رسول اهلل صلى اهلل
نسخا حمق ًقا.
عليه وسلم ،أو بتصريح صحابته الكرام رضي اهلل عنهم ،ويسمى أيضا ً
نسخا صرحيًا يف املسألة ،فإنه يلجأ إىل اجلمع والتوفيق بني
 .3إذا مل جيد الباحث ً
النصوص املتعارضة ،قال اللكنوي" :والنسخ حقيقة ال يتحقق إال بنص من الشارع
بأن هذا ناسخ هلذا ،أو مبا يدل عليه داللة واضحة ،أو مبا قام مقام نص الشارع
إقامة ظاهرة ،وفيما سوى ذلك ال يتجاسر على القول بنسخ النصوص الشرعية،
بل يطلب طرق اجلمع بينهما باإلشارات الشرعية ،2وهلذا اجلمع شروط ،هي( :أن
نصا
يكونا مقبولني -وأن ال يكون هناك نسخ صريح – وأن ال يعارض هذا اجلمع ًّ
شرعيًّا أو حقيقة علميّة أو حقيقة عقليّة – وأن يكون مواف ًقا لقواعد اللّغة العربيّة
– وأن ال يكون متكلّ ًفا).
 .4وإذا مل يتمكن من اجلمع ،يبحث عن النسخ غري الصريح :عن طريق معرفة
نسخا حمتمالً.
التاريخ ،أو داللة اإلمجاع ،ويسمى ً
أيضا ً
 .5إذا تعذرت اخلطوات السابقة فإنه يلجأ للرتجيح وفق قرائن الرتجيح ،وإذا تعذرت
كل هذه اخلطوات ،فالتوقف.
المطلب الثاني :تطبيق مسالك التعامل مع مختلف الحديث على مسألة الدراسة
• ووف ًقا ملا سبق فأول خطوات التعامل مع خمتلف احلديث دراسة احلديثني والتأكد
من صحتهما ،وفيما يلي عرض األحاديث مع ذكر درجتها:
الحديث األول:
ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
حديث أَِب َذ ٍّر رضي اهلل عنه ،قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
((إِ َذا قَام أَح ُد ُكم يصلِّي ،فَِإنَّه يستـره إِ َذا َكا َن بـين ي َدي ِه ِمثْل ِ
الر ْح ِل ،فَِإ َذا لَ ْم
آخ َرِة َّ
ُ َ ْ ُُ ُ
َ َ َُْ
َْ َ َ ْ ُ
 2اللكنوي ،أبو احلسنات حممد عبد احلي اهلندي (1304هـ) ،األجوبة الفاضلة لألسئلة العشر الكاملة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية -حلب-ط( ،1ص.)193:
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3
ي ُكن بـين ي َدي ِه ِمثْل ِ
ِ
ْب
آخ َرِة َّ
الر ْح ِل  ،فَِإنَّهُ يـَْقطَ ُع َ
ص َلتَهُ الْح َم ُ
ارَ ،وال َْم ْرأَةَُ ،والْ َكل ُ
َ ْ َْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َحَ ِر من الْ َك ْل ِ
ِ
ال الْ َك ْل ِ
ب
ت :يَا أَبَا َذ ٍّرَ ،ما بَ ُ
ْال ْ
َس َو ُد)) قـُْل ُ
ب ْال ْ
َس َود م َن الْ َك ْلب ْال ْ َ
َخي ،سأَلْت رس َ ِ
ال :يا ابن أ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َك َما َسأَلْتَِن
ْال ْ
ول اهلل َ
َ ُ َُ
َص َف ِر؟ قَ َ َ ْ َ
َس َو ُد َش ْيطَا ٌن)).4
فـََق َ
ْب ْال ْ
ال(( :الْ َكل ُ

وهو حديث صحيح ثابت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهناك أحاديث
أخرى تؤيده.
الحديث الثاني:
الصالََة ،فـََقالُوا:
حديث عائشة رضي اهلل عنها ،أَنَّهُ ذُكَِر ِعْن َد َها َما يـَْقطَ ُع َّ
ِ
ِ
صلَّى
ب َواحل َم ُار َوامل ْرأَةُ ،قَالَ ْ
ت النِ َّ
ت :لََق ْد َج َع ْلتُ ُمونَا كالَبًا(( ،لََق ْد َرأَيْ ُ
َّب َ
يـَْقطَعُ َها ال َك ْل ُ
َ
اهلل علَي ِه وسلَّم يصلِّي ،وإِ ِّن لَبـيـنه وبـي ِ
الس ِري ِر ،فـَتَ ُكو ُن
ضطَ ِج َعةٌ َعلَى َّ
القبـْلَ ِةَ ،وأَنَا ُم ْ
ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ
5
ِ
َستـَْقبِلَهُ ،فَأَنْ َس ُّل انْسالًَل))
اجةُ ،فَأَ ْكَرهُ أَ ْن أ ْ
ِل احلَ َ
الفعل.

وهو حديث صحيح ثابت عن النيب  ،وهناك عدة أحاديث تؤيد هذا

•إذاً احلديثني صحيحني ،وإذا ثبت هذا نبحث يف املسألة هل هناك نسخ صريح؟
وبالتتبع مل أعثر على نسخ صريح معترب يف املسألة ،فقد استدل قوم حبديث عياش
ابن أيب ربيعة وقالوا إنه نسخ صريح يف املسألة.
 .3العود الذي يف آخر الرحل.
 .4لنيسابوري ،مسلم بن احلجاج ت261هـ  ،صحيح مسلم  ،الرياض  ،بيت األفكار الدولية ،كتاب الصالة ،باب قدر مايسرت
املصلي ،ح ،510ص.207
 .5البخاري ،حممد بن امساعيل ت 652هـ  ،صحيح البخاري ،الرياض  ،بيت األفكار الدولية ،كتاب الصالة ،باب استقبال
الرجل صاحبه أو غريه يف صالته وهو يصلي ،ح ،511ص.711
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نص حديث عياش ابن أبي ربيعة:
ص ْخ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َح ْرَملَةَ  ،أَنَّهُ َِس َع عُ َمَر بْ َن َعْب ِد
رواه الدارقطين بسنده عن َ
ِ
َن رس َ ِ
ول َع ْن أَنَ ٍ
صلَّى
الْ َع ِزي ِز  ،يـَُق ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
ول اللَّه َ
س رضي اهلل عنه ،أ َّ َ ُ
بِالن ِ
اش بْ ُن أَِب َربِ َيعةَُ :سْب َحا َن اللَّ ِه ُسْب َحا َن اللَّ ِه
ي أَيْ ِدي ِه ْم ِحَ ٌار  ،فـََق َ
َّاس فَ َمَّر بـَْ َ
ال َعيَّ ُ
سبحا َن اللَّ ِه  ،فـلَ َّما سلَّم رس ُ ِ
سبِّ ُح
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ,قَ َ
الَ :
ول اللَّه َ
ُْ َ
َ َ َ َُ
((م ِن ال ُْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
َ
ال
َن
أ
ت
ع
س
ن
إ
ه
ل
ال
ول
س
ر
ا
ي
ا
ن
أ
:
ال
ق
؟))
الص َل َة ،
ع
ط
ق
ـ
ي
ار
م
ه
ل
ال
ن
ا
ح
ب
س
ََ َ َ َُ َ
ْ َ َ َْ َ ُ َّ
آنًِفا ُ ْ َ َ
ِّ َ ْ ُ
6
الص َل َة َش ْيءٌ))
((ل يـَْقطَ ُع َّ
قَ َ
الَ :
المناقشة:
• احلديث يف سنده صخر بن عبداهلل بن حرملة املدجلي قد اختلف يف حاله:
قال النسائي صاحل وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات ،وذكره ابن خلفون يف الثقات،
وقال ابن القطان :جمهول احلال ال يعرف ،وقال الليث :متهم بالوضع.7
وقال مغلطاي" :وزعم ابن اجلوزي أن ابن عدي وابن حبان اهتماه بالوضع وفرقه
يف موضعني فقال يف األول :صخر بن عبد اهلل ،ويف الثاين :صخر بن حممد ،وكأنه
وهم يف ذلك ويشبه أيضا أن يكونا واحدا ألن القول فيه ما ذكره صخر بن عبد
اهلل املعروف باحلاجيب روى عنه مالك وذويه واملدجلي روى عن عمر بن عبد العزيز
وذويه ومساه ابن حبان :صخر بن حممد احلاجيب كأهنم مسوه بذلك ليخفى ضعفه
واهلل أعلم". 8
 .6الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر ت385ه ،سنن الدارقطين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،كتاب الصالة ،باب صفة
السهو يف الصالة وأحكامه واختالف الروايات يف ذلك وأنه ال يقطع الصالة شيء مير بني يديه ،ح. 1380
 .7نظر :ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ت 354هـ ،الثقات ،دار الفكر  .)473 /6( ،املزي،
يوسف بن الزكي عبدالرمحن ت هـ، 742هتذيب الكمال يف أمسال الرجال ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط ،1حتقيق :د .بشار عواد
معروف.)123 /13( ،
 .8مغلطاي ،ابن قليج بن عبد اهلل ت 762هـ ،إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر/6( ،
	)358
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قال ابن عدي عن صخر احلاجيب وليس املدجلي" :يضع احلديث ،ولصخر هذا غري
ما ذكرت من احلديث وعامة ما يرويه مناكري أو من موضوعاته على من يرويه عنهم
ورأيت أهل مرو جممعني على ضعفه واسقاطه" .9
قال ابن حجر " :وذكر ابن اجلوزي أن ابن عدي وابن حبان اهتماه بالوضع ووهم يف
ذلك عليهما وإمنا ذكرا ذلك يف صخر بن عبداهلل احلاجيب" .10فصخر بن عبد اهلل
املدجلي غري صخر احلاجيب الذي يضع احلديث.وقال الذهيب":ال يكاد يعرف"،11
وخلص حاله ابن حجر يف التقريب فقال ":مقبول ،غلط ابن اجلوزي فنقل عن ابن
عدي أنه اهتمه وإمنا املتهم صخر بن عبد اهلل احلاجيب" ، 12واملقبول عند ابن حجر
 كما نص عليه يف مقدمته – (لني احلديث مامل يتابع) وهنا مل يتابعه أحد فثبتاللني فيه ،وهذا الطريق مل جييء بطريق معترب ما يشهد له ،فيظهر ضعف السند
بلني صخر بن عبد اهلل.
• الحديث فيه ضعف ولين ال يصح أن ينسخ حديث صحيح ،ألن شرط النسخ
أن يكون كال الحديثين قويين ،وبهذا يتضح أنه ال نسخ هنا.
((فمر بني أيديهم محار ))...فال
• وعلى فرض صحته هو جممل وذلك أن لفظه َّ
مر بني
مر من ورائها أو َّ
مر احلمار بني يدي اإلمام بينه وبني السرتة أو َّ
يدري هل َّ
يدي املأمومني فكل ذلك حمتمل ،فإن كان املرور من وراء سرتة الرسول  -صلى
اهلل عليه وسلم  -فال يقطع الصالة شيء ،وكذا املرور بني يدي املأمومني ال يقطع
الصالة ألهنم يصلون إىل سرتة هي سرتة اإلمام ألن سرتته سرتة هلم ويبقى احتمال
 .9ابن عدي ،عبداهلل بن عدي بن عبداهلل اجلرجاين ت 365ه  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،دار الفكر ،بريوت.)92 /4( ،
 .10ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ت 852ه  ،هتذيب التهذيب ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط/4( ،1
.)362
 .11ينظر :الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان ت 847هـ:
ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني ،مكتبة النهضة احلديثة – مكة ،ص .194
ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،دار الكتب العلمية ،بريوت.)423 /3( ،
 .12ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ت 852ه  ،تقريب التهذيب ،دار الرشيد ،سوريا ،ص .275
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مر بني يدي الرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وبني سرتته ،وهو ضعيف
أنه َّ
لورود االحتمالني األولني عليه ،ومع االحتمال يسقط االستدالل.13
•وهبذا نلجأ للجمع والتوفيق بني احلديثني واذا مل نتمكن من هذه اخلطوة نبحث
بالرتتيب عن:
النسخ الغري صريح ،الرتجيح بني احلديثني  ،التوقف.
وخالل البحث والقراءة يتبني أن للعلماء آراءًكثرية يف اجلمع بني احلديثني ويف املطلب
الثاين سأعرض اآلراء مع املناقشة.
المبحث الثاني
ذكر آراء العلماء في توجيه هذا التعارض ،مع المناقشة
توطئة :فيها ذكر حمل االتفاق واالختالف
• اتفق اجلمهور على كراهية املرور بني املنفرد واإلمام إذا صلى لغري سرتة أو مر بينه
وبني السرتة ملا جاء فيه من الوعيد يف ذلك وحلديث أَِب سعِ ٍ
ال:
يد رضي اهلل عنه ،قَ َ
َ
ِ
ِ
صلِّي
ي
و
ه
و
ء
ي
ش
م
ك
د
َح
قَ َ
ال النِ ُّ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم(( :إِ َذا َم َّر بـَْي َن يَ َد ْي أ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ ُ َ
َّب َ
فـَلْيَ ْمنـَْعهُ ،فَِإ ْن أَبَى فـَلْيَ ْمنـَْعهُ ،فَِإ ْن أَبَى فَليـَُقاتِلْهُ ،فَِإنَّ َما ُه َو َش ْيطَا ٌن ، ))14ومل يروا
بأسا أن مير خلف السرتة وكذلك مل يروا بأسا أن مير بني يدي املأموم.15
فائدة :المسافة التي يمنع اإلنسان المرور فيها بين يدي المصلى
قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل" :-املسافة اليت مينع اإلنسان املرور فيها بني يدي
املصلى إن كان للمصلى سرتة فما بينه وبني السرتة حمرتم ال حيل ألحد أن مير منه
و إن مل يكن له سرتة فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة حمرتمة ال
.13ينظر :البهالل ،فريح بن صاحل ،إثالج الصدور ،دار العاصمة – الرياض ،ص26
 .14البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة ابليس وجنوده ،ح .3274
 .15ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد ت 595هـ ،بداية اجملتهد و هناية املقتصد  ،مطبعة
مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر .)180 /1( ،
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حيل ألحد أن مير بني يدي املصلى فيها وان كان ليس له مصلى فإن احملرتم ما بني
قدمه وموضع سجوده فال مير بينه وبني هذا املوضع".16
• اختلف العلماء يف قطع الصالة مبرور األشياء املذكورة يف احلديث ،لوجود فعل
للنيب صلى اهلل عليه وسلم يعارض قوله يف هذه املسأله.
• للعلماء عدة توجيهات حلل التعارض بني هذين احلديثني ،تنصب كلها يف ثالثة
أحكام فقهية ،لذا سأقسم األقوال حسب األحكام الفقهية اليت جتمعها بالنهاية،
وبياهنا فيما يلي:
المطلب األول:
 -1اليقطع الصالة شيء
وهو قول اجلمهور من التابعني فمن بعدهم وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك
والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري.17
توجيه التعارض بين الحديثين:
آراء وتوجيهات من قال هبذا احلكم :
 حديث عائشة رضي اهلل عنها ناسخ حلديث أبو ذر رضي اهلل عنهما :قال ابنعبد الرب اآلثار املرفوعة يف هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل غري أن حديث
أيب ذر رضي اهلل عنه وغريه يف املرأة واحلمار والكلب منسوخ ومعارض فمما عارضه
أو نسخه عند أكثر العلماء حديث عائشة املذكور يف هذا الباب.18

 .16ابن عثيمني ،حممد بن صاحل العثيمني ،فتاوي نور على الدرب.)9 /156( ،
 .17أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي ت 806هـ  ،وأكمله ابنه :أمحد بن عبد
الرحيم ت 826هـ ،طرح التثريب يف شرح التقريب ،دار الفكر العريب.)388/2( ،
 .18ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد ت 463هـ ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،مؤسسة القرطبه،
(.)168 /21
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 أن القطع ليس مبعناه احلقيقي وإمنا مبعىن نقص الكمال بقطع الذكر واخلشوع:مجع بعضهم بني احلديثني وقبلومها مع تأويل أحدمها فقال اخلطايب :حيتمل أن يتأول
حديث أيب ذر على أن هذه األشخاص إذا مرت بني يدي املصلي قطعته عن الذكر
وشغلت قلبه عن مراعاة الصالة فذلك معىن قطعها للصالة دون إبطاهلا من أصلها
حىت يكون فيها وجوب اإلعادة .
وما حكاه اخلطايب احتماال حكاه النووي يف اخلالصة عن اجلمهور أهنم تأولوا القطع
على قطع الذكر واخلشوع.19
وذكر القرطيب عن اجلمهور أهنم تأولوه بأن ذلك مبالغة يف اخلوف على قطعها
وإفسادها بالشغل هبذه املذكورات وذلك أن املرأة تفنت واحلمار ينهق والكلب يروع
فيشوش الفكر يف ذلك حىت تنقطع عليه الصالة وتفسد فلما كانت هذه األمور
آيلة إىل القطع جعلها قاطعة كما قال للمادح قطعت عنق أخيك أي فعلت به فعال
خياف هالكه منه كمن قطع عنقه. 20
أدلة القائلين بهذا الحكم:
.1حديث أَِب سعِ ٍ
ال رس ُ ِ
((ل
يد رضي اهلل عنه ،قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :
ول اللَّه َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
استَطَ ْعتُ ْم فَِإنَّ َما ُه َو َش ْيطَانٌ)).21
ا
م
وا
ء
ر
د
ا
و
ء
ي
ش
يـَْقطَ ُع َّ
الص َل َة َ ْ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ
.2حديث عائشة رضي اهلل عنها السابق.

 .19العراقي ،طرح التثريب (	)391/2
بن أيب َح ْف ٍ
ِ
القرطيب  ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،نسخة
األنصاري
اهيم
ر
إب
ن
ب
ر
م
ع
ُّ
ُّ
 .20أبو العبَّاس َ
ُ
أمح ُد ُ
َ
ص ََ
الشاملة.)38 /5( ،
 .21أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ت 275هـ ،سنن أيب داود  ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بريوت  ،أبواب السرتة،
باب من قال :ال يقطع الصالة شيء ،ح .)191/1( ،719
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النيب صلّى اهلل عليه وسلّم يصلِّي
.3حديث ابن عباس رضي اهلل عنه حني جاء و ُّ
ْت راكِبا َعلَى ِحما ٍر أَتَ ٍ
انَ ،وأَنَا
بالناس مبِىن ،قَ َ
ال ابن عباس رضي اهلل عنه(( :أَقـْبـَل ُ َ ً
َ
ٍ
ِ
ت ِالحتِالَم ،ورس ُ ِ
صلِّي بِ ِمنًى إِلَى
يـَْوَمئِذ قَ ْد نَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ َ
ول اللَّه َ
اه ْز ُ ْ َ َ َ ُ
ت بـَْي َن يَ َد ْي بـَْع ِ
الص ِّ
ْت فِي
ض َّ
غَْي ِر ِج َدا ٍر ،فَ َم َرْر ُ
ْت األَتَا َن تـَْرتَ ُع ،فَ َد َخل ُ
فَ ،وأ َْر َسل ُ
الص ِّ
ك َعلَ َّي)) .22قالوا :فهذا ناسخ حلديث عبد اهلل بن مغفَّل
َّ
ف ،فـَلَ ْم يـُْن َك ْر َذلِ َ
النيب صلّى اهلل عليه وسلّم.23
وأيب هريرة رضي اهلل عنه ،ألنه يف آخر حياة ِّ
 .4حديث عياش رضي اهلل عنه السابق.
ال :أَتَانَا رس ُ ِ
ض ِل بْ ِن َعبَّ ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
اس رضي اهلل عنه ،قَ َ
 .5حديث الْ َف ْ
ول اللَّه َ
َُ
ٍِ
ي يَ َديِْه ُستـَْرةٌ َوِحَ َارةٌ
س بـَْ َ
اس(( ،فَ َ
صلَّى ِف َ
َو َسلَّ َم َوَْن ُن ِف بَاديَة لَنَا َوَم َعهُ َعبَّ ٌ
ص ْحَراءَ لَْي َ
ِ
ِ
ك)).24
ي يَ َديِْه فَ َما بَ َال َذل َ
لَنَاَ ،وَك ْلبَةٌ تـَْعبَثَان بـَْ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِبَ َّكةَ َوُه َو
ت النِ َّ
.6حديث أَِب ُج َحيـَْفةَ رضي اهلل عنه قَ َال :أَتـَْي ُ
َّب َ
ِ
ٍ
ضوئِِه ،فَ ِمن نَائِ ٍل ونَ ِ
اض ٍح ،قَ َال:
بِ ْالَبْطَ ِح ِف قـُبَّة لَهُ َحَْراءَ م ْن أ ََدٍم ،قَ َال :فَ َخَر َج بِ َل ٌل بَِو ُ
ْ
َ
َن أَنْظُُر إِ َل بـَيَ ِ
اض َساقـَْي ِه))،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َعلَْي ِه ُحلَّةٌ َحَْراءُ َكأ ِّ
((فَ َخَر َج النِ ُّ
َّب َ
ول:
ال (( :فـَتـََو َّ
ت أَتـَتَبَّ ُع فَاهُ َها ُهنَا َوَها ُهنَا  -يـَُق ُ
ضأَ)) َوأَذَّ َن بِ َل ٌل ،قَ َ
قَ َ
ال :فَ َج َع ْل ُ
الِ ُ :
ت لَهُ َعنـََزةٌ،
الص َل ِة َح َّي َعلَى الْ َف َل ِح .قَ َ
َيِينًا َوِشَ ًال  -يـَُق ُ
ولَ :ح َّي َعلَى َّ
((ثَّ ُركَز ْ
يَ ،يُُّر بـي ي َدي ِه ِْ
صلَّى الظُّ ْهر رْك َعتـَْ ِ
صَر
صلَّى الْ َع ْ
َْ َ َ ْ
َّم فَ َ
فـَتـََقد َ
بَ ،ل يُْنَ ُع ُثَّ َ
ال َم ُار َوالْ َك ْل ُ
َ
َ
ِ
صلِّي رْك َعتـَْ ِ
ي َح َّت َر َج َع إِ َل الْ َم ِدينَ ِة)).25
َرْك َعتـَْيُ ،ثَّ َلْ يـََزْل يُ َ َ
.7أن الصحابة رضي اهلل عنهم عملوا على أن الصالة ال يقطعها شيء.26
 .22أخرجه :البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب العلم ،باب مىت يصح مساع الصغري ،ح.76
 .23ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ت 1421هـ ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،دار ابن اجلوزي (.)284 /3
 .24أخرجه :أبو داود ،السنن ،أبواب السرتة ،باب من قال :الكلب ال يقطع الصالة ،ح .718
 .25أخرجه :مسلم ،املسند الصحيح كتاب الصالة ،باب سرتة املصلي ،ح.249
 .26البهالل ،إثالج الصدور 24. ،األدلة اليت ذكرها بسندها هلم تبني ذلك.
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مناقشة القول األول:
.1حديث أيب سعيد رضي اهلل عنه حديث ضعيف واحلديث الضعيف ال ينسخ
احلديث الصحيح
فهو من رواية جمالد بن سعيد وجمالد ليس بالقوي وقد تغري يف آخر عمره ،واحلديث
من رواية أيب أسامه عنه وهو ممن مسع منه بعد االختالط ،قال عبد الرمحن بن
مهدي":حديث جمالد عند األحداث حييي بن سعيد وأيب أسامة ليس بشيء ولكن
حديث شعبة ومحاد بن زيد وهشيم وهؤالء القدماء" -يعين أنه تغري حفظه يف آخر
عمره ،-قال أمحد بن حنبل :ليس بشيء  ،قال حيىي بن معني :ال حيتج حبديثه،
وقال يف موضع آخر :ضعيف واهي احلديث ،قال النسائي ثقة وقال يف موضع آخر
ليس بالقوي  ،مما سبق يتبني أن اجلمهور على تضعيفه إال النسائي قال مرة ثقة
27
ومرة ليس بالقوي ،والراوي قد اختلط وأبو أسامه ممن رووا عنه بعد االختالط.
.2حديث عائشة رضي اهلل عنها :ال يسلم أن حديث عائشة ناسخ حلديث أيب ذر
إذ ال نسخ صريح ،وال يصار للنسخ الغري صريح حىت يعرف التاريخ ويتعذر اجلمع،
وهنا ال يعرف التاريخ يف حديث عائشة رضي اهلل عنها وميكن اجلمع بني احلديثني،
النيب عليه
وهذا احلديث ليس فيه دليل على عدم قطع املرور؛ ألن هذا ليس مبرور ،و ُّ
السالم يقول(( :فال يدع أحداً مير)) وفـَْر ٌق بني املرور واالضطجاع ،وأكثر
َّ
الصالة و َّ
28
العلماء على أن املرأة لو اضطجعت بني يدي املصلِّي مل تقطع صالته .
.3حديث ابن عباس رضي اهلل عنه يرد عليه من وجهني:
تام الشُّروط؛ ألنه مل يكن هذا ِ
الفعل يف آخر حلظة ِمن
أوالً :أن النسخ هنا غري ِّ
حياته صلّى اهلل عليه وسلّم ،إذ ِمن اجلائز أن يكون حديث أيب هريرة ،وعبد اهلل
حجة الوداعِ ،
تأخر الناسخ.
ومن شروط النسخ أن نعلم ُّ
ذر بعد َّ
بن مغفَّل ،وأيب ٍّ
.27املزي ،هتذيب الكمال ( .)221 /27ابن حجر ،تقريب التهذيب ص052
.28ينظر :ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ( )285 /3بتصرف.
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ثانياً :أن ابن عباس رضي اهلل عنهما مل يقل :إنه َمَّر بني يدي الرسول صلّى اهلل
ف ،أي :أن املأموم ال يقطع صالتَه شيء؛ ال
الص ِّ
عليه وسلّم ،بل بني يدي بعض َّ
الكلب وال غريه؛ ألن ُسرتة ا ِإلمام ُسرتة له ،29وهذا قول اجلمهور.
.4حديث عياش رضي اهلل عنه سبقت مناقشته.
الرد عليه ِمن ٍ
وجوه:
.5حديث الفضل رضي اهلل عنه ،و ُّ
ضعيف ،النقطاعه بني العباس بن عبيد اهلل بن عباس وبني
احلديث
أ-
ُ
ٌ
الفضل ،قال ابن حجر":أعله ابن حزم باالنقطاع قال :ألن عباسا مل يدرك عمه
الفضل وهو كما قال" وقال ابن قدامة :يف إسناده مقال.31
ضعيف ،وال متابع له ،قال ابن القطان :ال يعرف
ب -والعباس نفسه
ٌ
حاله  ،وخلص حاله ابن حجر فقال مقبول وقد مت بيان مقصد ابن حجر من قوله
يف الراوي مقبول.
جـ -لفظة "لَيس بـي ي َدي ِه ستـرةٌ" مل ِ
تأت إالَّ يف رواية عن حيىي بن أيوب
ْ َ َْ َ َ ْ ُ َْ
عن حممد ابن عمر وباقي الروايات عنه ،والروايات عن ابن جريج عن حممد بن عمر
صدوق رمبا أخطأ ،فتفرده هبا ال يُقبل.32
بدوهنا .وحيىي
ٌ
د -حيتمل -على فرض صحة احلديثَّ -
أن احلمارة والكلبة كانتا تعبثان
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهو املقدار الواجب يف
بعد ثالثة أذرع من ِّ
حمل قيام الن ِّ
مر بعد ذلك.
يضر ما َّ
السرتة وعليه :فال ُّ
هـ -مل يذكر الفضل بن العباس صفة الكلب وقد جيوز أن يكون هذا
الكلب ليس بأسود.
30

.29ينظر :ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ( )285 /3بتصرف.
.30ذكر هذه الوجوه :الشيخ حممد بن رزق الطرهوين يف كتابه  :أحكام السرتة يف مكة وغريها [ص ،]135-134ذكرهتا بتصرف
قليل.
.31ينظر -1ابن حجر ،هتذيب التهذيب ( -2،)108 /5ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،
دار الفكر – بريوت	)82/2( ،
.32ابن حجر ،هتذيب التهذيب ( ،) 108/5ابن حجر ،تقريب التهذيب ص .293
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و -لعل هذا املرور  -لو سلَّمنا جدالً بصحة احلديث -كان قبل قوله
الصالََة…)) إذ احلكم للناقل عن الرباءة األصلية ال
صلى اهلل عليه وسلم ((يـَْقطَ ُع َّ
للموافق هلا.
.6حديث أيب جحيفة رضي اهلل عنه :قال النووي" معناه مير احلمار والكلب وراء
السرتة وقدامها إىل القبلة كما قال يف احلديث اآلخر ورأيت الناس والدواب ميرون
بني يدي العنزة ويف احلديث اآلخر فيمر من ورائها املرأة واحلمار ويف احلديث السابق
وال يضره من مر وراء ذلك".33
.7القول بأن الصحابة رضي اهلل عنهم عملوا على أن الصالة ال يقطعها شيء
مردود لوجوه:
األول :أن نسبة هذا العمل إىل الصحابة رضي اهلل عنهم جمرد دعوى مل
يُِق ْم عليها دليالً.34
الثاني :أن القول بعدم قطع الصالة مبرور الثالث املذكورة مل جييء بالسند
شرعا إال عن عدد قليل منهم ،وهم عثمان وعلي وحذيفة وجابر بن عبداهلل
املعترب ً
وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهم ويف إحدى الروايتني عن ابن عباس وابن عمر
وعائشة رضي اهلل عنهم ،و مل يصح إسناده إال عن عثمان وعلي وابن عمر يف رواية
وكذا ابن عباس ،والذين صح السند عنهم أربعة :عثمان وعلي وإحدى الروايتني
عن ابن عباس وابن عمر ،وقد ثبت عنهما القول بالقطع يف الرواية األخرى عنهما،
وعلى هذا فلم يبق على هذا القول إال عثمان وعلي رضي اهلل عنهما.35
الثالث :القول بالقطع جاء عن عشرة من الصحابة رضي اهلل عنهم وهم
أنس بن مالك وأبو هريرة وابن مسعود واحلكم بن عمرو الغفاري وأبو ذر ومعاذ بن
جبل ،وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة يف الرواية األخرى عنها ،وعبداهلل بن
.33أبو زكريا ،حيىي بن شرف بن مري النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،
(.)220/4
.34ينظر :البهالل ،إثالج الصدور ،ص.7
.35املرجع السابق.
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عياش بن ربيعة ،وهؤالء صح عنهم القول بالقطع إال معاذ بن جبل ففي سنده عنه
مقال. 36
•وبعد هذه املناقشة يتضح أنه ال نسخ يف املسألة فال يقبل التوجيه األول يف دفع
التعارض.
•أما التوجيه الثاين (تأويل القطع بقطع الذكر) فإنه وجيه وقوي  ،ومع هذا فعليه
مناقشات:
كل ما مير أمام املصلي فهو يشغله يف صالته ،فلم ُخصت هذه بالذكر؟!
 َّملاذا يقدم املعىن اجملازي مع إمكان اجلمع بني احلديثني بتفسري لفظة كلحديث لغة ،والتفريق بني املكث وبني املرور؟
ثبت يف احلديث املرفوع لفظة تعاد الصالة وهي صرحية يف معىن القطع،روي عن أيب ذر  :عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال(( :تعاد الصالة من ممر
الحمار والمرأة والكلب األسود ، ))37ويؤيده أن ابن عمر أعاد رضي اهلل عنه
مر بني يديه يف الصالة.38
ركعة الصالة ِمن جرٍو َّ
المطلب الثاني:
39
 -2ال يقطع الصالة إال الكلب األسود
وهذا املشهور عن أمحد قال األثرم  :سئل أبو عبد اهلل ما يقطع الصالة ؟ قال  :ال
يقطعها عندي شيء إال الكلب األسود البهيم ،وقال أمحد :ويف قليب من احلمار
واملرأة شيء ،وهذا قول عائشة واسحاق بن راهويه وحكي عن طاوس وروي عن
.36املرجع نفسه.
.37ابن خزمية ،حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي ،صحيح ابن خزمية  ،املكتب اإلسالمي – بريوت  ،كتاب الصالة
 ،باب ذكر الدليل على أن هذا اخلرب يف ذكر املرأة ليس مضاد خرب عائشة ،ح .)21/2( ،831واحلديث صحيح رجاله ثقات ،
وصححه األلباين.
 .38ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد ت  235هـُ ،مصنف ابن أيب شيبة  ،طبعة الدار السلفية اهلندية القدمية ،كتاب الصالة ،باب
من قال يقطع الصالة الكلب واملرأة واحلمار ،ح  .)282/1( ،2923وصححه ابن حزم يف احمللى (.)323/2
 .39ينظر يف هذا الرأي :ابن قدامة ،املغين ( ،)81 /2ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ( ،)284 /3العراقي ،طرح
التثريب (.)388/2
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معاذ و جماهد أهنما قاال  :الكلب األسود البهيم شيطان وهو يقطع الصالة ومعىن
البهيم الذي ليس يف لونه شيء سوى السواد.
توجيه التعارض بني احلديثني:
كل األحاديث اليت تعارض احلديث ختص املرأة واحلمار ،ويبقى الكلب األسود ال
يعارضه شيء فيجب القول به لثبوته وخلوه من معارض.
أدلة القائلني هبذا الرأي:
واستدلوا حبديث أيب ذر السابق.وأخرجوا املرأة واحلمار مبا يلي:
فخصصوه ،حبديث ابن عباس السابق.
أما احلِمار َّالصال َة.
وأما املرأة؛ فقالوا :عندنا دليالن على أن املرأة ال تقطع َّالدليل األول :حديث عائشة رضي اهلل عنها السابق.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
الدليل الثاين :حديث أ ُِّم َسلَ َمةَ رضي اهلل عنها ،قَالَ ْ
تَ :كا َن النِ ُّ
َّب َ
يصلِّي ِف حجرِة أ ُِّم سلَمةَ ،فَمَّر بـي ي َدي ِه عب ُد ِ
ال :بِيَ ِد ِه َه َك َذا،
اهلل أ َْو عُ َمُر  ،فـََق َ
ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ
َُ
ِ
ِ
ِ
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رس ُ ِ
ب)) 40ومل يستأنف الصالة.41
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
الُ :
ول اهلل َ
َُ
((ه َّن أَ ْغلَ ُ
مناقشة القول الثاين:
حديث ابن عباس سبقت مناقشته. 40أخرجه :أبو عبد اهلل ،أمحد بن حممد بن حنبل ت 241هـ ،مسند االمام أمحد ،مؤسسة الرسالة ،مسند النساء حديث ام
سلمه ح  .)143/44( ،26523قال احملقق شعيب األناؤؤط وحترف قوله" :عن أمه" يف بعض نسخ ابن ماجه إىل" :عن أبيه".
قال البوصريي يف "الزوائد" :وكالمها ال يعرف .ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين ،سنن ابن ماجه ،دار الفكر  -بريوت
كتاب إقامة الصالة ،باب ما يقطع الصالة ،ح  -3 .948وأخرجه ابن أيب شيبة .283/1
 .41ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع (	)286-285 /3

22

السنة الثانية عشرة ،العدد ثالثة عشر ٢٠١٧م

 حديث عائشة رضي اهلل عنها كذلك سبقت مناقشته.وياب عن هذا جبوابني:
حديث أم سلمة رضي اهلل عنهاُ :أحدمها :أن هذا احلديث ضعيف ،والضعيف ال تقوم به ُح َّجة.
والدة حممد بن قيس تفرد بالرواية عنها ابنها ومل يوثقها أحد قبل ابن حجر ،وذكر
ابن حجر أهنا مقبولة أي فيها لني ،وضعف احلديث ابن عثيمني يف الشرح املمتع.42
والثاين :أن البنت صغرية ،والرسول صلّى اهلل عليه وسلّم قال(( :املرأة)) .واملرأة هي
الصال َة.43
الكبرية البالغة ،واجلمهور أن الصغرية ال تقطع َّ
المطلب الثالث:
 -3تقطع الصالة بمرور المرأة والكلب األسود والحمار
بطالن الصالة مبرور املرأة البالغة ،واحلمار ،والكلب األسود ،لصراحة األحاديث
بذلك ،كما يف حديث أيب ذر ،وأيب هريرة رضي اهلل عنهما ،وقد ذهب إىل ذلك
مجاعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس يف رواية عنه وحكي أيضا عن
أيب ذر وابن عمر ،ومن التابعني احلسن و أيب األحوص ،ومن األئمة أمحد يف رواية
له  ،وابن خزمية ،وابن حزم ، ،وابن القيم ،والشوكاين.44
توجيه التعارض بني احلديثني:
آراء وتوجيهات من قال هبذا احلكم:
.1أن حديث عائشة رضي اهلل عنها من خصائص النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقد
أشار ابن بطال إىل كون الصالة إىل املرأة من اخلصائص كما قالت عائشة رضي اهلل
 .42ابن حجر ،تقريب التهذيب ص  ،759أبو عبداهلل ،مسند االمام امحد ( )143/44حاشية 2حتقيق شعيب
 .43ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع (	)286-285 /3
 44ينظر :العراقي ،طرح التثريب ( ،)388/2ابن قدامة ،املغين ( ،)81/2ابن خزمية ،صحيح ابن خزمية [- ،]23/2ابن القيم ،حممد
بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم اجلوزية ت 751هـ ،زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.)306/1( ،
–الشوكاين ،حممد بن علي ،نيل األوطار  ،إدارة الطباعة املنريية.)11/3(،
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عنها يف القبلة للصائم "وأيكم كان ميلك إربه" ،فقال :ووجه كراهيتهم لذلك واهلل
أعلم ألن الصالة موضوعة لإلخالص واخلشوع واملصلي خلف املرأة الناظر إليها
ختشى عليه الفتنة هبا واالشتغال بنظره إليها ألن النفوس جمبولة على ذلك والناس ال
يقدرون من ملك آراهبم على مثل ما كان يقدر عليه صلى اهلل عليه وسلم من ذلك
فلذلك صلى هو خلف املرأة حني أمن من شغل باله هبا ومل تشغله عن صالته.45
 .2السرير الذي عليه عائشة رضي اهلل عنها هو السرتة :لقائل أن يقول إن عائشة
مل يكن بينها وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم سرتة بل كان السرير الذي عليه عائشة
هو السرتة وكأن عائشة من وراء السرتة ألن قوائم السرير اليت تلي النيب صلى اهلل
عليه وسلم بينه وبينها والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية األسود
عن عائشة "لقد رأيتين مضطجعة على السرير فيجيء النيب صلى اهلل عليه وسلم
فيتوسط السرير فيصلي " ،وعلى هذا فال يكون يف حديث عائشة ما ينايف حديث
أيب ذر وأيب هريرة رضي اهلل عنهم يف قطع املرأة الصالة لوجود السرتة هنا واهلل أعلم.46
 .3املراد احلائض فال تعارض بني احلديثني :محل بعضهم حديث قطع املرأة الصالة
على أن املراد احلائض حكاه اخلطايب عن ابن عباس وعطاء بن أيب رباح أنه يقطع
الصالة الكلب األسود واملرأة احلائض وعلله القرطيب مبا تستصحبه من النجاسات.47
 .4اليت تقطع الصالة املرأة األجنبية دون غريها :إن قال قائل قد ثبت حديث أيب
ذر يف قطع املرأة للصالة وكذلك حديث أيب هريرة وليس يف حديث عائشة هنا
تعميم لكون النساء ال يقطعن فلو قال قائل إمنا يقطع الصالة املرأة األجنبية خوف
االفتتان هبا فأما زوجته وحمرمه فال يضر. 48
 .45العراقي ،طرح التثريب (	)392/2
 .46املرجع السابق (	)393/2
 .47العراقي ،طرح التثريب (	)392/2
 .48املرجع نفسه
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 .5لعل النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يشاهد عائشة رضي اهلل عنها  :ذكر الشيخ
تقي الدين القشريي ما حاصله أن قصة عائشة يف كوهنا يف قبلته صلى اهلل عليه
وسلم وهي راقدة ليس يبني مساواهتا ملرور املرأة ألهنا ذكرت أن البيوت حينئذ ليس
فيها مصابيح فلعل سبب هذا احلكم عدم املشاهدة هلا. 49
فرق بني االضطجاع وبني املرور بني يدي املصلي:
 .6يُ ّ
قال ابن خزمية :باب ذكر الدليل على أن هذا اخلرب يف ذكر املرأة ليس مضاد خرب
عائشة إذ النيب صلى اهلل عليه و سلم إمنا أراد أن مرور الكلب واملرأة واحلمار يقطع
صالة املصلي ال ثوى الكلب وال ربضه وال ربض احلمار وال اضطجاع املرأة يقطع
صالة املصلي وعائشة إمنا أخربت أهنا كانت تضطجع بني يدي النيب صلى اهلل عليه
و سلم وهو يصلي ال أهنا مرت بني يديه.50
قال ابن حبان :ذكر البيان بأن صالة املرء إمنا تقطع من مرور الكلب واحلمار واملرأة
51
ال كوهنن واعرتاضهن
وقال ابن رجب :ويدل على أنه يفرق بني املرور والوقوف  :أن املصلي مأمور بدفع
املار ولو كان حيوانا  ،وقد وردت السنة بالصالة إىل احليوان البارك واملرأة النائمة ،
فدل على الفرق بني األمرين ،وقد استدل اإلمام أمحد هبذا على التفريق بني املرور
والوقوف. 52

 .49املرجع نفسه (	)396/3
 .50ابن خزمية ،صحيح ابن خزمية (	)21 /2
 .51ابن حبان ،حممد بن حبان  ،صحيح ابن حبان ،مؤسسة الرسالة – بريوت.)151 /6( ،
 .52ابن رجب ،عبد الرمحن ابن شهاب الدين ،فتح الباري  ،دار ابن اجلوزي  -السعودية  /الدمام (.)707 /2
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أدلة القائلني هبذا الرأي:
 .1أدلة القطع ثبتت عن مثانية من صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهم
أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وعبداهلل بن مغفل واحلكم بن
عمرو الغفاري وأبو سعيد اخلدري ،قد تواطأ لفظهم على أن املذكورات فيه تقطع
الصالة  ،وكلها طرق صحيحة إال طريق حديث أيب سعيد ففيه مقال.53
 .2أن األحاديث صرحية بأن املراد بالقطع اإلبطال بدليل ما جاء يف بعض ألفاظ
حديث أيب ذر رضي اهلل عنه بإسناد صحيح عند ابن خزمية أنه  -صلى اهلل عليه
وسلم  -قال(( :تعاد الصالة من ممر احلمار واملرأة والكلب األسود)).54
مناقشة القول الثالث:
 .1يرد على أدلتهم أن من ّأول األحاديث مل يردها بل قبل حديث عائشة وما
يعارضه ،ومجعوا بني األحاديث بالتأويل.
 .2لفظة "تعاد" قد تكون وهم من أحد الرواة فسرها مبا فهم وروى احلديث باملعىن
وهذا االحتمال جائز الوقوع.
 .3توجيه احلديث بالتخصيص :اليصح ألن األصل عدم التخصيص وال يصار إىل
التخصيص إال بدليل.55
 .4القول بأن السرير الذي عليه عائشة هو السرتة قول الدليل له ،فمن جيزم أن
األسرة يف عهد النيب كانت مرتفعه ،وكيف تكون مرتفعة والنيب يغمزها حىت ترفع
ّ
رجلها ليصلي ،فقد قالت عائشة رضي اهلل عنها فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي،
قوال مع خترجيها والكالم عليها.
قول ً
 .53ينظر :البهالل ،إثالج الصدور ،ص .24:ذكر الباحث أقوال الصحابة ً
 .54سبق خترجيه ص	9
 .55العراقي ،طرح التثريب (	)393/2
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وإذا قام بسطتهما.56
ت:
 .5القول بأن املراد باملرأة احلائض اليصح :فقد صح من حديث َمْي ُمونَةَ ،قَالَ ْ
ِ
ِ
ِ
َكا َن رس ُ ِ
َصابَِن
صلِّي َوأَنَا ح َذاءَهَُ ،وأَنَا َحائ ٌ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم " يُ َ
ضَ ،وُرَّبَا أ َ
ول اللَّه َ
َُ
57
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
صلَّى
"
د
ج
س
َّب
ن
ال
ى
ل
ص
م
ال
ي
ح
ي
اش
ر
ف
ن
ا
ك
«
البخاري
عند
اية
و
ر
ويف
،
ثـَْوبُهُ إِ َذا َ َ َ
ََ ُ َ
ِّ َ
َ َ َ
اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فـَُرَّبَا َوقَ َع ثـَْوبُهُ َعلَ َّي َوأَنَا َعلَى فَِر ِاشي» 58وبوب عليه باب إذا صلى
إىل فراش فيه حائض .
 .6القول بأن القطع خاص باألجنبية :قول ضعيف ،وال قائل بالتفريق بني األجنبية
وغريها ،واألصل أن اللفظ عام مل خيصص فيشمل كل النساء.
 .7أما احتمال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يشاهد عائشة احتمال مردود
ال حجة له ،فلو فرضنا أن البيوت ليس فيها مصابيح فإن احلس موجود واللمس
متوفر وضوء القمر ينري.
قول وجيه ،توافقه اللغة العربية من حيث
 .8القول بالتفريق بني االضطجاع واملرور ٌ
التفريق بني املصطلحني  ،وفيه العمل باحلديثني دون رد أو تأويل ،ومع قوته إال أن
عليه اعرتاضات:
إذا قبلتم احلديثني دون تأويل فكيف يوجه انكار السيدة عائشة؟احلديث سبّب شبهة لإلسالم ومتسك به أعداؤه قائلني إن اإلسالم شبه املرأةبالكلب واحلمار فهو يهينها.
كما تقبل اللغة التفريق بني لفظة االضطجاع واملرور فإن اللغة تقبل اجملاز ويقال .56البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب الصالة ،باب الصالة على الفراش ،ح . 382
 .57البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب الصالة ،باب إذا أصاب ثوب املصلي امرأته إذا سجد ،ح . 379
 .58البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب الصالة  ،باب إذا صلى إىل فراش فيه حائض ،ح . 517
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يف اللغة قطعت رأسه كناية عن شدة األمل واالنكسار ،بل هو أبلغ يف التعبري.
المبحث الثالث :مناقشة عامة ،مع الترجيح
من خالل مناقشة توجيهات العلماء يف دفع التعارض بني احلديثني يتضح أن أقوى
التوجيهات قولني:
• اجلمع والتأويل ،فيكون معىن القطع بقطع الذكر النشغال القلب باملذكورات.
• التفريق بني االضطجاع واملرور والعمل باحلديثني.
والرأي الذي أميل إليه الرأي الثاين لعدة أمور:
 .1صحيح أن اللغة تقبل اجملاز وهو من البالغة لكن ال يقدم اجملاز إال إذا تعذر
املعىن احلقيقي ،ووجدت قرينة تقوي املعىن اجملازي ،واألصل يف الكالم احلقيقة،
واألقوى والغالب يف اللغة محل الكالم على احلقيقة مادام الكالم حيتمل احلقيقة،
ويف هذه املسألة ممكن محل الكالم على احلقيقة والتفريق بني املرور واالضطجاع أو
االعرتاض ،خاصة أن كثرياً من األئمة يقولون كون املرأة كالسرتة للمصلي ال تقطع
الصالة وإمنا كرهه بعضهم.
 .2يف قبول احلديثني والتفريق بني املعىن اللغوي إعمال للحديثني دون رد أو تأويل،
والعمل باحلديثني إن أمكن اجلمع أوىل من رده أو تأويله.
 .3ليس يف احلديث تشبيه للمرأة بغريها من احليوانات ،فلم يُعز املرأة دين كما أعزها
اإلسالم ،ولو قال قائل دخل الغرفة عبد اهلل ومحار وكلب وقط وطري ،فهل شبهنا
عبداهلل بغريه من الداخلون بالطبع ال ،ألن العطف هنا على الدخول وليس الصفة،
ومثله قول ال َيوز أكل حلم اإلنسان واخلنزير والكلب ،فليس القصد تشبيه االنسان
باخلنزير والكلب وإمنا عطف التحرمي ،كذلك يف احلديث غايته عطف حكم القطع
وليس صفة القاطع ،وهبذا تزول شبهه التشبيه.
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 .4جاء يف بعض ألفاظ احلديث "تعاد الصالة" ،واالعرتاض املوجه هلذا احلديث
حمتمل واحتماله ضعيف لصحة إسناده ،وهو يقوي داللة قطع الصالة باملعىن احلقيقي،
وكذلك ما جاء عن عدد من الصحابة من فعلهم أو قوهلم يثبت معىن القطع احلقيقي.
 .5انكار السيدة عائشة رضي اهلل عنها كما أنه يعارض القول بقطع الصالة فإنه
يعارض القول بعدم قطع الصالة برأي اجلمع والتأويل ،ألن السيدة عائشة ترى قطع
الصالة بالكلب األسود قطعاً حقيقيا ،لذا حديث السيدة عائشة الذي استدلوا
به يستدل به ضدهم لكوهنا اثبتت قطع الصالة مبرور الكلب األسود ،مث إن هناك
توجيه إلنكار السيدة عائشة رضي اهلل عنها ،قال العراقي :واجلواب إن عائشة مل
تنكر ورود احلديث ومل تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر وإمنا أنكرت كون احلكم باقيًا
هكذا فلعلها كانت ترى نسخه حبديثها الذي ذكرته أو كانت حتمل قطع الصالة
على حممل غري البطالن والظاهر أهنا رأت تغيري احلكم بالنسبة إىل املرأة وإىل احلمار
أيضا فقد حكى ابن عبد الرب أهنا كانت تقول يقطع الصالة الكلب األسود وهذا
كقول أمحد وإسحاق واهلل أعلم  .59وانكار السيدة عائشة رضي اهلل عنها اجتهاد
منها ال يرد به قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ،خاصة وقد أمكن توجيه فعله بالتفريق
بني املرور واالضطجاع واهلل أعلم.
صح عنه صلى اهلل عليه وسلم أنَّه يقطع
 .6قال ابن القيم" :فإ ْن مل يكن سرتةٌ فإنَّه َّ
صالته املرأة واحلمار والكلب األسود ،وثبت ذلك عنه ِمن رواية أيب ذر وأيب هريرة
وابن عباس وعبد اهلل بن املغفل ومعارض هذه األحاديث قسمان:
ٌ
صحيح غريُ
ٍ
ملعارض هذا شأنه ،وكان رسول اهلل صلى اهلل
صحيح فال يرتك
ٍ
صر ٍ
يح ،وصر ٌ
يح غريُ
كاملار،
عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ رضي اهلل عنها نائمةٌ يف قبلته ،وكان ذلك ليس ِّ
َّ
حمرٌم عليه املرور بني يدي املصلي وال يكره له أ ْن يكون البثاً بني يديه،
فإن
الرجل َّ
َ
وهكذا املرأة يقطع مرورها الصالة دون لبثها  ،واهلل أعلم".60
 .59العراقي ،طرح التثريب (	)394/2
 .60ابن القيم ،زاد املعاد (.)306/1
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وقول ابن القيم هذا رمحه اهلل من أقوى األدلة يف ترجيح هذا القول.
 .7يف حديث عائشة رضي اهلل عنها ما يشري إىل أن املرور أشد فإهنا قالت فَأَ ْكَرهُ
الس ِري ِر َح َّت أَنْ َس َّل ِم ْن ِلَ ِاف» 61ويف رواية "فـَتَْب ُدو
ِّحهُ ،فَأَنْ َس ُّل ِم ْن قِبَ ِل ِر ْجلَ ِي َّ
ُسن َ
أَ ْن أ َ
ِل احلاجةُ ،فَأَ ْكره أَ ْن أ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَأَنْ َس ُّل ِم ْن ِعْن ِد
ي النِ َّ
ْ
َُ
َّب َ
َ َ
س ،فَأُوذ َ
َجل َ
ِر ْجلَْي ِه». 62
وهبذا يكون التوجيه الراجح عند الباحثة القول بالتفريق بني االضطجاع واملرور والعمل
باحلديثني ،واخلالف يسع وأدلة القول بالتأويل قوية أيضا وذهب للقول بالتأويل
مجع من األئمة.
الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والنتائج
قد تكون هذه املسألة مطروحة يف كتب الفقه أساساً ،ومن مث ببعض البحوث ،إال
أنين حاولت عرض املسألة عرض حديثي فقهي ،مع مراعاة خطوات احلكم على
خمتلف احلديث ،ومجع توجيهات العلماء لدفع التعارض وأخرياً الرتجيح بعد عرض
ومناقشة األدلة.
وتبني يل أن العلماء اختلفوا يف مسألة قطع الصالة مبرور األشياء املذكورة يف
احلديث ،لوجود فعل للنيب صلى اهلل عليه وسلم يعارض قوله عليه السالم يف هذه
املسأله ،واحلديثان صحيحان ،وال يوجد نسخ صريح معترب يف املسألة ،لذا جيب
اجلمع والتوفيق ما أمكن.

 .61أخرجه :البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب الصالة  ،باب الصالة اىل السرير ،ح .508ومسلم  ،املسند الصحيح ،كتاب
الصالة ،باب االعرتاض بني يدي املصلي ،ح. 512
 .62أخرجه :البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب الصالة ،باب من قال اليقطع الصالة شيء ،ح . 514ومسلم ،املسند الصحيح
 ،كتاب الصالة ،باب اإلعرتاض بني يدي املصلي ،ح. 512
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ووجدت عدة توجيهات للعلماء حلل التعارض بني هذين احلديثني ،تنصب كلها
يف ثالثة أحكام فقهية:
	ال يقطع الصالة شيء.	ال يقطع الصالة إال الكلب األسود.يقطع الصالة املرأة والكلب األسود واحلمار.
والراجح عندي بعد الدراسة واملناقشة :العمل باحلديثني والقول بالتفريق بني االضطجاع
واملرور لقوة أدلة هذا القول واهلل أعلم.
هذا واحلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات ،أسأل اهلل القبول والسداد ،والعفو والغفران.
المراجع
البخاري ،حممد بن امساعيل (ت256ه)  ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من		
أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،بيت األفكار
الدولية  -الرياض.
البهالل ،فريح بن صاحل ،إثالج الصدور ،دار العاصمة – الرياض.
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت (ت354ه):
الثقات ،دار الفكر
صحيح ابن حبان ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
ابن خزمية ،حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي (ت311ه) ،صحيح ابن
خزمية ،املكتب اإلسالمي – بريوت.
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق (ت275هـ) ،سنن أيب داود  ،املكتبة
العصرية ،صيدا  -بريوت .
أبو زكريا ،حيىي بن شرف بن مري النووي (ت676ه) ،املنهاج شرح صحيح
مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ابن رجب ،عبد الرمحن ابن شهاب الدين (ت795ه) ،فتح الباري ،دار ابن
اجلوزي  -السعودية  /الدمام .
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ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد (ت595ه)،
بداية اجملتهد و هناية املقتصد  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر.
الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي(ت385هـ)،سنن الدارقطين،
مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان.
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان ت 748هـ:
ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني ،مكتبة النهضة
احلديثة – مكة.
السوسوة ،عبد اجمليد حممد إمساعيل ،منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث
وأثره يف الفقه اإلسالمي،
دار النفائس ،منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي.
الشوكاين ،حممد بن علي (ت1250ه)،نيل األوطار  ،إدارة الطباعة املنريية.
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد (ت 235هـ)ُ ،مصنف ابن أيب شيبة ،طبعة الدار
السلفية اهلندية القدمية.
الطرهوين ،حممد بن رزق ،أحكام السرتة يف مكة وغريها ،مكتبة العلم ،جدة.
أبو عبد اهلل ،أمحد بن حممد بن حنبل (ت241هـ) ،مسند االمام أمحد ،مؤسسة
الرسالة.
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل (ت852ه) ،تقريب التهذيب،
دار الرشيد ،سوريا.
بن أيب َح ْف ٍ
القرطيب(ت671ه) ،
األنصاري
اهيم
ُّ
ُّ
أبو العبَّاس أمحَ ُد ُ
ص عُ َمَر ب ِن إبر َ
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،نسخة الشاملة.
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد (ت463ه)ـ،التمهيد ملا يف
املوطأ من املعاين واألسانيد ،مؤسسة قرطبة.
ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (ت1421هـ):
الشرح املمتع على زاد املستقنع ،دار ابن اجلوزي.
فتاوي نور على الدرب ،مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني اخلريية.
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ابن عدي ،عبداهلل بن عدي بن عبداهلل اجلرجاين (ت365ه) ،الكامل يف ضعفاء
الرجال ،دار الفكر ،بريوت.
أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي
(ت806هـ) ،وأكمله ابنه :أمحد بن عبد الرحيم ت 826هـ ،طرح التثريب
	يف شرح التقريب ،دار الفكر العريب.
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،دار
الفكر – بريوت.
القضاة ،شرف ،علم خمتلف احلديث أصوله وقواعده ،حبث منشور ،جملة دراسات،
اجلامعة األردنية ،جملد  ،28عدد  ،2سنة 2001م.
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم اجلوزية ت 751هـ ،زاد
املعاد يف هدي خري العباد  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
اللكنوي ،أبو احلسنات حممد عبد احلي اهلندي (ت1304هـ) ،األجوبة
الفاضلة لألسئلة العشر الكاملة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية -حلب-ط.1
املزي ،يوسف بن الزكي عبدالرمحن (ت742ه) ،هتذيب الكمال يف أمسال
الرجال ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط ،1حتقيق :د .بشار عواد معروف.
مغلطاي ،ابن قليج بن عبد اهلل (ت762هـ) ،إكمال هتذيب الكمال يف أمساء
الرجال ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.
ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين ،سنن ابن ماجه ،دار الفكر  -بريوت .
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج (ت261هـ) ،صحيح مسلم  ،الرياض ،بيت األفكار
الدولية.

