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@ñc‹¾a@éÔÏ@
Ûa@lbiñý—@M‹“Ç@òÈibÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا      
 :     أما بعد

ملتعلقة بفقه املرأة يف  السابقة عن بعض األحكام اتكلمنا يف املقالةفقد 
ة, ن فت خروجهنجواز خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عىل: الصالة, منها

, صالة النساء يف بيوهتنفضل و ,استئذان املرأة زوجها باخلروج إىل املسجدو
, ونستكمل بعض ًصفاوحدها املرأة , وجواز أن تكون لنساءلإمامة املرأة و

 وأن جيعلها يف ميزان  يف الصالة عسى اهللا أن ينفع هبااألحكام املتعلقة بفقه املرأة
 .عم املوىل ونعم النصريحسناتنا, إنه عىل كل يشء قدير, وهو ن

@Ýç@ïÜ—¾a@âbßc@ñc‹¾a@Šë‹ß@ÉİÔíémý–? 
bÛëc@Z@äÛa@æc@õ‹¾a@áÜÈí@æc@ïÌjäí@kŞçŠ@ïÜ—¾a@ð‡í@μi@Šë‹¾a@åßZ@

ْإذا كـــان أحـــدكم « :  قـــال أن رســـول اهللا − ريض اهللا عـــنهام – عـــن اـبــن عمـــر ُ َُ َ َ َ َ ِ
َيصيل, فال يدع أحدا, يمر بني ي َ َ ْ َ َ َُ ْ ُّ َُ ً ََ َ َ َديه, فإن أبى, فليقاتله, فـإن معـه القـرين ِّ ُ َ ُ ُ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َْ ِ ِِ َِ َ أخرجـه  −»َ

 .)٥٠٦( : مسلم
ِلو يعلم املار بـني يـدي املصـيل مـاذا عليـه,  « قال رسول اهللا : قال أبو جهيم ْ َ ُ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ ْ ُّ ُِّ ْ ِْ َ َ َ َ

َلكان أن يقـف أربعـني خـريا لـه مـن أن يمـر بـني  َْ َّ ُ َْ ََ ْ ُ َْ ْ ََ َ َِ ِ َِ ًَ ْ َ َ ِيديـه َ ْ   )٥١٠( :  أخرجـه البخـاري−»ََ
 ).٥٠٧: ( ومسلم

 , أو سنة? اًا, أو شهرًأربعني يوم: قال. ال أدري: قال أبو النرض
@õbu@l‰è¾a@‹’@ÀISORRW@ZRRXZH@

إذا صىل إىل سرتة حـرم عـىل غـريه املـرور بينـه وبـني السـرتة, وال :    قال النووي
 .حيرم وراء السرتة

kma‹ß@À@ây@åia@ÞbÓÊb»⁄a@I@Z™@ZUT@H@

 .واتفقوا عىل كراهية املرور بني املصيل وسرتته, وأن فاعل ذلك آثم
@†ìjÈ¾a@æìÇ@À@ð†bie@áîÄÈÛa@ÞbÓIRORWYZH@



 ٢

يدل عىل أن املرور بني يدي املصيل من الكبائر ) حديث أيب اجلهيم(واحلديث 
 .املوجبة للنار, وظاهره عدم الفرق بني صالة الفريضة وصالة النافلة

bĆîãbq@Z@À@õbàÜÈÛa@ÑÜn‚a@ñc‹¾a@Šë‹·@ñý—Ûa@ÉİÓ@áØyμÛìÓ@óÜÇ@Z@

@Þëþa@ÞìÔÛaZ إىل عـدم قطـع الصـالة بمـرور   احلنفيـة واملالكيـة والشـافعيةذهـب
 − وليس بمعنى بطـالن الصـالة,معنى عدم الكاملب  وأن القطع يف األحاديث,املرأة

 ١(روضــــــة الطــــــالبني  ,)١١٣/ ١(الكــــــربى  املدونــــــة ,)٢١٧/ ١(بــــــدائع الصــــــنائع 
/٢٩٤(. 

 .)٢/١٥٩(املغني  −وقال بعض احلنابلة ال يقطع الصالة إال الكلب األسود 
@ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naëïmdí@b·Z@

تنـي مضـطجعة عـىل «: عن عائشة قالت −١ َأعدلتمونا بالكلب واحلامر لقد رأ َ ْ ًَ َ ََ ْ َِ ُ َ ُِ ُ ْ َ ُ ََ ََ ْ ِْ َ ِ ِ َ ِ
ُّالرسير, فيجيء النبي  ُِ َّ ِ َ َ ِ ِ َّ سل من قبل َ ف ِيتوسط الرسير, فيصيل, فأكره أن أسنحه,فأ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ُّ َ َ َ َ َّْ َ ََ ْ َ َ ُِّ ُ َ ْ ِّ ِ َّ َ

سل من حلايف  ِرجيل الرسير حتى أ َ ِ ْ َ ِْ َّ َ ْ َ َّ ِ ِ َّ ِ َ  ).٥٠٨: (  أخرجه البخاري−»ِ
ُأســنحه َ ِّ َ هــو مــن قــول ســنح إذا عــرض : أظهــر ـلـه مــن قدامــه, وقــال اخلطــايب:  أيُ

 فــتح البــاري −شــى أن تســتقبله وهــو يصــيل ببــدهنا أي منتصــبة يل, تريــد أهنــا كانــت خت
)٢/٦٩٣( 

ــا معرتضــة بينــه وبــني ي ِبــَّ النَّنَأ«عــن عائشــة,  −٢ َ كــان يصــيل مــن الليــل, وأ ْ َُ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َُ ٌ ََ ِ َ َ َ ِ َّ ِ ِّ َ
ِالقبلة, كاعرتاض اجلنازة  ِ َِ َْ ِ ْ ِ َ ِ َ َ  . )٥١٢( : أخرجه مسلم −»ْْ

 @ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ روايـة والظاهريـة إىل أن مـرور املـرأة يقطـع الصـالة,  ذهب احلنابلـة يف
  املحــــىل,)٢/١٥٩(املغنـــي  − هـــو إبطـــال الصـــالة املـــراد بـــالقطع يف األحاديـــثأن و
)٤/٨.( 

@aìÛ‡naë قــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة قــالبــام روي : » َيقطــع الصــالة َ َّ ُ ََ ْ
ْاملرأة واحلامر والكلب, ويقي ذلك مث َِ ِ َِ َ َ ُ َ َْ َْ ُ َْ ِ ْ ُ َ َ ِل مؤخرة الرحل ْ ْ َّ َ ُِ ِ ْ @ )٥١١: ( أخرجه مسلم −»ُ

ـقــدر عظـــم اـلــذراع وهـــو نحـــو ثلـثــي ذراع, وحيصـــل ـبــأي يشء  :مـــؤخرة الرحـــل
 ).٢/٤٥٩: (مسلم برشح النووي  −أقامه بني يديه 

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@‹×‰ãëZ@



 ٣

bÛëc@Zñý—Ûa@ÉİÓ@â‡Èi@ÞbÓ@åßZ@

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@õbuIQORTQZH@

ملـــرأة واحلـــامر والكلـــب ـبــني ـيــدي املصـــيل ال يقطـــع الصـــالة عـنــد عامـــة ومـــرور ا
@Nالعلامء

@‡îèànÛa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓIROSTUZH@

والصحيح عندنا أن الصالة ال يقطعها يشء مما يمر بني يدي املصيل بوجه من 
, وإنام يقطعها ما يفسدها من احلدث وغريه  مما جاءت به −ًالوجوه, ولو كان خنزيرا

 .الرشيعة
@Êìàa@À@õbuISZ@RRYZ@RSP@HÒ‰¢Z@

 بوإذا صــىل إىل ســرتة فمــر بينــه وبينهــا رجــل أو امــرأة أو صــبي أو كــافر أو كلــ
قــال الشــيخ أبــو حامــد . أســود أو محــار أو غريهــا مــن الــدواب ال تبطــل صــالته عنــدنا

تبطـل بمـرور «: وبه قال عامة أهل العلم إال احلسن البرصي فإنـه قـال: واألصحاب
 واحـــتج ألصـــحابنا واجلمهـــور  بحـــديث ...» املـــرأة واحلـــامر والكلـــب األســـود فقـــط

مــا يقطــع الصــالة فــذكروا الكلــب ذكــروا عنــد عائشــة ريض اهللا عنهــا : مرسوق قــال
ـــت النبـــي «: واحلـــامر واملـــرأة, فقالـــت َّشـــبهتمونا بـــاحلمر والكـــالب, واهلل لقـــد رأ َ ُ ُِ َِّ ُ ْ َ َ ْ ََّ ْ َ َُ َ ِ َّ ِ َ ِ ِ ُ َ 

ِيصيل وإين عىل الرسير بينه وبني القبلة َِ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ َّ َ َِّ ِّ واحتج بحديث ابن . رواه البخاري ومسلم» ِ
ضــــا  واب عــــن األحاديــــث التــــي احتجــــوا هبــــا فمــــن وجهــــني  وأمــــا اجلــــ....ًعبــــاس أ

أصـــــحهام وأحســـــنهام مـــــا أجـــــاب ـبــــه الشـــــافعي واخلطـــــايب, واملحققـــــون مـــــن الفقهـــــاء 
واملحدثون أن املراد بالقطع, القطع عن اخلشوع والذكر للشغل هبا وااللتفات إليها 

 .ال أهنا تفسد الصالة
@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓIROTVXZH@

ال :  ومجهور العلامء من السلف واخللفيفة والشافعي وقال مالك وأبو حن
تبطل الصالة بمرور يشء مـن هـؤالء وال مـن غـريهم, وتأويـل هـذا احلـديث عـىل أن 

 .نقص الصالة, لشغل القلب هبذه األشياء وليس املراد إبطاهلا: املراد بالقطع
@ïÔèîjÛa@ÞbÓa@é¼ŠZ@



 ٤

رواة قطع الصـالة بـذلك, ثـم ويدل عىل صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد 
ه محله عىل الكراهة, فهذا اجلواب هو املعتمد  .روي عن ابن عباس أ

@Ì¾a@À@õbuIROQUYZH@

هذا املشهور . يعني إذا مر بني يديه: ال يقطع الصالة إال الكلب األسود البهيم
 . عن أمحد رمحه اهللا نقله اجلامعة عنه

ال يقطعهـا عنـدي يشء : ع الصـالة? قـالسـئل أبـو عبـد اهللا مـا يقطـ: قال األثـرم
إال الكلــب األســود البهــيم وهــذا قــول عائشــة وحكــي عــن طــاوس وروي عــن معــاذ 

ومعـنـــى . وهــــو يقطــــع الصــــالة: الكـلـــب األســــود البهــــيم شــــيطان: وجماهــــد أهنــــام ـقـــاال
 .الذي ليس يف لونه يشء سوى السواد: البهيم

bĆîãbq@Zñý—Ûa@ÉİÔi@ÞbÓ@åßZ@

a@À@ây@åia@ÞbÓ@óÜIROSRP@H@òÛdßSXUZ@

, اًا أو كبـريًا أو غري مار, صغريًاملصيل كون الكلب بني يديه, مارويقطع صالة 
ضا, وكون املرأة بني يدي الرجل, مارة اًحيا أو ميت ً, أو كون احلامر بني يديه كذلك أ

أو غـــري مـــارة, صـــغرية أو كبـــرية إال أن تكـــون مضـــطجعة معرتضـــة فقـــط, فـــال تقطـــع 
 .نئذ, وال يقطع النساء بعضهن صالة بعضالصالة حي

@ÝîäÛa@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓISOQUZH@

وأحاديــث البــاب تــدل عــىل أن الكلــب واملــرأة واحلــامر تقطــع الصــالة, واملــراد 
إبطاهلـــا, وقـــد ذهـــب إىل ذـلــك مجاعـــة مـــن الصـــحابة مـــنهم أـبــو هرـيــرة : بقطـــع الصـــالة

س وابن عباس يف رواية عنه  .وأ
@Ì¾a@À@õbuIROQUYZH@

ـــــه يقطعهـــــا الكلـــــب األســـــود واملـــــرأة إذا مـــــرت : وعـــــن أمحـــــد روايـــــة أخـــــرى أ
مــررت بــني بعــض الصــف لــيس بحجــة ألن ســرتة : وحــديث ابــن عبــاس ...واحلــامر

 .اإلمام سرتة ملن خلفه
 
 



 ٥

|îu‹më@kîÔÈmZ@

 مالك – يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم يلوالذي يظهر 
وغــريهم مــن أن مــرور املــرأة ال يقطــع الصــالة, أمــا القطــع  –وأبــو حنيفــة والشــافعي 

الذي جاء يف احلديث هو قطع اخلشوع لالنشغال هبذه األشياء, والذي يقـوي ذلـك 
عندي أن املصيل الذي أتى برشوط وأركان وواجبات الصالة فقد أدى ما عليـه, ال 

 Ÿω ®: ىل يقـولبذلك ما يف وسـعه, واهللا تبـارك وتعـابذل سيام لو صىل إىل سرتة فقد 
ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈] قــــــــــــال تعــــــــــــاىلو, ]٢٨٦: البقــــــــــــرة :® Ÿω uρ â‘ Ì“ s? 
×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈] وأمــا الــذي يــأثم هــو الــذي مــر بــني يــدي املصــيل  ]٧: الزمــر

 ., واهللا تعاىل أعلم  ملخالفته أمر سول اهللا 
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