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َيْقَطُع َصََلَة الَمْرِء الُمْسِلِم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َذرٍّ    -  180

ْحِل  - « : الَمْرَأُة، َوالِحَماُر، َوالَكْلُب األَْسَوُد ...-إَِذا َلْم َيُكْن َبْيَن َيَدْيِه ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ

. الَكْلُب األَْسَوُد َشْيَطان  َوفِيِه: »الَحِديَث،   « َأْخَرَجُه ُمْسِلم 

 «.الَكْلِب : َنْحُوُه ُدوَن »َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَلُه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 

يِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
« لَمْرَأةَ ا: َنْحُوُه، ُدوَن آِخرِِه، َوَقيََّد »َرِضَي اهللُ َعنُْهَماَوأِلَبِي َداُوَد، َوالنََّسائِ

 بِالَحائِِض.

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َذرٍّ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ْحلِ إَِذا َلْم َيُكْن َبْيَن َيَدْيِه ِمْثُل  -َيْقَطُع َصََلَة الَمْرِء الُمْسِلِم ملسو هيلع هللا ىلص: »  .(...ُمْؤِخَرِة الرَّ
لبيان من الذي يقطع الصالة    ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي

 إذا مل يكن سرتة. 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

 ،هذه اللفظة ليست يف صحيح مسلم  (َيْقَطُع َصََلَة الَمْرِء الُمْسِلمِ )قوله:    املسألة األوىل:
ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم  : »(2)نصه يف صحيح مسلمو   ، وإمنا ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث ابملعىن

ِمْثُل آِخَرِة ُيَصلِ ي، فَِإنَُّه َيْسُُتُُه ِإَذا َكاَن َبْْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل، فَِإَذا َلَْ َيُكْن َبْْيَ َيَدْيِه 
َما اَبل  الَكْلِب  : َأاَب َذر    لَ ئِ س  « فَ الرَّْحِل، فَِإنَُّه يَ ْقَطُع َصََلَتُه احِلَماُر، َواملَْرَأُة، َوالَكْلُب اأَلْسَودُ 

  »الَكْلبُ  فَ َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص اأَلْسَوِد ِمَن الَكْلِب اأَلْْحَِر ِمَن الَكْلِب اأَلْصَفِر؟ قَاَل: َسأَْلت  َرس وَل للِا 
وهم منه رْحه للا،  مسلما   ا  امرء، فتقييد املصنف رْحه للا املصلي أبن يكون اأَلْسَوُد َشْيطَاٌن« 

 ومراده رْحه للا أن صالة املصلي ت قطع إذا مل يكن بني يديه سرتة. 
  ، سرتة  اختلف العلماء يف معىن قطع الصالة إذا مل يكن َثَّ   (َيْقَطعُ )قوله:    املسألة الثانية:

 :رتة على قولنيس أحد بينه وبني ال أو إذا كان هناك سرتة ومرَّ 
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وليس  ينقص ثواب املصلي إذا مر أحد بني يديه  :أي (َيْقَطعُ )أن معىن القول األول: 
مهور من احلنفية واملالكية والشافعية  وإىل هذا القول ذهب اجل  هناك سرتة أو مر بينه وبني السرتة،
واستدلوا أبن ابن عباس رضي للا عنهما مر بني الصفوف ؛ ورواية عن اإلمام أْحد رْحه للا

 .مبىن ومل تبطل صالة املأمومني
: يف اللغة (َيْقَطعُ )ومعىن  ،أن الصالة تبطل هلذا احلديث وما يف معناه :والقول الثاين

البطالن، وإىل هذا القول ذهب شيخ اإلسالم وابن القيم وابن قدامة وغريهم من  :أي ،البرت
  .العلماء

فإن ابن عباس مر أما  اليت استدل هبا أهل القول األولن عباس بوأما ما جاء يف قصة ا
 سرتة للمأموم،؛ ألن اإلمام بني يدي املأموم رَّ مَ    وجيوز أن ي ،املأمومني وهم يصلون مع اإلمام

 أن الصالة تبطل إذا مر بني يديه أحد هذه الثالث املذكورة يف احلديث. :فالراجح
ْحلِ )قوله:  املسألة الثالثة: يدل على أن السرتة  (إَِذا َلْم َيُكْن َبْيَن َيَدْيِه ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ

 نصب سرتته أمامه.فالنيب عليه الصالة والسالم كان ي ، تكون أمام املصلي وليس جبانبه
كان يف    نوإ وال يكون يف جانبها األمين أو األيسريدل أنه يستقبلها  املسألة الرابعة:

 أنه ال جيوز أن يقصدها يف منتصفها فاألمر يف ذلك واسع.ظن ال ي   :يعين  ،طرفيها ال أبس
ْحلِ إَِذا َلْم َيُكْن َبْيَن َيَدْيِه ِمْثُل  )قوله:    املسألة اخلامسة: يدل على أن املصلي   (ُمْؤِخَرِة الرَّ

 حىت ولو دنت السرتة من املصلي. بعد السرتة، إذا وضع سرتة فال يضره من مر
ْحلِ )قوله:  املسألة السادسة: يب السرتة إىل ر يدل على جواز تق (ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ

ألن النهي  ؛  أو مشي املصلي إىل السرة ليمر املار من خلفه أو مير املار من وراء السرتة  ،املصلي
 . وبني السرتة  مير بني يديه يف احلديث أالَّ 

بطل صالة املصلي إذا مرت بني يدل على أن املرأة ت  ( الَمْرَأةُ )قوله: املسألة السابعة: 
بطل صالة  وت   املرأة املارة ت بطل صالة الرجل، أو امرأة، أي: أن يديه سواء كان املصلي رجال  

 املرأة أيضا .  
أيث   الرجل لو مرَّ ف ،يدل على تفضيل الرجل على املرأة (الَمْرَأةُ )قوله:  املسألة الثامنة:

   لكن ال ي بطل الصالة، أما املرأة فتبطلها واملصلي يعيد الصالة.املار 
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فدل على  ، رأة البالغامل : إبذن للا أن املراد ابملرأة سيأيت (الَمْرَأةُ )قوله:  املسألة التاسعة:
، وكذا  ال يقطع الصالة يصل املفإذا مر صيب أمام  أن مرور الصيب أو املرأة غري البالغ ال يضر،

 البنت الصغرية غري البالغة. 
كالزحام الشديد   ؛ روريف املتبطل صالة املصلي إذا مل يكن هناك اضطرار  املسألة العاشرة:  

ُِّف  }لقول للا:  أو يف أماكن أخرى إذا مرت امرأة يف مكان مزدحم؛  عند الطواف مثال    ل  َلا يُكا
ا   ّلَلُ ٱ ها ََِّل وُۡسعا ۡفًسا إ ا   ّلَلا ٱ  َتُقوا  ٱفا }وقوله:  ،[286  ]البقرة: {نا ۡعُتمۡ ٱما طا  .  [16 ]التغابن:  {ۡستا

بني يدي املصلي  يدل على أن احلمار إذا مرَّ  (َوالِحَمارُ )قوله:  :املسألة احلادية عشرة
 فإنه يبطل صالته. 

 إذا أطلق احلمار، فاملراد به: احلمار األهلي. (َوالِحَمارُ ) قوله:املسألة الثانية عشرة: 
ليس هناك دليل على سبب إبطال  (الَمْرَأُة، َوالِحَمارُ )قوله: : ة عشرةلثاملسألة الثا

  فَِإَذا  َعْورٌَة، املَْرَأةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ بعض العلماء بقول النيب  ،ا أمام املصليصالة املصلي إذا مرَّ 
 . دليال  على علة احلماروال أعلم  ، زينها :يعين (1) «الشَّْيطَانُ  اْسَتْشَرفَ َها َخَرَجتِ 

يدل على أن الكلب األسود إذا مر  (َوالَكْلُب األَْسَودُ )قوله: : عشرة رابعةاملسألة ال
  . بطل صالتهي   :أمام املصلي

العلة يف الكلب األسود يف إبطال الصالة قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:   :عشرة امسةاملسألة اخل
ل يف صورة كلب أكثر أن الشيطان إذا أراد أن يتمثَّ   :ومعىن شيطان  ،(الَكْلُب األَْسَوُد َشْيَطان  )

 ما يتمثل يف صورة الكلب األسود. 
قصده  (الَكْلِب : َنْحُوُه ُدوَن »َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَلُه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َأْخَرَجُه ُمْسِلم  ): قال

يَ ْقَطُع الصَََّلَة املَْرَأُة َواحِلَماُر  » :ونص احلديث ،رْحه للا دون وصف الكلب ابألسود
 هذه الرواية.  دون األسود، لكن املصنف رْحه للا اختصر (2) «َوالَكْلبُ 
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يِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس )بعد ذلك قال:  ث
: َنْحُوُه، ُدوَن َرِضَي اهللُ َعنُْهَماَوأِلَبِي َداُوَد، َوالنََّسائِ

يَ ْقَطُع الصَََّلَة املَْرَأُة    »  :(1) ، فنص احلديث عندمهاهذا وهم من املصنف رْحه للا   أيضا    (آِخرِهِ 
  .(« بِالَحائِضِ الَمْرَأةَ َوَقيََّد ») قال:  «َوالَكْلبُ  احلَاِئضُ 

أن الذي يقطع الصالة من بين آدم من النساء   الرواية؛ لبيان  املصنف رْحه للا هذه ساق  
 وسبق بيان ذلك. ،كان ابلغا  من  

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 

 

 . ( 751( وسنن النسائي )703ينظر سنن أيب داود )  (1) 


