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ABSTRACT 
The science of "different hadiths" is one of the most important sciences for jurists and hadith 

scholars, the problem of research: there is a conflict between the hadiths that say that the passage 

of women, donkeys, and dogs, invalidates prayer, and with hadiths that say the contrary, is there a 

real conflict between these hadiths? How did the scholars direct these conversations? The research 

answers questions, discusses the words of scholars, explains hadiths, and gives the most correct 

opinion. The aim of the research is to show the role of scholars in guiding seemingly conflicting 

conversations, how scientists coordinated them, and to demonstrate the great effort made by the 

scholars of this nation in defending the Sunnah. The researcher took the inductive approach: in the 

selection of hadiths and the focus was on the six famous books in hadith, because of their 

importance for preserving the origins of the Sunnah, and the analytical and critical approach was 

the course of the researcher in the study of the words of scholars and the hadith and made the 

researcher arrange the words of the scholars in pushing the conflict on the approach of the 

modernists, he began to combine and then copy the weighting and then the statement of opinion 

of the most merciful, God willing. The results of this research are summarized: scientists have 

three paths to pushing the conflict: plural, cancellation and weighting. The researcher found that 

the most likely view of the public was because of the realization of the evidence and not to neglect 

it. 

 

Keywords: Different hadiths, women, donkey, dog. 

 

 البحث   ملخص

وجود تعارض بني أحاديث قطع واحملدث. وتكمن مشكلة هذا البحث: يف علم خمتلف احلديث من أهم العلوم للفقيه 
فهل هناك تعارض حقيقي   والكلب، الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب مع أحاديث تظهر جواز مرور املرأة واحلمار  

هذه األسئلة ومناقشة   ن هذا البحث نقوم ابإلجابة عيف  األحاديث؟ و وكيف وجه العلماء هذه    األحاديث؟بني هذه  
ر دور جهابذة العلماء اظهويهدف البحث: إىل إ  أقوال العلماء وشرح األحاديث وبيان الرأي الراجح إبذن للا عز وجل. 

، ا البابيف هذ   هاكيف وفق العلماء بينيف الظاهر و   املتعارضة  األحاديثمن األئمة األربعة ومن سار على درهبم يف توجيه  
تعكس أمهية البحث . و وسلم  عليهوبيان اجلهد الكبري الذي بذله علماء هذه األمة يف الذب عن سنة احلبيب صلى للا  

 وقد سلك الباحث املنهج.  من حيث تعلقه بعبادة عظيمة وهي الصالة ابإلضافة إىل وجود تعارض بني األحاديث
وكان املنهج   السنة،يف اختيار األحاديث وكان الرتكيز على الكتب الستة ملا هلا من أمهية حلفظ أصول    :االستقرائي
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التحليلي والنقدي مسلك الباحث يف دراسة أقوال العلماء وشراح احلديث وجعل الباحث ترتيب أقوال العلماء يف دفع 
وتتلخص نتائج   ح وبعد ذلك بيان الرأي الراجح إبذن للا.فبدأ ابجلمع مث ابلنسخ مث الرتجي   احملدثنيالتعارض على منهج  
تبني للباحث أن الراجح هو و مسالك يف دفع التعارض وهي اجلمع والنسخ والرتجيح.    ةلعلماء ثالثلهذا البحث يف: أن  

 إمهاهلا. رأي اجلمهور ملا فيه من إعمال األدلة وعدم  
 .الكلب ،  احلماراملرأة،  خمتلف احلديث،  :  الكلمات املفتاحية

 املقدمة 

وشرفها بعده خبدمة سنته حفظًا وشرًحا   وسلم،الذي خص هذه األمة بنيب الرمحة صلى للا عليه    احلمد هلل
إن من أهم علوم السنة النبوية علم خمتلف احلديث وهو دفع التعارض الظاهر بني األحاديث وهو من أهم   وتدريًسا.

العلوم اليت حيتاج إليها احملدث والفقيه وسيتناول الباحث هنا أحد مسائل هذا العلم وهو حديث قطع املرأة والكلب 
الٌقطع  للصالة، واحلمار   القطع   حيث وردت عدة أحاديث تفيد يف ظاهرها  وأحاديث أخرى تفيد يف ظاهرها عدم 
  للصالة. 

 متهيد 

علم يبحث يف االحاديث اليت ظاهرها التعارض من حيث إمكان اجلمع بينهما   إن علم خمتلف احلديث هو
إما بتقيد مطلقها أو بتخصيص عامها  أو بغريها من الطرق اليت ذكرها احلازمي يف مقدمة كتابه االعتبار وأوصلها إىل 

قارب اخلمسني  طريقة واملتأمل يف هذا العلم جيد اجلهود الكبرية اليت بذهلا  علماء األمة وخاصة األئمة األربعة  يف ي ما
دراسة االحاديث املتعارضة والتوفيق بينها وهذا العلم حيتاج جهد كبري وحتقيق دقيق حىت يظهر لنا وجه التعارض الظاهري 

ة والكلب واحلمار وأحاديث عدم قطع الصالة حنتاج أن ءقطع الصالة مبرور املرا فمثال اذا اردان ان جنمع بني احاديث  
جنمع رواايت االحاديث وندرسها سندا ومتنا ونعود اىل اقول االئمة الكبار من أصحاب املذاهب االربعة يف هذه املسألة 

 .ضافة لشرح احلديث ونقف مع كالمه وقفة طويلةابإل

 األحاديث اليت ظاهرها التعارض يف مسألة قطع املرأة واحلمار والكلب للصالة   األول: املبحث  

 على قطع الصالة   ل ما يداملطلب االول: األحاديث اليت ظاهرها  

»ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِ ي، فَِإنَُّه َيْسرُتُُه ِإَذا وسلم:  قال رسول للا صلى للا عليه    ذر،عن أيب    الصامت،عن عبد للا بن    .1
ُع َصاَلتَُه احلَِْماُر، َواْلَمْرأَُة، َواْلَكْلُب َكاَن َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل، فَِإَذا َلَْ َيُكْن َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل، فَِإنَُّه يَ ْقطَ 
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َأِخي، َسأَْلُت ُت: اَي أاََب َذر ٍّ، َما اَبُل اْلَكْلِب اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَكْلِب اأْلَمْحَِر ِمَن اْلَكْلِب اأْلَْصَفِر؟ قَاَل: اَي اْبَن  اأْلَْسَوُد« قُ لْ 
 . (1)   َشْيطَاٌن« َرُسوَل للِا َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َسأَْلَتِِن فَ َقاَل: »اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد  

»يَ ْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرأَُة َواحلَِْماُر َواْلَكْلُب، َويَِقي َذِلَك ِمْثُل وسلم:  رسول للا صلى للا عليه   قال:   قال: عن ايب هريرة    .2
 . (2)   الرَّْحِل«ُمْؤِخرَِة  

 . (3) َواْلَكْلُب«  »يَ ْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرأَُة احْلَاِئُض  شعبة قال:    عباس رفعه عن ابن    .3
 عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال: »ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإىَل َغرْيِ ُسرْتَةٍّ فَِإنَُّه يَ ْقَطعُ   .4

   .(4)  َواْليَ ُهوِديُّ َواْلَمُجوِسيُّ َواْلَمْرأَُة، َوجُيْزُِئ َعْنُه ِإَذا َمرُّوا َبنْيَ َيَدْيِه َعَلى َقْذَفةٍّ ِِبََجرٍّ«َصاَلتَُه اْلَكْلُب َواحلَِْماُر َواخْلِْنزِيُر  
مررت بني يدي النيب صلى للا عليه وسلم وأان على محار   فقال: رأيت رجاًل بتبوك مقعداً  قال: وعن يزيد بن منران  .5

َها   فقال:وهو يصلي    . (5)   . بَ ْعدُ »اللَُّهمَّ اْقَطْع أَثَ رَُه« َفَما َمَشْيُت َعَلي ْ
»تُ َعاُد الصَّاَلُة ِمْن :  عن محيد بن هالل، عن عبد للا بن الصامت، عن أيب ذر، عن النيب صلى للا عليه وسلم قال  .6

  .(6)   َواْلَمْرأَِة« ََمَرِ  احلَِْماِر  

 اليت ظاهرها يدل على عدم قطع الصالة   الثاين: األحاديثاملطلب  

عن مسروق، عن عائشة، أنه ذكر عندها ما يقطع الصالة، فقالوا: يقطعها الكلب واحلمار واملرأة، قالت: لقد و   .1
َلِة، َوَأاَن ُمْضطَ :  جعلتموان كالاب َنُه َوَبنْيَ الِقب ْ لَبَ ي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي، َوِإّن ِ  ِجَعٌة َعَلى السَّرِيِر، »لََقْد رَأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى للاُ 

 . (7)   اْنِساَلاًل«فَ َتُكوُن ِل احلَاَجُة، فََأْكرَُه َأْن َأْستَ ْقِبَلُه، فَأَْنَسلُّ  
»َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هِبِْم اِبْلَبْطَحاِء َوَبنْيَ َيَدْيِه َعنَ زٌَة، :  عون بن أيب ُجَحي َْفَة، قال: مسعت أيب  عنو   .2

ْرأَُة  
َ
 .( 8)   َواحِلَماُر«الظُّْهَر رَْكَعَتنْيِ، َوالَعْصَر رَْكَعَتنْيِ، ََتُرُّ َبنْيَ َيَدْيِه امل

»َفَصلَّى يف   ،قال "ااتان رسول للا صلى للا عليه وسلم وحنن يف ابدية لنا ومعه عباس  العباس،عن الفضل بن    .3  
 .(9)  َذِلَك«َصْحرَاَء لَْيَس َبنْيَ َيَدْيِه ُسرْتٌَة َومِحَارٌَة لََنا، وََكْلَبٌة تَ ْعبَ ثَاِن َبنْيَ َيَدْيِه َفَما اَبىَل  

َا ُهَو عن ايب سعيد قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم    .4   »اَل يَ ْقَطُع الصَّاَلَة َشْيٌء َواْدَرُءوا َما اْسَتطَْعُتْم فَِإمنَّ
 .(10)  َشْيطَاٌن«

فَِإَذا َسَجَد َغَمَزّن قالت: »   عائشة: عن    .5 َلِتِه  ِقب ْ َوَسلََّم َورِْجاَلَي يف  َعَلْيِه  َيَدْي َرُسوِل للِا َصلَّى للاُ  َبنْيَ  أاََنُم   ُكْنُت 
، َوِإَذا قَاَم َبَسْطتُ ُهَما« قَاَلْت: »َواْلبُ ُيوُت يَ ْوَمِئذٍّ لَْيَس ِفيَها   . (11)   َمَصابِيُح«فَ َقَبْضُت رِْجَليَّ

عائشة   الزبري أن"ال يقطعها شيء أخربّن عروة بن  فقال:  عن ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصالة يقطعها شيء     .6
»لََقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُم فَ ُيَصلِ ي ِمَن اللَّْيِل، َوِإّن ِ َلُمْعرَتَِضٌة  قالت:زوج النيب صلى للا عليه وسلم  

َلِة َعَلى ِفرَاِش   َنُه َوَبنْيَ الِقب ْ  .(12)   أَْهِلِه«بَ ي ْ
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»َكاَن َرُسوُل للِا "  قالت:" حدثتِن ميمونة زوج النيب صلى للا عليه وسلم  قال:اهلاد    نبن شداد ب   عبد للاوعن  .  7
َا َأَصاَبِِن ثَ ْوبُُه ِإَذا    .(13)   َسَجَد« َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َوَأاَن ِحَذاَءُه َوأاََن َحاِئٌض َوُرمبَّ

وأان يومئذٍّ قد انهزت االحتالم ورسول للا صلى للا عليه وسلم   أاتن، أقبلت راكباً على    قال:   عباس، عن ابن    .8
، فَ نَ زَْلُت فََأْرَسْلُت اأْلَاَتَن تَ ْرَتُع َوَدَخْلُت يف ا ، فَ َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَليَّ »ُيَصلِ ي اِبلنَّاِس مبًًِن« َفَمَرْرُت َبنْيَ َيَدِي الصَّفِ  لصَّفِ 

 .(14) " َأَحدٌ 
»َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أقبلت راكباً على محار أاتن وأان يومئذ انهزت االحتالم  قال:عن ابن عباس أنه  .9

، تَ رْ   ُيَصلِ ي اِبلنَّاِس مبًًِن ِإىَل َغرْيِ ِجَدارٍّ، َفَمَرْرُت َبنْيَ َيَدْي بَ ْعِض الصَّفِ  فَ نَ زَْلُت، َوأَْرَسْلُت اأَلاَتنَ  َتُع، َوَدَخْلُت يف الصَّفِ 
 . (15)   َأَحٌد«فَ َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَليَّ  

 »اَل يَ ْقَطُع الصَّاَلَة َشْيٌء َمَّا ََيُرُّ َبنْيَ َيَدِي اْلُمَصلِ ي«   قال:أنه بلغ أن علي بن أيب طالب    املوطأ: ونقل مالك يف  .  10
الصالة شيء َما َير بني   ع ال يقطبن عمر كان يقول:    عبد للاأن    :عبد للاوقال مالك عن ابن شهاب عن ساَل بن  

 .(16) يدي املصلي 

 املبحث الثاين: التوفيق بني األحاديث املتعارضة 

 قسمني: أهنا تنقسم إىل  يظهر  بعد النظر يف األحاديث واآلاثر املتقدمة   
 والكلب. أحاديث تفيد قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار    األول: القسم  

وبعد النظر يف هذين   القسم الثاّن: أحاديث تفيد عدم قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب على تفصيل يف املسألة 
آراءهم   ءواستقراالقسمني يرى تعارض ظاهري بني هذه األحاديث ولكن وبعد الرجوع إىل كتب الفقهاء وشراح احلديث  

 جند أهنم سلكوا يف دفع التعارض الظاهري بني األحاديث ثالثة مسالك: 
 والتوفيق.املسلك األول: اجلمع  

 النسخ.  الثاّن: املسلك  
 الرتجيح. املسلك الثالث:  

 اجلمع والتوفيق  األول: املطلب  

 : قول  وأما من قال ابجلمع والتوفيق وهو 

"ال تبطل الصالة مبرور واخللف:  العلماء من السلف    ومجع من  :عنهممالك وأبو حنيفة والشافعي رضي للا   
هؤالء هذا احلديث على أن املراد ابلقطع نقص الصالة لشغل القلب هبذه   غريهم، وأتول شيء من هؤالء وال من  

 .(17)  إبطاهلاوليس املراد    األشياء،
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فقالوا : وإن مر بني يديه ما من رجل أو امرأة أو محار أو كلب َل يقطع صالته عندان ،   : أما قول األحناف 
مؤمنا أو كافرا حائضا أو طاهرة محارا او كلبا اسودا او غريه َما رواه البخاري عن  امرأةوقالوا أيضا إن مر مار رجال أو 

رير بينه وبني القبلة مضجعه فتبدو ِل احلاجة فانسل النيب صلى للا عليه وسلم يصلي واان على الس  رأيتعائشة قالت :  
ملا َل تقطع مع اشتغال النفس هبا اكثر من غريها وهو املناط من املنع فالرجل واحلمار   املرأة ن  من  عند رجله وهذا أل 

 . (18) واحلمار والكلب بني يدي املصلي ال يقطع الصالة عند عامة العلماء  املرأةاوىل وقال الكاساّن ومرور  

بن ايب طالب وابن عمر   علي قال    املوطأويف    املصلي،ال يقطع الصالة شيء َير بني يدي    فقالوا:  :وأما املالكية 
بعمل الصحابة وابلقياس على اهلوام والطيور او جيمع ِبمل   هما ذكرانفيرتجح    شيءالصالة    عال يقطرضي للا عنهم  

 .(19)   االبطال القطع على قطع االقبال على الصالة بسبب الفكرة يف املار ال على  

إذا صلى إىل سرتة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صيب أو كافر أو كلب أسود أو محار   فقالوا:  : وأما الشافعية 
كان و .  (21)  ذلك .  ونقل املاوردي من الشافعية إمجاع الصحابة على  (20)  عندان أو غريها من الدواب ال تبطل الصالة  

 فقالت:   واملرأة، فذكروا الكلب واحلمار    دليلهم: حديث مسروق قال: ذكروا عند عائشة رضي للا عنها ما يقطع الصالة
لقد رأيت النيب صلى للا عليه وسلم يصلي وأان على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة "   والكالب. شبهتموان ابحلمر  

 قال: وعن ابن عباس رضي للا عنهما  ومسلم. رواه البخاري  

"أقبلت راكباً على محار أاتن ورسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي ابلناس مبًن إىل غري ذي جدار فمررت  
ومسلم. أحد " رواه البخاري    على بني يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت األاتن ترتع ودخلت يف الصف فلم ينكر ذلك  

 عليه وسلم وحنن يف ابدية لنا فصلى يف الصحراء " أاتان رسول للا صلى للاقال:وعن الفضل بن عباس رضي للا عنهما  
وعن ابن عباس .  تعبثان بني يديه فما ابىل ذلك " رواه أبو داود إبسناد حسن  لنا وكلبةليس بني يديه سرتة ومحارة  

 " كنت رديف الفضل على أاتن فجئنا والنيب صلى للا عليه وسلمي صلي أبصحابه مبًن فنزلنا عنها فوصلنا الصف قال:
 . (22)   صحيح فمرت بني أيديهم فلم تقطع صالهتم " رواه الرتمذي وقال حديث حسن  

 املطلب الثاين: مطلب النسخ 

هو ترجيح أحاديث أن الصالة ال يقطعها شيء واعتبارها انسخة ألحاديث القطع وهو رأي الطحاوي وابن  
 الرأي. تبًن  أمحد شاكر من املعاصرين هذا    ولقدنقل احلافظ ابن حجر    املتقدين كمامن   عبد الرب

فقد قال يف كتابه شرح معاّن اآلاثر بعد أن ذكر األحاديث اليت تقطع الصالة قال :"فذهب   :وأما الطحاوي 
قوم إىل هذه اآلاثر فقالوا يقطع الصالة الكلب األسود واملرأة واحلمار، إذا مروا بني يدي املصلي وخالفهم يف ذلك 
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ي الرسول صلى للا عليه وسلم ابألاتن الصالة شيء مث ذكر حديث ابن عباس ومروره بني يد   عال يقطآخرون فقالوا  
وذكر له اكثر من رواية مث ذكر عن عكرمة قال ذُكر عند ابن عباس ما يقطع الصالة قالوا الكلب واحلمار وقال ابن 

يقطع هذا ولكنه يكره مث قال فهذا ابن عباس قال بعد رسول للا إن احلمار ال   وأعباس : إليه يصعد الكلم الطيب  
وصهيب كان متأخراً عما روى عنه عكرمة من ذلك وقد روي  عبيد للا فدل ذلك على أن ما روى عنه يقطع الصالة 

عن الفضل بن عباس عن النيب صلى للا عليه وسلم ما يدل على أن احلمار ال يقطع الصالة مث قال فدل ذلك على 
عنه عن النيب صلى   ما ذكرانمع روايته  أيضاً أن ابن عمر   ما ذكران ثبوت نسخ ذلك عنده مث قال : والدليل على صحة 

صالة املسلم شيء فهذا ابن عمر رضي للا عنه قد قال هذا بعد النيب صلى  عال يقطللا عليه وسلم قد روى من قوله  
للا عليه وسلم وقد مسع ذلك من النيب صلى للا عليه وسلم فدل هذا على ثبوت نسخ ما كان مسعه من الرسول صلى 

 . (23)م حىت صار ما قال به من هذا أوىل عنده من ذلكللا عليه وسل

: والصحيح الذي أرضاه واختاره أهنا منسوخة ِبديث ال يف هامش الصحيح اجلامع   أما أمحد شاكر فقال 
يقطع الصالة بشيء الذي ذكران آنفاً الذي رواه أبو داود وقد ضعفه ابن حزم يف احمللى وذكر أمحد شاكر طرق كثرية 

يب ال وقال إن قول النحسن.  رواه الطرباّن يف الكبري وإسناده    62للحديث وقال يف جممع الزوائد اجلزء الثاّن صفحة  
في الصالة شيء  يكاد يكون   ه يقطع  بل هو  النوع  السامعني قطعها أبشياء من هذا  عند  أنه كان معروفاً  إشارة إىل 

 . (24)   ذلك كالصريح فيه ملن أتمل وفكر يف معًن احلديث مث ساق أدلة كثرية على  

السهارنفوري  مال  داود   :وقد  أبو  أخرجها  اليت  احلديث  وأما  فقال  احلديث  تصحيح  إىل  اجملهود  بذل  يف 
ها فوالدارقطِن والطرباّن أن الصالة ال يقطعها شيء فقد روي عن ابن سعيد وابن عمر وأيب أمامة وأنس وجابر وضع

وت ببعضها اكتسبت النووي وغرية وان كان كل واحد من طرقها ضعيفا غري قابل لالحتجاج لكن ملا تعدد طرقه وتق 
  .(25)  أعلمقوة فصار حسنا وصح االحتجاج هبا وللا 

 املطلب الثالث: الرتجيح 

 آراء: وأما من قال ابلرتجيح فكان هلم ثالثة  

فقالت طائفة بظاهر اخلرب وروي ذلك عن ابن عمر وأنس   : قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب  األول: 
واستدلوا ابحلديث الصحيح   احمللى. يف    كما بينهمن املتقدمني وعلى رأسهم ابن حزم    والظاهرية(  26)   البصريواحلسن  

" يقطع الصالة املرأة واحلمار وسلم: قال رسول للا صلى عليه    قال: الذي يرويه اإلمام مسلم عن أيب هريرة رضي للا عنه  
صالة املصلي كون الكلب   ع قال: ويقط توسع يف إثبات رأيه يف احمللى حيث  حزم فقدوالكلب "، وننقل هنا رأي ابن 

وكون املرأة بني يدي الرجل   أيضاً،حياً أو ميتاً أو كون احلمار بني يديه كذلك    كبرياً،غريها صغرياً أو    ماراً أو   يديه،بني  
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إال أن تكون مضطجعة معرتضة فقط، فال تقطع حينئذٍّ وال يقطع النساء بعضهن   كبرية،مارة أو غري مارة صغرية أو  
  بعضاً. 

فإن كان بني يدي املصلي شيء مرتفع بقدر الذراع وهو قدر مؤخرة الرحل املعهودة عند العرب وال نباِل  
ة واستدل ابن حزم ِبديث َل يضر صالته كل ما كان وراء السرتة َما ذكران وال ما كان من كل ذلك فوق السرت   –بغلظها  

"يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب " ويعِن ذلك مثل مؤخرة وسلم:  قال رسول للا صلى للا عليه    قال:أيب هريرة  
 الرحل. 

وقال   "يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار".وسلم:  وحديث أنس بن مالك عن رسول للا صلى للا عليه   
م من طريق أيب ذر عن رسول للا صلى للا عليه وسلم :" إذا قام أحدكم فصلى فإنه يسرته أيضاً: فإن قيل : فقد رويت

إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل فإذا َل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة والكلب 
ر والزايدة الواردة  يف الدين عن للا سبحانه األسود ، قلنا :نعم ، وحديث أيب هريرة وأنس فيهما زايدة على حديث أيب ذ 

وتعاىل فرض قبوهلا ومن فعل هذا فقد أخذ ِبديث أيب ذر وَل خيالفه  ألنه ليس يف حديث أيب ذر إال ذكر األسود فقط 
املرأة وقال أيضاً وأما كون  (  27) ، ومن اقتصر على ما يف حديث أيب ذر فقد خالف رواية أيب هرير وانس وهذا ال حيل 

معرتضة ال تقطع الصالة وحديث عائشة فقد فرقت أم املؤمنني بني حال جلوسها بني يدي رسول صلى للا عليه وسلم 
ورد   وهو يصلي فأخربت أبنه أذًى له وبني اضطجاعها بني يديه وهو يصلي فلم تره أذى وهذا نص قولنا وهلل احلمد.

الصالة شيء من هذا كله وما  عال بقط والشافعي: حنيفة ومالك  ووقال أب  فقال:ابن حزم على أحاديث مرور احلمار 
" وأقبلت راكباً عباس:وحديثاً رويناه من طريق ابن    أوردانه،وهو حجة عليهم كما    عائشة،نعلم هلم حجة إال حديث  

 الصف، ني يدي  على ااتن وأان يومئذٍّ قد انهزت االحتالم ورسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي ابلناس مبًن، فمررت ب
ورد على اجلمهور فقال ما خالصته أن حديث   فلم ينكر ذلك أحد ".   الصف، فنزلت فأرسلت األاتن ترتع ودخلت  

" ال يقطع الصالة داود:ابن عباس ومروره ابألاتن يرد عليه أن سرتة اإلمام سرتة للمصلني وليس فيه حجة وحديث أبو  
  .(28)   ورده شيء " ضعفه 

قال ابن عباس وعطاء بن أيب رابح واستدال ابحلديث   : احلائض  واملرأة الثاّن: ويقطع الصالة الكلب األسود   
قطع الصالة مبرور   وقيدوا أحاديث  احلائض(السابق عند أيب داود وابن ماجه بلفظ )يقطع الصالة الكلب األسود واملرأة  

 . (29)  املنتقدينمام الشوكاّن عن هذا الرأي ورد على  مرور املرأة احلائض وقد دافع اإل  وأحاديث الكلب األسود  

هذا هو املشهور عن اإلمام أمحد رمحه للا نقله اجلماعة   :الثالث: وال يقطع الصالة إال الكلب األسود البهيم 
وهذا قول   البهيم،عندي شيء إال الكلب األسود    ا ال يقطعه  قال:   الصالة؟ ما يقطع    عبد للاسئل أبو    األثرم: قال    عنه.
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وهو يقطع الصالة ومعًن   شيطان،الكلب األسود البهيم    قاال: يروي عن معاذ وجماهد أهنما    س طاوو عائشة وحكي عن  
ودليلهم أن األحاديث الواردة يف جواز مرور املرأة واحلمار معارضة حلديث السواد. البهيم الذي ليس يف لونه شيء إال 

 هريرة وأيب ذر فيبقى الكلب األسود خالياً من معارض وحديث الفضيل بن عباس يف اسناده مقال مث حيتمل أن أيب
  .(30)   معارضفيجب القول به لثبوته وخلوه من    هبيماً،الكلب َل يكن أسوداً وال  

 راء السابقة وبيان الرأي الراجح املبحث الثالث: مناقشة اآل

 السابقة   اآلراءاملطلب األول: مناقشة  

وهم الظاهرية وغريهم فقد كان عمدهتم احلديث الصحيح الذي يرويه اإلمام   : وأما من رأى مسلك الرتجيح
وأما حديث عائشة رضي للا عنها فقد   الباب،مسلم يف قطع الصالة وغريه من األحاديث األخرى الصحيحة يف نفس  

 الصالة. ها أن املرور غري االضطجاع وهي كانت مضطجعة وهذا ال يقطع  منوجهوه عدة توجيهات 

 يصلي، وهو    وسلم،فقد فرقت أم املؤمنني يف حال جلوسها بني يدي رسول للا صلى للا عليه    : قال ابن حزم
نقل ابن حزم أاثر   . مث (31)  قولناوهذا نص    أذن،وهو يصلي فلم تره    وبني اضطجاعها بني يديه  له،فأخربت أبنه أذن  

أقبلت راكباً   عباس،عن بعض الصحابة مثل أنس وابن عمر تدل على قطع الصالة مث رد ابن حزم على حديث ابن  
األاتن قال وهذا ال حجة فيه لوجوه مث ساق رواايت تبني أن املرور كان من وراء السرتة اليت وضعها النيب صلى للا عليه 

 . ((شيءوذكر حديث الفضل بن عباس وقال هذا ابطل وذكر حديث أبو سعيد اخلدري ال يقطع الصالة  .  وسلم

لو صح كل هذا ملا وجب األخذ إبحدى الروايتني دون األخرى إال ضعيف ومثله جماهد مث   :اكوقال أبو الود  
ال ابهلوى واملطاوفة فلو صحت هذه األاثر وهي ال تصح لكان حكمه صلى للا عليه وسلم أبن الكلب   بينة،ِبجة  

ان كما ال يقطع الصالة شيء من احليو   أال من    قبل،واحلمار واملرأة يقطعون الصالة هو الناسخ بال شك ملا كانوا عليه  
فمن الباطل الذي ال خيفى وال حيل ترك الناسخ املتني واألخذ ابملنسوخ .  يقطعها الفرس والسنور واخلنزير وغري ذلك

وأما من ذهب إىل أنه يقطع الصالة .  (32)   عودها ومن احملال أن تعود احلالة املنسوخة مث ال يبني عليه السالم    املتيقن،
ي الشوكاّن وفصل يف الرد على املخالفني فرد على حديث عائشة رضي أهذا الر ًن  احلائض فقد تبالكلب األسود واملرأة  

ت عن النيب صلى للا عليه وسلم أن املرأة تقطع الصالة " فهي حمجوبة مبا روت وذهب و للا عنها "وقد تقدم عنها أهنا ر 
حديث ابن   إنودليل هذا القول    .نذر عن عائشةإسحاق بن راهويه إىل أنه يقطعها الكلب األسود فقط وحكاه ابن امل

وكذلك حديث عائشة املتقدم أخرج املرأة والتقييد ابألسود   أيضاً،يت  أخرج احلمار وحديث أم سلمة اآل  اآليتعباس  
... وَيكن اجلمع أيضاً أبن جممل حديث عائشة وميمونة وأم سلمة على صالة النفل وهو   أخرج ما عداه من الكالب 

أو حيمل على أن ذلك وقع يف غري حالة   الصالة،على أنه َل ينقل أنه اجتزأ بتلك    الفرض،ما ال يغتفر يف    غتفر فيهي
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احليض واحلكم بقطع املرأة للصالة إمنا هو إذا كانت حائضاً كما تقدم وقد عرفت أيضاً أن وقوع ثوبه صلى للا عليه 
ى أن يستلزم املرور ... فال شك أن هذه األحاديث اخلاصة وسلم على ميمونة ال يستلزم على أهنا بني يديه فضالً عل

 .(33) . فيما حنن بصدده أرجح يف هذ احلديث إذ تقرر ما أسلفنا عرفت أن الكلب األسود واملرأة احلائض يقطعان الصالة

يف التوفيق بني هذه األحاديث مثل الطحاوي فذكر أحاديث القطع مث ذكر أحاديث :  وأما من رجح النسخ
مرور ابن العباس يف احلديث كان من أمام الصف فأورد رواية ابن العباس رضي   إنة يف ذلك ورد على من قال  الرخص

قال مررت برسول للا صلى للا عليه وسلم وهو يصلي مث انقش املسألة وقال يف اخلتام فقد توافرت هذه األاثر   عنه، للا  
ادم ال يقطعون الصالة وقد جعل كل مار بني يدي املصلي يف   عن رسول للا صلى للا عليه وسلم , مبا يدل أن بِن

حديث ابن عمرو وأيب سعيد عن النيب صلى للا عليه وسلم شيطاانً وأخرب أبو ذر عن رسول للا صلى للا عليه وسلم 
لت يف بِن أن الكلب األسود لرمبا يقطع الصالة , ألنه شيطان فكانت العلة اليت كانت ألجلها ينقطع الصالة , قد جع 

أدم أيضاً وقد ثبت عن النيب صلى للا عليه وسلم أهنم ال يقطعون الصالة , فدل ذلك أن كل مار بني يدي املصلي 
وأكد   .(34) َما سوى بِن أدم كذلك ال يقطع الصالة وأثبت الطحاوي نسخ حكم عدم قطع الصالة ألحاديث القطع 

والصحيح والذي أرضاه وأختاره أهنا منسوخة :  أمحد شاكر مذهب النسخ ودافع عنه يف تعليقه من سنن الرتمذي وقال
" الذي ذكر آنفا أنه رواه أبوداود وقد ضعفه ابن حزم يف احمللى أبن أاب الوداك وجمالدا ءِبديث ال يقطع الصالة شي

ل املهملة وهو جرب بن نوفل البكاِل وهو ثقة  وثقه ابن معني وابن حبان ضعيفان وأبو الوداك بفتح الواو وتشديد الدا
عليه احلكم ابلضعف وأخرج له مسلم   ق ال يطلواختلف فيه قول النسائي فمرة قال صاحل ومرة قال ليس قوي ومثل هذا  

الناس فيه وهو يف الصحيح وجمالد هو ابن سعيد اهلمداّن الكويف ضعفه أمحد وغريه وقال يعقوب بن سفيان تكلم  
حديثه مث ذكر رواايت أخرى مث قال إن قول النيب صلى للا   حال يطر صدوق وأخرج له مسلم مقروان بغريه ومثله أيضا  

الصالة شيء فيه إشارة إىل أنه كان معروفا عند السامعني قطعها أبشياء من هذا النوع بل يكاد   عال يقطعليه وسلم  
  .(35)  معًن احلديث  مث ذكر امحد شاكر جمموعة من الرواايت تقوي احلديثيكون كالصريح فيه ملن أتمل وفكر يف

اجلمع  مذهب  رأى  من  اجلمع َمكن يف   : وأما  إن  وقالوا  القطع  عدم  وأحاديث  القطع  أحاديث  أثبتوا  فقد 
اليت قال النووي وأما اجلواب على األحاديث الصحيحة    األحاديث وال حاجة لنسخ ما دام ذلك وال دليل على النسخ

واحملدثني أن املراد   الفقهاء،واحملققون من    واخلطايب، أصحها وأحسنها ما أجاب به الشافعي    وجهني، احتجوا هبا فمن  
قال البيهقي رمحه للا ويدل على الصالة.  إليها ألهنا تفسد    وااللتفاتابلقطع القطع عن اخلشوع والذكر للشغل هبا  

فهذا   الكراهة،صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواة قطع الصالة بذلك مث روي عن ابن عباس أنه محله على  
وال يلزم من كون   ،وأما ما يدعيه أصحابنا وغريهم من النسخ فليس مقبول , إذ ال دليل عليه  نعتمده،اجلواب هو الذي  

ابن عباس يف حج  يكون انسخاً حديث  أن  األمر  أخر  الوداع وهي  بني   ، ة  اجلمع  لكان  النسخ  احتمل  لو  أنه  مع 
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وأما ما قاله أصحاب   .(36)وهذه  أيضاً قاعدة معروفة وللا أعلم  ، إذ ليس فيه ورد شيء منهما ،األحاديث مقدماً عليه
يث عائشة ليس فيه حجة لعدم القطع حد   إن الرأي األول لرتجيح أحاديث القطع فقد رد عليهم اجلمهور. فأم ا من قال  

قال صاحب بذل اجملهود " فهذا احلديث استدلت به عائشة رضي للا .  وأن االعرتاض غري املرور مثل ما ذكر ابن حزم
فإذا َل يقطع االعرتاض   املرور،فإن اعرتاض املرأة أشد من    صالته، عنها أن املرأة إذا مرت بني يدي املصلي ال تقطع  

احلديث وشبهه من األحاديث اليت فيها اعرتاض   ا بطال. هذ فبطل هبذا ما قال ابن    ابألوىل، طع املرور أيضا  الصالة ال يق
انتهى على أنه ملا أنكرت عائشة عليهم   املرور،ال على جواز    التعود، املرأة بني املصلي وقبلته يدل على عدم جواز  

مث أقول إن مسلماً أخرج يف صحيحه حديث ذلك.  على  وحصل االمجاع    عائشة، فكأهنم رجعوا إىل ما قالت    وسكتوا،
"لقد رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي وأان على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة فتبدو ِل   ولفظه: عائشة  
 املرور، فأنسل من عند رجليه "وهذ اللفظ صريح يف    وسلم،فأكره أن أجلس فأوذي رسول للا صلى للا عليه    احلاجة،

 . (37) فإن االنسالل هو املرور وكأن بطال َل ينتبه هبذا السياق"

وأما قول الشوكاّن أن عائشة رضي للا عنها حمجوبة مبا روت ويقصد أهنا روت أن املرأة تقطع الصالة فقال 
  فهذا أيضاً ابطل بوجوه:   روت، ي حمجوبة مبا  صاحب بذل اجملهود رداً على الشوكاّن " وأما من قال فه

 ثقات،فألن حديثها الدال على قطع الصالة عند مرور املرأة وغريها الذي أخرجه أمحد وإن قال العراقي ورجاله    : أما أوالً 
حمجوبة   فال تكون   وسلم،لكن ال يقاوم ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن عائشة وغريها من أزواج النيب صلى للا عليه  

 . ألنه سقط يف املعارضة  به،

واثنياً: َيكن أن يكون عندها معًن القطع مبرور املرأة فيما روي يف حديث أمحد من قطع الصالة هو قطع 
فعلى هذا   ابلكلية، وأما حديث االعرتاض فذكرها للرد على من يقطع الصالة عند مرورها مبعًن إبطاهلا    مبرورها، اخلشوع  

ورد عن مجع من الصحابة قطع الصالة مبرور   إنهوأما قوهلم  .  (38)  روتة مبا  جوال تكون حمجو   معارضة، ال يكون بينهما  
احلمار والكلب واملرأة فالرد عليه أواًل من أوجه أوهلا أنه ورد عن كثر من الصحابة القول عدم القطع منهم عائشة وابن  

وحذيفة فقد توسع الطحاوي يف كتاب معاّن األاثر يف النقل عنهم وكما ذكر ابن عبد  وعلى عمر وابن عباس وعثمان  
  أيضاً ونقل من التابعني قول الزهري كما ذكره البخاري وسعيد بن املسيب كما ذكر مالك يف املوطأ وغريه كثري. الرب

وعادًة أهل   مذهبهم،وال يلزم منه أن هذا    القطع، وا يف  وَ " وأما الباقون منهم فإهنم رَ   :قال صاحب بذل اجملهود
واحلال أنه ال يلزم ذلك فإنه من روى من الصحابة حديث   به،مذهوا عن الصحايب شيئاً يزعمون أنه  وُ احلديث إذا ر 

أو أمروا   الصالة،فما دام أنه َل يثبت عنهم أهنم أعادوا    الصالة،القطع حيتمل أن يكون أراد قطع اخلشوع ال إبطال  
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ال يثبت أن مذهبهم قطع الصالة مبرورها مبعًن إبطاهلا وهذه مغالطة عظيمة جيب أن ينتبه   القواطع، إبعادهتا مبرور هذه 
 . (39)   احملكمفيجب أن يرد احملتمل على    حمتمل،هلا. وأما الذين قالوا بعدم القطع فقوهلم غري  

قوله   صحيح عن علي وعثمان وغريمها حنو ذلك موقوفا اي   إبسنادوروى سعيد ابن منصور    حجر: وقال ابن  
انه شيطان   ابألسود فجيب ل عن احلكمة يف التقييد  أويؤيد ذلك ان الصحايب راوي احلديث س  شيء( قطع الصالة  ي  )ال 

 .(40)   صالتهوقد علم ان الشيطان لو مر بني يدي املصلي َل تفسد  

يف تعليقه على سنن النسائي يف حديث ابن عباس ومروره يف االاتن وفيه ان مرور احلمار ال  :وقال الشنقيطي
يقطع الصالة وعليه بوب ابو داوود وما ورد من قطعه حممول على قطع اخلشوع وقد انزع يف ذلك الشوكاّن وحاول 

 .(41)  ظاهرترجيح القول ابلقطع وتكلف يف ذلك تكلفا يف بعضه تعسف 

 بعده،نظر ما عمل به أصحابه من    وسلم،وقال أبو داود إذا تنازع اخلربان عن النيب صلى للا عليه    :وقال العيِن
وملا ذكر األبواب اليت فيها   إثره، ويذكر الذي يعارضه يف ابب أخر على    اببه،قال العيِن من عادته أنه يذكر احلديث يف  

وهو   شيء،فكأنه أشار به إىل أن العمل اليوم أن الصالة ال بقطعها    الباب،انقطاع الصالة ابلشيء مث أعقبها هبذا  
  .وللا أعلم  .)42(كما بيناه مفصالً مستوىف  اجلمهور،مذهب  

ال يقطع الصالة شيء مث   بعد أن ذكر حديث ابن عباس وبوب له بباب ما جاء  ه يف جامع  :وقال الرتمذي
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى للا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعني قالوا ال يقطع "  :قال

وذكر املاوردي حديث يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار مث قال وهذا قول خيالف إمجاع الصحابة   .(43) شيء" الصالة  
 والداللة على فساده ما روي عن أيب سعيد اخلدري وما روي عن عائشة وما روي عن الفضل بن العباس. رضي للا عنهم  

 .  (44)   الفضيلةمث قال وما رووه من احلديث فمنسوخ أو أرادوا به قطع  

فيرتجح ما  شيء،ويف املوطأ قال علي بن أيب طالب وابن عمر رضي للا عنهم ال يقطع الصالة  :وقال القرايف
انه بعمل الصحابة وابلقياس على اهلوام والطيور أو حيمل جممع القطع على قطع اإلقبال على الصالة بسبب الفكرة ذكر 

  .(45)   اإلبطاليف املار ال على  

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي للا عنهم ومجهور العلماء من السلف واخللف ال تبطل   : وقال النووي
الصالة مبرور شيء من هؤالء وال من غريهم وأتمل هؤالء هذا احلديث على أن املراد ابلقطع نقص الصالة لشغل القلب 

 . (46) إبطاهلا  هبذه األشياء وليس املراد  
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فقد بوب له ابن .  (47)   "تُ َعاُد الصَّاَلُة ِمْن ََمَرِ  احلَِْماِر َواْلَمْرأَِة َواْلَكْلِب اأْلَْسَوِد."   :بلفظوأما حديث ابن خزَية  
ليس مضاد خلرب عائشة وبني أن عائشة كانت مضطجعة وَل تر  املرأة خزَية بقوله دليل ذكر على أن هذا اخلرب يف ذكر 

املقصودة يف احلديث هي احلائض دون الطاهر وهذا من ألفاظ املعًن كما فسر أيب   املرأةمث ذكر يف الباب األخر أن  
 : ويرد على هذه الرواية أمور  أيب ذر   هريرة وعبد للا بن مغفل يف ذكر الكلب يف خرب 

 التسعة،فلم تذكر رواية تعاد يف أي كتاب من الكتب  الرواية،إغفال أصحاب الكتب التسعة عن هذه   :أوهلا
  .ها العلماء الذين تبنوا مذهب القطع من املتقدمنيوَل يذكر 

فلو سلمنا بصحة هذه الرواية تكون قد خالفت الرواايت األصح منها وأفعال الصحابة والتابعني فال :  أما اثنياً 
 . (48)   فيهاحجة  

ور الكلب )فقد روي أن مر :  وخنتم بكالم مجيل لإلمام الشافعي قال اإلمام الشافعي يف كتابه اختالف احلديث
إذا روى حديث واحد أن رسول للا صلى للا عليه وسلم   جيوز،واحلمار يفسد صالة املصلي إذا مر بني يديه قيل: ال  

ومعها   وكان خمالفاً هلذه األحاديث , فكان كل واحد منهما أثبت منه,   ، "يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار"  قال:
, أن يرتك إن كان اثبتاً , إال أبن يكون منسوخاً , وحنن ال نعلم املنسوخ من األخر ولسنا نعلم األخر أو  القرآنظاهر 

بينه وبني القبلة وصلى وهو يرد أن يكون غري حمفوظ , وهو عندان غري حمفوظ ألن النيب صلى للا عليه وسلم وعائشة  
حامل أمامه يضعها يف السجود ويرفعها يف القيام ولو كان ذلك يقطع صالته َل يفعل واحد من األمرين وصلى إىل غري 
سرتة وكل واحد من هذين احلديثني يرد ذلك احلديث , ألنه حديث واحد مث قال فإن قيل فما يدل عليه من كتاب للا 

 وللا أعلم.   (49)  أخرىأال تزر وازرة وزر   من هذا؟ قيل قضاء للا

 بيان الرأي الراجح   :املطلب الثاين

الرأي الراجح هو رأي مجهور   للباحث أن   رأي تبنيومناقشتها وبيان حجة كل    األقوال السابقةوبعد عرض  
رجح الباحث هذا الرأي   اخلشوع وإمنا شيء وأن القطع هنا مبعًن قطع    اال يقطعه أن الصالة    واحملدثني وهوالفقهاء  

 : لألسباب التالية

منها واألخذ جبميع السنة أوىل وهو من ابب إعمال   لشيءيرتتب عليه إهدار    ألنه فيه إعمال جلميع النصوص وال  -1
  . النص أوىل من إمهاله

وخاصة أن منهم بعض اخللفاء الراشدين مثل عثمان وعلي رضي للا عنهم   الصحابة كما ذكرانألنه قول أكثر    -2
 .الذين أمران احلبيب صلى للا عليه وسلم إبتباع سنتهم
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 . كأيب حنيفة ومالك والشافعي وهم أعالم الفقه يف األمة  األئمةب ومجهور  قول كبار التابعني كسعيد ابن املسي  -3

  . داود والرتمذي  هو ظاهر قول كبار أئمة احلديث مثل البخاري وأبو  -4

رأي من قال ابلنسخ رأي قوي قال به كبار العلماء مثل الطحاوي وابن عبد الرب والعراقي ولكن النسخ يفتقر   -5
 . كانية للجمع فهو األوىل لذلك رجح الباحث هذا الرأي وللا أعلمللتاريخ ومادام هناك إم

 

 اخلامتة والنتائج 

 بعد هذه اجلولة ودراسة األحاديث ومناقشة أراء العلماء تبني للباحث ما يلي: 
 جاءت أحاديث صحيحة تدل يف ظاهرها على قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب.  .1
 تدل يف ظاهرها على عدم قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب. جاءت أحاديث صحيحة   .2
 سلك العلماء ثالث مسالك يف دفع التعارض وهي اجلمع والنسخ والرتجيح. .  3
مجعاً بني األدلة وسلك بعض العلماء مسلك النسخ   اخلشوع،سلك اجلمهور مسلك اجلمع وقالوا القطع هو قطع    .4

 حزم. عض العلماء مسلك الرتجيح مثل ابن مثل الطحاوي والعراقي وسلك ب
 إمهاهلا. تبني للباحث أن الراجح هو رأي اجلمهور ملا فيه من إعمال األدلة وعدم .  5

 العاملني. واحلمد هلل رب    تعاىل، وأخرياً أسأل للا العلي القدير أن جيعل العمل خالصاً لوجهه  

 اهلوامش

 
 

العدل إىل رسول للا صلى للا ( مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. )بدون اتريخ(. صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن  1) 
 . 365, ص:1. ج:510عليه وسلم. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. رقم:

 (. 511. حديث رقم: )365، ص:1(  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 2) 
األزدي. )بدون اتريخ(. سنن أيب داود. حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد. بريوت:    ( أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو3) 

وقال أبو داود وقفة سعيد وهشام ومهام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس قال صاحب بذل اجملهود  (.  703. حديث رقم: )187، ص:1املكتبة العصرية. ج:
وحديث شعبة املرفوع شاذ، ورواه النسائي وغريه موقوفاً، وقال شعيب األرانؤوط يف التعليق على سنن أيب داود رجاله ثقات    ( حاصله أن احلديث املوقوف حمفوظ666\3)

 (. 32\2إال أن شعبة خولف يف رفعه كما قال املصنف واملوقوف أصح )
»يف نفسي من هذا احلديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغريه فلم أر  (. قال أبو داود:  704. حديث رقم: )187، ص:1( أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:4) 

هاشم، واملنكر فيه ذكر  أحدا جاء به عن هشام وال يعرفه، وَل أر أحدا حيدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أيب مسينة يعِن حممد بن إمساعيل البصري موىل بِن  
نكارة«، قال أبو داود: »وَل أمسع هذا احلديث إال من حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة وأحسبه وهم ألنه كان حيدثنا من  اجملوسي، وفيه على قذفة ِبجر، وذكر اخلنزير، وفيه 

 لوهم إىل ابن أيب قال ابن قطان " ليس يف سنده متكلم فيه غري ان علته ابدية وهي الشك يف رفعه فال جيوز أن يقول مرفوع وقال صاحب بذل اجملهود " نسبة احفظه«.  
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(. وقال شعيب األرانؤوط يف تعليقه على السنن ضعيف مرفوع وهذا إسناد رجاله  662\3مسينة بعيد فإنه تقدم أنه ثقة وذكر ان الطحاوي أخرج احلديث من طريق أخرى )

 أيب كثري ولعل أصحها املوقوف على عكرمة.  ثقات إال أن فيه اختالفا فقد روي ابلشك يف رفعه كما هو هنا، وروي موقوفاً عن ابن عباس وعلى عكرمة وعلى حيىي بن  
( وقال ابن قطان: هذا احلديث يف غاية الضعف ونكارة املنت  272\3قال العيِن )(. 705. حديث رقم: )188، ص:1( أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:5) 

الوداع بعد تبوك فافهم"   وقال شعيب األرانؤوط يف التعليق على السنن )االسناد ضعيف  وزعم احلازمي أنه على تقدير الصحة يكون منسوخاً ِبديث ابن عباس ألن حجة  
 ( قيل امسه سعيد. 2430جلهالة موىل يزيد بن منران، وقال احلافظ يف التقريب )

ح ابن ُخَزَية. حققه وعل ق عليه وخر ج أحاديثه وقدَّم  (. صحي2003(  ابن خزَية، أبو بكر، حممد بن إسحاق بن خزَية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري. )6) 
 بيان: تفرد ابن خزَية بلفظه تعاد بدل تقطع.  (.  831. رقم احلديث: )421، ص:1. ج:3له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي. املكتب اإلسالمي. ط:

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول للا صلى للا عليه وسلم  خاري =  ه (. صحيح الب1422البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد للا البخاري اجلعفي. )(  7) 
 (. 511. رقم احلديث: )108, ص:1. ج: 1دار طوق النجاة. ط:حممد زهري بن انصر الناصر. بريوت:  . حتقيق:  وسننه وأايمه

 (. 495. رقم احلديث: )106, ص:1مرجع سابق، ج:  البخاري، صحيح البخاري،(  8) 
( فيه عباس بن عبيد للا بن عباس ذكره ابن  681\3قال صاحب بذل اجملهود )(.  718. حديث رقم: )191، ص:1( أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:9) 

(  289\3ل وهو كما قال. وقال العيِن )حبان يف الثقات وروي له أبو داود والنسائي حديثاً واحداً يف الصالة وأعله ابن حزم ابالنقطاع قال ألن ابن عباس َل يدرك عمه الفض
 (. 42\2واحلديث أخرجه النسائي بنحوه وذكر بعضهم أن يف إسناده مقااًل وقال شعيب األرانؤوط إسناده ضعيف النقطاعه )

، جمالد وهو ابن سعيد وقال شعيب األرانؤوط حديث قوي وهذا إسناد ضعيف(.  719. حديث رقم: )191، ص:1( أبو داود، أسنن أيب داود، مرجع سابق، ج:10) 
ح احلديث وترجيح تصحيحه  اهلمداّن أخرج له مسلم مقروانً وهو ضعيف وابقي رجاله ثقات ومال صاحب بذل اجملهود إىل حتسني احلديث، وقد توسع امحد شاكر يف بيان طر 

 يف تعليقه على احمللى والرتمذي كما سيمر معنا. 
 (. 512. حديث رقم: )367ص:،  1سابق، ج:  ( مسلم، صحيح مسلم،11) 
 (. 515. رقم احلديث: ) 109, ص:1. ج:1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ط:(  12) 
 (. 513. حديث رقم: )367، ص:1( مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 13) 
 (. 504. حديث رقم: )361، ص:1( مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 14) 
 (. 493. رقم احلديث: ) 105, ص:1. ج:1، ط:البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق(  15) 
(. موطأ اإلمام مالك. صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار  1985( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدّن. )16) 

االستذكار ورواه بسنده عن سعيد بن املسيب عن علي وعثمان قاال: ال يقطع  وقد وصله ابن عبد الرب يف  (.  40. رقم احلديث: )156، ص:1إحياء الرتاث العريب. ج: 
أنه كان يقول ال يقطع الصالة  الصالة شيء وادرؤوا عنكم ما استطعتم. ونقل ابن عبد الرب عن سعيد بن املسيب أنه قال: ال يقطع الصالة إال احلدث وعن عروة بن الزبري 

حتقيق: ساَل حممد عطا، حممد علي معوض. بريوت:    االستذكار.  (.2000عمر يوسف بن عبد للا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب. )ابن عبد الرب، أبو  شيء إال الكفر.  
 . 284، ص:2. ج:1دار الكتب العلمية. ط:

.  2ج. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. طه(. شرح النووي على مسلم = املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجا 1392(  النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )17) 
 . 227، ص:4ج:

 . 191، ص:1(. املبسوط. بريوت: دار املعرفة. ج:1993( السَّْرَخسي ، ابن سهل، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة. )18) 
،  2. ج:1ق: سعيد أعراب. بريوت: دار الغرب اإلسالمي. ط:(. الذخرية. حتقي1994( القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي. )19) 

 . بتصرف يسري. 160ص:
 . 250، ص:3( النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )بدون اتريخ(. اجملموع شرح املهذب. الرايض: دار الفكر. ج:20) 
(. احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي. حتقيق: الشيخ علي حممد  1999)( املاوردي، أبو احلسن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي.  21) 

 . 208، ص:2. ج:1الشيخ عادل أمحد عبد املوجود. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  - معوض  
 . 251، ص:3( النووي، اجملموع، مرجع سابق، ج:22) 
حممد    - (. شرح معاّن اآلاثر. حققه وقدم له: )حممد زهري النجار  1994امللك بن سلمة األزدي احلجري. ) ( الطحاوي، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد  23) 

 بتصرف.   463،462،461،460،459،458، ص:1. ج:1سيد جاد احلق( من علماء األزهر الشريف. الرايض: عاَل الكتب. ط:
: أمحد حممد شاكر. مصر: شركة  شرحسنن الرتمذي. حتقيق و الصحيح اجلامع _ (. 7197ك. )( الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحا24) 

 . 165،164ص:  ،2. ج:2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. ط:
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هلند: مركز الشيخ أيب احلسن  (. بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود. اعتِن به وعلق عليه: األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي. ا2006( السهارنفوري، خليل أمحد. )25) 

 .   685، ص:3. ج:1الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية. ط: 
 . 189. ص: 1(. معاَل السنن. حلب: املطبعة العلمية. ط:1932( اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت. )26) 
م  غالط املؤلف هنا مغالطة غريبة فجعل احلديث املطلق زائد على احلديث املقيد وهو أمر راجع اىل املعًن وامنا  قال أمحد شاكر يف تعليقة على احمللى على كالم ابن حز   (  27) 

املؤلف    هما قالرد  حتد املخرج مث حديث أيب ذر يالراجح أن زايدة الثقة مقبولة  مبعًن أنه إذا زاد يف الرواية لفظا أو قيدا قبلت الزايدة ويف معًن هذا محل املطلق على املقيد اذا ا
حافظ جتب مراعاهتا وعلى    ردا واضحا ففي صحيح مسلم  وذكر حديث أيب ذر وقال فهذا صريح يف التفريق بني الكلب االسود وغريه ودال على ان القيد هبذا اللون زايدة

األندلسي القرطيب الظاهري. )بدون اتريخ(. احمللى. حتقيق:    ابن حزم األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم .  أن من أطلق فلم يذكر اللون فإمنا أختصر احلديث 
 . 10، ص:4أمحد حممد شاكر. القاهرة: دار الرتاث. ج: 

 . 13، ص:4( ابن حزم األندلسي، احمللى. حتقيق، مرجع سابق، ج:28) 
 .15، ص:3. ج:1ام الدين الصبابطي. مصر: دار احلديث. ط:(. نيل األوطار. حتقيق: عص 1993( الشوكاّن، حممد بن علي بن حممد بن عبد للا الشوكاّن اليمِن. )29) 
.  185- 183، ص:  2(. املغِن. القاهرة: مكتبة القاهرة. ج:1968( ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد للا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي. )30) 

 بتصرف. 
 . 10ص:  ،4( ابن حزم األندلسي، احمللى. حتقيق، مرجع سابق، ج:31) 
 . 14، ص:4( ابن حزم األندلسي، احمللى. حتقيق، مرجع سابق، ج:32) 
 بتصرف يسري   .17، ص:3( الشوكاّن، نيل األوطار، مرجع سابق، ج: 33) 
 . بتصرف. 462، ص:1( الطحاوي، شرح معاّن اآلاثر، مرجع سابق، ج:34) 
 . 516  ،164ص:  ،2ج:مرجع سابق،  سنن الرتمذي.  الصحيح اجلامع _  الرتمذي،   (35) 
 . 251، ص:3( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج:36) 
 .   674، ص:3( السهارنفوري، بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:37) 
 .   676، ص:3، بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:( السهارنفوري38) 
   بتصرف يسري..  685_684، ص:3( السهارنفوري، بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:39) 
ه وصححه وأشرف على طبعه: حمب (. فتح الباري شرح صحيح البخاري. قام إبخراج1379( ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالّن الشافعي. )40) 

 . 589، ص:1الدين اخلطيب. عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد للا بن ابز. بريوت: دار املعرفة. ج:
ار السنن الصغرى  ه(. شرح سنن النسائي املسمى »شروق أنوار املنن الكربى اإلهلية بكشف أسر 1425( الشنقيطي، حممد املختار بن حممد بن أمحد مزيد اجلكِن. )41) 

 . 1572، ص:5. ج:1النسائية«. مطابع احلميضي )طبع على نفقة أحد احملسنني(. ط: 
(. شرح سنن أيب داود. حتقيق: أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري.  1999( بدر الدين العيِن، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى. )42) 

 . 292، ص:3. ج:1الرشد. ط:الرايض: مكتبة  
 . 116ص:  ،2ج:مرجع سابق،  سنن الرتمذي.  الصحيح اجلامع _  ( الرتمذي،  43) 
 . بتصرف. 209- 208، ص:2( املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي. مرجع سابق، ج:44) 
 . 160، ص:2( القرايف، الذخرية. حتقيق: سعيد أعراب، مرجع سابق، ج:45) 
 بتصرف يسري.   .227، ص:4النووي، شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ج:(  46) 
 (. 831. رقم احلديث: )421، ص:1( ابن خزَية، صحيح ابن خزَية، مرجع سابق، ج:47) 
الصالة    )يقطعبلفظ    ذر مرفوعاطرق متعددة عن محيد بن هالل عن عبد للا بن الصامت عن أيب    وغريهم منخزَية وابن حبان    مسلم وأمحد وابن  احلديث أخرجه(  48) 

الرواية    حبان هذهابن    خزَية مث( احلديث، وقد جعل ابن  ..... الصالة من َمر احلمار   )تعاد   هالل به بلفظعن محيد بن    حسان فرواهبن    وانفرد هشام  احلديث،   .(احلمار ... 
خالف اجلماعة يف لفظ    الشذوذ حيثعليها حكم  حسان ينطبقرواية هشام بن  الواقع ان مع ان   والتوفيق، احلديث وجلأت للجمعطع فجعلوه من خمتلف مفسرة لرواية الق
ى ان املقصود قطع خشوعها كما  (  َيكن أتويلها وفهمها عل... الصالة    )يقطعورواية    مغفل،وجاء لفظ القطع ايضا من رواية أيب هريرة وعبد للا بن    واحد،  احلديث وخمرجه

هذه العبارة افدهتا من د. ايسر    ذهب اليه كثري من اهل العلم، بينما رواية )تعاد الصالة،،،،(  صرحية ال َيكن أتويلها  لكنها غري حمفوظة ، وَل أجد من  تكلم عليها )
ابن خزَية ، فيكون هذا اللفظ غالبا روي ابملعًن )هذه العبارة افدهتا من د. امحد عبدللا  الشماِل حفظه للا ( ال شك ان اختيار مسلم ادق وهو اعلى كعبا من ابن حبان و 

 حفظه للا (. 
 بتصرف يسري.   .623، ص:8(. اختالف احلديث. بريوت: دار املعرفة. ج:1990( الشافعي أبو عبد للا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املكي. )49) 
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 واملراجع املصادر  
1   .albkhary, mhmd bn esma'eyl abw 'ebd allh albkhary alj'efy. (1422h). shyh albkhary = aljam'e 

almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh wslm wsnnh wayamh. thqyq: mhmd zhyr 

bn nasr alnasr. byrwt: dar twq alnjah. t:1. 

2   .bdr aldyn al'eyny, abw mhmd mhmwd bn ahmd bn mwsa bn ahmd bn hsyn alghytaba alhnfa. 

(1999). shrh snn aby dawd. thqyq: abw almndr khald bn ebrahym almsry. alryad: mktbh alrshd. 

t:1. 

3   .altrmdy, abw 'eysa mhmd bn 'eysa bn sَwْrh bn mwsa bn aldhak. (1975). alshyh aljam'e snn 

altrmdy. thqyq wt'elyq: ahmd mhmd shakr. msr: shrkh mktbh wmtb'eh mstfa albaby alhlby. t:2. 

4  .  abn hjr, ahmd bn 'ely bn hjr abw alfdl al'esqlany alshaf'ey. (1379h). fth albary shrh shyh 

albkhary. qam bekhrajh wshhh washrf 'ela tb'eh: mhb aldyn alkhtyb. 'elyh t'elyqat al'elamh: 'ebd 

al'ezyz bn 'ebd allh bn baz. byrwt: dar alm'erfh . 

5   .abn hzm alandlsy, abw mhmd 'ely bn ahmd bn s'eyd bn hzm alandlsy alqrtby alzahry. (bdwn 

tarykh). almhla. thqyq: ahmd mhmd shakr. alqahrh: dar altrath . 

6   .abn khzymh, abw bkr, mhmd bn eshaq bn khzymh bn almghyrh bn salh bn bkr alslmy 

alnysabwry. (2003). shyh abn khuzَymh. hqqh w'elq 'elyh wkhrj ahadythh wqdَm lh: aldktwr mhmd 

mstfa ala'ezmy. almktb aleslamy. t:3. 

7   .alkhtaby, abw slyman hmd bn mhmd bn ebrahym bn alkhtab albsty. (1932). m'ealm alsnn. hlb: 

almtb'eh al'elmyh. t:1. 

8   .abw dawd, abw dawd slyman bn alash'eth bn eshaq bn bshyr bn shdad bn 'emrw alazdy. (bdwn 

tarykh). snn aby dawd. thqyq: mhmd mhyy aldyn 'ebd alhmyd. byrwt: almktbh al'esryh . 

9   .alsrَْkhَsy, abn shl, mhmd bn ahmd bn aby shl shms ala'emh. (1993). almbswt. byrwt: dar 

alm'erfh . 
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