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وقــد اشــتمل هــذا احلــديث  -رضــي هللا عنهــا وأرضــاها–حــديث أم املــؤمنني عائشــة  -رمحــه هللا–ذكــر املصــنف 

على مجلة من األحكام واملسائل املتعلقة باملرور بني يدي املصلي، ويعترب حديث أم املؤمنني هذا حجة جلمهور 
ونظــراً  ته وإعادتــه هلــا،ب احلكــم بقطــع صــاليف أن مــرور املــرأة بــني يــدي املصــلي ال يوجــ -رمحهــم هللا–العلمــاء 

 -رمحــه هللا–الشــتمال احلــديث علــى حكــم هــذه املســألة املتعلقــة ببــاب املــرور بــني يــدي املصــلي اعتــىن املصــنف 
 بإيراده يف هذا املوضع .

 :جـاء يف الروايـة األخـرى ورجالي س قينلته [ كنت أنام بىل يدي النيب ]  وقوهلا رضي هللا عنها وأرضاها : 
 -–فإهنا ليس كلها بني يدي رسول هللا  :وبناًء على هذا مع:ضة كاع:اض اجلنازة بني يديه، أهنا كانت تنام

 .نها إذا سجد إال إىل قبض الرجلنيم وإمنا الذي بني يديه الرجالن ولذلك ال حيتاج 
احتج به مجهور العلماء على جواز أن  [ كنت أنام بىل يدي رعو: هللا ]  وقوهلا رضي هللا عنها وأرضاها : 

 ؤثر فيها اع:اض النائم بني يديه.يصلي الرجل بني يديه النائم وكذلك املرأة النائمة وأن صالته ال ي
وخالف يف هذه املسألة طاووس بن كيسان وجماهد بـن جـرب وهـو روايـة عـن اإلمـام مالـك فقـالوا : إنـه ال يصـلي 

عــن الصــالة خلــف  هنــى -–أن النـيب " :-رضــي هللا عنهمــا–ث ابــن عبــاس والنـائم بــني يديــه، واحتجــوا حبـدي
قال اإلمام النووي : إنه ضعيف باتفاق احلفا ، وكذلك قال  ،وهذا احلديث حديث ضعيف النائم واملتحده"

 يبني على أنه غري صاحل لالحتجاج. اإلمام أبو داود : إن مجيع طرق احلديث واهية، وهذا
 يف -رضــي هللا عنهــا–يف هــذا احلــديث الصــحيح أنــه أقــر أم املــؤمنني  -–ن رســول هللا ونظــراً لثبــوت الســنة عــ

 بني يدي املصلي وأنه ال بأس بذلك.اع:اضها بني يديه على هذه الصورة فإنه حيكم جبواز الصالة والنائم 
لنبيـه عليـه  -–فيه دليل على ما اختـاره هللا  [ كنت أنام بىل يدي رعو: هللا ]  وقوهلا رضي هللا عنها : 

اآلخـرة وصـرف متـه إليهـا  الصالة والسالم من ضيق العي  والزهد يف هذه الـدنيا وكيـف أن هللا أحـب لنبيـه 
وجعل أشجانه وأحزانه متعلقة هبا، وتلك هي السعادة العظمى للعبد أن جيعل هللا اآلخرة أكرب مه ومبلث علمـه 

كيـــف كانـــت هبـــذه املثابـــة لـــو أراد أن يســـجد وأم   -–ؤله، فـــانظر إىل حجـــرات رســـول هللا وغايـــة رغبتـــه وســـ

ورجالي س    كنت أنام بىل يدي رعو: هللا قالت - رضل هللا عنها –عن عائشة  - 666] 
ا رهرريرس فريررل ذو رئرومروت يريرينرا، والرمرهرترطرسرام برل، وسذا قرلرت رجرضرينردرز  فرمرد غر رإذا عرف ،هرترلرينرق

 .[مصابيح 
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املؤمنني نائمة ما استطاع أن جيد مكاناً لسجوده حىت تقبض رجليها، ومع هذا كله فقـد رضـي أمهـات املـؤمنني 
 .ه هبذه العيشة اهلني ة والعيشة الرضية اليت اختارها هللا لنبي -رضي هللا عنهن وأرضاهن–

ويف هذا أسوة لكل امرأة مؤمنة ولكل زوجة صاحلة حىت تعلم علم اليقني أن سعادة بيت الزوجيـة ال  يفتقـر إىل 
علـــى الرمحـــة واملـــودة بـــني  بيـــوت واســـعة وال إىل فـــرش  هـــدة وإمنـــا يفتقـــر إىل أخـــالق كر ـــة وعشـــرة رحيمـــة مبنيـــة

 الزوجني.
ألن هللا وسـعها بالكتـاب واحلكمـة مبـا  ؛أمهـات املـؤمننيهبذا القدر الضيق فما ضاقت علـى  كانت حجراته 

يتلى فيها من اآليات ومبا يهلذكر فيها من العظات البالغات حىت انصرفت ممهن رضـي هللا عـنهن وأرضـاهن إىل 
تعلـم هللا والدار اآلخرة فلما خريهن اخ:ن هللا والدار اآلخرة فَنع م عيشهن، ولذلك ينبغي لكـل امـرأة صـاحلة أن 

إصالل ما بينها وبني زوجها، وعلى كل زوج أن يعلم أن العربة يف احلياة الزوجية إمنا م اليقني أن السعادة يف عل
، كانت حجراته ضيقة ولكن هللا وسعها بشمائله الطيبة وأخالقه -–هو باخللق الكرمي الذي كان عليه النيب 

الكر ة وآدابه العظيمة بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه فما ضاقت على أمهات املؤمنني ملـا وجـدن منـه مـن 
 : )) خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي (( . الرمحة واملودة قال 

ٱ  چ : ، كقولــه تعــاىلأن يســجد إذا أراد النــيب  :أي فررإذا عرر د []  تقــول رضــي هللا عنهــا وأرضــاها :

إذا  :أي "إذا ســجد". فقوهلــا : : إذا أردمت القيــام إىل الصــالةأي  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 ن يسجد.أراد أ

وجـــود احلاجـــة إىل  :أصـــبعه صـــلوات هللا وســـالمه عليـــه، والســـبب يف هـــذا الغمـــزوالغمـــز ب ] غمرررز  [قالـــت : 
ـــه بـــالكالم، وقـــد وجـــدنا يف هـــدي رســـول هللا  يف أمـــور  -–موضـــع الســـجود فهـــو ينبههـــا باحلركـــة بـــدل التنبي

الصالة التنبيه بالقول ووجدنا التنبيه بالفعل، فوجدنا التنبيه بـالقول كمـا يف قولـه عليـه الصـالة والسـالم : )) مـن 
ا التســبيح للرجــال (( وكــذلك جعــل التنبيــه باألفعــال فقــال : )) نابــه شــيء يف صــالته فليســبح (( وقــال : )) إمنــ

والتصفيق للنساء (( وهنا غمز بيده، وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه أشار بيده وهو يف الصالة فهذه سنن 
تنبيـه لفعل قائماً مقام الوال فتارة جعل الكالم سائغاً لوجود احلاجة وتارة جعل التنبيه بالفت باختالف األحاخت

 بالقول.
ألم املــؤمنني دليــل علــى رمحتـــه وشــفقته وحســن عشــرته ألهلـــه وحبــه وزوجــه صــلوات هللا وســـالمه  ويف غمــزه 

مــا يتناســب مــع راحتهــا  حباجتهــا إىل الراحــة ففعــل  عليــه، فمــا رفــع القــدم بقــوة وال فعــل فعــالً معنفــاً ألنــه حيــس
 نها وأرضاها.قبض رجلها رضي هللا عوطمأنينتها فغمزها بأصبعه حىت ت
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وفيــه دليـــل ملـــا ذهـــب إليــه مجهـــور العلمـــاء مـــن حيــث اجلملـــة أن ملـــس املـــرأة ال يوجــب انتقـــاض الوضـــوء وجييـــب 
 -رمحهم هللا–الشافعية بأنه ملس لذي درم وهي الزوجة وإمنا يكون االنتقاض يف غري ابرم وكذلك قال املالكية 

رضــي هللا عنهــا –مــزه عليــه الصــالة والســالم ألم املــؤمنني : إمنــا يكــون االنتقــاض عنــد وجــود اللــذة وقصــدها، وغ
لك فعلهــا رضــي هللا عنهــا كــان رفقــاً منــه حــىت ال تســتيقظ مــن منامهــا وال تنــزعج مــن راحتهــا، وكــذ  -وأرضــاها
 . -–قبضها للرجل استجابة لرسول هللا وأرضاها ب
قالـت رضـي  ،إذا قام إىل الركعة الثانيـة أو قـام إىل الركعـة الثالثـة أو قـام إىل الرابعـة :أي ] فإذا قام [ويف قوهلا : 
ترســل رجلهــا  دهتما، والقــبض ضــد البســط، والبســط : أنبســطت الــرجلني فمــد :أي ] بسررطتهما [هللا عنهــا : 

 أن قبضتها رضي هللا عنها وأرضاها.بعد 
بني يـدي املصـلي وذلـك أهنـا ملـا بسـطت رجلهـا كـان أشـبه  للرجل دليل للجمهور على مسألة املرور هاويف بسط

يستدلون بوجه ثان فيقولـون : إن دـل الشـاهد مـن احلـديث  -رمحهم هللا–للمرور، وبعض العلماء من اجلمهور 
 ثبوهتـا بـني يديـه :أعس - مع:ضة كاع:اض اجلنازة، وهذا االع:اض -–أن أم املؤمنني كانت بني يدي النيب 

املـرور، فهـم يقولـون : إن كوهنـا نائمـة بـني يديـه أعظـم مـن كوهنـا تـر بـني اليـدين، ومـن هنـا قـالوا : أعظم من  -
 ني يدي املصلي ال يوجب قطع صالته.مرور املرأة ب

وذهــب فقهــاء الظاهريــة وهــو روايــة عــن اإلمــام أمحــد صــححها واختارهــا مجــع مــن أصــحابه و ــن اختارهــا شــي  
وتلميذه اإلمام ابن القيم قالوا : إن مرور املرأة يقطع الصالة، وحهلفظ هذا القـول  -رمحه هللا–اإلسالم ابن تيمية 

 -رضي هللا عنهما–فقد جاء عن حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس  -–عن بعض أصحاب النيب 
–ربـال عن أنس بن مالك وجاء كذلك عن طائفـة مـن التـابعني فقـال بـه احلسـن البصـري وعطـاء بـن أيب  وجاء

 ة بني يدي املصلي يوجب قطع صالته.قالوا : إن مرور املرأ -رمحة هللا على اجلميع
تســتنكر ذلــك وتسـتبعده حينمــا بلغهــا القـول بقطــع الصــالة مبــرور  -رضـي هللا عنهــا–وكانـت أم املــؤمنني عائشــة 

أن هللا كـرم بـس آدم والتكـرمي  :ووجـه ذلـك "ب سـما عـدلتمونا بالكلـب واحلمـار"املرأة والكلـب واحلمـار فقالـت : 
 ".ب سما عدلتمونا"يقتضي التفضيل وعدم املساواة، واحلكم بالقطع يقتضي املساواة، ومن هنا قالت : 

حيكـم بكونـه موجبـاً  :وبنـاًء علـى ذلـك كـام التعبديـة ال جمـال للنظـر فيهـا،وال شك أن هذا احلكم تعبدي واألح
أنــه قــال : )) يقطــع الصــالة  -–ديث الصــحيح عــن رســول هللا النتقــاض الصــالة وقطعهــا، وقــد ثبــت يف احلــ

 املرأة والكلب واحلمار (( ويف رواية : )) والكلب األسود (( فدل هذا احلديث على أن مـرور هـذه األشـياء بـني
 يدي املصلي أنه يوجب قطع صالته.
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اس الــذي تقــدم معنــا يف وأمــا اســتدالل اجلمهــور حبــديثنا علــى عــدم القطــع وكــذلك اســتدالهلم حبــديث ابــن عبــ
لـيس فيـه املـرور  -رضـي هللا عنهمـا–اجمللس املاضي فهو استدالل ضعيف، ووجه ضـعفه أن حـديث ابـن عبـاس 

وهو اإلمام وإمنا فيه املرور بني يدي املأموم، واملرور بني يدي املأموم ال يوجب قطع  -–بني يدي رسول هللا 
 يف اجمللس املاضي.الصالة كما قررناه 

إما صحيحة غري  -القائلني بعدم القطع :أي–يف اهلدي : إن أدلة  -رمحه هللا–قال اإلمام ابن القيم  :هناومن 
صــرحية وإمــا صــرحية غــري صــحيحة، فهــي إمــا أحاديــث ثابتــة وصــحيحة لكنهــا ليســت بصــرحية يف عــدم القطــع، 

فيـ:جح قـول مـن قـال : ، -–وكذلك إما أن تكون صرحية ولكنها ليست بصحيحة وال ثابتة عـن رسـول هللا 
يســوي بــني املتمــاثلني ويفــرق بــني املتمــاثلني وجيمــع بــني  -–إن املــرور يوجــب القطــع وهــذا أمــر تعبــدي فــاهلل 

صـحيحاً واضـح  -–، فمادام أن النق قد ثبـت عـن رسـول هللا  املتضادين واحلكم هلل ال معقب حلكمه 
ع الصـالة فإننـا نبقـى علـى هـذه السـنة الثابتـة عـن رسـول الداللة يف كون مرور املرأة والكلـب واحلمـار يوجـب قطـ

 . -–هللا 
وقول اجلمهور إن القطع هنـا قطـع الفكـر والتشـوي  علـى الفكـر هـذا تأويـل وصـرف للـنق عـن ظـاهره لـيس مَث 

محل اللفظ على حقيقته حىت يدل الدليل على خالف ذلك، بـل إننـا  :دليل قوي يوجب العدول إليه، واألصل
لو تأملنا لوجدنا أن مرور غري هذه األشياء يوجب شغل املصلي كمرور هذه األشـياء، فلـو كـان املـراد أنـه يقطـع 

معني وكذلك  حينما خصه بلون -–قطع اخلشوع الستوى يف ذلك الكلب جبميع أحواله، ولكن رسول هللا 
أة دون الرجــل مــع أن مــرور الرجــل يشــوش الفكــر كمــرور املــرأة دل مجيــع هــذا علــى أنــه قطــع مــؤثر يف خــق املــر 

الصالة وأنه معىن زائد عن املعىن الذي ذكروه من كونه شغالً للمصلي وموجباً لعدم خشـوعه وحضـور قلبـه عنـد 
 املرور .

 هذه اجلملة حتتمل وجهني :  ] والينيوت يومئذ ليس هلا مصابيح [ قوهلا رضي هللا عنها وأرضاها :
ـــراه ؛غمزهـــا -–أن النـــيب  :الوجـــه األول : أن يكـــون مـــراد أم املـــؤمنني لـــو كـــان مَث  األهنـــ ؛ألنـــه ال يراهـــا وال ت

كانـت   -–فحين ذ كأهنا تنبـه إىل أن حركـة النـيب  نتبهت لسجوده وقبضت دون أن يغمز:مصابيح وأضواء ال
 حلاجة .

أهنــا اغتفــرت مــا كــان منهــا مــن عــدم  [والينيرروت يومئررذ لرريس هلررا مصررابيح ] ا : والوجــه الثــان : أن يكــون قوهلــ
كأهنـا تعتـذر أنـه كـان املنبغـي عليهـا أن تقـبض مـن نفسـها دون أن ينبههـا عليـه الصـالة   -–العلم برسـول هللا 

 والسالم .
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أجزاء األشـياء ال يف هذا احلديث دليل على مسألة وهي : أن اجلزء ال يأخذ حكم الكل، قال بعض العلماء : 
تـد رجليهـا بـني يديـه يف الصـالة هـذا جـزء مـن اجلسـد  -رضـي هللا عنهـا-تأخذ حكم الكل، فكون أم املـؤمنني 

وابـــرم مـــرور اجلســـد كـــاماًل، فلـــو كـــان اجلـــزء آخـــذاً حكـــم الكـــل ملنعهـــا عليـــه الصـــالة والســـالم مـــن هـــذا الفعـــل 
ليـــه الصــالة والســـالم، فقــررت القاعـــدة مــن حيـــث وألوجــب مــرور الـــرجلني وبســطهما بـــني يديــه قطـــع صــالته ع

  يأخذ حكم الكل وهي قاعدة صحيحة.األصل أن اجلزء ال
ألن الركعــة جــزء وأنــت مطالــب بالكــل،  ؛ولــذلك مــن صــلى ركعــة مــن الفجــر وقــال : جتــزيس قيــل لــه : ال جتزيــك

ـــو غســـل بعـــض أعضـــاء الطهـــارة الـــيت فـــرض هللا ومل يغســـ ـــهل مـــا بقـــي و وهكـــذا يف الطهـــارة ل : ال اكتفـــى لقيـــل ل
 ؛ألن اجلزء ال يأخذ حكم الكل، ولو غسل بعض يده وترك البعض يف وضوئه فإننا نقول : ال جيزيك ؛يكيكف

ألن اجلـزء ال يأخــذ حكــم الكــل، وقــس علـى ذلــك مــن املســائل، و ــا يــدل علـى صــحة هــذه القاعــدة قولــه عليــه 
ة أمرهــا عليــه الصــالة والســالم أن تناولــه إياهــا وهــو يف الصــالة والســالم : )) يــا عائشــة نــاوليس اخلمــرة (( واخلمــر 

فقال : )) إن حيضتك  ،- أنس ال أدخل املسجد :أي -، إن حائض املسجد معتكف فقالت : يا رسول هللا
  (( فالذي سيدخل اليد وليس الكل.ليست يف يدك (( فلما قال : )) ناوليس

ل فقـالوا : لـو كـان الرجـل معتكفـاً يف املسـجد فـأخرج يـده مل يبطـل وإثباتاً هلذه القاعدة قرر العلمـاء فـروع املسـائ
ر مـــن أجـــزاء بدنـــه مل يبطـــل اعتكافـــه ولـــو أخـــرج رجلـــه وهـــو معتكـــف مل يبطـــل اعتكافـــه، ولـــو أخـــرج جـــزءاً آخـــ

 اعتكافه.
ولــو حلــف وقــال : وهللا ال أدخــل دار فــالن فأدخــل رجلــه مل حينــث ومل جتــب عليــه الكفــارة، وهكــذا لــو قــال : 

مل يعــط اجلــزء حكــم  -– ال أدخــل دار فــالن فتنــاول شــي اً مــن داخلهــا فلــم حينــث وكــل ذلــك ألن النــيب وهللا
 الكل.

خـرج الـرأس فلـم حيكـم رـروج رأسه فرجلتـه وهـو معتكـف يف املسـجد ف -رضي هللا عنها–ولذلك أعطى عائشة 
 الكل .

األحكام يكون اجلزء يف حكم الكل ومنه هذه القاعدة أن اجلزء ال يأخذ حكم الكل هلا مستثنيات ففي بعض 
لو قال لعبده : يدك حرة أو رجلك حرة أو أعتقـت يـدك أو أعتقـت رجلـك عتـق مجيعـه وكـان قولـه لليـد موجبـاً 
لســريان احلكــم للكــل، وكــذلك لــو قــال المرأتــه : يــدك طــالق أو رجلــك طــالق أو رأســك طــالق أو ظهــرك طــالق 

يقولــون : إن مــن ذكــر جــزء البــدن طلــق  -رمحهــم هللا–أن العلمــاء  :فإنــه حيكــم بطــالق الكــل، والســبب يف هــذا
عتـق عليـه العبـد كلـه إمـا مـن اب السريان، ومـن أعتـق جـزء العبـد عليه مجيع البدن إما من باب التعميم أو من ب
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م باب التعميم أو من باب السريان، فقالوا : إنه لو قال هلا : يدك طالق فإنه حين ذ حنكم بأن اجلزء يأخذ حك
 درمة وبعضها حالل فيطلق مجيعها. ألن اليد وحدها ال يتعلق التحرمي هبا وتبقى املرأة بعضها ؛الكل

–وقال بعـض العلمـاء : بـل إنـه لـو قـال : يـدك طـالق كأنـه قصـد الكـل فيتعلـق الطـالق بالكـل، وذلـك ألن هللا 
-  : فجعــل  چڈ  ژ  ژ   ڈ چ أعطــى اجلــزء حكــم الكــل، والــدليل علــى هــذا االســتثناء قولــه تعــاىل

واملـراد مـا قـدمت جوارحـك    چڑ   ڑ  ک  ک  چ وقـال سـبحانه :  ،التبـاب لليـد واملـراد بـه مجيـع البـدن
فـذكر اجلـزء   چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿچ :  وقـال  ،كلها فعرب باجلزء وأراد الكـل

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ :  وكـــــذلك قـــــال  ،وهـــــو املســـــجد وعـــــىن حـــــرم مكـــــة كلـــــه

 ان املسجد وأراد قربان احلرم كله.فحرم عليهم قرب  چ ٹ  ڤ  ڤٹ  
وهـذا  تلـف حبسـب اخـتالف  ،وتـارة ال نعطـي اجلـزء حكـم الكـل ،أنه تارة نعطي اجلزء حكـم الكـل :فاملقصود
لكـــن القاعـــدة واألصـــل : أن اجلـــزء ال يأخـــذ حكـــم الكـــل إال إذا دل الـــدليل علـــى التعمـــيم أو ســـريان  ،املســـائل

 كما يف مسألة الطالق والعتاق وما يف حكمها من املسائل .  ،احلكم للكل




