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 َباُب ُسْتَرِة امُلَصلِّي

َلْو َيْعَلُم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َعْن َأبِي ُجَهْيِم ْبِن الَحاِرِث  - 177

َأْن َيُمرَّ َبْيَن الَمارُّ َبْيَن َيَدِي الُمَصلِّي َماَذا َعَلْيِه ِمَن اإِلْثِم، َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعيَن؛ َخْيرًا َلُه ِمْن 

.َيَدْيهِ  ْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ  « ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ

اِر ِمْن َوْجٍه آَخَر: »  «.َأْرَبِعيَن َخرِيفًاَوَوَقَع فِي الَبزَّ

 : (1)الشَّرُْح

َعْن َأبِي ُجَهْيِم ْبِن الَحاِرِث   ،َباُب ُسْتَرِة الُمَصلِّي):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 ....(َلْو َيْعَلُم الَمارُّ َبْيَن َيَدِي الُمَصلِّيَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ 
سرتة املصلي ما كان شاخصًا أمام املصلي سرتة له من  (َباُب ُسْتَرِة الُمَصلِّي)قال: 

 . جدار أو عصا وحنو ذلك 
،  -يأيت حكمها س -واملصلي ال خيلو إما أن يكون إمامًا أو منفردًا فهذان هلما سرتة 

 .فيجوز املرور بني يدي املأموم سرتة لهأما املأموم فليس له سرتة فسرتة اإلمام 
 :واحلكمة من السرتة

يش املار بني يديه لكون املصلي بني يدي ربه  و ون أخشع للمصلي من تش لتك أواًل:
 .تلقاء وجهه سبحانه وتعال 

فإن الشيطان يقطع صالته قال عليه الصالة ألن املصلي إذا صلى وال سرتة له  اثنياً:
َة   ِإَل  َأَحدُُكم   َصلَّى  ِإَذا والسالم: » نُ  ُسْت  َها، فَ ل َيد  رواه   «َصََلَتهُ  َعَلي هِ  الشَّي طَانُ  يَ ق َطعِ  اَل  ِمن  

 . (2) أبو داود
وال فرق يف أحكام سرتة املصلي يف مجيع األمكنة حىت يف املسجد احلرام أو املسجد 

بعد طوافه النيب عليه الصالة والسالم  إن  بل    ،استثنائهما من حكم السرتة  يفالنبوي إذ ال دليل  
 سرتة له.   أمامهصلى ركعيت الطواف ومقام إبراهيم 
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 :وأما حكم السرتة لإلمام واملنفرد فعلى قولني
 ب  صِ ن  ي َ ل  فَِإن  َلَ  َيَِد  ف َ » :أهنا واجبة، كما سيأيت يف أحاديث الباب منها القول األول:

 . (1)«اصَ عَ 
وب أن النيب عليه الصالة وسلم جوالصارف هلا عن الو  ،مؤكدة أهنا سنة  :والقول الثاين

 .(2) إل غري سرتةى مبىن صلَّ 
 . فعلى املصلي أن حيرص عليها  ،رتة سنة مؤكدة قريبة من الوجوب س وال
نوع السرتة، ويف مقدار ارتفاعها، ويف حكمها وغري ساق املصنف رْحه للا أحاديث يف  و 

   .ذلك كما سيأيت إبذن للا 
َرِضَي اهللُ َعْن َأبِي ُجَهْيِم ْبِن الَحاِرِث ): سرتة املصليلذا قال يف أول حديث يف ابب 

  (...َلْو َيْعَلُم الَمارُّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َعنْهُ 
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي؛ لبيان حترمي املرور بني يدي  

 .املصلي
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

أما من كان   ،يدل على أن التحرمي على من مير (َلْو َيْعَلُم الَمارُّ )قوله:  املسألة األول:
 من اليمني إل اليسار وعكسه.  : واملراد ابملرور قائماً أو انئماً فال يدخل يف النهي،معرتضاً أو 

يدل على أن التحرمي إذا كان املرور أمام   (َبْيَن َيَدِي الُمَصلِّي)قوله: املسألة الثانية: 
 من اقرتب أن    :أي   مين أو األيسر فال يضر،كتفه األ  جانبه األمين أو األيسر أو عن  أما    ،املصلي

 . من املصلي ابملرور عنده ال أيمث
 ،يدل على أن من صيغ الرتهيب عدم ذكر العقاب  (َماَذا َعَلْيهِ )قوله: املسألة الثالثة: 

 . ذكر ما هوتوللا سأفعل بك أمراً عظيماً وال  :لو أخطأ شخص تقول له :مثل
وسياق    ،ليست يف البخاري وال مسلم وإمنا يف السنن  (ِمَن اإِلْثمِ )قوله:    املسألة الرابعة:

 املصنف رْحه للا هلا وهم.  

 

 . ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه943( وابن ماجه )689( وأبو داود ) 7392واه أْحد ) ر ( 1) 
 ( من حديث عبد للا بن عباس رضي للا عنهما. 493نظر صحيح البخاري )ي( 2) 
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  -  ظور املرور فيهاحملاملكان  (َلْو َيْعَلُم الَمارُّ َبْيَن َيَدِي الُمَصلِّي)قوله: املسألة اخلامسة: 
بعد منتهى   وإذا كان له سرتة ،من قدمي املصلي إل منتهى سجوده : -إذا مل يكن فيه سرتة 

 فإل سرتته. :السجود
يدل على تغليظ وحرمة املرور بني   (َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعينَ )قوله:  السادسة:املسألة 

النبوي املسجد  ويدخل فيه املسجد احلرام و ،  وأنه جيب أن يقف وال مير بني يديه  ،يدي املصلي
الناس  ى يف طريق أو معرب  ملرور بني يديه كزحام أو أن املصلي صلَّ يف اإال إذا كان هناك ضرورة  

 .فيكون فيه املرور للحاجة يف ذلك  ؛وال مناص من ذلك 
يدل هذا الرقم على أن الواجب أن يقف املار ولو   (َأْرَبِعينَ )قوله:  املسألة السابعة:

ة  }: مثل التكثريفاملراد ابألربعني هنا  ،زمنًا طويالً  يعين:   [80 التوبة:] {إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعنَِي َمرَّ
   ربعني أو أكثر.قف وقوفاً طويالً ولو إل أ وكذا ولو كان استغفاراً كثرياً ال ينفع،

يدل على أن للا عز وجل حبكمته    (َخْيرًا َلُه ِمْن َأْن َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيهِ )قوله:    املسألة الثامنة:
 .  ومن ذلك املرور بني يدي املصلي ،على الناس مأخفى عقوابت وآاث

 . ألنه بني يدي للا ؛يدل على عظم شأن املصلي عند للا  املسألة التاسعة:
 

ْفُظ لِْلُبَخاِريِّ )قال:  فاللفظ  وهذا أيضا وهم من املصنف رْحه للا  (ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ
 .للبخاري ومسلم

اِر ِمْن َوْجٍه آَخَر: »)قال:   فيبقى   ،ضعيفةلكن هذه اللفظة    (َأْرَبِعيَن َخرِيفًاَوَوَقَع فِي الَبزَّ
 وطول وقوف املار لئال يتجاوز املصلي. ،لبيان عظم هذا الذنب ؛متييز رقم أربعني جمهوالً 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


