«سئِ َل َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ  -فِي َغز َْو ِة َت ُب َ
وك -
َ -178و َع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي اهللُ َعن َْها َقا َل ْ
تُ :
ِ ِ
ِ
ِ
الر ْح ِل» َأ ْخ َر َج ُه ُم ْس ِل ٌم.
الم َص ِّلي؟ َف َق َال :م ْث ُل ُم ْؤخ َرة َّ
َع ْن ُست َْرة ُ
ٍ
الج َهن ِ ِّي َر ِض َي اهللُ َعنْ ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺِ « :ل َي ْستَتِ ْر
َ -179و َع ْن َس ْب َر َة ْب ِن َم ْع َبد ُ
ِِ
ِ
الحاكِ ُم.
َأ َحدُ ك ُْم في َص ََلته َو َل ْو بِ َس ْه ٍم» َأ ْخ َر َج ُه َ

الشَّرْ ُح(:)1
«سئِ َل
ال َرِْحَهُ للاَُ ( :و َع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي اهللُ َعن َْها َقا َل ْ
الرِحي ِم ،قَ َ
تُ :
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ

َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ فِي َغز َْو ِة َت ُب َ
وك .)...

ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي؛ لبيان مقدار ارتفاع السرتة.
وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

املسألة األوىل :قولهُ ( :سئِ َل َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ فِي َغز َْو ِة َت ُب َ
وك) يدل على حرص الصحابة

رضي للا عنهم على التفقه يف الدين؛ إذ كانوا يسألون النيب ﷺ حىت يف سفره.

املسألة الثانية :قوله( :فِي َغز َْو ِة َت ُب َ
وك) يدل على أن هذا السؤال كان متأخرا ،فكان

ابلقرب من وفاة النيب ﷺ ،أي :أن هذا احلكم ليس مبنسوخ.

ِ
الم َص ِّلي) يدل على أمهية السرتة يف الصالة؛ فسألوا
املسألة الثالثة :قولهَ ( :ع ْن ُست َْرة ُ

عنها ملا يرون من أمهيتها.

املسألة الرابعة :قولهَ ( :ف َق َال) يدل على أن املفيت جييب من سأله ولو كان مسافرا

فالنيب عليه الصالة والسالم أجاب عليهم يف سفره.

ِ ِ
ِ
الر ْح ِل :الذي يستند عليه من
املسألة اخلامسة :قوله( :م ْث ُل ُم ْؤخ َرة َّ
الر ْح ِل) ُم ْؤ ِخَرِة َّ
يركب الراحلة وهي البعري ،فدل على أن املشروع أن السرتة يكون ارتفاعها كمؤخرة الرحل فما
زاد ،وهي خشبة ارتفاعها :ثالثون سم تقريبا ،فلو زاد أو نقص يف السرتة فاألمر يف ذلك
واسع؛ ألن النيب ﷺ قالِ ( :م ْث ُل).

املسألة السادسة :يدل على أمهية السرتة يف الصالة فال يفرط فيها املصلي.
( )1درس اخلميس  1441/02/25هـ.

املسألة السابعة :لو صلى أمام سرتة تزيد عن ذلك فله ذلك؛ ألن النيب عليه الصالة
أقل مقدار
والسالم اختذ سرتة جدارا وهو أعلى من مؤخرة الرحل فكأن هذا احلديث ذكر َّ
للسرتة.
قالَ ( :أ ْخ َر َج ُه ُم ْس ِل ٌم).

ول اهللِ
ٍ
الج َهن ِ ِّي َر ِض َي اهللُ َعنْ ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
مث بعد ذلك قالَ ( :و َع ْن َس ْب َر َة ْب ِن َم ْع َبد ُ
ِِ
ِ
ِ ِ
الحاكِ ُم).
ﷺ« :ل َي ْستَت ْر َأ َحدُ ك ُْم في َص ََلته َو َل ْو بِ َس ْه ٍم» َأ ْخ َر َج ُه َ

ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي؛ لبيان مقدار مسك السرتة.
وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

املسألة األوىل :قوله( :لِ َي ْستَتِ ْر َأ َحدُ ك ُْم فِي َص ََلتِ ِه) يدل على األمر يف اختاذ سرتة يف
الصالة ،وهذا من أدلة القائلني بوجوب السرتة؛ ولكن صرفه عن الوجوب أن النيب ﷺ كما
صلَّى ِابلن ِ
َّاس مبًِِن إِ ََل َغ ِْري ِج َدار»(.)1
يف صحيح البخاريَ « :
املسألة الثانية :قولهَ ( :و َل ْو بِ َس ْه ٍم) يدل على أنه ال يشرتط يف السرتة أن تكون واسعة

احلجم فلو كانت دقيقة يف مسكها تكفي ،لذلك قال ( َو َل ْو بِ َس ْه ٍم) يعين :شيء دقيق.
املسألة الثالثة :يدل على يسر اإلسالم؛ فلم أيمر ابختاذ سرتة كبرية تثقل أو تعجز
املصلي عن ْحلها.

املسألة الرابعة :قولهَ ( :و َل ْو بِ َس ْه ٍم) السهم يف ارتفاعه قريب من املؤخرة إال أنه أقصر

منه يسريا لذا فلو زاد يف ارتفاع السرتة أو نقص ال أبس.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.

( )1رواه البخاري ( )76من حديث ابن عباس رضي للا عنهما.

