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 « َأْخَرَجُه الَحاكُِم.َأَحُدُكْم فِي َصََلتِِه َوَلْو بَِسْهمٍ 

 : (1)الشَّرُْح
: »ُسئَِل َقاَلْت  َرِضَي اهللُ َعنَْهاَوَعْن َعائَِشَة )قَاَل َرِْحَُه للاُ:  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 .(...فِي َغْزَوِة َتُبوَك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللِ 

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

يدل على حرص الصحابة  (فِي َغْزَوِة َتُبوكَ ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِل َرُسوُل اهللِ )قوله:  املسألة األوىل:
 . حىت يف سفره ملسو هيلع هللا ىلصإذ كانوا يسألون النيب  ؛رضي للا عنهم على التفقه يف الدين

فكان   ،هذا السؤال كان متأخرا  على أن يدل  (َغْزَوِة َتُبوكَ فِي )قوله:  :الثانية املسألة
 .أن هذا احلكم ليس مبنسوخ :أي ،ملسو هيلع هللا ىلصابلقرب من وفاة النيب 

فسألوا  ؛ يدل على أمهية السرتة يف الصالة (َعْن ُسْتَرِة الُمَصلِّي)قوله:  :الثالثة املسألة
 . عنها ملا يرون من أمهيتها

يدل على أن املفيت جييب من سأله ولو كان مسافرا  ( َفَقاَل )قوله:  :الرابعة املسألة
 .فالنيب عليه الصالة والسالم أجاب عليهم يف سفره

ْحلِ )قوله:  اخلامسة: املسألة الذي يستند عليه من  :ُمْؤِخَرِة الرَّْحلِ  (ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ
ارتفاعها كمؤخرة الرحل فما  يكون فدل على أن املشروع أن السرتة  ،يركب الراحلة وهي البعري

فاألمر يف ذلك فلو زاد أو نقص يف السرتة  ،تقريبا   ثالثون سم : وهي خشبة ارتفاعها زاد،
 .(ِمْثُل )قال:   ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  ؛واسع

 يدل على أمهية السرتة يف الصالة فال يفرط فيها املصلي. السادسة: املسألة

 
 هـ.  25/02/1441 اخلميس ( درس 1) 



عليه الصالة  النيبألن  ؛زيد عن ذلك فله ذلك تلو صلى أمام سرتة  السابعة: املسألة
مقدار  والسالم اختذ سرتة جدارا  وهو أعلى من مؤخرة الرحل فكأن هذا احلديث ذكر أقلَّ 

 .للسرتة
 .(َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ ) قال:

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َسْبَرَة ْبِن َمْعَبٍد الُجَهنِيِّ ) بعد ذلك قال:  مث

 .(« َأْخَرَجُه الَحاكِمُ لَِيْسَتتِْر َأَحُدُكْم فِي َصََلتِِه َوَلْو بَِسْهمٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص

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

يدل على األمر يف اختاذ سرتة يف   (لَِيْسَتتِْر َأَحُدُكْم فِي َصََلتِهِ )قوله:  األوىل: املسألة
كما    ملسو هيلع هللا ىلص أن النيبالوجوب  صرفه عنولكن  ؛وهذا من أدلة القائلني بوجوب السرتة ،الصالة

 . (1) «مبًِن  ِإََل َغرْيِ ِجَدار   اِبلنَّاسِ  ىَصلَّ » : يف صحيح البخاري
يدل على أنه ال يشرتط يف السرتة أن تكون واسعة  (َوَلْو بَِسْهمٍ )قوله:  الثانية: املسألة

 .شيء دقيق :يعين (َوَلْو بَِسْهمٍ )لذلك قال   ،تكفيلو كانت دقيقة يف مسكها فاحلجم 
 تعجز كبرية تثقل أو   فلم أيمر ابختاذ سرتة ؛ يدل على يسر اإلسالم الثالثة: املسألة

 املصلي عن ْحلها.
رتفاعه قريب من املؤخرة إال أنه أقصر السهم يف ا (بَِسْهمٍ َوَلْو )قوله:  الرابعة: املسألة

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

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


