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َفْلُيَقاتِْلُه، ى َأَحُدُكْم إَِلى َشْيٍء َيْسُتُرُه ِمَن النَّاِس، َفَأَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيِه َفْلَيْدَفْعُه، َفإِْن َأبَ 

َما ُهَو َشْيَطانٌ   « ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َفإِنَّ

 «.َفإِنَّ َمَعُه الَقرِينَ َوفِي ِرَواَيٍة: »

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل:  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 . ...(إَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم إَِلى َشْيٍء َيْسُتُرُه ِمَن النَّاِس، َفَأَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتازَ َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »
أراد ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي؛ لبيان مشروعية دفع من 

 بني يدي املصلي. املرور 
أي: فلريده،   (َفْلَيْدَفْعهُ )  ،أي: أن ميضي أو يعرب أمام املصلي(  َفَأَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتازَ )قوله:  

 .فليدفعه دفعاً أشد من األول : أي (َفْلُيَقاتِْلهُ )وقوله: 
 . الشيطان املصاحب لإلنسان :أي (َفإِنَّ َمَعُه الَقرِينَ )وقوله: 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على مشروعية   (إَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم إَِلى َشْيٍء َيْسُتُرُه ِمَن النَّاسِ )قوله:    املسألة األوىل:
 اختاذ السرتة للمصلي.
يدل على أن الناس ممن يقطع صالة املصلي، وقد   (ِمَن النَّاسِ )قوله:  املسألة الثانية:

حىت لو غري  ع  ن مبيان أحكام املنع في    :واملراد هنا  ،ر الناس أبهنا املرأة كما يف احلديث السابقفسَّ 
 رجل أيمث.  ال ولو مرَّ  ، وإمنا تزيد املرأة يف أهنا تقطع الصالة  من املرور،املرأة 

يدل على حترمي املرور بني يدي   (َفَأَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيهِ )قوله:  املسألة الثالثة:
 املصلي. 

ذهب اجلمهور إىل استحباب الدفع ومنع املار بني   (َفْليَْدَفْعهُ )قوله: املسألة الرابعة: 
 يدي املصلي.
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وجوب  :والراجح، - )َفْلَيْدَفْعُه( -أن دفع املار واجب هلذا احلديث والقول الثاين: 
 . خالفاً للجمهور ،لعدم وجود الصارف له عن الوجوب  ؛الدفع

يدل على التدرج يف منع املار بني يدي   (َفْلُيَقاتِْلهُ َفإِْن َأَبى )قوله:  املسألة اخلامسة:
  : (1)ويف رواية ملسلم، فاملرة األوىل يدفعه دفعًا خفيفاً، واملرة الثانية يدفعه دفعًا أشد، املصلي

فهي منطقة ضعيفة متنع املتقدم   ؛حىت ميتنع  تضع يدك على حنر املار   :يعين  «فَ ْلَيْدَفْع ِفي ََنْريهي »
 من التقدم.

 .إذ أنه دفع بعد دفع ؛ يدل على أمهية الصالة املسألة السادسة:
 .يدل على أن احلركة يف الصالة ملصلحتها ال يبطلها (َفْلَيْدَفْعهُ )قوله:  املسألة السابعة:
َما ُهَو َشْيَطانٌ )قوله:    املسألة الثامنة: واز إطالق  جفدل على    ،متمرد عاص هلل  :أي  (َفإِنَّ

 الشيطان على املتمرد من بين آدم من العصاة.
إَِذا َصلَّى ):  فهذا احلديث ،هذا املنع سواء اختذ املصلي سرتة أم ال املسألة التاسعة:

َفََل َيدَْع َأَحًدا ََيُرُّ  إيَذا َكاَن َأَحدُُكْم ُيَصل يي »: ويف احلديث اآلخر ،(َأَحُدُكْم إَِلى َشْيٍء َيْسُتُرهُ 
وإذا مل يضع سرتة فمنتهى   ، فإذا كان وضع سرتة فليدفعه ال مير بينه وبني السرتة ( 2)«َبْْيَ َيَدْيهي 

 إىل منتهى يده. منع املرور ي  فيده  مد ِ 
لى أن الشيطان الرجيم هو الذي يؤز  عيدل  (َفإِنَّ َمَعُه الَقرِينَ )قوله:  املسألة العاشرة:

 .آدم إىل فعل هذه املعصية وهي املرور بني يدي املصليابن 
، قال عليه الصالة يدل على أن كل إنسان معه شيطان مالزم له  :املسألة احلادية عشرة

ْنُكْم ميْن َأَحٍد إيَّلا َوَمَعُه َقرييُنُه ميَن اجلين ي »اآلخر:  احلديث والسالم يف  ،حيثه على الشر «َما مي
 حيثه على اخلري. «َوَقرييُنُه ميَن اْلَمََلئيَكةي »

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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