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إَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  - 182

ََل َفْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِه َشْيئًا، َفإِْن َلْم َيِجْد َفْلَينِْصْب َعصًا، َفإِْن َلْم َيُكْن َفْلَيُخطَّ َخّطًا، ُثمَّ 

ُه َمْن  َحُه اْبُن ِحبَّاَن، َوَلْم ُيِصْب َمْن َزَعَم َمرَّ َبْيَن َيَدْيهِ َيُضرُّ « َأْخَرَجُه َأْحَمُد، َواْبُن َماَجْه، َوَصحَّ

ُه ُمْضَطِرٌب؛ َبْل ُهَو َحَسٌن.  َأنَّ

 ََل َيْقَطعُ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ  - 183

ََلَة َشْيٌء، َواْدَرْأ َما اْسَتَطْعَت   « َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوفِي َسنَِدِه َضْعٌف.الصَّ

 : (1)الشَّرُْح

َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص   َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 ....(إَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِه َشْيئًاقال: »

ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي؛ لبيان هل اخلط يكون سرتة  
 .للمصلي عند عدم السرتة أم ال

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على مشروعية   (إَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِه َشْيئًا)قوله:    املسألة األوىل:
 وهذا يف حق اإلمام واملنفرد دون املأموم. ،اختاذ السرتة للمصلي

يدل على أن السرتة تكون أمام املصلي وليس  (تِْلَقاَء َوْجِههِ )قوله:  املسألة الثانية:
 . رةمنحرفاً عنها مينة أو يس 

يدل على أن السرتة منها ما هو  (َفإِْن َلْم َيِجْد َفْلَينِْصْب َعصًا)قوله:  املسألة الثالثة:
 أو ما هو منقول كالعصا، وحنوها. ،(َفْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِه َشْيئًا) :اثبت كالسارية يف قوله 

يدل على أن اخلط كاف يف السرتة  (َفإِْن َلْم َيُكْن َفْلَيُخطَّ َخّطًا)قوله: املسألة الرابعة: 
 . ملن مل جيد سرتة

لماء كالدارقطين ألن هذا احلديث ضعفه مجع من الع  ؛أن اخلط ال يكفي  : والقول الثاين
 والنووي والبغوي وغريهم. 
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 من ذهب إىل مشروعية اخلط ذهبوا إىل حتسني هذا احلديث.و 
ُه َمْن  )قوله:    املسألة اخلامسة: يدل على أن املرور بعد السرتة ال   (َمرَّ َبْيَن َيَدْيهِ ُثمَّ ََل َيُضرُّ

 ت. بَ يضر حىت ولو قر  
ُه ): قال َحُه اْبُن ِحبَّاَن، َوَلْم ُيِصْب َمْن َزَعَم َأنَّ َأْخَرَجُه َأْحَمُد، َواْبُن َماَجْه، َوَصحَّ

 هو األقرب.وقد سبق تضعيف أئمة احلديث له و  (ُمْضَطرٌِب؛ َبْل ُهَو َحَسنٌ 
ََل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ  ) بعد ذلك قال:  مث

ََلَة َشْيٌء، َواْدَرْأ َما اْسَتَطْعَت َيْقَطعُ   (« َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوفِي َسنَِدِه َضْعٌف  الصَّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب سرتة املصلي؛ لبيان ضعف حديث أن 

 الصالة ال يقطعها شيء. 
لبيان الرد على من  ؛واملصنف رْحه للا ذكر هذا احلديث يف ختام ابب سرتة املصلي

 .أو أهنا ال جتب، ب السرتة يف الصالةحال تست :قال
 قطع صالة املرء.  لئال ت   ؛السرتة اختاذ وكان املصنف رْحه للا مييل إىل وجوب 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ََلَة َشْيءٌ ََل َيْقَطعُ ): قوله املسألة األوىل: احلديث ديث ضعيف وال يقاوم هذا ح ( الصَّ
ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل، فَِإنَُّه يَ ْقَطُع َصََلَتُه اْلَِْماُر، َواْلَمْرَأُة،  فَِإَذا َلَْ َيُكْن َبْْيَ َيَدْيِه »: يحالصح

 . (1) «اْلَكْلُب اأْلَْسَودُ وَ 
مبنع    يدل على ما دل عليه احلديث الصحيح  (َواْدَرْأ َما اْسَتَطْعَت )قوله:    املسألة الثانية: 

  فليقاتله.ار بني يدي املصلي فإن أىبامل
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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