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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد:  احلمد

سنة من سنن الصالة ، اليت كان يداوم عليها فإن اختاذ املصلي سرتة بني يديه 

كثري من وجيهلها  يتساهل بهاوهي من السنن اليت ، حتى يف السفر   ملسو هيلع هللا ىلص

واملسلم ينبغي له أن يأتي بالسنن قدر املستطاع ، وأال يتساهل يف تركها ، الناس

، ملا يف ذلك من الثمرات واألجور الكثرية ، اليت تزيد يف إميان املسلم ، وتكون 

درعًا من الغواية وارتكاب اآلثام ، وجترب اخللل والنقص ، واإلنسان كثري 

وجوده  عاملنا بعفوه وكرمهأن ي سبحانه النقص يف عالقته مع ربه ، ونسأله

 .وإحسانه 

، وذكرت بعض األدلة واألقوال ها وقد مجعت يف هذه الرسالة عدًدا من مسائل

خمتصرة، لتسهل قراءتها، وال ميّلها امللول يف زمن اخلالصة والسرعة 

واالختصار، خمتصرة، مدللة، معللة، تناسب احلال واملقال، وعددها: )سبعون 

نفسي وإخواني، وهي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية،  مسألة(، مذّكًرا بها

 وأصلها رسائل عرب برنامج التواصل )الواتس(.

وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية، ومن أراد 

 االستزادة فيمكنه الرجوع إليها.

ن أعظم والعلم حييا باملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة، والعيش مع العلم م

العيش وألّذه وأمتعه وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه، ونسأل اهلل 

 ذلك.

وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده اهلل بها هدى أو يرده 

 بها عن ردى.
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 وإذا اإلخواُن فاَتهم التالقي          َفما صلٌة بأحسَن من كتاِب

 (كام السرتةالدرة يف أح )وهي بعنوان: 

تقبله اهلل قبوًلا حسًنا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عماًل 

صاحًلا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان، صدقة لوالدّي وأهل بييت، 

ومشاخيي وطالبي، وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل الصاحل، وأن 

ه املؤمنني، هو خري مسؤول وأكرم ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عباد

 .بذولإىل أي لغة فاألمر مونشره مأمول ، ومن أراد ترمجته 

 وإليكموها رمحكم اهلل، وعني الرضا عن كل عيب كليلة.

السرتة هي: شيٌء مرتفع يقرتب منه املصلي؛ ليكون بينه وبني :  األوىل املسألة۞ 

 الِقْبلة .

 حالتان : احكمها ، هل: الثانية املسألة۞ 

 : بني العلماء رمحهم اهلل اإلمام واملنفرد حمل خالفاألوىل :

ورواية وبعض املالكية من احملدثني  الوجوب ، وهو مذهب طائفةالقول األول : 

، ومنها :   عن أمحد ورجحه الشوكاني ،لعموم أدلة الوجوب يف اختاذ السرتة

( رواه أبوداود ويف رواية  منها وليدن سرتة إىل فليصل أحدكم صلى إذا) ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 )فإن الشيطان مير بينه وبينها( .: 

رضي  االستحباب ، وهو مذهب األئمة األربعة ، حلديث ابن عباسالقول الثاني: 

 إىل غري جدار ىمبن بالناس يصلي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ؛) مررت بني يدي النيب اهلل عنها

ودخلت يف الصف، فمررت بني يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت األتان ترتع، 

 . ( .رواه البخاري فلم ينكر ذلك علي أحد
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فيكون هذا احلديث صارفًا عن الوجوب  ،مل يتخذ سرتة ملسو هيلع هللا ىلصووجهه أنه 

 ؛رضي اهلل عنهما عن ابن عباسوورد للحديث املتضمن لألمر باختاذ السرتة. 

 .رواه أمحد (شيء يديه بني ليس فضاء، يف صلى ، ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل ) 

 .، ملا تقدم االستحباب: والراجح 

 املأموم له صورتان :الثانية : 

ألن سرتة اإلمام  ،اتفاقًا  شرعوال يب على املأموم جي الف إذا اختذ اإلمام سرتة-أ

  .سرتة ملن خلفه

مل أجد شيئًا من ذلك سرتة ، واملأموم ال يتأخذ فإذا مل يتخذ اإلمام سرتة  -ب

 بعدهم من التابعني .من فعل الصحابة ومن 

 واتفق الفقهاء على أن اختاذ السرتة سنة لكل إمام ومنفرد .

هل جيوز املرور بني يدي املأمومني مع اختاذ اإلمام سرتة  : لثةالثا املسألة۞ 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل :

 ال جيوز ، وهو قول عند احلنابلة .القول األول : 

عند احلاجة كسد فرجة أو البحث عن مكان للصالة فيه جيوز القول الثاني : 

 . و قول عند احلنابلة ةالشافعيبعض و، وهو مذهب مالك 

 ، وبعض احلنابلةواملالكية  ة، وهو مذهب الشافعيجيوز مطلقًا القول الثالث : 

 فًا".وقال ابن عبد الرب : "ال أعلم بني أهل العلم فيه خال واختاره العيين

أن سعد بن وقاص ملا ورد يف حديث ابن عباس املتقدم ، وملا ورد  الثالث ،  الراجح :

وقال العيين يف رواه مالك  كان مير بني يدي بعض الصفوف والصالة قائمة

أنه مل ينقل وجود سرتة ألحد من املأمومني ولو كان ذلك لنقل عمدته : "
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صلى  -لتوفر الدواعي على نقل األحكام الشرعية فدل ذلك على أن سرتته 

يدل على دخول الناس يف السرتة ، و كانت سرتة ملن خلفه -اهلل عليه وسلم  

 ".ألنهم تابعون لإلمام يف مجيع ما يفعله. 

حمل خالف بني العلماء  سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه ؟هل  :رابعةال املسألة۞ 

 رمحهم اهلل :

والشافعية املالكية مذهب وهو ، سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه القول األول : 

 .وحكى ابن عبد الرب وغريه فيه اإلمجاع، والعيين واختيار البخاري  احلنابلةو

مذهب هو و ،ملن خلفه  ملن خلفهسرتة اإلمام سرتة له ، وهو سرتة القول الثاني : 

 . وهو وجه عند احلنابلة ،عطاء وبعض املالكية 

 ، وبه قال بعض الشافعية. سرتة اإلمام ليست سرتة للمأمومنيالقول الثالث : 

 ملا تقدم يف حديث ابن عباس يف مروره بني الصف .األول ، الراجح : 

 حلكمة من السرتة :ا: امسةاخل املسألة۞ 

  البصر عما ورائها.كف -

 منع اجملتاز.-

 . ملسو هيلع هللا ىلصبسنة الرسول  عماًل-

 حتى يعلَم الناس أنه يصلي.-

 ، واملصلي .تعظيمًا ألمر الصالة -

 املنع مما ينقصها أو يبطلها .-
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إذا كان يف مكان يتأكد أنه ال مير أحد بني يديه فهل  :سادسةال املسألة۞ 

 يسترت ؟ حمل خالف : 

ة ، قال عطاء البأس برتكها رواه ابن أبي شيبة ، رتال يتخذ س القول األول : 

 وهو مذهب املالكية .

 يتخذ سرتة ، وهو قول عند املالكية ومذهب الشافعية واحلنابلة. القول الثاني :

قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  رضي اهلل عنه:ا ورد عن سهل بن أبي حثمة الثاني ، مل :والراجح

) إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته ( : 

 رواه أمحد و النسائي بسند صحيح .

 إذا قام املسبوق فماذا يصنع ؟: بعةساال املسألة۞ 

:) ال بأس أن ينحاز مينة أو يسرة إىل ما وغريه قال الزرقاني يف شرحه للموطأ  

مينع املار ( وهو األقرب لالنفصال عن  قرب منه من األساطني وإذا كان بعيدًا

 اإلمام وسرتته .

 مقدار السرتة طواًل: :ثامنةال املسألة۞ 

 يبالي وال فليصل الرحل مؤخرة مثل يديه بني أحدكم وضع إذا: )ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 . مسلم رواه(  ذلك وراء مر من

هي العود الذي يف آخر : "ما مؤخرة الرحل : قال النووي : تاسعةال املسألة۞ 

 . وهو قول عطاء وأبي حنيفة ورواية عن أمحد "ومقداره ذراع، الرحل 

وهو قدر ثلثي الذراع ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وقيل : قدر عظم الذراع 

 ورواية عن أمحد .
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ال حتديد ، وما ورد فهو للتقريب ، ألن ذلك خيتلف ، واختاره ابن والراجح : 

 قدامة .

إذا مل جيد مقدار ذلك يضع ما ميكن يكن سرتة وإن صغر  :عاشرة ال املسألة۞ 

بشرط أن يكون شاخصا حتى ،  ) فاتقوا اهلل ما استطعتم ( :، لعموم قوله تعاىل

 ُيعلم.

 مقدارها عرضًا: : ادية عشرة احل املسألة۞ 

 كان) ملسو هيلع هللا ىلص،ألن النيب  على الصحيح ،وهو مذهب األئمة األربعة  ال حد لذلك 

كنا نسترت ) :  رضي اهلل عنه وقال أبو سعيد ،رواه البخاري  (بالعنزة يسترت

أن رضي اهلل عنه: وروي عن سربة  ( رواه عبدالرزاق ،بالسهم واحلجر يف الصالة 

 ، ويف احلديث : ) األثرم رواه( بسهم ولو الصالة يف استرتوا: )  قال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

( رواه احلاكم وصححه جيزئ من السرتة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدقة شعرة

 .والشعيب كان يلقي سوطه ثم يصلي إليه ، وفيه ضعف ، 

 ينحرف عنها ؟هل يستقبل السرتة أو :عشرة  ثانيةال املسألة۞ 

أن جيعل املصّلى السرتة الشافعية واحلنابلة املالكية وكاستحب أهل العلم 

إىل ميينه قلياًل أو إىل مشاله، وال يستقبلها استقبااًل ، وال دليل يصح يف 

عن أبيها، قال: ما  عن ضباعة بنت املقداد ابن األسود، ومنها ما ورد  ذلك

وال عمود وال شجرة إال جعله على حاجبه يصلي إىل عود  ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهلل

 .1 ( رواه أبوداود األمين أو األيسر، وال يصمد له صمدًا

إذا استرت اإِلمام برمح فسقط فليقمه : ) قال مالك  : الثالثة عشرة املسألة۞ 

 .(  وإن شغله فليدْعهًا إذا كان ذلك خفيف

 
 قال النووي وضعفه الحفاظ ، وضعفه ابن القطان وغيرهم .  1
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 باملغصوب والنجس ؟هل يصح االستتار : عشرة رابعةال املسألة۞ 

ومن ، وعند املالكية ال يسترت باحليوان النجس فيه وجهان عند احلنابلة 

 .أبواله جنسة كاحلمار واخليل 

وال شك األوىل : ترك االستتار بكل جنس ومستقذر تعظيمًا للصالة ووقوفًا 

 بني يدي اهلل .

  له حالتان : االستتار بالدواب: عشرة امسةاخل املسألة۞ 

 إذا كانت مأكولة اللحم فيجوز وثبت ذلك يف السنة. األوىل :

إذا كانت غري مأكولة اللحم فيكره، ويدخل يف ذلك الكلب الثانية : 

 واحلمار.

أو زوجة فيكره إذا كانت أجنبية االستتار باملرأة  : عشرةالسادسة  املسألة۞ 

، وهو مذهب ، لعدم االنشغال وإن كانت حمرمًا فيجوز لالنشغال بها ، 

 املالكية .

 إذا أمن عدم الذهاب. جيوز االستتار بالصيب مطلقًا: عشرة بعةالسا املسألة۞ 

وهو ، ألن شأنه النجاسة  ،يكره االستتار بالكافر: عشرة ثامنةال املسألة۞ 

 مذهب املالكية.

حمل خالف بني العلماء  سرتة ؟هل يكون اخلط : عشرةتاسعة ال املسألة۞ 

 رمحهم اهلل: 

رواية يف مذهب احلنفية ومذهب الشافعي  يكون سرتة ، وهوالقول األول : 

 .  وأصحابه وأمحد وأصحابه
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ال يكون اخلط سرتة ، وهو مذهب احلنفية واملالكية وقول عند القول الثاني : 

 .واحلنابلةالشافعية 

عليه  -اخلالف يف صحة حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه : وسبب اخلالف 

قال: »إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن مل  -الصالة والسالم 

طًا وال يضره من مر بني يكن فلينصب عصًا، فإن مل تكن معه عصًا فليخط خ

 .2يديه« خرجه أبوداود

، وألن املقصود من السرتة املنع من املرور ، الثاني ، لضعف الدليل واألقرب : 

 .واخلط قد ال يشاهد 

 .قيل: يكون اخلط كاهلالل، وقيل: طوال، وقيل: كاجلنازة صفة اخلط :فرع : 

 ال صفة له حمددة .والراجح : 

ال يسترت باملاء والنار واملصحف والنائم، وأما احللق : املوفية للعشرين املسألة۞ 

  فإن كان أصحابها يتحدثون فال يتخذهم سرتة وإال جاز، وهو مذهب املالكية.

إذا مل جبد إال احلجارة للسرتة فاستحب له : والعشرونالواحدة  املسألة۞ 

 املالكية أن جيعل حجرين فأكثر حتى ال يشبه هيئة عباد األصنام.

حكم اختاذ املصلي الرجل أمامه سرتة حمل خالف : الثانية والعشرون املسألة۞ 

 بني العلماء :

قتادة والنخعي قول  االستتار باآلدمي يف الصالة ، وهو   يصح القول األول :

إذا  واحلسن وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ملا ورد عن نافع قال كان ابن عمر

 
 الحفاظ: " هو ضعيف الضطرابه ".وممن ضعفه سفيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود.النووي في الخالصة : قال  2

وأشار إلى تضعيفه أيضا الشافعي والبيهقي، وصرح به آخرون.قال البيهقي: " وال بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء هللا   
 .وصححه أحمد وابن المديني  وقال ابن حجر : " وهذا الذي يختاره هو المختار.
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ين ظهرك رواه ابن أبي شيبة إىل سارية من سواري املسجد قال وّل مل جيد سبياًل

 وورد ذلك عن قتادة واحلسن .وهي يف املصنف.

يسرت الرجل املصلي  ال يصح وال جيوز ،  ورد عن ابن سريين الالقول الثاني :  

 اجلوزي ابن ضعفه(  أحد إىل أحدرواه ابن أبي شيبة ، وحلديث ) أال ال يصلني 

 . موضوع أنه حبان ابن عن ونقل العلل يف

 األول ، ألنه حتصل به السرتة . :الراجح

إذا ذهب املالكية إىل اشرتاط رضى اآلدمي وثبوته : الثالثة والعشروناملسألة ۞ 

 أراده سرتة له.

 ؟من حمارمها تسترت املرأة بظهر الرجل هل: الرابعة والعشروناملسألة ۞ 

 .هو املذهب بال كراهة ، واجلواز  مذهب املالكيةفيه قوالن يف 

حمل خالف بني حكم الصالة أمام وجه الرجل : والعشرون خلامسةاملسألة ا۞ 

 :العلماء رمحهم اهلل 

أمحد وأكثر العلماء املالكية والشافعية و يكره ، وهو مذهب القول األول : 

رضي اهلل عنه  أن عمر عليه ، وورد عن عثمان ذلك رواه البخاري معلقًا  ، وورد

 أدب على ذلك رواه عبدالرزاق .

ن ال يشغل ، وهو مذهب يكره إذا كا وال ، يكره إذا كان يشغلالقول الثاني : 

 ."قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل ال يقطع صالة الرجل "البخاري وقال :

الثاني ، ألن األصل اجلواز ، و كل ما ورد من النهي عن الصالة لوجه الراجح : 

 الرجل فهو ضعيف.
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حمل خالف مقدار املسافة بني املصلي والسرتة  :والعشرون لسادسةا املسألة۞ 

 :بني العلماء رمحهم اهلل

ثالثة أذرع ، وهو مجهور الفقهاء ورواية عند احلنابلة واختاره ابن القول األول : 

:  ملسو هيلع هللا ىلص، حلديث ابن عمر رضي اهلل عنهما يف صالة رسول اهلل تيمية والشوكاني 

 (.رواه البخاري .من ثالثة أذرع ثم صلى وجعل بينه وبني اجلدار حنوًا) 

، وهو قول عند املالكية واختاره ابن حزم وابن  شاةممر قدر : نيالقول الثا

 .  القيم

ومل حيد مالك الحد يف ذلك ، قال ابن املقن يف توضيحه : "القول الثالث : 

يف ذلك حدًّا؛ إال إن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من 

يديه، وقيده بعض الناس بشرب، وآخرون بثالثة أذرع كما سلف، وآخرون مر بني 

 ." بستة وكل ذلك حتكمات

األول ، ملا ورد عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه قال " كان الراجح : 

،  ومسلم (رواه البخاري شاةيصلى وبينه وبني القبلة قدر ممر ال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 قدر ثالثة أذرع.  شاةوممر ال

 اجلمع بني الدليلني أن ثالثة أذرع حال القيام وممر شاة حال السجود . و

وتكون البداية من موضع قدمه ، أقله شاة وأكثره ثالثة أذرع  ":وقال ابن حجر 

 ، وبه قال بعض املالكية."

من أليتيه تكون البداية واملصلي قاعدًا  :والعشرون سابعةال املسألة۞ 

 وللمستلقي من رأسه، وهو مذهب الشافعية.وللمضطجع من جنبه 

الذراع لغة:  بسط اليد ومدها، وأصله من الذراع وهو الساعد، وهو فائدة :     

 ما بني طرف املرفق إىل طرف األصبع الوسطى.
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 مقدار الذراع:فائدة :     

: واحلنابلة الشافعية وعند.سم( ٥٣: )املالكية وعند.سم( ٤٦عند احلنفية:)

 .سم( ٦١)

 العدد السابق يف ثالثة فتكون النتيجة هي مقدار املسافة . فيضرب

 والنتيجة مرت ونصف تقريبا إىل قريب من املرتين .

 :  له حالتان بني يدي املصلي حكم املرور :والعشرون ثامنةال املسألة۞ 

 :بني العلماء رمحهم اهلل إذا اختذ سرتة حمل خالفاألوىل : 

واختاره النووي وهي املذهب ، حيرم ، وهو رواية عند احلنابلة   القول األول :

وابن حجر و الشوكاني ، حلديث : )لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه 

 لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه ( متفق عليه .

 النضر ال أدري قال : أربعني يومًا أو شهرًا أو سنة . قال أبو

 يكره ، وهو مذهب مجهور الفقهاء وهو رواية عند احلنابلة.  اني :القول الث

وأما قصة مرور ابن   التحريم للوعيد الشديد املرتتب على املرور ،  والراجح :

، وتقدم  عباس بني يدي الصف فال يستدل به ، ألن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه

 اجلواب عنه .

املصلني فإن الوعيد شديد ،  ولذا على املسلم أال يتساهل يف قطع صالة

 والتساهل يف هذا كثري . واهلل املستعان .

بني الفريضة والنافلة يف الرد وإثم املرور ال فرق  :والعشرون  تاسعةال املسألة۞ 

الرد يف الفرض ال النافلة وقيل :  الشوكانيواختاره ، وهو مذهب احلنابلة ، 

 .واجلنازة ، وهو رواية عن أمحد 
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 .للعموم ، ال فرق والراجح :  

، وهو  وحيرم مرور بني مصل وسرتته، ولو بعد عنها :املوفية للثالثني املسألة۞ 

 .، لعموم املنع مذهب احلنابلة 

 إذا مل يتخذ سرتة فمحل خالف بني العلماء رمحهم اهلل : الثانية :

 .  عند الشافعية وجهمذهب مجهور الفقهاء و حيرم ، وهو  القول األول : 

 يكره ، وهو مذهب الشافعية وقول عند احلنابلة ، لتقصريه .  القول الثاني :

ألن احلديث السابق يف الوعيد عام ، مل واختاره ابن رجب ، األول ،  :والراجح

 يفرق بني من اختذ سرتة ومن مل يتخذ .

إذا مل يتخذ سرتة فهل يأثم املار أو املصلي ؟ له  :الواحدة والثالثون املسألة۞ 

 حاالت :

إذا كان  ، وقيد بعضهمإذا مل جيد ممرًا إال بني يديه كان اإلثم على املصلي -أ

 .إىل أن يفرغ املصلي يشق االنتظار 

 على املار . اإلثمإذا وجد ممرًا متاحًا ف-ب

سرتة ألن الغالب أال مير أحد يف هذا املوضع ومل جيد املار إذا كان مل يتخذ -ج

 .ممرًا فال إثم عليهما

كالم علمائنا خيالف هذا قال السفاريين احلنبلي يف كشف اللثام : ) 

قال يف "الفروع": وحيرم؛ وفاقا ملالك، وللشافعي، وذكره غري ،  التقسيم

 .( واحد من احلنفية

 املوافق لقواعد الشرع .األول ، وهو واألقرب : 



 

 
 

14 

إذا مل يتخذ سرتة فما هي املسافة اليت بعدها مير  :الثانية والثالثون املسألة۞ 

 :؟ حمل خالف 

وهو ، جيعل بينه وبني املصلي قدر ثالثة أذرع من موضع قدمه   القول األول :

  زاد مير . ظاهر مذهب الشافعية ومذهب احلنابلة ، وما

ال مير من موضع قدمه إىل سجوده ، وهو مذهب احلنفية وقول القول الثاني :  

 عند احلنابلة .

أن مير بعد موضع سجوده ، وذلك ألن املصلي ال يستحق أكثر مما   الراجح :

 حيتاج إليه يف صالته، فليس له احلق أن مينع الناس مما ال حيتاجه  .

بني يدي املصلي  احتاج املار إىل املرور ألقى شيئًاإن  :والثالثون الثالثة املسألة۞ 

 .نص عليه احلنابلة  ر من ورائهمييكون سرتة له ثم 

يدخل يف حكم املار من ُيناول من على ميني من هل  :والثالثون الرابعة املسألة۞ 

 ؟كان على يساره شيئًا

 . الشافعيةو املالكية  عنديدخل يف ذلك 

رضي عائشة  حلديث:،ألن املناولة باليد ليست مرورًا  ،عدم الدخولواألقرب: 

: ناوليين اخلمرة من املسجد ، قالت ملسو هيلع هللا ىلصقال لي رسول اهلل )قالت : اهلل عنها ، 

، واملناولة ( رواه مسلم فقلت : إني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست يف يدك

 . هنا باليد ، ألن احلائض ممنوعة من دخول املسجد 

 آلخر بني يدي املصلي ومن غريب هذه املسألة أن املالكية جيعلون جمرد الكالم 

  نوع من املرور .
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إذا شرع يف املرور ثم تذكر فتوقف أمام املصلي  :والثالثون اخلامسة املسألة۞ 

وهو مذهب املالكية ويستدل ، فإنه يرجع، وال يأثم عند احلنفية إال باالجتياز 

 .)لو يعلم املار( :ملسو هيلع هللا ىلص، ولقوله رضي اهلل عنها  هلم حبديث عائشة

ملن رأى إنسانًا يصلي لغري سرتة ويستحب  :والثالثون السادسةاملسألة ۞ 

املرور بني يديه أن يضع أمامه سرتة ، وهو من التعاون على الرب وخيشى من 

 والتقوى .

قاله نه يوعظ يف ذلك فإ إذا ترك املصلي االستتار :والثالثون السابعةاملسألة ۞ 

 ونص عليه ابن امللقن.اإلمام مالك ، 

ذكر ابن حجر والشوكاني أن املرور من الكبائر  : والثالثون ثامنة ال املسألة۞ 

 وحكى ابن حزم اإلمجاع على اإلثم .، 

 ؟ املار  فلو قال قائل : إذا كان اختاذ السرتة سنة فكيف نؤثم

 فاجلواب : أن اجلهة منفكة فال يلزم من اختاذ السرتة جواز املرور .

حدها موضع ففلو صلى املصلي على سجادة  والثالثون:تاسعة ال املسألة۞ 

 سجوده فإنه مير بعدها ، وإذا كانت طويلة فبموضع سجوده .

 : رمحهم اهلل حكم الرد حمل خالف بني العلماء: املوفية لألربعني املسألة۞ 

حكاه ابن ، و ، وحكي االتفاقسنة ، وهو مذهب مجهور الفقهاء   القول األول : 

 .امللقن والنووي

 ،  جيب ، وهو رواية عند احلنابلة وهو قول الظاهرية والشوكانيالقول الثاني : 

 حلديث ) فأراد أن جيتاز بني يديه فليدفعه ( رواه البخاري ومسلم.
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يقطع  إن كان مما يقطع الصالة فيجب وإن كان مما الالقول الثالث : 

 .فال جيب الصالة 

  الوجوب ، ملا تقدم .واألقرب : 

إذا كان ال جيد مكانًا للمرور إال من أمام املصلي  :الواحدة واألربعون املسألة۞ 

 فهل ينتظر ؟

 : بني العلماء رمحهم اهلل حمل خالف 

 ينتظر ، وهو مقتضى مذهب مجهور الفقهاء واختاره النوويالقول األول : 

 .وابن حجر 

يقطع ، وقال ابن رجب :)وقد قال بعض الشافعية واملالكية القول الثاني : 

 .وبعض أصحابنا: ال يكره املرور حينئذ، وال مينع منه ( واختاره اجلويين 

الراجح: األول ما مل يرتتب على ذلك مشقة وحرج وطول انتظار : ملا ورد عن 

أبي صاحل السمان  قال: ) بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم اجلمعة إىل شيء 

يسرته من الناس، إذ جاء رجل شاب من بين أبي معيط أراد أن جيتاز بني يديه، 

فدفع يف حنره فنظر فلم جيد مساغا، إال بني يدي أبي سعيد فعاد، فدفع يف 

حنره أشد من الدفعة األوىل، فمثل قائما، فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس، 

فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان، 

فقال له مروان: ما لك والبن أخيك جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: مسعت 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: »إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته من 

الناس، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه، فليدفع يف حنره فإن أبى فليقاتله، فإمنا 

 هو شيطان«( رواه البخاري ومسلم .
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شيطان : أي فعله فعل شيطان ، وإطالق الشيطان على اإلنسان سائغ فائدة : 

وقيل : املراد أن القرين الذي معه هو شائع قال اهلل : ) شياطني اإلنس واجلن (.

 الذي يدفعه إىل فعل ذلك .

وقيل : بالتسبيح ، طريقة الدفع : قيل : باإلشارة ،  :الثانية واألربعوناملسألة ۞ 

 .وقيل : بالتصفيق للمرأة

ذهب احلنفية إىل أنه خمري يف تنبيه املار بني اإلشارة والتسبيح أو التصفيق و

 للنساء، وال جيمع بينهما.

 كيف تدفع املرأة؟  :الثالثة واألربعوناملسألة ۞ 

 .تصفق وهو مذهب احلنفية

 وكيف يدفعها الرجل إذا كانت أجنبية؟  :و األربعون رابعةاملسألة ال۞ 

 حتى ال يلمسها بالدفع . يسبح هلا على ما ذكره احلنفية

حمل  حكم اختاذ السرتة يف املسجد احلرام :واألربعون امسةاخل املسألة۞ 

 : خالف بني العلماء رمحهم اهلل 

مذهب الشافعية وسنة ، وهو قول عند احلنفية واملالكية القول األول : 

 .واختيار البخاري  واحلنابلة

 املالكية واحلنابلة . واجبة ، وهو قول عندالقول الثاني : 

 سنة إن خشي املرور ، وهو مذهب احلنفية واملالكية .القول الثالث : 

 . حلرام وغريه ، وال فرق بني املسجد ا ، األول ، ملا تقدم يف حكمها الراجح

حكم املرور بني يدي املصلي يف املسجد احلرام له  :واألربعون سادسةال املسألة۞ 

 حاالت :
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 أن يكون املار طائفًا بالبيت فله حالتان :األوىل : 

 سواء املصلي اختذ سرتة أم ال.، إذا احتاج املرور فيجوز اتفاقًا  -أ

 : بني العلماء رمحهم اهلل  إذا مل حيتج فهل جيوز ؟ حمل خالف-ب

 مذهب مجهور الفقهاء . مقتضىجيوز، القول األول : 

 يكره ، وهو مذهب املالكية .القول الثاني :  

، وألنه لو منعوا حلدث الضيق والزحام   اجلواز ، ألن احلق للطائف :الراجح

وهو  واألذى ، وورد عن ابن الزبري أنه كان ال مينع الطائف من املرور بني يديه

 يصلي رواه عبدالرزاق .

 أن يكون املار غري طائف وله حالتان :الثانية : 

 : بني العلماء رمحهم اهلل يكون حمتاجًا للمرور فمحل خالف  -أ

 حيرم ، وهو قول للحنابلة .القول األول :  

 .  وهو مقتضى مجهور الفقهاء، جيوز القول الثاني : 

 .وابن باز املشقة ، و اختاره ابن تيمية والزرقانيعند إال جيوز ال القول الثالث : 

الثالث ، لعموم األدلة املانعة ، إال إذا وجدت املشقة فيجوز ، والقاعدة الراجح : 

 املشقة جتلب التيسري ، وألن يف ذلك حرجًا ، واحلرج مرفوع .

 : بني العلماء رمحهم اهلل غري حمتاج فمحل خالف  -ب 

 ال جيوز ، وهو مذهب احلنفية وقول للشافعية ورواية عن أمحد.القول األول : 

 هو مذهب احلنابلة .وجيوز ، القول الثاني : 
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متخذ سرتة وحترميه إذا كان   غري جيوز املرور إذا كان املصليالقول الثالث : 

 وهو مذهب املالكية .،متخذًا سرتة 

 األول ، لعموم أدلة املنع . :الراجح

إذا صلى يف موضع مرور كعتبة باب املسجد أو :  واألربعونالسابعة ة املسأل۞ 

املالكية طريق مسلوكة فقد أسقط حرمته وجيوز املرور حينئذ وهو مذهب 

 والشافعية.

 له حالتان:  إذا مر املار وجتاوز املصلي فهل يرده ؟ : واألربعون ثامنةال املسألة۞ 

واتفق الفقهاء أنه إذا مر بني يديه وفات ومل "قال ابن بطال : ، إذا فاتاألوىل : 

 ."يدركه من مقامه أنه ال ميشى وراءه وال يرده

 : رمحهم اهلل بني العلماءمحل خالف فإذا مل يفت الثانية : 

يرده ، ألن ذلك يقتضي إعادة املرور أخرى ، وحكاه القاضي  الالقول األول : 

 قال ابن حجر : وهو مذهب اجلمهور .و ،عياض اتفاقًا 

وروي ذلك عن ابن ،له أن يرده، وهو قول يف مذهب احلنابلة القول الثاني : 

وورد عن احلسن ،رواه عبدالرزاق  وورد عن الشعيب ،مسعود رواه ابن أبي شيبة

 رواه ابن أبي شيبة .

 إذا كان الرد ال يكون إال باملشي فهل ميشي ؟ :واألربعونالتاسعة  املسألة۞ 

حكى القاضي عياض االتفاق على أنه ال جيوز املشي من مقامه إىل رده، والعمل 

 الكثري يف مدافعته.

قدر ما تناله يده من مصاله دون الشى إليه، وإعمال والذى أبيح له من هذا هو 

 .اخلطى
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 ،، فإن كثر منه الفعل بطلت املدافعة تكون باألخف فاألخف كالصائلفرع : 

 وهو مذهب املالكية.

حمل خالف بني العلماء رمحهم  هل له أن يقاتله ؟ :وفية للخمسني ملا املسألة۞ 

 اهلل :

 وحكي االتفاق.، ال يفعل ، وهو مذهب مجهور الفقهاء القول األول : 

وهو مذهب ، حكاه الصنعاني عن مجاعة ، يقاتل ، لظاهر النصالقول الثاني : 

 الظاهرية .

بأن املقاتلة تنايف فعل الصالة أو أن ذلك كان قبل حتريم العمل يف : ونوقش 

 .أو املبالغة ة الصالة أو أن ذلك من باب الرخصة واألفضل عدم الفعل للمنافا

لطف، وأمجعوا أنه ال يقاتله بسيف  قال ابن بطال : )واملقاتلة هاهنا: املدافعة يف

يفسد صالته؛ ألنه إن فعل ذلك كان أضر على  وال خياطبه، وال يبلغ به مبلغًا

 .وابن عبدالرب ، وبنحوه قال القاضي عياض  نفسه من املار بني يديه (

حمل خالف بني  هل يضمن املصلي إن مات املار ؟ :واخلمسوندة حالوا املسألة۞ 

 العلماء رمحهم اهلل :

 إن استعمل ما يقتل قتل .القول األول : 

، حكاه باتفاق العلماء ، إن استعمل ما ال يقتل فال قود عليه القول الثاني : 

 ) املأذون غري مضمون (.:للقاعدة الفقهيةو، القاضي عياض 

وهل فيه دية أو هو هدٌر؟ قال القاضي عياض :  ثانية واخلمسون:املسألة ال۞ 

 ، ويف مذهبنا قوالن . فيه للعلماء قوالن
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 هل ترد البهيمة ؟ :الثالثة واخلمسون املسألة۞ 

، وجاء يف رد هّرًا رواه عبدالرزاق  ملسو هيلع هللا ىلصرد ، لعموم األدلة ، وورد أن الرسول تنعم 

رده برجله أو يلصق بالسرتة حتى مير من خلفه، ويف احلديث مواهب املالكية : ) 

مل يزل يدرأ بهيمة أرادت أن متر بني يديه حتى لصق بطنه  -عليه السالم  -أنه 

 (.برجله أراد أن مير بني يديه باجلدار وجاء أنه حبس هرًا

 الكافر كاملسلم ؟رد هل ُي :واخلمسونرابعة ال املسألة۞ 

 فيه وجهان عند احلنابلة . 

 ال فرق ، لعموم النص .والراجح : 

 احلكمة من الرد : :واخلمسون اخلامسة املسألة۞ 

 يل : وق،  لدفع اخللل الواقع باملرور يف الصالةوقيل: لدفع اإلثم عن املار، قيل : 

 صالة الناس .لقطع سبيل الشيطان يف إغواء املار والتسلط عليه إلفساد 

الثاني ؛ ألن عناية املصلي بصيانة صالته أهم من دفعه اإلثم عن  : واألقرب

 غريه .

من يرون القطع ما الذي يقطع باملرور؟ حمل  :واخلمسون السادسة  املسألة۞ 

 : خالف بني العلماء

 رضي اهلل عنه حلديث أبي هريرة، يقطع الكلب واحلمار واملرأة   القول األول : 

، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »يقطع الصالة املرأة واحلمار 

وهو قول احلسن و رواية ،والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل« رواه مسلم 

 يف مذهب احلنابلة واختاره ابن حزم وتقي الدين وابن القيم .
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وهو قول عند احلنابلة ، ألنه شيطان ،يقطع الكلب األسود فقط القول الثاني : 

يف بادية لنا، ولنا كليبة  عباسًا ملسو هيلع هللا ىلصحلديث الفضل بن عباس قال: »زار النيب  ،

العصر وهما بني يديه، فلم يؤخرا ومل يزجرا« .  ملسو هيلع هللا ىلصومحارة، فصلى رسول اهلل 

 رواه أمحد، والنسائي.

ليس فيه بيان الكليبة ما هي، فيحمل على أنها مل تكن سوداء، مجعا بني  

 يث.األحاد

  األول ، ملا تقدم ، واألصل إعمال الدليل .ألقرب : ا

 غري البالغة تقطع الصالة ؟ الفتاة هل :واخلمسون السابعة املسألة۞ 

 . احتماالن يف مذهب احلنابلة 

وسئل قتادة: هل يقطع   ألن التقييد باحلائض واملرأة ،  ال تقطع ، : واألقرب

 رواه عبدالرزاق . »ال«الصالة اجلارية اليت مل حتض؟ قال: 

شبهة واجلواب عنها وهي : تشبيه الشارع املرأة  :واخلمسون  الثامنة املسألة۞ 

 :بالكلب واحلمار

 اجلواب :

ليس مثة شيء يف الوجود إال وبينه وبني األشياء األخرى وجه شبه ، ولو يف  -أ

موجودًا بعض املعاني املطلقة ، فاإلنسان يشبه اجلماد يف كون كل منهما 

خملوقًا ، ويشبه احليوان يف أوجه كثرية ، فكل منهما كائن حي يأكل 

 ويشرب وحييا وميوت ، بل ُيَعرُِّف املناِطَقة اإلنسان بأنه : حيوان ناطق .

وكذلك بني اإلنسان والنبات أوجه شبه كثرية من جهة حياة كل منهما ، 

 وإمثاره ، وحاجته للغذاء ، وحنو ذلك .
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زم من االتفاق يف احلكم وجود الشبه واملساواة معاذ اهلل وقد كرم أنه ال يل -ب

 اهلل بين آدم .

 أن التشبيه ال يلزم املساواة يف كل شيء . -ج

أن ختصيص املرأة هنا ألن الفتنة بها أعظم وانشغال الذهن بها أشد فأراد  -د

 .  الشارع إغالق ذلك ، وختصيص الكلب واحلمار لقبح أصواتهما

ألنها ال  "لقد شبهتمونا بالكالب واحلمري : " رضي اهلل عنها ائشةقول ع -ه

توافق على أن مرور املرأة خيرج الصالة عن هيئتها اخلاشعة هلل سبحانه ، 

 وخالفها يف ذلك كثري من الصحابة الكرام .

 أن سبب القطع أمر تعبدي ال يعقل معناه وقواه املرداوي. -و

ما املراد بالقطع ؟ حمل خالف بني العلماء : واخلمسون التاسعة املسألة۞ 

 اهلل:رمحهم 

أنس، واحلسن، وابن   ، وهو مذهبأي الصالة باطلةاإلبطال القول األول : 

وابن حزم،   وهو رواية عند احلنابلة، و ابن حبان     ، وابن خزمية،  عباس

القطع هو اإلبطال، ووردت األصل يف واختاره ابن تيمية وابن القيم ، ألن 

 أحاديث بإعادة الصالة ومتكلم فيها .

 ،النقص يف األجر وحيمل القطع علىال يقطع الصالة شيء القول الثاني : 

، يةالكاملوابن املسيب، واحلنفية و وهو قول علي، وعثمان، وابن عمر، 

 ، ونسبه النووي إىل مجهور السلف واخللف. ةوالشافعي

تبطل املصلي ما أمر به وجاء األمر بغري اختياره فال   إذا فعلالقول الثالث : 

ويف ،  واإلثم على املار ، وأما إذا فرط وتهاون فتبطل، وقرره شيخنا ابن عثيمني

 . موضع أطلق البطالن
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يقطع الصالة شيء وادرءوا ما  وأما حديث ) الوهو األحوط ، األول ، الراجح : 

استطعتم فإنه شيطان ( رواه أبوداود وضعفه ابن حزم والنووي وابن حجر وابن 

 ، وأما حديث عائشة كان يصلي وهي مضطجعة رواه البخارياجلوزي ، 

واألصل إعمال النص على  أمام املصلي ليس مرورًا، طجاع واجللوسضفاال

 .  ظاهره وهو البطالن ،وال يصرف عن ظاهره إال بدليل

 هل تقطع صالة املرأة املرأة ؟: املوفية للستني ةاملسأل۞  

وعن قتادة قال: »ال تقطع املرأة صالة املرأة«.   ،قطع واختاره ابن حزمتال  قيل : 

 رواه عبدالرزاق .

، وأما حديث يقطع صالة الرجل فخرج خمرج ال فرق ، لعموم النص واألقرب : 

 .الغالب

 حكم مرور الصغري ؟  :والستون واحدةال املسألة۞ 

ا ورد أنه مل، ، وقال ابن قدامة يستحب رده قال بعضهم باجلواز واختاره النووي 

 .( صلى اهلل عليه وسلم رد عمر بن أبي سلمة وزينب وهما صغريان

" قال القاضي : فإذا أراد املرور ودفعه وأبى إال املرور  :والستون نيةالثا املسألة۞ 

 .3" ال يقطع صالته ، وصالته تامة

 بني مرور الزوجة واألجنبية ؟هل هناك فرق  : والستون ثالثةال املسألة۞ 

العراقي  األول ، واختارالفرق ، لعموم النص ، وبعضهم فرق ، وهو غري ظاهر 

 .يف طرحه

 
بدائع   ر ، نيل األوطار ، المفهم شرح مسلم ، إكمال المعلم ، المراجع : فتح الباري البن حجر والبن رجب ، التمهيد البن عبدالب 3

،  ، كشاف القناع  المغني    اإلنصاف  ، المجموع ، نهاية المطلب ، ، حاشية الدردير  الصنائع ، مواهب الجليل ، التبصرة ، شرح التلقين  
 ، شرح العمدة للمؤلف . للعمريأحكام السترة للطرهوني ، مسك الختام شرح عمدة األحكام مطالب أولي النهى ، 
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وهو  ،تشرع السرتة لسجود التالوة وسجود السهو :والستون رابعةال املسألة۞ 

 .املالكية مذهب

 هل يتخذ اإلمام سرتة يف صالة اجلنازة؟  :والستون امسةاخل املسألة۞ 

ظاهر مذهب املالكية أن امليت سرتة سواء وضع على األرض أو على سرير، وعليه 

 فال جيوز املرور بينه وبني اإلمام.

إذا ُعرف بكثرة االجتياز بني املصلي وسرتته فإنه  :والستون ادسةالس املسألة۞ 

 .جرح بذلك عند املالكيةُي

من مل يسترت فجاء غريه ووضع له سرتة، هل ينال والستون:  سابعةال املسألة۞ 

 املصلي أجر االستتار وهو مل ينوه ابتداء؟

 .، وإن نوى بعد وضعها فيؤجر ، وفضل اهلل واسع املسألة حمتملة ، لعدم النية 

هل ينبغي االعتذار من املصلي إذا حصل ووقع والستون:  ثامنةال املسألة۞ 

 املرور؟

 الظاهر نعم ، ألنه اعتداء على حق له .

 ،أن مير بني يدي املصليمن ينبغي حتذير املار : تاسعة والستون ال املسألة۞ 

 ، والتعاون على الرب والتقوى . النهي عن املنكراألمر باملعروف ولعموم أدلة 

وثبتنا عليه ، واجعلنا  ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني سيد سنة وفق الدين يف فقهنا اللهم    

من دعاته وأنصاره ، اللهم رضاك وصالحًا وثباتًا لقلوبنا وطهارة لنفوسنا 

وذرياتنا ، ونصرًا وعزًا لإلسالم واملسلمني وبالدنا وبالد املسلمني ووالتها ، 

 ومجعًا للمسلمني على هداك ، وهالكًاً للظاملني املعتدين .
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 حمرفني وال مبدلني ، واحلمد هلل رب اللهم أمتنا على التوحيد والسنة غري

 العاملني .

 .لقاء آخر يسره اهلل مبنه وكرمه على طريق العلم واهلدى  وإىل

 إّنا على الِبعاِد والتفرِق              َلنلتقي بالذكِر إن مل َنلتق                  

                                                            

 كتبه / فهد بن حييى العماري  

 هـ13/11/1442البلد احلرام                                                        

 famary1@gmail. com 
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https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar-a7kam-altashahod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kntBaCv3Lo6-PXLrzbfd2LG3geBMJrQQ/view
https://drive.google.com/file/d/1_l6ueF3Sfa214JXK8ZMwuWhvRwfaq31-/view
https://drive.google.com/file/d/1WWRA6UCRF9h7YqoDOzl3dN_T8UeCVsCO/view
https://drive.google.com/file/d/18xd2s8961IexJ_kUuG1d0nfSSy_7ngeD/view
https://drive.google.com/file/d/19E3eVoO-MoTdlP1WzZnaQfIy_IVqFMW3/view
https://drive.google.com/file/d/1fVcWiPEe9oB4LPLd2ALYh3R2LyZLQyn2/view
https://drive.google.com/file/d/1UX-c9X9cY7U6CcF_2IGgLxyVxNoyczRS/view?usp=sharing
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