
فقه العبادات المصور 
تبسيط و تعليم أحكام اإلسالم 

الحج الزكاة الصيام الصالة الطهارة

د. عبدالله بن سالم باهمام 

سترة المصلي

https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://www.al-feqh.com/ar/
http://www.ba-hammam.com
https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A


كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٩٠

٥
سترة المصلي

المحتويـــات
تعريف سترة المصلي

مشروعية سترة المصلي

حكم سترة المصلي

الحكمة من سترة المصلي

من أحكام سترة المصلي

تعريف سترة المصلي

مشروعية سترة المصلي 
اختاذ السـرتة مـرشوع يف احلرض والسـفر، والفرض والنفل، 
ىلَّ  ا صَ يف املسـجد ويف غريه؛ ملا ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنه قال: «إِذَ

ا» (رواه أبو داود). نْهَ نُ مِ يَدْ لْ ةٍ، وَ َ رتْ لِّ إِىلَ سُ يُصَ لْ مْ فَ كُ دُ أَحَ
ةً  نَزَ زَ عَ كَ رَ نًى، فَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِمِ نَا النَّبـِ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَمَّ بٍ  قَ هْ ـنْ وَ وعَ
» (رواه أمحد).  ِ تَنيْ عَ كْ ىلَّ بِنَا رَ ، فَصَ هِ يْ دَ َ يَ هُ بَنيْ -وهي خشبة قصرية- لَ

حكم سترة المصلي 
السـرتة واجبـة، فقـد أمـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بوضـع السـرتة لإلمام 
ـب يف ذلك؛ ولـذا ينبغي أن يضع املسـلم أمامه  واملنفـرد، ورغّ
سـرتة عنـد صالتـه، ويمنع املـار بينه وبني سـرتته مـن املرور؛ 
ـرُّ بني  ا يمُ عْ أحـدً ة، وال تـدَ َ ـرتْ ـلِّ إالّ إىل سُ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تُصَ

تُقاتِلْه» (رواه ابن خزيمة).  إنْ أبَى فلْ يَديْك، فَ

الحكمة من سترة المصلي 
رشعت السرتة للمصيل حلكم كثرية، منها: 

منع املرور أمام املصيل بني يديه، مما يقطع خشوعه.. ١
متكني املصيل من حرص تفكريه يف الصالة، وعدم االنشغال . ٢

عنها.
أو . ٣ الكلـب  أو  املـرأة  بمـرور  الصـالة  قطـع  مـن  التحـرز 

ا  ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ سُ الَ رَ : قَ ـالَ رٍّ  قَ احلـامر؛ حلديـث أَيبِ ذَ
ةِ  رَ ثْلُ آخِ هِ مِ يْ دَ َ يَ انَ بَـنيْ ا كَ هُ إِذَ ُ ـرتُ هُ يَسْ إِنَّ ، فَ يلِّ مْ يُصَ كُ دُ ـامَ أَحَ قَ
طَعُ  قْ هُ يَ إِنَّ ، فَ لِ حْ ةِ الرَّ رَ ثْـلُ آخِ هِ مِ يْ دَ َ يَ نْ بَنيْ كُ ْ يَ ا ملَ إِذَ ، فَ ـلِ حْ الرَّ
، رٍّ ا ذَ ا أَبَ : يَ لْـتُ ، قُ دُ ـوَ لْبُ األَسْ كَ الْ ، وَ أَةُ املَْرْ ، وَ رُ امَ ـهُ احلِْ تَ الَ صَ
لْبِ  كَ ـنَ الْ َر مِ لْـبِ األَمحْ كَ ـنَ الْ دِ مِ ـوَ لْـبِ األَسْ كَ ـا بَـالُ الْ  مَ
تَنِي،  أَلْ امَ سَ ولَ اهللاِ  كَ سُ ـأَلْتُ رَ ي، سَ ا ابْنَ أَخِ : يَ الَ ؟ قَ رِ فَ األَصْ

» (رواه مسلم). يْطَانٌ دُ شَ وَ لْبُ األَسْ كَ : «الْ الَ قَ فَ
من أحكام سترة المصلي 

اختـاذ السـرتة يكـون لإلمـام أو املنفـرد، أما املأموم فسـرتة . ١
بَلْتُ  ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَقْ بَّـاسٍ  قَ ـنِ ابْـنِ عَ اإلمام سـرتة لـه، فعَ
، الَمَ تـِ حْ االِ تُ  ـزْ نَاهَ ـدْ  قَ ئِـذٍ  مَ وْ يَ أَنَـا  وَ  (١) أَتَـانٍ ـىلَ  عَ اكِبًـا  رَ

يْ  دَ َ يَ تُ بَنيْ رْ ـرَ نى، فَمَ اسِ بِمِ ـيلِّ بِالنـَّ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يُصَ سُ رَ  وَ
لْتُ يف  خَ دَ ، وَ تَعُ رْ ـلْتُ األَتَـانَ تَ سَ أَرْ لْتُ فَ نَزَ ، فَ فِّ بَعْضِ الصَّ

» (متفق عليه). دٌ لِكَ أَحَ نْكِرْ ذَ لَمْ يُ ، فَ فِّ الصَّ
(١) األتان: هي أنثى احلامر.

سترة المصلي:
شيء يجعله المصلي أمامه بينه وبين 

من يمر بين يديه.
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٩١ فقه العبادات المصور

سترة المصلي

وْ . ٢ مُ املار؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ أْثَ يَ ال جيـوز املرور بني يدي املصيل، وَ
بَعِنيَ  فَ أَرْ قِ انَ أَنْ يَ كَ ، لَ يْهِ لَ ا عَ اذَ يل مَ يْ املُْصَ دَ َ يَ لَـمُ املَْارُّ بَنيْ عْ يَ
ي،  رِ : الَ أَدْ ِ رضْ الَ أَبُو النـَّ ». قَ ـهِ يْ دَ َ يَ رَّ بَنيْ مُ ـنْ أَنْ يَ هُ مِ ا لَ ً ـريْ خَ

؟ (متفق عليه). نَةً ا أَوْ سَ رً هْ ا أَوْ شَ مً وْ بَعِنيَ يَ الَ أَرْ أَقَ
إال أن يكـون املـرور من وراء سـرتته، أو يمر بعيـدا عنه من   

وراء موضع سجوده إذا مل يكن املصيل متخذا سرتة.

يدٍ . ٣ ـعِ يلـزم املصـيل أن يمنـع مـن يمر بـني يديـه؛ فعن أيب سَ
ـىلَّ  ا صَ ـولُ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ قُ يَّ  يَ تُ النَّبـِ عْ ـمِ : سَ ـالَ ريِّ  قَ دْ ـُ اخلْ
 َ تَازَ بَنيْ ْ ـدٌ أَنْ جيَ ادَ أَحَ أَرَ نْ النَّاسِ فَ هُ مِ ُ ـرتُ ءٍ يَسْ ْ ـمْ إِىلَ يشَ كُ دُ أَحَ

» (متفق عليه). يْطَانٌ وَ شَ امَ هُ إِنَّ ، فَ اتِلْهُ يُقَ لْ إِنْ أَبَى فَ ، فَ هُ عْ فَ يَدْ لْ هِ فَ يْ دَ يَ

اسـتثنى مجاعـة من أهـل العلم املسـجد احلـرام، فرخصوا . ٤
للنـاس املرور فيه بني يدي املصيل؛ لعموم أدلة رفع احلرج؛ 
ألن يف منـع املـرور بني يدي املصيل باملسـجد احلرام حرجا 

ومشقة غالبا.
حتصـل السـرتة بالصـالة إىل جـدار أو عمـود مـن أعمـدة . ٥

املسجد أو دوالب، أو يضع شيئًا فيصيل إليه كعىص مثال.
٦ .  ٍل ـهْ  ما بني املصيل والسـرتة يقدر بممر شـاة؛ حلديث سَ

 « اةِ َرُّ الشَّ ارِ ممَ دَ َ اجلِْ بَنيْ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  وَ سُ ىلَّ رَ صَ َ مُ انَ بَنيْ : «كَ الَ قَ
(متفق عليه). 

قطع المرأة للصالة 
ليـس يف حديث «يقطع الصالة...» السـابق تشـبيه 
للمـرأة باحلـامر والكلب األسـود، فوجـود الثالثة يف 
سـياق واحد ال يعني أهنا متامثلـة يف عللها التي تُقطع 
هبـا الصـالة، بمعنـى أنـه ال يلـزم أن العلـة مـن كون 
الكلب األسـود يقطع الصالة هي نفس العلة املحققة 

يف احلامر أو املرأة. 
ولذلك فكون الكلب األسود شيطانًا كام أُخرب به يف 
احلديث ال يعني أن احلامر أو املرأة شيطان، فقد تكون 
هلـذه الثالثة علل خمتلفة وإن مجعها سـياق واحد، وإن 
كانـت علـة الكلـب منصوصـا عليها يف النـص دون 

الباقي، فيدل عىل أهنا ختتلف عن الباقي وال متاثلها.
ويمكـن أن تسـتنبط علة لكون املـرأة تقطع الصالة 
بكون مرور املـرأة بني يدي املصيل -أي قريبًا منه- مما 
قـد يثـري يف الرجل انتباهه، وقد يـرشد به عن الصالة؛ 
ولذلك كانت املرأة يف العموم أشـد لفتًا النتباه الرجل 
مـن مـرور رجلٍ آخـر، لذلـك -واهللا أعلـم- جعلها 
الشـارع مما يقطع الصالة، وذلك حفاظًا عىل خشـوع 

الصالة. 
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