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 مقدار سترة المصلي والمسافة بینه و�ینها
 أخرى  /الصالة 
 

ومقـدار ارتفـاع  ،بیان المسافة التي تكون بین المصلي وسـترته -حفظكم هللا-نرجو منكم  :السؤال
أو  ،�أن �عرض حامل المصاحف ،ألنني أرى �عض اإلخوة �كتفي بوضع ما تیسر أمامه ؛السترة

 وما هو حكم السترة؟ ،یوقف المنادیل طوالً 
ولذا قال �عض العلماء بوجو�ها �ما هو رأي الظاهر�ة  ، السترة جاء األمر بهاأوًال  :الجواب

 .وعامة أهل العلم على أّنها مستحبة ،و�نصره �عض المعاصر�ن
 ،ال تز�د على ما �حتاجه في حال السجودتكون بین المصلي وسترته ینبغي أوالمسافة التي 

-والنبي  ،ن أكثر ما �مكن أن �كون بین المصلي وسترته ثالثة أذرعإ :و�ن قال �عض أهل العلم
بین ید�ه حتى ألصق �طنه  َتُمرَ أن َبْهمٌة  تدنا من سترته لـمـّا أراد -علیه الصالة والسالم

نه وهذا ال شك أ ،]٦٩٥أبو داود: [ وجاء األمر �الدنو من السترة، ]٧٠٨أبو داود: [ �الجدار
 ،وأما ارتفاع السترة فیقدره أهل العلم بثلثي ذراع ،أحفظ لصالته �حیث ال یتمكن من أراد أن �مر

 .]٤٩٩مسلم: [ �مؤخرة الرحل

حامل المصاحف أو (وأما إذا وضع ما یدل على السترة مثل ما ذ�ر في السؤال 
معه عصًا فلَیخُطْط فإن لم �كن « ومن یثبت حدیث الخط ،أو ما أشبه ذلك فإنه �كفي )المنادیل

طرف أو �كتفي �أي شيء یدل على ذلك ولو طرف السجادة  :قال ]٦٨٩أبو داود: [ »خطَّاً 
لكن حدیث الخط فیه �الم طو�ل ألهل  ،ألنه في حكم الخط ؛یكفيفالفرش الذي �صلي علیه 

لم  :و�ن قال ابن حجر ،والذي رجحه ابن الصالح وجمع من أهل العلم أنه مضطرب ،العلم
فانتفى عنه  ،ألنه تمكن من ترجیح �عض الروا�ات على �عض ؛�صب من زعم أنه مضطرب

وعلى �ل حال القول �أن طرف السجادة وما أشبهها �كفي هذا  .االضطراب وحكم علیه �الُحْسن
فإذا قلنا بثبوته �ما قال ابن حجر وانتفى عنه االضطراب وثبت  ،مبني على ثبوت حدیث الخط

 إن ذلك �كفي.ف ،له الحْسن

ألن  ؛اإلمام �اعتباره سترة لمن خلفه أو سترته سترة لمن خلفه ینبغي أن �عتني �السترةو 
ثم �عد ذلك ال �ضرُّ من مر بین یدي  ،فعلیه أن �عنى بها ،صالة المأمومین مرتبطة �صالته

رت فما تأث بین یدي الصف على حمار أتان -رضي هللا عنهما– �ما مر ابن عباس ،المأمومین
أو سترته سترة لمن خلفه  ،ألن اإلمام سترة لمن خلفه ؛]٤٩٣البخاري: [م یدیهأصالة من مر بین 

ألنه تتعلق �ه صالة  ؛فاإلمام شأنه آكد ،على المعروف عند أهل العلم من الخالف في ذلك
و�ذلك المنفرد أ�ًضا علیه أن �متثل األمر �االستتار و�ن لم �كن على سبیل الوجوب  ،غیره
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وأما  ،وأما �النسبة للمأموم فمثل ما ذ�رنا عن أهل العلم أن سترة اإلمام سترة لمن خلفه ،واللزوم
 فإن�سالم اإلمام واالنفراد ألنه إذا نوى االنفصال  ؛الذي �قضي الصالة فحكمه حكم المنفرد

 یعتني �سترته �ما �عتني بها المنفرد.ف ،حكمه حكم المنفرد

خاصة إمام –بین ید�ه الناس رة وهو عرضة ألن �مر ومن رأى اإلمام لیس له ست
فوضع لإلمام ما �ستره، فهذا ال شك أنه من التعاون على البر والتقوى، وفاعله  -الجماعة الثانیة

 مأجور إن شاء هللا تعالى.
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