
 مشي المأموم لسد الُفَرج
 اإلمامة وصالة الجماعة

 
 ؟ه قلیًال �ان هذا المشي أو �ثیًرارج التي أمامالفُ  هل �شرع للمصلي المشي لسدِّ  :السؤال

تمشي خطوة أو خطوتین أو ف ،فرجة في الصف الذي أمامك فإنك تسدها جدنعم إذا وُ  :الجواب
من وصل «في الحدیث: و  ،ألن المشي الكثیر یبطل الصالة ؛وال �كون المشي �ثیراً  ،هالسدِّ  ا؛ثالثً 

نني واقع في إ :قد �قول قائل ،]٦٦٦: أبو داود[ »ه هللاعومن قطع صًفا قط هللا، صًفا وصله
-ألنني إذا وصلت الصف الذي أمامي وحصل لي الوصل الذي دعا �ه النبي  ؛جزئي الحدیث

م قدَّ ال شّك أن الصف المُ لكن  ،فیه �نتترتب علیه القطع للصف الذي  -علیه الصالة والسالم
ر وعلى هذا من  ،رو�ذا �ان هناك نقص فلیكن في المؤخَّ  ،أولى �التكمیل من الصف المؤخَّ

من وصل صًفا « :ودخل في الدعوة النبو�ة ،فهو مأجور على هذا ،لیهادت أمامه فرجة وتقدم إجِ وُ 
ألّنه انتقل من  ؛فإنها ال تتناوله »من قطع صًفا قطعه هللا« وأما الجملة الثانیة ،»وصله هللا

وأنا في الصف  ،فیه لوجود فرجة الصف الثانيأصل  أر�د أن :لكن لو قال ،مفضول إلى فاضل
أنت اآلن انتقلت من  ،ال :نقول .وصلت الصف الثانيبذلك قد وأكون  ،أتأخر إلیهاف ،األول

ولو وصلت  ،مقطعت الصف المقدّ  ،فأنت وقعت في الجملة الثانیة ،الفاضل إلى المفضول
 م.المؤخر ال في المقدّ  الصف ألن النقص إذا وجد فلیكن في ؛الصف المؤّخر

و�ذا �ان الصف المؤخر عبارة عن اثنین فقط فلو تقدم أحدهما لسدِّ الفرجة التي أمامه 
 -من جهة أخرى –لبقي صاحبه فذ�ا خلف الصف، فحینئٍذ مع �ونه قد امتثل ما أمر �ه إال أنه 

صالته لیست ، و صار فرًدا خلف الصف ؛ ألن صاحبهیترتب علیه �طالن صالة صاحبه
ال  :نقول في هذه الصورةف ،-إن شاء هللا تعالى– فإنه �كون مأجوًرا فإذا راعى هذا ،�صحیحة

و�بقى النقص  ،وُتسد هذه الفرجة ،وحینئٍذ یلتئم الصف ،ض صالة صاحبه للبطالنعرِّ لئال �ُ  ؛یتقدم
 في طرف الصف.
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