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 (01) مسائل يف فقه الصالة

  تسوية الصفوف والفهم اخلاطئ هلا   
 قشالن نذير مهدي حممدبقلم 

إال أن ...ليس من عاديت اإلنكار يف املختلف فيه     

ظاهرة املبالغة والغلو يف فعل بعض املصلني من 

إلصاقهم القدم بالقدم حتى يكاد أحدهم أن يركب 

بالرعبات عىل حني قدمك بحجة التسوية، بل لتصاب 

غفلة منك حني يرضب قدمك بأظافره احلادة؛ بل إن 

بعضهم ال ترى رأسه أثناء الصالة إال بني قدميه بحثاً 

 كام....عنها، كل ذلك جعلني أكتب يف هذه املسألة

 .اإلخوة بإحلاح أن أكتب يف ذلك طلب مني بعض

 الصالة؟ ما هي حدود التفريج بني القدمني يف:أوالً   

 :(1)يف تقديره -رمحهم اهلل–اختلف فقهاء السلف  
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بأن التفريج يكون بقدر أربع أصابع : فذهب احلنفية ◄

                                                        .نقص كره فإن زاد أو

فيكره أن  ،قدروا التفريج بينهام بقدر شرب :والشافعية◄ 

يقرن بينهام أو يوسع أكثر من ذلك كام يكره تقديم 

  .                        .إحدامها عىل األخرى

        .تفريج القدمني مندوب ال سنة: املالكية قالوا و◄

املندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث ال : وقالوا 

 ،..عرفاً  حتى يتفاحش يوسعهام كثرياً  يضمهام وال

 ...ووافقهم احلنابلة عىل هذا التقدير◄

! ؟...فمن أين أتى هؤالء هبذه الطريقة يف التسوية

 ...بني قدميه بقدر مرت أو يزيد –يفّرج -فأحدهم يفرشخ

 : قلنا هلم...ملةإن كانت احلجة التسوية الكا 
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الصالة ولينظر حال هؤالء بعد  ليتأخر أحدكم عن   

عافاً حيث تصري الفراغات بينهم أض...سجودهم

 . مضاعفة حيث عادت األقدام إىل وضعها الطبيعي

صىل -أهنم تركوا العمل بام أَمر به النبي  "والغريب"

حًة من طلب املساواة بالكتفني  -اهلل عليه وسلم رصا

وصارت أعناقهم ال ... واألعناق، يف أكثَر من حديث  

أقدامهم هل وصلت إىل   بني أرجلهم بحثًا عنتراها إال

 !!!. أم ال... اآلخرالطرف 

ريض اهلل -بقول أنس: ولإلنصاف هلم شبه دليل 

وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه " -عنه

 " بقدمه

اح ومن نقلوا هذا ما قاله: واجلواب   احلفاظ والُّشر
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 ... احلديث 

إعالء "قال العالمة التهانوي يف كتابه العظيم - 

وكان " -عنهريض اهلل -بعد ذكره لقول أنس: (2)"السنن

: قال" أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

دم منه إحداثمه وقَت " ل اإللزاقم عىل احلقيقة فاملرا ولو محم

اإلقامة لتسوية الصف، فإن إحداَث اإللزاق بني تلك 

 طريقم حتصيل هذه التسوية، وال داللَة يف 
ِ
األعضاء

، ومن احلديث عىل إبقائه يف الصالة بْعَد الُّشوع فيها

َعى ذلك فليأِت بحجة  عليه  " ادَّ

وقال احلافظ ابن حجر يف رشحه لصحيح - 

املرادم بذلك املبالغةم يف تعديل الصف وسدِّ ": (3)البخاري

 أهنم: ال عىل احلقيقة والظاهر، أي: يعني"   خلله 
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وا يف  الصفوف حتى لكأهنم ألَزقوا الكعبني  تراصَّ

 ..بالكعبني

رواية ذكرها ابن يكفي قول أنس يف : وأخرياً 

، ... "ولو فَعْلَت ذلك بأحدهم اليوَم لنََفر: " قال..حجر

وفيه دليل رصيح أن أنسًا قد تَرك فِْعَل ذلك يف عهد 

حرفم امتناع  " لو"؛ ألن "ولو فَعْلت :" التابعني؛ لقوله

، أي أنه امتنَع عن إلصاق كعبيه خشيَة أن َينفَر : المتناع 

قدَمه، ولو اعَتقد أنٌس أن إلزاَق  املصيل املجاِورم ويمبِعدَ 

الكعبني سنٌة مقصودٌة بذاهتا من سنن الصالة مَلا تَرَكه 

مطلقًا، وقد ترَك ذلك ألْجل خشية اخلوف من نفور 

 .املصيل الذي بجواره

 السيقان تقريب األقدام أو مباعدة -فقط  -ومن مهه 
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يان، فلن خيشع قلبه   فقد غرق يف تفاصيل الشكل للدَّ

 .األصل هوووغاب عنه مضمون الصالة 
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