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 ملخص البحث:
من وهي انتشار األوبئة، فقهية متعلقة بنازلة هذه الدراسة  تلناو  ت  

التباعد مسألة " النوازل المتصلة بقوام الدين وعموده وهي الصالة، فناقشت 
، نت أحكامها، فبي  األوبئة" انتشارفي الجمع والجماعات زمن  بين المصلين

، وحكم حكم صالة الجماعة في المسجدوما يتعلق بها من مسائل، مثل: 
انفراد المأموم (، وفي صالة الجماعة ة والتراص  حكم المصاف  تسوية الصف )
أن الموازنة  وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج جليلة من أهمها: .خلف الصف

 انتشارالجماعات زمن في الجمع و التباعد بين المصلينالصحيحة في مسألة 
األوبئة تقتضي إقامة الشعائر التعبدية في المساجد، ولو بالعدد الذي يسقط 
فرض الكفاية؛ وأن للقائمين على رعاية المساجد تنظيم  الجمع والجماعات 

وهذا يحقق المصلحة الدنيوية المظنونة في فيها من حيث اإلجراءات النافعة، 
صلحة الدينية القطعية في المحافظة على والم الحد من احتمالية العدوى،
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  .الشعائر التعبدية في المساجد، ويدفع الضررين المترتبين على تفويتهما

 ، الصالة، التباعد، الجمعة، الجماعة،الوباء: الكلمات المفتاحية
  .المساجد
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Abstract: 

This study deals with jurisprudence related to the spread of 
epidemics, which is one of the calamities related to the strength 
of religion and its pillar, which is prayer. And the ruling on 
straightening the rows (the rule of alignment and grouping in 
group prayer), and the follower being alone behind the row. This 
study concluded with great results, the most important of which 
are: The correct balance in the issue of spacing between 
worshipers in the gathering and groups during the spread of 
epidemics requires the establishment of devotional rites in 
mosques, even if the number that defeats the obligation of 
sufficiency. And that those in charge of the care of the mosques 
may organize the gathering and the groups in them in terms of 
beneficial measures, and this achieves the supposed worldly 
interest in reducing the possibility of infection, and the decisive 
religious interest in preserving the devotional rites in the 
mosques, and it pays the two harms that result from their miss. 

Keywords: Epidemic, Prayer, Divergence, Friday, 
Congregation, Mosques. 
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 نسأله  والتوفيق،الحمد هلل باسمه نبدأ مستمدين منه العون 

أن يسدد خطانا فيما نهدف إليه ونسعى من ورائه، إنه من يهده اهلل فال مضل 
له، ومن يضلل فال هادى له، سبحانك ربنا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

د األولين العليم الحكيم، ونصلى ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين، سي
واآلخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم 

 .بإخالص إلى يوم الدين

 بعد أما

ي جائحة كورونا فإن العالم كله يمرُّ بأزمة عامة، تمثلت في تفش  
ولسرعة تفشي الجائحة فقد اتخذت أغلب الدول  ،(19 -المستجد )كوفيد 

وتعتبر جائحة  ،المواجهتهواالحتياطيات  في العالم عدداً من االحترازات
خت بظاللها وآثارها على ( نازلة عالمية معاصرة، أر  19 -كورونا )كوفيد 

قضايا تتعلق باألحكام الشرعية العملية للمسلمين، سواء أكانت في العبادات، 
 .أم المعامالت والعقود، أم في سائر القضايا األخرى

نظر فقهي دقيق، يراعي الضرورات  تحتاج إلى النوازل   ن  وال خالف أ
ر الفتوى وعدم جمودها أو تسويتها والحاجات، والمتغيرات التي توجب تغي  

 .بحاالت االختيار

أن يكون على الفقيه المجتهد في هذه النوازل أال  يكون ضي ق  األفق، وو
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ر والحراسة الفارغة التي تشهر في وجوه النصوص    بعيداً عن الجمود والتحج 
دون فقه أو تمييز بين الفتوى في حالة االختيار والفتوى في حالة  وص  النص

     (1) .االضطرار، أو الفتوى في األحوال العادية والفتوى في النوازل

من  علينا بعودة أن  هذه األيام في علينا  -تعالى-م اهلل ع  ن ن  م   إن  و
جماعات بعد إغالق المساجد وتعطيل الجمع وال الصلوات في المساجد،

أصدرت بعض الحكومات  (، فقد19كوفيد )بسبب وباء كورونا المستجد 
أخذ يتضمن فتح  المساجد لصالة الجماعة، لكن بشرط  اإلسالمية قراراً 

في  في الجمع والجماعات االحتياطات الالزمة، ومنها التباعد بين المصلين
ين الصفوف وكانت المصلحة في التباعد بالمترين، الصف الواحد بما يقارب 

 الوبائي؛وذلك في وقت انتشار المرض  ،أو التباعد بين المأمومين في الصف
ى به األطباء والمختصونعلى  بناءً   .ما أوص 

 : أهمية الدراسة

 تتجلى أهمية الدراسة من خالل ما يأتي:

  تبرز أهمية الدراسة في تأكيدها على عظمة التشريع اإلسالمي؛ من حيث
 .حياة بكل تقلباتها وظروفها وتشعباتهاتمك نه من استيعاب ال

 انتشار حكم التباعد بين المصلين، زمن لوقوف على ة هذه الدراسة امحاول
 .األوبئة

                                                

 (،201، 200)مسعود صبري، ص:  .دفتاوى العلماء حول فيروس كورونا، انظر: ( 1)
 .م2020هـ 1441الناشر: دار البشير للثقافة والعلوم، الطبعة األولى: 
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  بمقصد حفظ أن دراسة هذا الموضوع يكتسب أهميًة كبيرًة الرتباطها
فيروس كورونا األوبئة، ومنها ما نعيشه حالياً من تفشي النفس وقت تفشي 

 .ائحة عالميةلكونه ج ؛المستجد

  البحث: مشكلة
في ظل ما يعيشه المسلمون من أزمة فيروس كورونا وفرض الحظر 
سواء الكلي أو الجزئي في عدد من الدول، ومع تخفيف حدة الحظر والبدء 

حول  دراسةتدور مشكلة ال في السماح بفتح المساجد مع اشتراط التباعد،
 عدد من التساؤالت على النحو التالي:

 ية الصالة بهذه الصفة من التباعد بنوعيه: في التباعد بين مشروع ما
 الصفوف، وفي التباعد بين المأمومين؟

  بسبب التباعد بين المصلين  الجمعة في البلد الواحدتكرار صالة هل يجوز
 خوفاً من انتشار الوباء للحفاظ على سالمة المصلين؟

 أكثر بسبب  هل يجوز أداء صالة الجمعة في المسجد الواحد مرتين أو
 التباعد بين المصلين خوفاً من انتشار الوباء للحفاظ على سالمة المصلين؟

 أهداف البحث:
إلى اإلجابة على اإلشكاالت والتساؤالت السابقة من  دراسةال هدفت
 :خالل

  جواز صالة المتباعدين خوفاً من انتشار األوبئة؛ للوصول إلى  مدىبيان
 .الرأي الراجح
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   الصفوفبيان حكم تسوية. 
 على حكم صالة المنفرد خلف اإلمام التعرف. 
 خوفاً من انتشار تكرار صالة الجمعة في البلد الواحد تكرار  حكم توضيح

 .الوباء
 بسبب التباعد بين  الواحدتكرار صالة الجمعة في المسجد  توضيح حكم

 .المصلين خوفاً من انتشار الوباء
  تشريعية كاملة، يفيد منها  ومةمنظبيان عظمة التشريع اإلسالمي؛ المتالكه

 .المسلمون في األزمات والنوازل
  ى إلى أد   ط  غ  ل  من باألوبئة  معالجة ما اعترى نوازل الصالة المتعلقة

  .ولبس عند كثير من المسلمين إشكاالت  

 الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها: 
ال نظير له وال وليد نازلة مستجدة  كما هو ظاهر من العنوان أن البحث  

حتى هذه الساعة من حيث الرسائل الجامعية  ،مثيل في موضوعه بخصوصه
أو األبحاث المحكمة، وإن كان هناك ما يشبهه من حيث الفكرة العامة، وفيما 

 يلي بعض هذه الدراسات: 

بن  تأصيل فقهي لحكم صالة المتباعدين، عثمان الدراسة األولى:
الباحُث بحث ه في عدة نقاط لم تتجاوز عشر هـ، تناول 1441محمد العرعور، 
 ث فيها عن تعريف صالة المتباعدين، وإشكال تراص  د  صفحات، تح

الصفوف وهيئة الجماعة، وخلو بيوت اهلل بترك الصالة فيها، وتنقيح المناط 
 .وتقرير حقيقة النزاع، والخالف المعتبر، وموقف المسلم من الخالف المعتبر



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2030 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

حكام الفقهية المتعلقة باألوبئة التي تصيب البشرية، األ الدراسة الثانية:
مجلة جامعة طيبة لآلداب ب ، بحث منشورسند الشيبانيبن  دمحم .دتأليف 

 وقد تناول الباحُث هـ، 1440( 18( العددوالعلوم اإلنسانية، السنة السابعة، 
ين األحكام الفقهية المتعلقة باألوبئة في الصالة والجنائز والمواريث وب بعض  

ولم يذكر من األحكام ، ذلك في خمسين صفحة فقط! الطب والشريعة، كلُّ 
 .الفقهية المتعلقة بالصالة إال حكم الصالة والقنوت لرفع البالء

التباعد بين صفوف المصلين في زمن جائحة حكم  ة:لثالدراسة الثا
، كلية الشريعة بالكويت، تناول فيها الجاسرجاسر مطلق مطلق  .كورونا، د

م تسوية الصفوف، وحكم التباعد بين المصلين، وذلك في حدود تسع حك
  .صفحات فقط

دليل المسلم الفقهي للتعامل مع فايروس كورونا  الدراسة الرابعة:
هـ، 1441 القرى،كلية الشريعة بجامعة أم أصدره ، "قسم العبادات" ،المستجد
في  وبئةحكم الصالة مع تباعد الصفوف خوفاً من العدوى بسبب األوذكر 

 .صفحة واحدة

ومما ال شك فيه أن دراستي الحالية استفادت كثيراً مما سبقها من 
دراسات، سواء من حيث الوقوف على الجهود السابقة للوصول إلى تشخيص 
دقيـق للمشكلة، ومعالجتها بشكل شمولي، ومن حيث صياغة دقيقة للعنوان 

جمع والجماعات زمن البحثي الموسوم بــ " التباعد بين المصلين في ال
األوبئة، دراسة فقهية مقارنة"، باإلضافة إلى الوصول للمنهج المالئم لهذه 

  .الدراسة
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 ما يضيفه البحث: 
بيان حكم صالة المتباعدين  -كما هو مبي ن فيما تقدم -جديد البحث 

في الجمع والجماعات بسبب الخوف من انتشار األوبئة، ومعالجة ما اعترى 
ل أو قصور، فهي مسألة نازلة مستجدة لم يُكتب فيها من خل  هذه المسألة 
 .وال بحث محكم ،رسالة جامعية

 البحث:  يف منهجي 
 عتمد الباحث في بحثه على عدة مناهج وف ق اآلتي: ا

o بالموضوع المعلومات المتعلقة القائم على جمع  :المنهج االستقرائي
 .مع البحث ومواضيعهمحل البحث من مصادرها، وترتيبها ترتيباً يتناسب 

o يختار منها و: حيث يقارن الباحث بين أقوال الفقهاء منهج المقارنال
دة عند العلماء اً في ذلك قواعد الترجيح المعتم  ع   .القول الراجح، مت ب 

o القائم على مناقشة األدلة والتعليالت، ومناقشة الجواب  تحليلي:المنهج ال
  .عليها، وتحليل تطبيق القواعد الفقهية

 خطوات العمل يف البحث وإجراءاته:
  في الجمع  المصلينتباعد بين أحكام البجمع المعلومات النظرية المتعلقة

  .والجماعات زمن األوبئة

  سورها إلى القرآنية اآليات عزوُت. 

  جُت  .البحث في الواردة واآلثار النبوية األحاديث خر 

   البحث في الواردة الفقهية المصطلحات فتعر.  
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  كتبه من رأي كل ستقياً مُ  المسألة، في القدامى الفقهاء أقوال ذكرُت 
 أقوال ذكرُت  - المسألة لحداثة نظراً  - رأي لهم يكن لم فإن المعتمدة،
 .قائله إلى رأي كل ناسباً  والمعاصرين المحدثين الفقهاء

  ومواضع االتفاق، مواضع بذكر المسألة، في الفقهاء أقوال حررُت 
  .لذلك داع   ناكه كان إذا االختالف

 الرأي اخترت ثم ذلك، أمكن ما األدلة ناقشت ثم الفقهاء، أدلة ذكرت 
 أو لرأي، تعصب دون المصلحة ويراعى الصحيح الدليل إلى يستند الذي

 .المذاهب من معين مذهب

 خطة البحث: 
 مباحث، وخاتمة:  ستةيشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، و

لى أهمية الموضوع، ومشكلته، وأهدافه، : فقد اشتملت عأما المقدمة
 .ومنهجي فيه، والدراسات السابقة، وخطته

 .مفهوم األوبئة وحكم الوقاية منهافي  :التمهيد

   .تعريف األوبئة، واأللفاظ ذات الصلة :أوالا 

 .حكم الوقاية من األوبئة :ثانياا 

ت الصلة، مفهوم التباعد بين المصلين، وأنواعه، واأللفاظ ذا المبحث األول:
 وفيه مطلبان:

 .لغة واصطالحاً  التباعد بين المصلينتعريف المطلب األول: 

 -األلفاظ ذات الصلة )تراص  الصفوف في الصالة : انيالمطلب الث



 الفقه املقـــــارن

 2033 م2020هـ / 1442العدد الثالث: مجادى األوىل    

 .تسوية الصفوف في الصالة(

 ، وفيه مطلبان:في المسجدحكم صالة الجماعة المبحث الثاني:

 .لهاالمطلب األول: التعريف بصالة الجماعة وفض

 .في المسجدالثاني: حكم صالة الجماعةطلب الم

في صالة  ة والتراص  حكم المصاف  حكم تسوية الصف ) :لثالمبحث الثا
 .(الجماعة

 .انفراد المأموم خلف الصف :رابعالمبحث ال

خوفاً من انتشار األوبئة، وفيه  نحكم التباعد بين المصلي :خامسالمبحث ال
 مطلبان: 

  .خوفاً من انتشار األوبئة نالتباعد بين المصليالمطلب األول: حكم  

 .المسافة المسموح بها بين الصفوف في صالة الجماعةالمطلب الثاني: 

تكرار صالة الجمعة في المسجد الواحد بسبب التباعد بين  المبحث السادس:
 ، وفيه مطلبان:المصلين خوفاً من انتشار الوباء

 .بلد الواحدالجمعة في ال كرارحكم ت المطلب األول

المطلب الثاني: حكم تكرار صالة الجمعة في المسجد الواحد بسبب 
 .التباعد بين المصلين خوفاً من انتشار الوباء

  .: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثالخاتمة

صارى جهدي إلتمام هذا العمل، فما كان من توفيق  ق   هذا وقد بذلُت 
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ا كان من خطأ  أو نسيان  فمني ومن الشيطان، ولكن حسبي فمن اهلل وحده، وم
أنني لم أد خر وسعاً، ولم آُل جهداً في البحث والتنقيب، واهلل  أسأل أن يكتب  
لنا التوفيق والسداد، ويجعل  أعمال نا كلها خالصًة لوجهه الكريم، إنه موالنا 

     .فنعم المولى ونعم النصير

 تضى عبد الرحيم محمد عبد الرحيممرربه،،، كتبه الراجي عفو 

 

 
h 
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 التمهيد

 .مفهوم األوبئة وحكم الوقاية منهايف 

   .تعريف األوبئة، واأللفاظ ذات الصلة أوالا:

 لغة واصطالحاا  الوباءالتعريف ب -1

دُّ  اللغة:الوباء في  تعريف -أ ر،يُم  ص  وجمع  أوبئة،فجمع الممدود  ويُق 
وأوبأت  األرض،وبئت  يقال: عام،وهو: كل مرض  أوباء،المقصور 

 .(1)هو الطاعون  وقيل: وموبوءة،فهي موبئة ووبيئة 

الوباء من أكثر الكلمات المستخدمة  االصطالح:تعريف الوباء في  -ب
عالمياً لوصف مشكلة صحية تهدد العالم وتنتشر وتخرج عن السيطرة، 

ى في يتفش  هو ذلك المرض الذي " أنهبف الكثير من العلماء الوباء وعر  
ويكون له تأثير مرضي على عدد كبير  ،منطقة جغرافية واسعة الحدود
 ."من السكان في تلك المنطقة

وكلمة وباء من الكلمات ذات األصول اليونانية ومشتقة من الكلمة 
(pandemos)  أو  ،أو بمعني شكل عام "االنتماء لجميع الناس"بها ويقصد

                                                

المحقق: محمد  (،مادة )وبأ (،434/ 15)األزهري، حمد أبن  محمد انظر: تهذيب اللغة،( 1)
م، 2001الطبعة: األولى، ، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، عوض مرعب

باب الواو والباء وما  (،11081)ص: ،فارسبن  أبو الحسين، أحمد اييس اللغة،معجم مق
منظور، بن  ، جمال الدين، لسان العربم1979دار الفكر، الناشر:  (،يثلثهما مادة )وبأ

، والقاموس هـ1414الطبعة: الثالثة ، بيروت، الناشر: دار صادر (،مادة )طعن (،1/189)
 .، بدون تاريخدار الكتاب العربيالناشر:  (،مادة )وبأ (،69ص: )بادي، آالفيروز المحيط،
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 .وم األشخاصم لكل الناس أو عمالعروض التي تقد  

حالة انتشار لمرض معين، حيث بأنه:" الصحة العالمية  فته منظمةُ عر  و
أو مساحة  ،يكون عدد حاالت اإلصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد

   (1) ."أو موسم أو مدة زمنية  ،جغرافية معينة
صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بوصفه وباًء ولقد 

وهذا مصطلح كانت المنظمة تتردد في استخدامه حتى هذه اللحظة  ،عالمياً 
 .لوصف انتشار الفيروس

تيدروس أدهانوم  /وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور
إن المنظمة ستستخدم هذا المصطلح لسببين رئيسين هما: غيبريسوس،" 

ج الذي واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء قصور النه ،سرعة تفشي العدوى
تتبعه بعض الدول على مستوى اإلرادة السياسية الالزمة للسيطرة على هذا 

 (2) ."التفشي للفيروس

 األلفاظ ذات الصلة بالوباء -2

 أوالا: الطاعون:

على وزن فاعول، مأخوذ من الطعن،  الطاعون :لغة الطاعونتعريف  -أ

                                                

  ، الموقع على الشبكة العنكبوتية:منظمة الصحة العالمية انظر:( 1)
http://www.emro.who.int/ar/health-topics 

؟، الموقع على كورونا: لماذا صنفته منظمة الصحة العالمية وباًء عالمياً  فيروس :انظر( 2)
 تية:الشبكة العنكبو

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/ 
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51854975 
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ن فهو طعين ومطعون إذا أصابه الطاعون بذلك؛  ، وسمي(1) يقال: طُع 
  (2) .لعموم مصابه وسرعة قتله

المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد له والطاعون: هو 
، وهو داء ورمي وبائي سببه مكروب يصيب الفئران، (3) األمزجة واألبدان

 (4) .وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى اإلنسان

طاعون قروح تخرج في ال"قال النووي:  اا:اصطالح الطاعونتعريف  -ب 
الجسد فتكون في اآلباط أو المرافق أو األيدي أو األصابع وسائر 
البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب 
ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل 

 (5)"معه خفقان القلب والقيء

                                                

 (،10-3/7)( دريد)ابن البصري الحسن األزدي بن  ألبي بكر محمد جمهرة اللغةانظر: ( 1)
، لسان هـ1345مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد  ،1ط (،مادة: )طعن

 .(1565ص: )وما بعدها، القاموس المحيط،  (،13/265لعرب )ا

 (،10/180نقالً عن ابن العربي المالكي ) بن حجر العسقالنيا انظر: فتح الباري،( 2)
، هـ1379دار المعرفة بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب تحقيق:

 .بي، بيروتالعر دار إحياء التراث (،13/129)وعمدة القاري، العيني، 

 .(مادة )طعن (،189/ 1)انظر: لسان العرب ( 3)
)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط انظر:( 4)

 .الناشر: دار الدعوة (،مادة )طعن (،2/558) (،حامد عبد القادر / محمد النجار
بيروت العربي،  دار إحياء التراث الناشر: (،204/ 14) ، النوويشرح صحيح مسلم( 5)

  .(180/ 10) فتح الباري، هـ1392 ،2ط:
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  -ي عن عائشة و  لذي رُ الحديث ا ما ذهب إليه النوويُّ  ؤيدُ ويُ 
ة د  غُ " : الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال:أنها قالت للنبي  -

 (1) ." كغدة البعير يخرج في المراق واإلبط
ن أن الطاعون مرض مخصوص بأعراض معينة، ومن هذا التعريف يتبي  

 .طاعوناً إال بالقياس أو المجاز عد  وليس كل وباء معد  يُ 

ف الطاعون طب مرض معد  تسببه بكتيريا باسيل صغيرة جداً  "ياً بأنه:ويعر 
وتنتقل  ،من فصيلة )باستوريال( تصيب الفئران ونحوها من الحيوانات القارضة

 .(2) " بواسطة البراغيث إلى اإلنسان والحيوانات األخرى

الطاعون هو مرض "وفي موقع وزارة الصحة المملكة العربية السعودية: 
سببه بكتيريا، وينتقل عن طريق البراغيث، حيث كان يعد الخطورة ت شديد معد  

من األمراض الوبائية شديدة االنتشار، والذي أودى بحياة الماليين في 
                                                

، فتح 21/256عمدة القاري  :وانظر ،14/204بشرح النووي  هصحيحفي  مسلمأخرجه ( 1)
الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الرسالة (،6/145في مسنده ) أخرجه أحمدو (،10/180)الباري 
المحقق: حسام  (،2/314) مي في مجمع الزوائدوذكره الهيث، م 2001هـ  1421األولى، 

وقال:  ،م1994هـ،  1414عام النشر: ، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، الدين القدسي
 ."رجال أحمد ثقات"

الدار  (،84: )صعلي البار، بن  محمد انظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى،( 2)
 (،207)ص:  عثمان الكاديكي،، ة، األمراض المعديم1985هـ/1405 (،5)السعودية ط:

، األمراض المعدية ومستجداته م1998عام  (،3)دار الكتب الوطنية ـ بنغازي، ط:
بالتعاون بين  عد  أُ  (،229:230: ص، )أمين عبد الحميد مشخص وآخرون العالمية،

، م2004وزارة الصحة والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية 
 .الرياض ،لهاللمطابع دار ا
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 (1) ."السابق

 ثانياا: الجائحة 

: تعريف -أ هو االستئصال، وجاحتهم  والجوح ،من الجوح الجائحة لغةا
 (2).ئحة أي جدبةوحاً وجياحة إذا استأصلت أموالهم، وسنة جاالسنة ج  

والحاء أصل واحد وهو االستئصال،  والواويقول ابن فارس: "الجيم 
، والجائحة (3)يجوحه استأصله، ومنه اشتقاق الجائحة" ،الشيء ح  اج  : يقال

والجوحة والجائحة: الشدة  ،(4) فتجتاحهتحل بالرجل في ماله  المصيبة
 .(5) فتنةوالنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو 

 وهي فتنة أو سنة، من المال تجتاح التي العظيمة والنازلة الشدة، وهي
ضح أن الجائحة في اللغة ويت   (6) ،واالستئصال اإلهالك، من الجوح مأخوذة

 .أو النفس أو غيرهماهي مصيبة مذهبة، أو متلفة للمال، 

تعريفها، ومن هذه  في العلماء اختلف الجائحة اصطالحاا: تعريف -ب
 التعاريف:

                                                

 انظر: الموقع على شبكة اإلنترنت:( 1)
ttps://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 

 .(431/ 2) بن منظور،السان العرب، انظر: ( 2)
 .(492/ 1)فارس بن  معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمدانظر: ( 3)
 .(87/ 5) حمد األزهريأبن  تهذيب اللغة، محمدانظر: ( 4)
 .(431/ 2لسان العرب، ابن منظور، )انظر: ( 5)
الطحاوي، عبد العليم  تحقيق: مادة: "جوح"، (،6/355)انظر: تاج العروس، للزبيدي ( 6)

 .م1980هـ /1400حكومة الكويت  مطبعة
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الحسن المالكي النفراوي بأنها:"هي ماال يستطاع دفعه  يف أبيعرت -1
 (1) ."كالبرد والريح والحشيش

عرفها ابن عرفة بأنها: "ما أتلف من معجوز عن دفعه عادًة قدراً من و -2
 (2) ."نبات بعد بيعهثمر أو 

الثنيان في كتابه الجوائح: "وعرفها خليل بقوله هي ما ال  .يقول د
لكن في الحقيقة كانت عبارة خليل هي: "وهل هي ما ال  (3)يستطاع دفعه"
 (4).يستطاع دفعه"

 من كانت كلها المصائب من والجائحة: " بقوله الشافعي وعرفها -3
 حتى الثمار، وترك من اشتري ما كل في اآلدميين وهي من أو السماء

                                                

بيروت، دار المعرفة،  (،2/281)المالكي، ، أبو الحسن الرباني فاية الطالبانظر: ك( 1)
النفراوي، غنيم بن  حمدأ لى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،، الفواكه الدواني عم1992

 .م1995بيروت، دار الفكر،  (،2/129)
 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدويانظر: ( 2)

م، شرح الزرقاني، 1992يوسف البقاعي، بيروت، دار الفكر،  تحقيق: (،2/281)
بيروت، دار الكتب العلمية،  (،3/340)الزرقاني،  يوسفبن  عبد الباقيبن  محمد
 .م1991

دار عالم الناشر:  (،21)ص:إبراهيم الثنيان، بن  وأحكامها، سليمان الجوائحانظر: ( 3)
 .(1م )ط1992الكتب، 

 تحقيق: (،1/191) إسحاقبن  مختصر خليل في فقه إمام أهل الهجرة، خليل: انظر( 4)
 .م1995فكر حمد علي حركات، بيروت، دار الأ
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 (1) ."أوانه يبلغ

 كالريح، فيها لآلدميين صنع ال كل آفة الجائحة أن: "الحنابلة وعرفها -4
 (2) .والجراد، والعطش" والبرد،

هو التعريف الحنابلة أرى أن تعريف ة سابقذكر التعريفات العد ب
 فيها لآلدميين صنع ال كل آفة تعريف الجائحة هو: " المختار، وبالتالي يكون

 ." والجراد، والعطش والبرد، كالريح،

 الفرق بين الوباء والطاعون والجائحة -3

ب اء  طاعونذهب بعض أهل ا لعلم إلى أن ُكل  و 
البر  ، قال ابن عبد(3)

                                                

 .م1993دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  (،3/59ر: األم، للشافعي )انظ( 1)
 .المنار، مصر، الطبعة الثانية طبعة (،4/216انظر: المغني والشرح الكبير، البن قدامة )( 2)
ألبي  مسلم،لما أشكل من تلخيص كتاب  المفهم (،7/198انظر: المنتقى، للباجي )( 3)

 مستو،محيي الدين ديب : تحقيق (،5/611) إبراهيم القرطبيبن  عمربن  حمدالعباس أ
 1دار ابن كثير ط:، محمود إبراهيم بزال السيد،أحمد محمد  بديوي،يوسف علي 

دار الوفاء  1ط: .يحيى إسماعيل .تحقيق: د (،7/132، وإكمال المعلم )م1996هـ/1417
النهاية في غريب  (،14/204) النووي على مسلم حم، شر1998هـ/1419بالمنصورة 

محمود محمد  الزاوي،طاهر أحمد  تحقيق: (،3/127الحديث واألثر، ابن األثير )
 ابن قيم الجوزية في هدي خير العباد، ، زاد المعادهـ1399العلمية دار المكتبة ، الطناحي

 (،14):ط ،طاألرناؤووعبد القادر  األرناؤوط،شعيب  :حققه وخرج أحاديثه (،4/38)
بذل الماعون في فضل  (،10/133، فتح الباري )هـ1406بعة مؤسسة الرسالة ببيروت ط

 تحقيق: أحمد وما بعدها، (،102العسقالني، )ص: حجر بن  عليبن  ، أحمدالطاعون
 .هـ1411 ، الرياضدار العاصمة الكاتب، الطبعة األولى،عصام عبد القادر 
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 (2)وقال ابن األثير رحمه اهلل، الوباء الطاعون وهو كل موت نازل""(:1) اهللرحمه 
ولم  "،...المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء في تعريف الطاعون: "هو 

 :(3) -رحمه اهلل -أحمدبن  أجد دليالً لهم إال أقوال أهل اللغة كقول الخليل
 باألدلة التالية: لكن يمكن أن يستدل لهم أيضاً (، و)الوباء هو الطاعون

بن  عمرر م  بدليل أ   (4)إن الطاعون يكثر في البالد الوبيئة وعند الوباء،  -1
المسلمين من  أن يخرج بمن معه من --عبيدة  الخطاب أبا

ةألنها أرض  ؛(5)األردن إلى الجابية ه   .نز 

إن الطاعون يكون عنه موٌت عاٌم شامٌل، يكثر في وقت  كثرة خارجة  -2
                                                

مصطفى أحمد  تحقيق: (،12/51يضاً: )وأ (،6/211انظر: التمهيد، البن عبد البر )( 1)
 .هـ1387وزارة عموم األوقاف بالمغرب البكري، عبد الكبير  ومحمدالعلوي 

 .(3/127انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، )( 2)
دار  ،إبراهيم السامرائي .مهدي المخزومي ود .تحقيق د (،2/209)للخليل  ،العين انظر:( 3)

 .ومكتبة الهالل العراق
 ،علي زيعور :تقديم ،دوارد القشإ .تحقيق د (،4/1922) بن سيناال ،القانونانظر: ( 4)

 .(4/38، زاد المعاد )مؤسسة عز الدين للنشر والتوزيع
وقال:" رواة هذا الحديث كلهم ثقات"،  (،3/295) أخرجه الحاكم في مستدركه( 5)

 ،م1979هـ/1399ولى، دار المعرفة ط: األ (،4/305)والطحاوي في شرح معاني اآلثار 
كليب بن  :"إسناد صحيح"، وأخرجه الهيثم( 272قال ابن حجر في بذل الماعون )ص:

: قرية قرب دمشق، والجابية (،271في مسنده من وجه ال بأس به )بذل الماعون، ص 
شهاب الدين أبو عبد اهلل  معجم البلدان، (،5/42انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )

الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بيروت (،1/152) بد اهلل الرومي الحمويعبن  ياقوت
 .م1995
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 .(1) الوباءعن المعهود وكذا 

 .(2)فتفسد له األمزجة واألبدان فتهلك  إنه يفسد له الهواء، -3

؛ فكل طاعون اً وخصوص اً ابن القيم أن بين الوباء والطاعون عموم ويرى
وباء، وليس كل وباء طاعون، حيث إن الطواعين في الغالب غير معلومة 

وكذلك األمراض  ،بينما يكون مصدر الوباء بشكل عام معروفاً  ،المصدر
 (3).أي: الطاعون أحد أنواع األوبئة() .منهاأعم من الطاعون؛ فإنه واحد  العامة

وابن ( 6)وابن القيـم (5)والنـووي (4)ووافقه في ذلك القاضـي عياض
 .وغيرهم ،(8)، والسيوطي(7)حجـر

 يأتي:ومما استدلوا به ما 

قال رسول  :قال فعن أبي هريرة إن الطاعون ال يدخل المدينة  -1
                                                

 لإكما ت،.ط: د.ددار الفكر ـ  (،5/173المحلى، البن حزم ) (،6/211انظر: التمهيد )( 1)
 .(7/132المعلم )

 .(127/ 3انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )( 2)
الطواعين في صدر اإلسالم والخالفة األموية،  (،4/38) قيمالبن ال ،زاد المعاد انظر:( 3)

 .م2011مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية  (،100)ص: نصير بهجت فاضل، 
  .(7/132انظر: إكمال المعلم )( 4)
 .(14/204انظر: شرح النووي على مسلم )( 5)
 .(4/38) البن القيم انظر: زاد المعاد،( 6)
 .وما بعدها( 102بذل الماعون، )ص:  (،10/133ي )انظر: فتح البار( 7)
الناشر: دار القلم،  (،149انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون للسيوطي، )ص: ( 8)

 .م1997دمشق، 
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ال يدخلها الطاعون  ،" على أنقاب المدينة مالئكة :اهلل 
 :قال رسول اهلل  :قال  وعنه ،(1)وال الدجال"

، ال على كل نقب منها ملك ،"المدينة ومكة محفوفتان بالمالئكة
العصور حصول  ولم يعلم على مر   ،(2)يدخلها الدجال وال الطاعون"

: بدليل حديث عائشة  ،أما الوباء فيدخلها ،الطاعون بالمدينة
 مروقد وقع في زمن ع ،(3)دمنا المدينة وهي أوبأ أرض اهلل""وق
 وهم  ،(4)ة ومات بسببه الناس موتاً ذريعاً الوباء بالمدين

ولم يذكر أحد من العلماء أن الطاعون وقع  يخرجون منها ويدخلون،
 .(5)بالمدينة في عصر من العصور

                                                

كتاب فضائل المدينة، باب ال يدخل الدجال ( 3/22أخرجه البخاري في صحيحه )( 1)
  .(1880برقم ) (،371:صالمدينة، )

بن  وعمر (،10270برقم ) (،731مد في المسند من حديث أبي هريرة، )ص:أخرجه أح( 2)
قال ابن حجر: "ورجاله رجال الصحيح"،  (،10/191شبة في كتاب مكة )فتح الباري 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: "رجاله ثقات"، وقال السيوطي: "سنده جيد"، 
 .(160ي، )ص:انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون للسيوط

فضائل المدينة، باب كراهية النبي  بكتا (،3/23أخرجه البخاري في صحيحه )( 3)
 ( 1889أن تعرى المدينة، برقم). 

كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز؟ عن ( 169/ 3أخرجه البخاري في صحيحه، )( 4)
وهم  وفيه:" قدمت المدينة وقد وقع بها مرض( 2643أبي األسود الدؤلي، برقم )

 ."...يموتون موتا ذريعاً 
ما رواه الواعون في أخبار الطاعون،  (،10/191فتح الباري ) (،3/495انظر: المفهم )( 5)

 .(160-159)ص: 
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" وخز أعدائكم من : قالفقد ورد أنه  ،(1)خصوص سببه  -2
 .السبب، وليس غير الطاعون مثله في (2)الجن " 

فإنه يقع في األكثر في اإلبط وخلف األذن  به،موضع اإلصابة  أعراضه، -3
وليس كل وباء  الجسد،وفي األماكن الرخوة من  ،وعند األرنبة

طباء أن الطاعون يسببه فيروس ميكروبي وقد تقرر لدى األ ،(3)كذلك
 (4) .من فصيلة الباستوريال

ادل مع بالتب كلمة الوباء الكثيرين يستخدمونوتجدر اإلشارة إلى أن 
                                                

العدوى بين الطب وحديث  (،104بذل الماعون، )ص:  (،10/133انظر: فتح الباري )( 1)
 .(101المصطفى، )ص: 

برقم  (،1431موسى األشعري، )ص:أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي ( 2)
المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار  (،13/94وأبو يعلى في مسنده ) (،19757)

وأخرجه الحاكم في  ،م1984هـ1404الطبعة: األولى،  دمشق، –المأمون للتراث 
وقال: " صحيح على  (،158برقم ) (،1/114المستدرك عن أبي موسى كتاب اإليمان )

وقال:  (،2/221كما قال"، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ) شرط مسلم، وليس
الناشر: دار الكتب ، المحقق: إبراهيم شمس الدين"رواه أحمد بأسانيد أحدها صحيحة"، 

( 2/213هـ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )1417الطبعة: األولى، ، بيروت، العلمية
 .ل الصحيح"وقال:" رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجا

 .(4/37زاد المعاد ) (،7/132انظر: إكمال المعلم )( 3)
 (،84)ص:علي البار بن  محمد .د انظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى،( 4)

محمد عبد  األمراض المعدية، (،207)ص: عثمان الكاديكي .داألمراض المعدية، 
راض المعدية ، األمم1925هـ /1344مطبعة المعارف بمصر  (،147)ص:الحميد 

 .(230 -229) عبد الحميد مشخص وآخرون أمين .ومستجداته العالمية
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ولكن  ،ألن الجائحة هي الوباء العام فيمكن استخدامها بالتبادل ؛كلمة جائحة
بشروط ألن معانيها مختلفة، فمن الناحية الطبية ال يمكن إطالق كلمة جائحة 

ل الوباء يتحو   ىفحت، على وباء لم ينتشر أو أصاب مكان واحد فقط وظل به
أ في االنتشار في دولة تلو إلى جائحة البد أن نفقد السيطرة عليه، ويبد

األخرى دون توقف ودون إيجاد عالج له، خاصة إذا بدأ ينتشر خارج حدود 
الدولة ثم القطر ثم خارج حدود القارة إلى قارة أخرى، ويتحول لوباء 

 (1) .عالميومصدر تهديد 
أنه متى ظهر الوباء بأرض  (2)ذكر الفقهاء حكم الوقاية من األوبئة:  ثانياا:

ن بها عدم الخروج منها، ومن خارجها عدم الدخول فيها، وذلك ى م  كان عل
 إن":قال أنه  اهلل رسول عن ، زيدبن  أسامة ي عنلما رو
 باألرض، بعد بقي ثم قبلكم، األمم بعض به عذب رجز السقم أو الوجع هذا

 وقع ومن عليه، يقدمن فال بأرض، به سمع فمن األخرى، ويأتي المرة فيذهب

                                                

، الموقع على فيروس كورونا: لماذا صنفته منظمة الصحة العالمية وباًء عالمياً  :انظر( 1)
 الشبكة العنكبوتية:

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/ 
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51854975 

 ، بدون تاريخ،الناشر: دار الفكر (،156:ص)الرسالة البن أبي زيد القيرواني  انظر:( 2)
الطبعة: األولى، ، بيروت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي (،278 /13)للقرافي الذخيرة 
دار  (،1/266) أسنى المطالب لألنصاري (،305/ 2) الفواكه الدواني للنفراوي، م1994

 الناشر: (،28/ 2)الغرر البهية لألنصاري  ،اإلسالمي، بدون طبعة، وبدون تاريخالكتاب 
الناشر: دار  (،54/ 1) البن قدامة يالكاف خ،المطبعة الميمنية، بدون طبعة وبدون تاري

 .م1994هـ  1414الطبعة: األولى، ، الكتب العلمية
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ال يخرجكم إال فرار »، وقال أبو النضر: منه الفرار يخرجنه فال بها وهو بأرض
 اليبايعه: "إنللمجذوم من وفد ثقيف الذي أقبل  قوله ، و(1) «منه

، وكل هذا دليل على االحتراز والوقاية من المرض (2)"قد بايعناك فارجع
اء على النفس، وهو ما أمر به األطب بالنظافة وعدم مخالطة المريض حفاظاً 

للحد من انتشار فيروس كورونا مما دل على سبق الشريعة اإلسالمية  حديثاً 
  .للعلم الحديث منذ زمن

ه التشريُع اإلسالمي إلى العديد من عادات النظافة الشخصية،  ولقد وج 
، تحافظ على شخص مسلم أبعد ما باعتبارها من األسباب الوقائية الشرعية

 يكون عن الوباء منها:

فيه والوضوء : للصلوات خمس مرات في اليوم على األقلالوضوء  -
تنظيف ألعضاء الجسد التي تتعرضا للملوثات سواء كانت ظاهرة كاليد 

أن ، ففي الحديث (3)والرأس والقدم، أو باطنة كبواطن الفم واألنف واألذن

                                                

، برقم يث الغارحد باباألنبياء:  بكتا (،4/175) يحهصحأخرجه البخاري في ( 1)
السالم، باب الطاعون والطيرة والكهانة  كتاب (،4/1739)صحيحه مسلم في و (،3473)

 .(2218ونحوها، برقم )
كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه،  (،4/1738) أخرجه مسلم في صحيحه( 2)

 .(2231برقم )
أحمد صبري عبد المنعم عبد د/  ،التدابير الشرعية في األوبئة واألمراض المعديةانظر: ( 3)

التداعيات االجتماعية بعنوان"  المؤتمر العلمي الدولي، ضمن بحوث الحميد
، العاصمة البريطانية لندنم، 2020يونيو  8إلى  6من "، 19-واالقتصادية لفيروس كوفيد

 .(15)ص:
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ر  » عفان بن  عثمان ث  م  ه  ث ال  ي  ل  ك ف  أ  ف غ س  ض  ت و  ُضوء  ف  ا ب و  ع  ، ثُم  د 
ات 

ل ى  ن ى إ  ُيم  ُه ال  ل  ي د  ، ثُم  غ س 
ات  ر  ث  م  ُه ث ال  ه  ج  ل  و  ، ثُم  غ س  ث ر  ت ن  اس  ض  و  م  ض  م 

ل   ُه، ثُم  غ س  أ س  ح  ر  س  ، ثُم  م  ل ك  ث ل  ذ  ى م  ر  ُيس  ُه ال  ل  ي د  ، ثُم  غ س 
ات  ر  ث  م  ف ق  ث ال  ر 

م  ال 
ل ى ال ك ع   ن ى إ  يُم  ل ُه ال  ج  ل ك  ر  ث ل  ذ  ى م  ر  ل  ال ُيس  ، ثُم  غ س 

ات  ر  ث  م  ن  ث ال  ي  ثم قال:  .«ب 
ُسول  اهلل  » ُت ر  أ ي  ا ر  ذ  و  ُوُضوئ ي ه  أ  ن ح  ض   (1) .«ت و 

إذا عطس يغطي  تغطية الوجه هند العطاس: فكان النبي  -
ذاذ وجهه بيده أو بثوبه، ثم يضع يده األخرى على حاجبه، منعاً النتشار الر

أ ن  الن ب ي  » ، فعن أبي هريرة (2)الخارج من فمه أثناء العطاس
  ا غ ض  ب ه  ب ه  و  ه  أ و  ب ث و  ي د  ُه ب  ه  ج  ط س  غ ط ى و  ا ع  ذ  ت هُ ك ان  إ  و   (3) .«ص 

من تعاليم العبادة  أال يتجز ط النظافة بالعقيدة، وجعلها جزءاً ب  ر   -
 يمان باهلل؛ لقول الرسول من اإل والصالة، بل جعلها جزءاً 

قيدة ع، وبهذا كله يجعل اإلسالم مسألة النظافة (4)"الطهور شطر اإليمان"
ليست لمجرد الخوف من كل شؤون حياته، و يللمسلم ف ملزماً  وسلوكاً 

                                                

برقم ، صفة الوضوء وكماله كتاب الطهارة، باب (،204/ 1) هصحيحفي مسلم أخرجه ( 1)
(226). 

د/ أحمد صبري عبد المنعم عبد  ،التدابير الشرعية في األوبئة واألمراض المعديةانظر: ( 2)
 .(15، )ص:الحميد

باب ما جاء في خفض الصوت أبواب األدب،  (،383/ 4ه )سننأخرجه الترمذي في ( 3)
"، هذا حديث حسن صحيح" وقال: (،2745)برقم  ،وتخمير الوجه عند العطاس

 .(7796برقم ) (،325/ 4) المستدركفي  لحاكموا
 .(223)رقم بكتاب الطهارة، باب فضل الوضوء،  ،(202/ 1)أخرجه مسلم في صحيحه، ( 4)
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 (1).المرض وحده
من األمراض  وفي مجال نظافة المكان ثبت في الطب الحديث أن كثيراً 

، وقد يكون (2) األمكنةاق المرء في الشوارع أو المعدية تنتقل عن طريق بص
لمسببات األمراض المعدية دون أن تظهر عليه أعراض المرض،  المرء حامالً 
أنه يتمثل بصحة جيدة، فإذا ما أصاب البصاق جلد اإلنسان فإن  ويبدو ظاهرياً 
 (3) .ب له العدوى ويؤذيهذلك قد يسب  

الحديث والتي تساهم في ومن أهم الوسائل التي توصل إليها العلم 
يبصق اإلنسان على األرض في  أالالوقاية من هذه األمراض وعدم انتشارها 

منديل يرمى بعد ذلك في  يالساحات العامة وغيرها من األماكن، وأن يغيبها ف
، (4) األخرىبالحرق أو بالوسائل الصحية  سلة المهمالت التي تعالج غالباً 

ه إليه ا األمر قبل أن يوج  هذ إلى فعل ه الرسول وقد وج  
بن  الذي رواه سعدالمهتمون بالصحة العامة في هذا العصر، ففي الحديث 

م  : يقول  سمعت رسول اهللقال:   أبي وقاص ا ت ن خ  ذ  إ 
ت هُ  ام  ُيغ ي  ب  نُخ  د  ف ل  ج  س  م  ُدُكم  ف ي ال  ي ُه  ،أ ح  ذ  تُؤ  ب ُه ف  ن  أ و  ث و  م  د  ُمؤ  ل  يب  ج   (5)."أ ن  تُص 

                                                

محمد المسلم، بحث منشور بمجلة  حصال .انظر: الحجر الصحي وأحكامه الفقهية، د( 1)
 .(34م، )ص:2020الجمعية الفقهية السعودية، العدد الخمسون،

البديع زللي، مجلة مركز بحوث ودراسات  عبد، ز العلمي في لفظ الجنابةانظر: اإلعجا( 2)
 .(172:ص، )هـ1428 (،23) المدينة المنورة، العدد

 .(34محمد المسلم، )ص: حصال .انظر: الحجر الصحي وأحكامه الفقهية، د( 3)
 .انظر: المرجع السابق( 4)
ب ذكر العلة التي لها أمر بدفن الصالة، با بكتا (،2/277ه، )سنن أخرجه ابن ماجه في( 5)

  ."إسناده حسن"وقال األلباني في تعليقه:  (،1311)رقم بالنخامة في المسجد، 
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دت أساليب ووسائل و الشريعة في  لعالجيوا الطب الوقائيلقد تعد 
 .هذه األساليب: الحجر الصحي، والعزل الصحي اإلسالمية، ومن

بالصحة على كافة األصعدة  ة اهتمتاإلسالمي يعةالشروالخالصة أن  
الغذاء والدواء و ،والمستويات على صعيد المأكل والمشرب والملبس

والوقاية من األوبئة واألمراض المعدية،  ،وارع والطرقاتالشو ،والمسكن
 .والعالج منها

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بجملة وصايا وقائية، ومنها: 
استعمال الكمامة، وغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر 
كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك، والحرص 

لى ممارسات النظافة التنفسية، وذلك بتغطية الفم واألنف بثني المرفق أو ع
بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فورا 
بإلقائه في سلة مهمالت مغلقة ونظف يديك بمطهر كحولي أو بالماء 

 (1) .والصابون

h 
 

                                                

 منظمة الصحة العالمية: عموق انظر:( 1)
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
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 املبحث األول

 ه، واأللفاظ ذات الصلة مفهوم التباعد بني املصلني، وأنواع

 وفيه مطلبان

 املطلب األول

    لغة واصطالحًا التباعد بني املصلنيتعريف 

 :أواًل: تعريف التباعد بني املصلني باملعنى اإلفرادي
اعد بين شخصين ، ضد تقارب، وبمصدر تباعد  تعريف التباعد لغة:  -أ

ق بينهما وف صل د بين ساقيه: باع -باعدت بيننا األي امُ ، وغيرهما: فر 
ج بينهما، جعل بينهما ات  ساًعا ن ا -فر  ار  ف  ن  أ س  د  ب ي  ب ن ا ب اع  الُوا ر     . (1)ف ق 

ُت ب ه  و اُل ب ُعد  ُيق  ة  ف  ز  م  ه  ال  ب  ب اء  و  ال  ى ب  د  يُع  يٌد و  ًدا ف ُهو  ب ع  م   بُع  ُء ب الض  ي  ب ُعد  الش 
ث ُل: ب عُ  د  م  اع  ت ب  تُُه و  د  ع  أ ب  تُُه و  د  ع  ت ب  اس  ًة و  د  اع  ُت ُمب  د  ب اع  يًدا و  ع  ن ُهم  ت ب  ُت ب ي  د  ب ع  د  و 

ُت  د  ن ى ت ب اع  ع  اًدا ب م  ع  ب  إب  ه  ذ  ُت ف ي ال م  د  ع  أ ب  يًدا و  ته ب ع  د  د     (2) .ع 

ًدا جاء في مختار الصحاح:"  م   بُع  ( ب الض  ق د  )ب ُعد  ب  و  ُقر  دُّ ال 
ُد( ض  ُبع  )ال 

يًدا( ف ُهو   ع  ُه ت ب  د  ُه( و  )ب ع  د  ُرُه و  )ب اع  ي  ُه( غ  د  ع  ٌد( و  )أ ب  يٌد( أ ي  )ُمت ب اع  ُد(  .)ب ع  ب ع  و  )ال 
م   د  خ  م  و  اد  د  ك خ  ُع ب اع  م  ن  ج  ت ي  ت ح  ب   .ب ف  ب ابُُه ط ر  ( و  د  ُك و  )ب ع  ال  ه  ُد أ ي ًضا ال  ع  ب  ال  و 

ٌد( د   .ف ُهو  )ب اع  ع  ت ب  يًداو  )اس  ُه ب ع  د  ُه( ع  د  ع  ت ب  ( و  )اس  د  اع  ن ا  .( أ ي  )ت ب  ا أ ن ت  ع  م  و 
                                                

  .(19من اآلية ) سورة سبأ:( 1)
علي الفيومي ثم بن  محمدبن  أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرانظر: ( 2)

  .بيروت، الناشر: المكتبة العلمية( 53/ 1)العباس الحموي، أبو 
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عُ  م  ال ج  ُد و  اح  و  يه  ال  ي ف  ت و  يد  ي س  ع  ب  ن ا ب  تُم  م  ا أ ن  م  ( و 
يد  ع  ب  ُ  .)ب  : ك ب  اهلل  لُُهم  ق و  و 

ه   ه  ج  ل ى و  اُه ع  ق  ، أ ي  أ ل  يه  ( ل ف  د  ُد  .)األ  ب ع  ع  األ  ب  ائ ُف و  ال خ  ائ ُن و  و   .أ ي ًضا ال خ 
ا  ذ  ف ي ن  إ  ان  ي ُكون ان  ظ ر  م  ا اس  ُهم  ُل و  دُّ ق ب  ُد( ض  ب  و  )ب ع  دُّ األ  ق ار  ُد( ض  )األ  ب اع 
ا  ت ُهم  اط ب  ب ن ي  ُمخ  م  ال  ل  ه  ل ع  ل ي  اف  إ  ف ت  ال ُمض  ذ  ت ى ح  اف ُة ف م  ض  ا اإل   ُلُهم  أ ص  ا و  يف  أُض 

ل ى ا ا ال  ع  اًبا أل  ن ُهم  ر  ع  ا إ  ُخلُُهم  مُّ ال  ي د  ذ  ك ان  الض  ؛ إ  ي ان 
ن  ب  ا م  ل م  أ ن ُهم  ُيع  م   ل  لض 

ت د   ُمب  ق ع  ال  و  ال  م  ل  و  اع  ف  ق ع  ال  و  ا م  ُلُح ُوُقوُعُهم  ر   أي ص  ب  ال خ  لُُهم   .و  ق و  ُد، ُهو  و  ا ب ع  : أ م 
ط اب   ُل ال خ     (1) ".ف ص 

ال يخرج المعنى االصطالح للتباعد عن : اصطالحاا تعريف التباعد  -ب
فقدان االت صال أو قيام العداء بين األقارب أو المعنى اللغوي، فهو 

 (2) .الزمالء بسبب عدم االت فاق

مسافة بينه وبين من  كتر  والمقصود به هنا التباعد بين المصلين ب
 .يجاوره، وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه

 تعريف الصالة لغة وشرعاا: -ب
ل    ومنه قوله تعالى: ،الدعاء بالخير تعريف الصالة لغة: -1 ص  م إ ن   ﴿و  ل يه  ع 

ك ٌن  الت ك  س  ، وبه سميت الصالة لتضمنها ، أي: ادع لهم(3) ل ُهم﴾ص 
                                                

عبد القادر الحنفي بن  أبي بكربن  مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمدانظر: ( 1)
الدار  -الناشر: المكتبة العصرية ، حقق: يوسف الشيخ محمدالم( 1/37)الرازي 

 .م1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، ، صيدا –النموذجية، بيروت 
بمساعدة فريق  ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرةانظر: ( 2)

 .م2008 -هـ  1429الطبعة: األولى، ، الناشر: عالم الكتب (،226/ 1) عمل
 .(103)من اآلية  سورة التوبة:( 3)
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حمة الدعاء واالستغفار، قال ابن منظور:" ال ى: الر   ت ع 
ن  اهلل   الُة م  ، والص 

اُت ا قاله أبو ويؤيده م ل و  م بكر: الص  حُّ ا الت ر  ن اه  ع  ال ى:  .م  لُُه ت ع  ق و  ن  اهلل   و  إ 
ل ى الن ب ي   لُّون  ع  ت ُه يُص  الئ ك  م  ُموناآلية" (1 )...و  ح  والصالة ، (2) "؛ أ ي يت ر 
 (3) .واحدة الصلوات المفروضة

ف  تعريف الصالة شرعاا: -2 متقاربة وإن  الصالة بتعاريف الفقهاءعر 
 اختلفت ألفاظها، ومنها: 

عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط  هي": عند الحنفية -
 (4) ."محصورة في أوقات مقدرة

واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محدودة وعند المالكية:"  -
 (5)."تقترن به أفعال مشروعة

                                                

 .(368:)أبي بكر الرازي، صبن  مختار الصحاح، محمدانظر: ( 1)
 .(56سورة األحزاب: من اآلية )( 2)
 .(465/ 14العرب )انظر: لسان ( 3)
عليها ( 1/37)الموصلي مودود بن  محمودبن  عبد اهللالمختار، االختيار لتعليل انظر: ( 4)

محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين  تعليقات: الشيخ
بيروت،  -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -الناشر: مطبعة الحلبي  (،سابقاً 

مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، حسن ابن ، م1937 -هـ  1356تاريخ النشر:  (،وغيرها
الطبعة: ، الناشر: المكتبة العصرية، رزوراعتنى به وراجعه: نعيم ز( 71، )عمار الشرنباللي

 .م2005 -هـ  1425األولى، 
( 138/ 1رشد القرطبي )بن  أحمدبن  أبو الوليد محمد ،المقدمات الممهداتانظر: ( 5)

 .م1988 -هـ  1408الطبعة: األولى، ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي
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تتمة بالتسليم مع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مخ"وقال بعضهم: 
 (1) ."النية بشرائط مخصوصة

 (2) ."أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعند الشافعية:" -

عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير وعند الحنابلة:"  -
 (3) ."مختتمة بالتسليم

أن تعاريف الفقهاء للصالة قريبة من حيث المعنى فهي"  الخالصةو
 ."عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم

 :ثانيًا: تعريف التباعد بني املصلني بالرتكيب اإلضايف 

ك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره، وبينه وبين من يصلي أمامه تر  
  (4) .من التالصق المسبب النتقال العدوى وخلفه؛ تحرزاً 

جماعة، يقف فيها المأمومون خلف اإلمام  صالةفصالة المتباعدين هي 
كثر، خشية انتقال عدوى هذا الوباء؛ أمتباعدين، بعضهم عن بعض، ذراعين ف

                                                

، الناشر: دار الفكر (،377/ 1لحطاب )، امواهب الجليل في شرح مختصر خليلانظر: ( 1)
 .م1992 هـ1412الطبعة: الثالثة، 

الناشر: دار الفكر  (،35/ 1)األنصاري، زكريا  ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالبانظر: ( 2)
  .م1994هـ/1414الطبعة: ، للطباعة والنشر

يروت الناشر: دار الكتب العلمية، ب (،263/ 1) المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح،انظر: ( 3)
 .م 1997 -هـ  1418الطبعة: األولى، ، لبنان –

انظر: جسور، نشرة دورية شهرية، تصدر عن األمانة العامة لدور وهيئات اإلتاء في ( 4)
  .(34هـ، ص:)1441ذو القعدة ( 15العالم، عدد )
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   (1) .األرض الذي عم  

 يتنوع التباعد بين المصلين إلى نوعين: : أنواع التباعد بين المصلين

ر بمسافة وآخ التباعد بين مصل    ، أي:التباعد بين المناكبالنوع األول: 
حيث  المصلين في الصف، تراص  ، فهنا ال يتحقق (2) .أو أكثر ال تقل عن متر

 (3) .كون هناك مسافة متر بين المصلي والذي عن يمينه والذي عن شمالهي

ك المصلي مسافة بينه وبين من التباعد بين الصفوف: تر  النوع الثاني: 
، ويحاذي القائمين (4) رجالفُ إتمام األول فاألول، وسد و يصلي أمامه وخلفه؛
م صدر أحد وال شيء منه على من هو بجنبه، وال يشرع فيها؛ بحيث ال يتقد  

                                                

بدون  (،1محمد العرعور، ص:)بن  انظر: تأصيل فقهي لحكم صالة المتباعدين، عثمان( 1)
  .هـ1441رمضان  30طبعة 

 الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالميةانظر: ( 2)
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019  

جاسر مطلق مطلق  .التباعد بين صفوف المصلين في زمن جائحة كورونا، دانظر: ( 3)
  .هـ1441، بدون طبعة،كلية الشريعة، جامعة الكويت( 2ص:) الجاسر،

مسافة، الخالء بين شيئين  ب،ثق  رج، وهي فُ  رجاتفُ  رجةفُ  الفاء، جمع: بضم رجالف  ( 4)
والمقصود بها في الحديث هو: الخلل الذي يكون بين المصلين  .والشق في كل شيء

محمد بن  أبو السعادات المبارك، واألثر النهاية في غريب الحديثانظر:  .في الصفوف
بن  هللاعبد ابن  هللاعبد ابن  محمد، مال األعالم بتثليث الكالمإك (،3/815)الجزري 

الناشر: جامعة أم  ،حمدان الغامديبن  : سعدتحقيق( 2/476) مالك الطائي الجياني
  .(2/341) ابن منظور ،لسان العربم، 1984 المملكة العربية السعودية ،القرى
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  (1) .األول، وال يقف في صف حتى يتم ما قبله في الصف الثاني حتى يتم  

ولو اقتدى باإلمام في وقد أشار إلى ذلك العالمة الكاساني في البدائع:" 
جاز؛ ألن المسجد على تباعد أطرافه  أقصى المسجد واإلمام في المحراب

 (2) ."جعل في الحكم كمكان واحد

 

 

h 

                                                

بيروت،  -دار الكتب العلمية الناشر:  (،354/ 2البناية شرح الهداية، للعيني )انظر: ( 1)
 (،226/ 4) ، النوويالمجموع شرح المهذب ،م 2000هـ  1420الطبعة: األولى، ، لبنان

 (،25موقف المأموم واإلمام، للجويني )ص ، مطبعة المنبرية، بدون طبعة، وبدون تاريخ
الناشر: المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة ، المحقق: فيصل يوسف العلي

، 39/ 2اإلنصاف، للمرداوي ) ،م2004 -هـ 1425الطبعة: الثانية ، لعاصمة، الكويتا
  .بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار إحياء التراث العربي( 40

الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار الكتب العلمية (،1/145)الكاساني ، بدائع الصنائعانظر: ( 2)
 .م1986هـ 1406
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 انياملطلب الث

تسوية  -األلفاظ ذات الصلة )تراّص الصفوف يف الصالة 

 الصفوف يف الصالة(

 أواًل: تراّص الصفوف يف الصالة: 
الصفوف، وسد الفرج، وإتمام الصف  ال شك أن األصل هو رص  

قامة إنه مو، لاألول فاألو ن المعلوم أن لتسوية الصفوف شأ ًنا عظيًما في إ 
ها وتمامها، وفي ذلك من الفضل واأل جر وائتالف القلوب  ن  الصالة وُحس 

ما ، ومن ذلك (1) المطهرةواجتماعها؛ ما شهدت به النصوص من السنة النبوية 
ف  " :من قول النبي  مالك بن  أنس جاء عن وا الص  أ ت مُّ
 ، ل  ر  األ  و  خ  ُمؤ  ف   ال  ي ُكن  ف ي الص  ل  ص  ف  ن  ن ق  ا ك ان  م  ، ف م  يه  ي ي ل   (2) ."ثُم  ال ذ 

وا" :داود أبي ولفظ ف   أ ت مُّ ، الص  م  د  ُمق  ي ثُم   ال  ، ال ذ  ا ي ل يه  ن   ك ان   ف م  ص   م   ن ق 
ي ُكن   ل  ف    ف ي ف  ر   الص  خ  ُمؤ   (3) ."ال 

                                                

صفوف  في"البحوث اإلسالمية" توضح حكم التباعد بين المصلين بـ ة الفتوى لجنانظر: ( 1)
  م، وانظر الموقع:2020يونيو  27السبت، ، الصالة

https://www.youm7.com/story/2020/6/27 

  وانظر

https://www.elmogaz.com/613610  

ح على شرط إسناده صحيوقال:"  (،12352)برقم ( 355/ 19)أخرجه أحمد في مسنده ( 2)
 .(818)، برقم الصف المؤخر، كتاب اإلمامة (،93/ 2)ه سننفي  "، والنسائيالشيخين

 (،671)كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف، برقم ( 180/ 1) هسنن فيأبو داود أخرجه ( 3)
مصدر الكتاب: برنامج منظومة  (،1/2)وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود، 

═ 
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ي   أ ن    أنس عنو وا :ق ال    اهلل    ن ب  ،  " ُرصُّ ُصُفوف ُكم 
بُو ق ار  ا، او  ن ه  اُذوا ب ي  ح  " و  ن اق   (1) .ب األ  ع 

دُ فقال:  بسنده،روى النسائي و م  ن ا ُمح  ر  ب  د  اهلل   بن  أ خ  ب  ك  بن  ع  ار  ُمب  ال 
د   ث ن ا أ ب اُن ق ال  ح  د  ام  ق ال  ح  ش  ث ن ا أ بُو ه  د  يُّ ق ال  ح 

م  ر   ُمخ  ث ن ا ال  د  ُة ق ال  ح  ت اد  ث ن ا ق 
ي   أ ن ٌس: أ ن   ي  اهلل   ق ال  ن ب  ال ذ  ن اق  ف و  اُذوا ب األ  ع  ح  ا و  ن ه  بُوا ب ي  ق ار  وا ُصُفوف ُكم  و  اصُّ ر 

ى  ن  ي أل  ر  ه  إ   ب ي د 
د  م  ُس ُمح  ا  الشَّيَاِطينََن ف  ف   ك أ ن ه  ل ل  الص  ن  خ  ُخُل م  ُف ت د  ذ   َ(2) .ال ح 

رحمه اهلل  -قال الخطابي َ:الصفوفَتسويةَفيَبهَالمأمورَالتراصَومعنى
ومنه  بينها،ضموا بعضها إلى بعض وقاربوا  معناه: صفوفكم( )رصواقوله : -

ُصوٌص  رص  البناء قال تعالى  ر    (3)ك أ ن ُهم بُني اٌن م 

                                                
═ 

من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -التحقيقات الحديثية 
 .باإلسكندرية

 كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف، برقم( 179/ 1) هسنن فيأبو داود أخرجه ( 1)
/ 2)ه سننفي النسائي و (،1/2)داود، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي  (،667)

 .(815)، برقم صفوف والمقاربة بينهاحث اإلمام على رص ال، باب كتاب اإلمامة (،92
كتاب اإلمامة، باب حث اإلمام على رص  الصفوف  (،92/ 2)ه سننفي  النسائي أخرجه( 2)

الناشر: مكتب المطبوعات ، ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة815والمقاربة بينها، برقم 
صحيح وصححه األلباني في  م،1986 هـ 1406الطبعة: الثانية، ، حلب –اإلسالمية 

مصدر الكتاب: برنامج منظومة  ،بترقيم الشاملة آلياً  (،459/ 2وضعيف سنن النسائي )
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -التحقيقات الحديثية 

 .باإلسكندرية
 .(4: من اآلية: )الصفسورة ( 3)
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 (1)هى انت .باليمنويقال إنها أكثر ما تكون  صغار،سود  موالحذف: غن

ضكُم  -رحمه اهلل-قال السندي و ام  ب ع  م  ان ض  ( ب  وا ُصُفوفُكم  اصُّ له )ر  : "ق و 
ل  ن  ال ف ص  ي ن  م  ف  ا ب ي ن ص  لُوا م  ع  : ا ج  ا( أ ي  ن ه  بُوا ب ي  ق ار  اء )و  و  ل ى الس  ل ى ب ع ض ع  إ 

ل ى ب ع ض" انتهى ُفوف إ  ب ب ع ض الصُّ ر  ُث ي ق  ي   .ق ل ياًل، ب ح 

: ق ال  -رحمه اهلل-ابن المنذر وقال  د  ق ال  ي  يٌّ عن أ ب ي ُعب 
ل  ك ي ع  :" ح 

ُه  ن  م  ل ٌل، و  ن ُهم  خ  ت ى ال  ي ُكون  ب ي  ، ح  ض  ب ع  ُضُهم  ب  ق  ب ع  ت ص  اصُّ أ ن  ي ل  : الت ر  يُّ
ائ  ك س  ال 

 : ل  ج  ز  و  ُل اهلل  ع  ُصوٌص ق و  ر  ي اٌن م   ( 3) .انتهى  (2)ك أ ن ُهم  بُن 

: "والمراد بتسوية الصفوف إتمام األول -رحمه اهلل-وقال النووي 
الفرج ويحاذى القائمين فيها بحيث ال يتقدم صدر أحد وال  فاألول وسد  

وال  ،األول شيء منه على من هو بجنبه وال يشرع في الصف الثاني حتى يتم  
  (4) انتهىيقف في صف حتى يتم ما قبله" 

ٌع -ه اهللرحم-عبد البر ابن وقال ت م  ٌر ُمج  ُفوف  ف ُهو  أ م  ي ة  الصُّ و  :" وأما ت س 
" يه  ةٌ ف  ير 

ُم ك ث  ال  ه  الس  ي  ل  ي   ع  ن  الن ب  ث اُر ع  اآل  ، و 
ه  ي  ل  ع 

ي ُة (5) و  ا ت س  أ م  ، وقال أيضاً: " و 
                                                

الطبعة: األولى ، حلب، عة العلميةالناشر: المطب( 1/184) ، الخطابي،معالم السنن انظر:( 1)
 .م1932، هـ 1351

 .(4: من اآلية )الصفسورة ( 2)
، محمد حنيفبن  تحقيق: أبو حماد صغير أحمد (،4/178األوسط البن المنذر )انظر: ( 3)

 .م1985هـ،  1405الطبعة: األولى ، السعودية، الرياض، الناشر: دار طيبة
 .(4/226المجموع للنووي )انظر: ( 4)
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار ( 28/  2) االستذكار انظر:( 5)

 .م2000- 1421الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 
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ت ةٌ  ا متواترة من طرق شتى صحاح كله ث اب  يه  ث اُر ف  ة  ف اآل  ال  ُفوف  ف ي الص  ف ي  الصُّ
ُسول  اهلل    ر  ر  ل ك   أ م  ين  ب ذ  د  اش   الر 

اء  ُخل ف  ل  ال  م  ع  ُفوف  و  ي ة  الصُّ و  ت س 
اء  ف يه   ن  ال ُعل م  ا ب ي  يم  ف  ف  ال  ا ال  خ  ا م  ذ  ه  ُه، و  د   (1) ."ب ع 

 : ثانيًا: تسوية الصفوف يف الصالة
ي الصالة، اختلفت عبارات أهل العلم في تفسير معنى تسوية الصفوف ف

رحمه اهلل: "والمراد بتسوية الصفوف اعتدال  -لذلك قال الحافظ ابن حجر 
 (2) .بها على سمت  واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف" القائمين

فذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بتسوية الصفوف أصالة 
 وسد   تراص  ال ت واحد، وقد يدخل فيه تبعاً ليكون على سم   ؛محاذاة الصف
وشيخ اإلسالم ، (4) العيدواإلمام ابن دقيق ، (3) الحنابلة ظاهر قولالفرج، وهذا 

  .(5) ةتيميابن 

: "التسوية المسنونة في الصفوف هي -رحمه اهلل -قال اإلمام المرداوي 

                                                

 .(288/  2انظر: المرجع السابق )( 1)
 .(207/ 2نظر: فتح الباري البن حجر )ا( 2)
 .(39/ 2) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي نظر:ا( 3)
الناشر: مطبعة  (،2 17/ 1نظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد )ا( 4)

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، السنة المحمدية
تيمية، ابن مفلح  ابن الدين لمجد المحرر مشكل النكت والفوائد السنية علىنظر: ا( 5)

الشرح الممتع، ابن ه، 1404 الثانية،: ض، الطبعةالريا المعارف، مكتبة: الناشر (،1/115)
 .هـ 1428 - 1422الطبعة: األولى، ، دار النشر: دار ابن الجوزي (،۳/10)عثيمين 
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 (1) ."واألكعب دون أطراف األصابع محاذاة المناكب

ها على ب: اعتدال القائمين وقال اإلمام ابن دقيق العيد: "تسوية الصفوف
، وقد تدل تسويتها أيضاً  د  اح  ت  و  م  ج فيها، بناء على التسوية ر  الفُ  على سد   س 

ى األول والثاني أمر مطلوب، وإن نالمعنوية، واالتفاق على أن تسويتها بالمع
  (2) ."كان األظهر: أن المراد بالحديث األول

والمسنون للصفوف  :"-اهللرحمه  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
خمسة أشياء، مبناها على أصلين، على اجتماع المصلين، وانضمام بعضهم 

هم وتستقيم، ويتحقق بلتجتمع قلو ؛هم واستوائهمتإلى بعض، وعلى استقام
 ..وزماناً  معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصالة مكاناً 

وذلك  مه، حتى يكون كالقدح،يتسوية الصف وتعديله وتقو أحدها:
والثاني:  .عاب، دون أصابع الرجلينب والك  ك  محاذاة بالمناكب والرُّ ليحصل با

رج، حتى يلصق الرجل منكبه بمنكب الرجل، التراص فيه وسد الخلل والفُ 
تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض، حتى يكون  الثالث:و .وكعبه بكعبه

 .أذى المصلين غير ازدحام يفضي إلىن سجود المؤخر خلف مقام المقدم، م
 .نو من اإلماملالجتماع، والدُّ  تكميل األول فاألول، تحقيقاً  والرابع:

على أنه  فدل   (3) .الصف"توسط اإلمام، وهو أن يكون في وسط  والخامس:
                                                

 .(39/ 2اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) نظر:ا( 1)
 .(2 17/ 1نظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد )ا( 2)
، البن تيميةوالشرح ، البن قدامة عمدة الفقهالشرح كتاب صفة الصالة من ظر: نا( 3)

أحمد المشيقح، دار العاصمة بن  ضبط نصه وحققه وعلق عليه: عبد العزيز (،42)ص:
 .م2008هـ 1429للنشر والتوزيع، الطبعة األولى
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  .وتكميل الصفوف ر بين تسوية الصف والتراص  غاي  يُ 

وذهب آخرون إلى أن المراد بتسوية الصفوف إتمام الصف األول 
م صدر أحد عن رج ومحاذاة القائمين فيها بحيث ال يتقد  الفُ  ، وسد  فاألول

 .(2) المالكيةوبعض  ،(1) الشافعيةأحد، كل ذلك على حد سواء، وهو قول 

: "والمراد بتسوية الصفوف إتمام األول -رحمه اهلل -قال اإلمام النووي 
د وال م صدر أحرج ويحاذي القائمين فيها بحيث ال يتقد  الفُ  فاألول وسد  

وال  ،األول شرع في الصف الثاني حتى يتم  بجنبه وال يُ  شيء منه على من هو
 (3) .قبله" يقف في صف حتى يتم ما

 : "وهو اعتدال القامة بها على سمت واحد،-رحمه اهلل -وقال الزرقاني 
  (4) ".ل الذي في الصفالخل   سد   اد بها أيضاً ر  ويُ 

ق ب ُمراعاة األمور لصفوف ومما تجدر اإلشارة إليه أن  تسوية ا تتحق 
 التالية:

هذه و على أحد، ال بصدره، وال بكعبه، أحدم وهي: أال يتقد  : المحاذاة -1 

                                                

/ 1ي )لألنصارالمطالب،  نىسأو (،226/ 4نظر: المجموع شرح المهذب، للنووي )ا( 1)
229). 

بجوار محافظة ، الناشر: مطبعة السعادة (،279/ 1نظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي )ا( 2)
تحقيق: طه عبد ( 545/ 1شرح الزرقاني على الموطأ ) ،هـ 1332الطبعة: األولى، ، مصر

 .م2003هـ 1424الطبعة: األولى، ، القاهرة، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، سعد الرؤوف
 .(226/ 4نظر: المجموع شرح المهذب، للنووي )ا( 3)
 .(545/ 1نظر: شرح الزرقاني على الموطأ )ا( 4)
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 (1) .تسوية الصف واجبةفي  المحاذاة

ف   -2 ن كماله، وكان النبي التَّراصُّ في الصَّ  يأمر ، فإن  هذا م 
ب   بذلك، ت هُ  ون د  وا أن أم  ون ،رب  ها عند ئكةُ المال تصفُّ  كما يصفُّ  يتراصُّ

جاً المرا ولكن فاألول، األول ويكملون ُعوا ُفر  د بالت راص   أن ال ي د 
: يقول للشياطين، وليس المراد الت زاحم؛ ولهذا كان النبي 

، أ ق يُموا" ُفوف  ا الصُّ ن م  ون   ف إ  ئ ك ة   ب ُصُفوف   ت ُصفُّ ال  م  اُذوا ال  ح   ب ي ن   و 
، ن اك ب  م  واو   ال  ، ُسدُّ ل ل  ل ينُوا ال خ  ي ف ي و  د  ، أ ي  ان كُم  و  خ  ال   إ  ات  و  ُروا ُفُرج   ت ذ 
" ط ان  ي  ل لش 
(2). 

فوف، فال يُشرع في إكماَل األول فاألول-3 ن استواء  الصُّ ، فإن  هذا م 
ب  النبي  فُّ األول، وقد ن د  ف   الثاني حتى ي كُمل  الص   الص 

ف    الن  داء   في ما الناُس  يعلم لو: "قالف األول الصف    تكميل إلى  والص 
؛ ُموا" لم ثم األول  ت ه  ُموا عليه الس  ت ه  يجدوا إال أن ي س 

يعني: يقترعون ، (3)
 .عليه

فوف التقارب  فيما بينها-4 ن تسوية الصُّ مام؛ ألنهم وم  ، وفيما بينها وبين اإل 
                                                

 .(3/13)الشرح الممتع، ابن عثيمين انظر: ( 1)
في  وأبو داود، عمربن  من حديث عبد اهلل (،5724برقم ) (،2/98أخرجه اإلمام أحمد )( 2)

في  تسوية الصفوف؛ والحاكمكتاب الصالة، باب  (،666)برقم ( 1/178سننه، )
 .وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي( 1/213)المستدرك 

 ، برقماألذان، باب االستهام في األذان بكتا( 126/ 1) هصحيح في أخرجه البخاري( 3)
-129) الصالة، باب تسوية الصفوف بكتا( 325/ 1) هصحيح في ؛ ومسلم( 615)

 .من حديث أبي هريرة (،437
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ن االجتماع: وال اجتماع  كامل مع جماعةٌ، والجماعُة مأخوذةٌ م 
فوُف بعضها إلى بعض كان أفضل، وقد جاء  التباعد، فكلما ق ُرب ت الصُّ

ن  أ ن س   ال ك  بن  ع  ي    م  ن  الن ب   أ ق يُموا: "ق ال   ، ع 
، ن  ي ُصُفوف ُكم  اُكم   ف إ  ن   أ ر  اء   م  ر  ي، و  ر  ك ان   ظ ه  ُدن ا و  ُق  أ ح  ز  ب هُ  يُل  ن ك   م 
ن ك ب   ، ب م  ه  ب  اح  م   ص  ق د  ه   هُ و  م  د     .(1)"ب ق 

جود  وزيادة يسيرة ُع للسُّ دُّ الُقرب: أن يكون بينهما مقدار ما ي س   (2) .وح 

مام  -5 ن اإل  نسان  م  فوف  وكمالها: أن يدنَو اإل  ن تسوية الصُّ ؛ لقول النبي م 
" :ي ن  ُكم   ل ي ل  ن  م   أُولُو م  ال  ى األ  ح  النُّه  ين   ثُم   و   ،(3)"ي ُلون ُهم ال ذ 

 (4) .كان أقرب  كان أ ولى وكل ما

h 
                                                

األذان، باب إقبال اإلمام على الناس، عند  بكتا( 145/ 1أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)
الصالة، باب تسوية  بكتا( 1/323) صحيحه،مسلم في ، و719برقم  تسوية الصفوف،
 .من حديث أبي مسعود (،432) الخ، برقم ....الصفوف وإقامتها

 .(3/14)ن نظر: الشرح الممتع، ابن عثيميا( 2)
باب إلزاق المنكب بالمنكب  كتاب اآلذان،( 146/ 1)في صحيحه ه البخاري أخرج( 3)

الصالة،  بكتا( 1/323) صحيحه،في  مسلمو (،725، رقم )والقدم بالقدم في الصف
  .(122)( 432باب تسوية الصفوف وإقامتها )

 .(3/15)ابن عثيمين الشرح الممتع، نظر: ا( 4)
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 املبحث الثاني

 يف املسجد حكم صالة اجلماعة

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول

 التعريف بصالة اجلماعة وفضلها

 لغة واصطالحًا: أواًل: التعريف بصالة اجلماعة
والجمُع: تأليف الجماعة في اللغة من الجمع،  الجماعة لغة:تعريف  -أ

ق؛ والم سجُد الجامُع: الذي يجمع أهله، نعٌت له؛ ألنه عالمة المتفر  
لالجتماع، ويجوز: مسجد الجامع باإلضافة، كقولك: الحُق اليقيُن، وحقُّ 

الشي اليقين؛ ألن إضافة  وحقاليقين، بمعنى: مسجد اليوم الجامع، 
الشيء إلى نفسه ال تجوز إال على هذا التقدير، والجماعة: عدد من الناس 

، واستعملت في غير الناس فقالوا جماعة الشجر، واحديجمعهم غرض 
 (1) .وجماعة النبات، وبهذا المعنى تطل ق على عدد كل شيء وكثرته

تُطلق الجماعة في االصطالح على عدد من : اا اصطالح الجماعةتعريف  -ب
الجماعة مأخوذة من ويقول الكاساني:"  يجمعهم غرض واحد، الناس،

فأقل من  "، ويقول:"تحقق به االجتماع اثنانمعنى االجتماع، وأقل ما ي
                                                

القاموس المحيط،  (،8/55)الجيم، باب العين،  انظر: لسان العرب، ابن منظور، فصل( 1)
صالح السدالن، .(، صالة الجماعة، د917)للفيروز آبادي، باب العين، فصل الجيم، ص 

 .هـ1416دار بلنسية، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة الثالثة  (،13)ص 



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2066 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

، وسميت (1) "تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع اإلمام واحد
صالة الجماعة: الجتماع المصلين في الفعل: مكاًنا وزماًنا، فإذا أخلوا 

واتفق ، بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيًّا عنه باتفاق األئمة
لوات الخمس في المساجد من أوكد العبادات، المسلمون على أن الص

 (2) .وأجل الطاعات، وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر اإلسالم

" ارتباط صالة المأموم بصالة اإلمام بشروط الجماعة:  صالةتعريف  -ج
مخصوصة، وإذا ورد في الشرع أمر بصالة أو حكم معلق عليها أو متصل 

 (3) .الشرعية" بها انصرف بظاهره إلى الصالة

هي االرتباط الحاصل بين صالة اإلمام فحقيقة صالة الجماعة:" 
 (4) ." والمأموم

  ثانيًا: فضل صالة اجلماعة:

 الصالة مع الجماعة لها فضائل كثيرة، منها ما يأتي:
                                                

صالح  .صالة الجماعة، د (،1/156)انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني ( 1)
وزارة  (،15/280)الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف بالكويت،  (،14)السدالن، ص 

 .األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت
قاسم العاصمي الحنبلي بن  محمدبن  عبد الرحمن ،حاشية الروض المربعانظر: ( 2)

 .هـ 1397الطبعة: األولى (،الناشر: )بدون ناشر( 255/ 2النجدي )
 .(14)صالح السدالن، ص  .انظر: صالة الجماعة، د( 3)
( 8انظر: أحكام صالة الجماعة والمسبوق في الفقه اإلسالمي، مرام زايد عقل، ص:)( 4)

أطروحة قدمت استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع 
 .م2016نابلس، فلسطين  بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في
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، (1) الصالة في جماعة سبٌب في رفع الدرجات وزيادة الحسنات -1
الجماعة مثل أجر صالة فالمصلي مع جماعة يحصل له من صالة 

أن  --عمر بن  عبد اهلل؛ لحديث (2) مرةالمنفرد سبع وعشرين 
قال: " صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع  رسول اهلل 

ولفظ مسلم: "صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ  .وعشرين درجة"
وفي لفظ له: " صالة الرجل في جماعة تزيد  .بسبع وعشرين درجة"

وعن أبي سعيد الخدري  .(3) حده سبًعا وعشرين"على صالته و
  أنه سمع النبي  يقول: " الجماعة تفضل صالة

 .(4) الفذ   بخمس وعشرين درجة"

لحديث أبي الدرداء ؛ (5) الشيطان منيعصم اهلل بالصالة مع الجماعة  -2
  قال: سمعت رسول اهلل  يقول: "ما من ثالثة في

                                                

 .(29)صالح السدالن، ص  .انظر: صالة الجماعة، د( 1)
الناشر: دار ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي (،152/ 3) انظر: نيل األوطار للشوكاني،( 2)

سبل ، سبل السالم للصنعاني، م1993 -هـ 1413الطبعة: األولى، ، الحديث، مصر
 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، يثالناشر: دار الحد (،358/ 1السالم )

كتاب األذان، باب فضل صالة الجماعة، برقم  (،131/ 1)أخرجه البخاري في صحيحه ( 3)
كتاب المساجد، باب فضل صالة الجماعة،  (،450/ 1) ومسلم في صحيحه (،645)

 .(650برقم )
لجماعة، برقم كتاب األذان، باب فضل صالة ا (،131/ 1)أخرجه البخاري في صحيحه ( 4)

(646). 
منشور على موقع شبكة األلوكة،  (،23القحطاني، ص: ) دسعي .، دصالة الجماعةانظر: ( 5)

 www.alukah.net وينظر الموقع:
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، إال قد استحوذ عليهم (1) الصالةقرية وال بدو  ال تقام فيهم 
 .(3)، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"(2)الشيطان

وبراءة من النفاق لمن صل ى هلل أربعين يوًما في جماعة  الناربراءة من  -3
قال: قال رسول اهلل  ؛ لحديث أنس (4) اإلحراميدرك تكبيرة 
ي جماعة يدرك التكبيرة : "من صلى هلل أربعين يوًما ف

 .(5)األولى ُكت ب  له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق"

؛ (6)يمسيمن صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان اهلل وأمانه حتى  -4
                                                

عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي،  .: أي جماعةال تقام فيهم الصالة( 1)
 .هـ 1415عة: الثانية، الطب، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  (،2/176)

 : أي غلبهم وحولهم إليه، عون المعبود شرح سنن أبي داود،استحوذ عليهم الشيطان( 2)
(2 /176).  

، باب في التشديد في ترك الجماعةكتاب الصالة،  (،150/ 1)أخرجه أبو داود في سننه ( 3)
في ترك  التشديد ، بابكتاب اإلمامة (،106/ 2) هسننوالنسائي في  (،547برقم )
 (،330/ 1) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، (،6/446، وأحمد، )847، برقم الجماعة

 .(491/ 2) ،صحيح وضعيف سنن النسائيوحسنه األلباني في 
 .(23القحطاني، ص: ) دسعي .، دصالة الجماعةانظر: ( 4)
برقم  كتاب الصالة، باب فضل التكبيرة األولى، (،8/ 2)أخرجه الترمذي في سننه ( 5)

مصدر  (،1/241)األلباني، محمد ناصر الدين  وفي صحيح سنن الترمذي، (،241
من إنتاج مركز نور اإلسالم  -المجاني  -الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 

محمد ناصر ، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية
 .الطبعة: الخامسة، الرياض–الناشر: مكتبة المعارف( 409برقم ) (،1/98)األلباني، الدين 

 ( 25القحطاني، ص: ) دسعي .، دصالة الجماعةانظر: ( 6)



 الفقه املقـــــارن

 2069 م2020هـ / 1442العدد الثالث: مجادى األوىل    

: قال: قال رسول اهلل   عبد اهللبن  لحديث جندب
شيء؛ ، فال يطلبنكم اهلل من ذمته ب(1) اهلل"من صلى الصبح فهو في ذمة 

ي كب هفإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم 
على وجهه في نار  (2) 

 .(3)جهنم"

يدعون لمن  ، فهم(4) لهعلى المصلي، واستغفارهم  المالئكةصالة  -5
ث  د  صلى مع الجماعة قبل الصالة وبعدها مادام في مصاله، ما لم يُح 

في صالة وفيه: "ال يزال العبد  ؛ لحديث أبي هريرة (5) يُؤذ  أو 
ما كان في مصاله ينتظر الصالة، وتقول المالئكة: اللهم اغفر له، اللهم 

ث د  " وفي مسلم: "والمالئكة يصلون ..ارحمه، حتى ينصرف أو يُح 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، 

ث" د  ، ما لم يُح  إلى غير  ،(6)اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يُؤذ 

                                                

 .(5/158)ضمان اهلل، وقيل: أمان اهلل، شرح النووي على صحيح مسلم،  في ذمة اهلل:( 1)
ه:( 2)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، .يقلبه فيها على وجهه يكب 

(2/282). 
كتاب المساجد، باب فضل صالة العشاء والصبح  (،454/ 1)أخرجه مسلم في صحيحه ( 3)

 .(657)في جماعة، برقم 
 .(29)صالح السدالن، ص  .انظر: صالة الجماعة، د( 4)
 .(30القحطاني، ص: ) دسعي .، دصالة الجماعةانظر: ( 5)
باب فضل صالة الجماعة، برقم  كتاب األذان، (،131/ 1)أخرجه البخاري في صحيحه ( 6)

باب فضل ، كتاب المساجد ومواضع الصالة (،459/ 1)، ومسلم في صحيحه 647
 .(649الصالة، برقم )صالة الجماعة وانتظار 
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 (1) .ذلك من فضل صالة الجماعة

المساجد بيوت اهلل  المطلب الثاني: حكم صالة الجماعة في المسجد:
  ُوهي منارات الهدى وأعالم الدين، كر اسمه تعالىذ  وفيها يُ  ،دعب  فيها ي، 
عمارة المساجد من أعظم القربات إلى ، وإن مها بإضافتها إليهفها اهلل وعظ  شر  
وغير ذلك من  ،وإنارتها ،وفرشها ،وتنظيفها، مارتها ببنائهاع وتكون  اهلل

 وكثرة ،كما تكون عمارتها باالعتكاف والصالة فيها، العناية بالمساجد صنوف
القرآن  يدة النافعة وقراءةفالتردد عليها لحضور الجماعات وتعليم العلوم الم

 (2) .الكريم وتعلمه وتعليمه

، (3) الجماعةعن حكم صالة  -ىتعال رحمهم اهلل -م العلماء تكل  ولقد 
                                                

 .وما بعدها( 21القحطاني، ص: ) دسعي .، دصالة الجماعةانظر: ( 1)
مركز  (،53/ 2)يري، انظر: أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية، د إبراهيم الخض( 2)

البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة، الناشر، دار 
  .م2001، ـه1421الفضيلة، الرياض، الطبعة الثانية 

 اختلف الفقهاء في حكم صالة الجماعة على أربعة أقوال:( 3)
ية، ورواية عند الشافعية، ورواية أنها سنة مؤكدة، وبه قال الحنفية، والمالك القول األول:
 .عند الحنابلة
أنها فرض كفاية، وهو قول عند الحنفية، والمالكية، والصحيح عند  القول الثاني:

 .الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة
فرض عين، لكنها ليست شرط لصحة الصالة، فتصح صالة من صلى  القول الثالث:

وهو قول عند الحنفية، ووجه عند الشافعية،  .ةوحده من غير عذر مع اإلثم بترك الجماع
  .وهو المذهب عند الحنابلة

فرض عين، وهي شرط لصحة الصالة، فال تصح صالة من صلى وحده من  القول الرابع:
═ 
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على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات،  وااتفقو
 استمر على تركها في المسجد فهو آثم، أماوذكروا أن من  وأجل القربات،
 : ثالثة أقوالاء فيه على فقهفقد اختلف ال ،سجدمحكم أدائها في ال

 وأن للمسلم أن يصليها ،ةنبالمسجد س أن صالة الجماعة :ولالقول األ

                                                
═ 

 .غير عذر، وهو رواية عن الحنابلة، واختيار ابن تيمية
ة: بدون طبعة، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبع (،1/40المبسوط، السرخسي ) انظر:

المحقق: عبد السالم  (،40/ 3)، أحكام القرآن، الجصاصم1993هـ1414تاريخ النشر: 
الطبعة: األولى، ، لبنان –بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية، محمد علي شاهين

صالح عبد السميع اآلبي  ،مختصر الشيخ خليلشرح  ، جواهر اإلكليلم1994هـ/1415
: المكتبة الثقافية، بيروت، بدون تاريخ، المجموع شرح الناشر (،1/76) األزهري

الفتاوى  ،مكتبة القاهرة بعة:ط (،131/ 2المغني البن قدامة ) (،4/184المهذب، النووي )
 -هـ 1408الطبعة: األولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية (،346/ 5الكبرى البن تيمية )

األخبار  (،148/ 3للشوكاني، ) نيل األوطار (،2/210للمرداوي ) ف، اإلنصام1987
 (،103:صعالء الدين البعلي )العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 

صالة الجماعة  تحقيق: أحمد الخليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، بدون تاريخ،
ة تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحاب( 15والقراءة خلف اإلمام البن تيمية، ص )

كتاب الصالة البن القيم،  ،م1992هـ 1412للتراث بطنطا للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
صالة ، بدون سنة نشر، أو طبعة، ، الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة86-69ص 

، أهمية صالة الجماعة، 72-61غانم السدالن، صبن  الجماعة، لألستاذ الدكتور صالح
الناشر: دار االعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية  (،110-41)فضل إلهي، ص .د

أشرف على جمعه  (،12/7) باز،بن  مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز م،1994/هـ1414
 .(4/204)الشرح الممتع، ابن عثيمين،  ،سعد الشويعربن  وطبعه: محمد



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2072 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

أحد الوجهين عند  وهو ،(2) والمالكية ،(1) الحنفيةقال  وبهذا، في بيته جماعة
 .(4) أحمدورواية عن اإلمام ، (3) الشافعي

ن تجب مأن صالة الجماعة بالمساجد فرض عين على  :القول الثاني
من أصحابه؛ منهم ابن واختارها جماعة  ؛عنهأحمد في رواية يه، وبهذا قال عل

ومن " فقال: -، ورجح هذا القول ابن قيم الجوزية في كتاب الصالة" (5) تيمية
ن له أن فعلها في المساجد فرض على األعيان إال تأمل السنة حق التأمل تبي  

فالذي ندين اهلل به أنه ال يجوز ...لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة
 (6) ."لمسجد إال من عذرألحد التخلف عن الجماعة في ا

قال ، وبهذا فرض كفاية صالة الجماعة بالمساجد أن فعل لث:ثالقول الا
  .(7) الشافعيةبعض 

 األدلة:
 ،ةناستدل القائلون بأن صالة الجماعة بالمسجد سالقول األول:  أدلة

                                                

 .(3/41)أحكام القرآن، الجصاص  (،1/136انظر: المبسوط )( 1)
  .(1/76)هر اإلكليل انظر: جوا( 2)
 .(4/184انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )( 3)
 .(2/210للمرداوي ) فانظر: اإلنصا( 4)
 .(69-67ص: )انظر: االختيارات، ابن تيمية ( 5)
الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة  (،118)ص:  ، ابن القيمالصالة وأحكام تاركهاانظر: ( 6)

 .المنورة
دار الكتب العلمية  (،1/465) أحمد الشربيني الخطيببن  محمد حتاج،انظر: مغني الم( 7)

 .م1994هـ/1415ط: األولى 



 الفقه املقـــــارن

 2073 م2020هـ / 1442العدد الثالث: مجادى األوىل    

 السنة النبوية، ومن ذلك:ب، في بيته جماعة وأن للمسلم أن يصليها

شهدت مع النبي " ، قال: سوداألبن  يزيدحديث  -
  حجته، فصليت معه صالة الصبح في مسجد الخيف، فلما

خر القوم لم يصليا معه، فقال: آفإذا هو برجلين في  ،قضى صالته انحرف
، «ما منعكما أن تصليا معنا»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «بهما علي  »

فال تفعال، إذا صليتما »النا، قال: فقاال: يا رسول اهلل، إنا كنا قد صلينا في رح
 (1) .ة"في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافل

لم ينكر عليهما صالتهما في    النبي ن: أالداللةوجه 
 ،صالتهما في رحالهما أجزات عنهما أن   ن حيث بي  ، رحالهما

 .نافلةجماعة ن أن عليهما إذا دخال المسجد أن يصليا مع الوبي  

قال:  أن رسول اهلل  - -عمربن  عن عبد اهلل -
 .(2)"الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة صالة"

وعشرين بسبع ة الجماعة المنفرد تفضلها صالأن  صالة  وجه الداللة:
في  على أنها نحوه؛ ما يدل   بيت أوم بانت بمسجد أأكمطلقاً؛ سواء جة در

                                                

باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك ، كتاب الصالة( 157/ 1)ه سننفي داود  وأب أخرجه( 1)
أبواب الصالة عن ( 424/ 1) هسننفي  الترمذيو (،575معهم، برقم )الجماعة يصلي 

، برقم اء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعةباب ما جرسول اهلل
/ 2) هسنن، والنسائي في «األسود حديث حسن صحيحبن  حديث يزيد» وقال: (،219)

عن ( 857، برقم )إعادة الصالة مع الجماعة بعد صالة الرجل لنفسه ،كتاب اإلمامة( 112
 ."صحيح"األلباني ، وقال محجن

 .2067ص سبق تخريجه( 2)
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 يف قاعها بالبيت صحيح؛ وألنه لما صحت صالة المنفردالمسجد سنة، وأن إي
انت أكسواء    ،أيضاً -فإن صالة الجماعة تفضلها بهذا النص  ،بيته بهذا النص
المفاضلة تكون بين شيئين فاضلين  أن  المسجد، كما في  مفي البيت أ

 (1).جائزين

 كان رسول اهلل "، قال:  مالكبن  عن أنس -
ما تحضر الصالة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي ، فربأحسن الناس خلقاً 

، ونقوم خلفه فيصلي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول اهلل 
 (2) ."بنا، وكان بساطهم من جريد النخل

-مالك بن  في بيت أنس ىصل   أن النبي  وجه الداللة: 
وأن  ،وهذا يدل على صحة صالة الفريضة جماعة بالبيت -أنس كما ذكر

 (3) .واجباً وليس  نةبالمسجد س قاعهاإي

وجعلت لي األرض : "بعموم قول النبي أيضاً استدلوا  -

                                                

أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية، د إبراهيم الخضيري،  (،4/187)انظر: المجموع ( 1)
(2 /14 ،15).  

باب الكنية للصبي وقبل أن يولد كتاب األدب،  (،45/ 8)أخرجه البخاري في صحيحه ( 2)
كتاب المساجد ومواضع  (،457/ 1ومسلم في صحيحه ) (،6203، برقم )للرجل
باب جواز الجماعة في النافلة، والصالة على حصير وخمرة وثوب، وغيرها من ، ةالصال

 .واللفظ له (،659)، برقم الطاهرات
أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية، د  (،4/187)انظر: المجموع شرح المهذب ( 3)

  .(14/ 2)إبراهيم الخضيري، 
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 (1) ."، وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصلوطهوراً  مسجداً 

والمقصوُد هذا دليل على أن األرض كلها مسجد،  وجه الداللة:
، ه  فله أن يصلي الجماعة  الجماعُة، والجماعُة تحُصُل ولو كان اإلنساُن في بيت 

 (2) .لكن ها في المسجد  أفضُل  ،في أي مكان في األرض

ليس فيه داللة على عدم وجوب الجماعة في بأنه ونوقش هذا: 
المسجد، وإنما المراد به أن اإلنسان له أن يصلي في أي مكان في األرض، 

ث وليس كبقية الملل ال يصلون إال في أماكن معينة، وليس في هذا الحدي
 (3) .إشارة إلى الجماعة والمسجد

استدل القائلون بأن صالة الجماعة بالمسجد فرض  أدلة القول الثاني:
 من الكتاب والسنة: يه، ن تجب علمعين على 

وْا قول اهلل تعالى:أوالا: من الكتاب:  َكاَة َواْرَكع  الََة َوآت وْا الزَّ وْا الصَّ يم  َوأَق 
ينَ  ع  اك  َمَع الرَّ

(4) 

بالصالة مع جماعة المصلين، واألمر  فقد أمر اهلل  داللة:وجه ال
 .يقتضي الوجوب

                                                

: باب قول النبي  كتاب الصالة، (،95/ 1)أخرجه البخاري في صحيحه ( 1)
( 370/ 1)ومسلم في صحيحه،  (،438، برقم )وطهوراً  "جعلت لي األرض مسجداً 

 .(521اً، برقم )وطهور باب جعلت لي األرض مسجداً ، كتاب المساجد ومواضع الصالة
 .(146/ 4الشرح الممتع على زاد المستقنع )انظر: ( 2)
 .(148/ 4) انظر: المرجع السابق( 3)
 .(43قرة، اآلية:)سورة الب( 4)
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 ثانياا: من السنة النبوية: 

في  فقد ناساً  أن رسول اهلل  عن أبي هريرة  -
 أُخال ف  بعض الصلوات فقال: " لقد هممُت أن آمر رجاًل يصلي بالناس، ثم 

ليهم بحزم الحطب بيوتهم، إلى رجال  يتخل فون عنها فآمر بهم فيحرقوا ع (1)
ل م  أحدهم أنه يجد عظماً  وهذا لفظ مسلم، ولفظ ، (2) لشهدها" سميناً  ولو ع 

البخاري: "والذي نفسي بيده لقد هممُت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر 
ق  بالصالة فيؤذ ن لها، ثم آمر رجاًل فيؤمُّ الناس، ثم أخالف إلى رجال  فأحر  

ًقا عليهم بيوتهم، والذي نفسي  ر  ، أو (3) سميًنابيده لو يعلم أحدهم أنه يجد ع 
 (5).لشهد العشاء" (4) حسنتينمرماتين 

وفي لفظ لمسلم: "إن أثقل صالة على المنافقين صالة العشاء وصالة  

                                                

 .(5/153أي أذهب إليهم، شرح النووي على صحيح مسلم، )أخالف إلى رجال: ( 1)
كتاب الصالة، باب فضل صالة الجماعة وبيان ( 451/ 1)أخرجه مسلم في صحيحه، ( 2)

 .(651- 251التشديد في التخلف عنها، برقم )
انظر: جامع  .ا أخذ عنه معظم اللحم: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدمَعْرقاا ( 3)

، التتمة تحقيق بشير عيون -تحقيق: عبد القادر األرنؤوط  (،5/566األصول، ابن األثير، )
 هـ، 1390 األولى ، الطبعة:مكتبة دار البيان -مطبعة المالح ، مكتبة الحلواني الناشر:
 .م1971

انظر: جامع  .ن يرمي بهما الرجل: قيل: هو ما بين ظلفي الشاة، وقيل: سهماالَمْرَماة( 4)
 .(5/566األصول، ابن األثير، )

كتاب األذان، باب وجوب صالة الجماعة،  (،131/ 1)أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)
 .(644برقم )
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، ولقد هممُت أن آمر (1) حبًواالفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو 
س، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم بالصالة فتُقام، ثم آمر رجاًل فيصلي بالنا

 .(2)من حطب إلى قوم  ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" 

أتى المسجد  ، أن رسول اهلل  عن ابن أم مكتومو
، ثم أخرج فال أن أجعل للناس إماماً  ة، فقال: " إني ألهم  فرأى في القوم رق  

 (3) ."ال أحرقته عليه أقدر على إنسان، يتخلف عن الصالة في بيته إ

على  داللةٌ  - على اختالف ألفاظه - ينالحديث ينفي هذ وجه الداللة:
د بالتحريق بالنار، لقوم توع   ؛ ألنه عينأن صالة الجماعة فرض 

، وهذا وها في البيت جماعةألنهم قد يؤد  ؛ ال يشهدون الصالة أي في المسجد
 (4) .دالوعيد دليل على وجوب صالة الجماعة في المسج

 : من وجهينونوقش هذا 

فون عن الجماعة وال يصلون أن هذا ورد في قوم منافقين يتخل   :أحدهما
 .فرادى

                                                

، حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، انظر: لمشي على األيدي والركب: الحبو: اَحْبواا ( 1)
 .(5/566جامع األصول، ابن األثير، ) (،5/160شرح النووي على صحيح مسلم، )

كتاب الصالة، باب فضل صالة الجماعة وبيان ( 451/ 1)أخرجه مسلم في صحيحه، ( 2)
 .(651- 252التشديد في التخلف عنها، برقم )

رواه :"( 42/ 2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )وقال الهيتمي في  (،245/ 24مسند أحمد )( 3)
 ."الصحيح أحمد ورجاله رجال

 .(5/153انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، )( 4)
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 قال لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجباً  أنه : الثاني
 (1) .لما تركه

رجل أعمى  قال: أتى النبي  عن أبي هريرة  - 
المسجد، فسأل رسول اهلل فقال: يا رسول اهلل إنه ليس لي قائد يقودني إلى 

 أن يرخص له؛ فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ول ى دعاه، 
وفي لفظ أبي  .(2) "فأجب"فقال: نعم، قال:  "هل تسمع النداء بالصالة؟"فقال: 
فقال: يا رسول اهلل، إني رجل ضرير  أنه سأل النبي داود:" 

ة أن أصلي في بيتي؟ البصر، شاسع الدار، ولي قائد ال يالئمني، فهل لي رخص
لفظ:" وفي  .(3)"ال أجد لك رخصة"قال: نعم، قال:  "،هل تسمع النداء؟" قال: 

أنه قال: يا رسول اهلل، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي  
:  "  ال أتسمع حي  على الصالة، حي  على الفالح؟ فحي ه 

 (4)"(5). 

                                                

 .(4/192)انظر: المجموع شرح المهذب ( 1)
كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على  (،452/ 1)أخرجه مسلم في صحيحه ( 2)

 .(653من سمع النداء، برقم )
في ترك الجماعة، كتاب الصالة، باب التشديد  (،151/ 1)أخرجه أبو داود في سننه، ( 3)

: "حسن ( 2صحيح وضعيف سنن أبي داود )ص: ، وقال األلباني في 552برقم 
 .صحيح"

ل وأسرعحيَّ ( 4) ج  ، وكلمة "هال": بمعنى ع  انظر: جامع األصول البن األثير،  .: أي هلم 
(5/565). 

عة، كتاب الصالة، باب التشديد في ترك الجما (،151/ 1)أخرجه أبو داود في سننه، ( 5)
 .(1/110، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود، )553برقم 
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التخلف  فيلألعمى ص لم يرخ   أن النبي  وجه الداللة:
عن صالة الجماعة إذا سمع النداء، ولو كان مخيًرا بين أن يصلي وحده أو 

لكان أولى الناس بهذا التخيير هذا األعمى الذي قد اجتمع له ستة  ؛جماعة
أعذار: كونه أعمى البصر، وبعيد الدار، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وليس 

 .(1) المسجدرة النخل والشجر بينه وبين له قائد يالئمه، وكبير السن، وكث

ألن النبي  ؛ال داللة فيه لكونها فرض عينبأنه  ونوقش هذا:
   وحديثه في  ،ص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيتهرخ
 (2) .حضرهاوإنما معناه ال رخصة لك تلحقك بفضيلة من : قالوا ،الصحيحين

 صالة الجماعة بالمساجد فعل أن  القائلون ب استدلأدلة القول الثالث: 
، وما زال المسلمون يقيمونها بأنها ، فرض كفاية ن شعائر اإلسالم  الظ اهرة  م 

، فكما  ، ولو تعط لت المساجُد، لم يتبي ن أن  هذه البلد  بلُد إسالم  في المساجد 
، و ن  ، وتُقاتل الط ائفُة إذا لم تؤذ   ن شعائر  اإلسالم  الظاهرة  هو ف رُض أن  األذان  م 

ن تقوُم بهم  ل ى في المسجد  م  الُة في المساجد، فإذا ص  كفاية، فكذلك الص 
، ال يجوز اإلطباق على تركها، (3) الكفايُة، فالباقون لهم أن  يصلُّوا في بيوت هم

والسلف الصالح عليها، وعلى إقامتها في   وقد داوم النبي
مصل ى في بيته صحيحة المساجد، وقد ثبت باألدلة الصحيحة أن صالة ال
 (4) .مجزئة إذا استجمعت شروط الصحة المعتبرة شرعاً 

                                                

 .(118)ص: انظر: كتاب الصالة، البن القيم ( 1)
 .(4/192)انظر: المجموع شرح المهذب ( 2)
 .(147/ 4الشرح الممتع على زاد المستقنع )انظر: ( 3)
 .(4/185)انظر: المجموع شرح المهذب ( 4)



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2080 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

، فنقول: هي من شعائر   ونوقش هذا: ن شعائر  اإلسالم الظ اهرة  بأن ها م 
ن تمام ذلك أن تُوجب  على كل    ، وم  ، ألن نا  اإلسالم  الظ اهرة  واحد  في المسجد 

ُض كفاية لكان لكل    ، ويقول: لعل  في  لو قلنا: إنها ف ر  ه  واحد  أن  يبقى في بيت 
ن يقوُم بصالة  الجماعة    (1) .المسجد  م 

 القول الراجح: 
وأن صالة الجماعة  قولين األول والثاني،م يتبين قوة أدلة المما تقد  

، بيته فصالته صحيحة وأن من صلى في، واجبة على من توفرت فيه شروطها
وإذا كانت المساجد  ،وهو مخطئ ،الجماعةت على نفسه فضل و  فغير أنه قد 

وال  ،فإن الصالة في المساجد واجبة- المكان الذي تقام به الجماعة غالباً  هي
 .المساجديحل للمسلمين هجر 

إن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة : »-رحمه اهلل -قال ابن تيمية 
  . (2) ات"القربالخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل  الصلوات

دليل له  يسلاية ففسجد فرض كمبالأما القول بأن صالة الجماعة و
 .صحيح

h 
                                                

 .(147/ 4زاد المستقنع ) الشرح الممتع علىانظر: ( 1)
 .(269/ 2الفتاوى الكبرى البن تيمية ) انظر:( 2)
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 لثاملبحث الثا

 (ة والرتاص يف صالة اجلماعةحكم املصاّفحكم تسوية الصف )

لقد أولى اإلسالم صفوف المصلين عناية كبيرة، حيث أمر بتسوية 
 (1) .بهاالصفوف، وأظهر فضيلة تسويتها، واالهتمام 

اتفق الفقهاء على مشروعية تسوية الصفوف في  تسوية الصفوف: حكم
الصالة، قال اإلمام ابن المنذر: "وأما تسوية الصفوف في الصالة، فاآلثار فيها 

، وال والخلفاء الراشدين  صحاح متواترة عن النبي 
  (2) ."خالف فيه بين العلماء

 اختلفوا في صفة هذه المشروعية على قولين: ثم 

فهي ال تؤثر في صحة الصالة،  ،ُسن ة تسوية الصفوف األول: القول
جمهور الفقهاء ذهب ، وإلى هذا خصوصاً إذا كان هناك عذر يستدعي التباعد

  ...................................................................،(3)الحنفيةمن 
                                                

دليل المسلم الفقهي ، حكم الصالة مع تباعد الصفوف خوفاً من العدوى بسبب األوبئة( 1)
 .القرى، كلية الشريعة بجامعة أم قسم العبادات ،للتعامل مع فايروس كورونا المستجد

http://makkah.org.sa/nawazel/ar/ 

الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة  (،149/ 1) ، القطانانظر: اإلقناع في مسائل اإلجماع( 2)
 .م2004ه  1424والنشر، 

بوالق، ، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية (،1/136تبيين الحقائق، الزيلعي )انظر: ( 3)
الناشر: دار  (،2/266) ابن عابدين، ، رد المحتار،هـ1313القاهرة، الطبعة: األولى، 

جنة علماء برئاسة ، الفتاوى الهندية، لم1992هـ 1412الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية، 
 .هـ 1310الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار الفكر( 1/89) نظام الدين البلخي
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 (3).والحنابلة ،(2)والشافعية، (1)والمالكية

، واختاره (4) قول الظاهرية ، وهوواجبتسوية الصفوف  ثاني:القول ال
، واستظهره ابن (7) تيميةظاهر كالم ابن ، وهو (6) ، والصنعاني(5) البخاري

                                                

نة م (،1/527لنفراوي )ا ،لفواكه الدوانياانظر: ( 1) و  ا في المد  يادات على م  ن الن وادر والز  
: أبو محمد عبد اهلل عبد الرحمن النفزي، القيرواني، ( )أبي زيدبن  غيرها من األُمهات 

تحقيق: الدكتور/ عبد الفت اح محمد الحلو، الناشر: دار الغرب  (،295، 1/294)المالكي 
 .م1999اإلسالمي، بيروت، الطبعة: األولى، 

 (،1/188) يوسف الشيرازيبن  يعلبن  إبراهيم الشافعي،اإلمام  هفي فق المهذبانظر: ( 2)
 .(226، 4/225)، المجموع دار الفكر، بيروت

الناشر: مكتبة  (،1/114) النكت والفوائد البن مفلح (،2/39)المرداوي انظر: اإلنصاف، ( 3)
الناشر: دار  (،1/377)مفلح المبدع، ابن  هـ،1404الطبعة: الثانية، ، الرياض، المعارف

ابن قدامة  م، المغني،1997هـ  1418الطبعة: األولى، ، بنانل –الكتب العلمية، بيروت 
ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات  (،1/87البهوتي، ) ،الروض المربع (،1/333)

مؤسسة  -الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيد 
 .الرسالة

 .(4/52المحلى )انظر: ( 4)
فتح الباري البن  (،2/210) البن حجر ؛فتح الباريالبخاري مع شرحه صحيح انظر: ( 5)

الحقوق: مكتب تحقيق ، المدينة النبوية -الناشر: مكتبة الغرباء األثرية ( 267/ 6رجب )
 .م1996 -هـ  1417الطبعة: األولى، ، القاهرة –دار الحرمين 

 .(1/374)سبل السالم  انظر:( 6)
وظاهر كالم » :( 50:)ابن تيمية ص االختيارات،وفي  (،261-22/260) انظر: الفتاوى( 7)

 .«أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف
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  (4) .، وابن باز(3) عثيمين، ورجحه ابن (2)، وابن رجب(1)مفلح

 األدلة 
ة بالسنة استدل القائلون بأن تسوية الصفوف سن  أدلة القول األول: 

  لنبوية:ا

قال: " أقيموا صفوفكم  أن رسول اهلل  عن أنس  -1
وا، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب  ظهري،فإني أراكم من وراء  وتراص 

 (5) ."صاحبه، وقدمه بقدمه
وا   عن النبي وفي رواية عنه  وُّ أنه قال: "س 

، ال ُصُفوف ُكم  ة  الص  ق ام  ن  إ  ُفوف  م  ي ة  الصُّ و  ن  ت س   (6) ."ة  ف إ 
وا  وُّ ،وفي رواية: "س  الة   ُصُفوف ُكم  ام  الص  ن  ت م  ف   م  ي ة  الص  و  ن  ت س   (7) ."ف إ 

                                                

" ثم يسوي اإلمام الصفوف، ويتوجه يجب تسوية الصفوف، وهو ظاهر كالم قال:حيث ( 1)
 ابن مفلح الفروع،الفروع وتصحيح  ،1/114انظر: النكت والفوائد البن مفلح  .شيخنا"

الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركيبن  عبد اهلل المحقق: (،162/ 2)
 .م2003 -هـ  1424األولى 

 .(267/ 6) انظر: فتح الباري البن رجب( 2)
وهذه على القول الراجح  المحاذاة،تسوية "  :( ۳/13)عثيمين في الشرح الممتع، ابن ( 3)

 .(13/22) ينوانظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيم ."واجبة
 .(13/22)باز ابن ، انظر: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة( 4)
 .2064ص سبق تخريجه( 5)
كتاب األذان، باب إقامة الصف من تمام ( 145/ 1أخرجه البخاري في صحيحه )( 6)

  .(۷2۳)الصالة، برقم 
 تسوية الصفوف وإقامتها، برقمكتاب الصالة، باب ( 1/329) أخرجه مسلم في صحيحه( 7)

═ 
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أنه يؤخذ من قوله: )من تمام( أنه مستحب  الحديث:وجه الداللة من 
واجباتها، ، ولم يقل من أركانها وال «الصالة تمام»غير واجب؛ لقوله من 

حقيقته التي ال يتحقق إال بها في مشهور  الشيء أمر زائد على وجود وتمام
 (1) .بهاالصطالح، وقد يطلق بحسب الوضع على بعض ما ال تتم الحقيقة إال 

يُموا ف ...قال:"أنه   النبيعن  حديث أبي هريرة -2 أ ق 
ة   ال  ن  الص  ن  ُحس  ف   م  ة  الص  ق ام  ن  إ  ، ف إ  ة  ال  ف  ف ي الص   (2) ." الص 

أنه دليل على أن إقامة الصفوف سنة وليست  ن الحديث:وجه الداللة م
ألن حسن الشيء  ؛لم يجعله من حسن الصالة ألنها لو كان فرضاً  ؛واجبة

م يذكر أن إقامة الصفوف ، فهو لوذلك زيادة على الوجوب مه،زيادة على تما
وتسويتها من أركان الصالة، وال من واجباتها، وإنما من تمامها وحسنها، 

!ته االستحباب ليس وهذا غاي  (3) إال 

به ما ال  ويرادبأن األصل في األمر الوجوب، وقد يطلق التمام  المناقشة:
له على الوجوب أولى بداللة األحاديث األخرى التي تتم الحقيقة إال به، وحم  

                                                
═ 

(433).  
  .(2/245) البن حجر ؛فتح الباري (،167:)ابن دقيق العيد ص ،انظر: إحكام األحكام( 1)
 الصالة،تاب األذان، باب إقامة الصف في ك( 145/ 1أخرجه البخاري في صحيحه )( 2)

الصالة، باب تسوية الصفوف  كتاب( 1/324) في صحيحهومسلم  (،۷22) برقم
  .(435) الخ، برقم .وإقامتها

شرح صحيح البخاري، ابن بطال  (،115، 1/114)انظر: النكت والفوائد البن مفلح ( 3)
 .(2/245) البن حجر ؛فتح الباري (،2/347)
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 (1) .الشريففيها الوعيد على من خالف هذا األمر النبوي 

ر   -3 ي  ن  بُش  ار  بن  وقد جاء ع  ن  أ ن س  ي س  ي   ع  ار  ال ك  بن  األ ن ص  ، أ ن ُه  م 
م   ُذ ي و  ن ا ُمن  ت  م  ك ر  ا أ ن  يل  ل ُه: م  ين ة  ف ق  د  م  الم  ت  ق د  د  ه  ُسول  اهلل    ع  ر 

ُفوف   ؟ يُمون  الصُّ ال  أ ن ُكم  ال  تُق  ئًا إ  ي  ُت ش  ك ر  ا أ ن  : "م    .(2)"ق ال 

لم يأمرهم  مالكبن  أنسأن   دالل من الحديث:ستوجه اال
هذا على أن  الت راص  ليس من الواجبات، وتركه ليس مما  بإعادة الصالة فدل  

 (3) .يؤثر على صحة الصالة

ن  أ ب ي -4 ومن األدلة على أن تسوية الصفوف سنة ليست بواجب ما جاء ع 
ي    ل ى الن ب  ى إ  ت ه  ة ، أ ن ُه ان  ر  ك ع   ب ك  ٌع، ف ر 

اك  ُهو  ر  ل   و  ل  أ ن  ي ص  ق ب 
ي    لن ب 

ل ك  ل  ك ر  ذ  ، ف ذ 
ف   ل ى الص  ًصا  إ  ر 

ُ ح  اد ك  اهلل  : "ز  ال  ف ق 
ال  ت ُعد     (4)."و 

يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله  النهيأن  دالل من الحديث:ستوجه اال
ويؤخذ من ذلك عدم لزوم  لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو،

                                                

  .(51:)انظر: الروض المربع ص( 1)
كتاب األذان، باب إقامة الصف من تمام ( 145/ 1أخرجه البخاري في صحيحه )( 2)

 .(424)رقم الصالة، ب
دليل المسلم الفقهي ، حكم الصالة مع تباعد الصفوف خوفاً من العدوى بسبب األوبئة( 3)

 .القرى، كلية الشريعة بجامعة أم قسم العبادات ،المستجد للتعامل مع فايروس كورونا
http://makkah.org.sa/nawazel/ar/ 

قامة الصف من تمام كتاب األذان، باب إ( 156/ 1أخرجه البخاري في صحيحه )( 4)
 .(783) الصالة، برقم
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 (1).اإلعادة

استدل القائلون بأن تسوية الصفوف واجب بالسنة  الثاني:دلة القول أ
 النبوية واآلثار: 

  النبوية:أوالا: من السنة 

قال: " لتُسون   أن النبي  بشیر بن  النعمان عن -1
 (2) ."اهلل بين وجوهكم صفوفكم، أو ليخالفن  

على من ترك  ده توع   دالل من الحديث:ستوجه اال
كبيرة من  بل على د على مستحبيوال يكون الوعد شديد، يوع وهو التسوية،
 (3).الكبائر

" كان  قال:أنه    حديث أبي مسعود البدري الدليل الثاني:
ويقول: استووا وال  الصالة،يمسح مناكبنا في  رسول اهلل 

 (4) .تختلفوا فتختلف قلوبكم"
د من خالف توع   أن النبي  دالل من الحديث:ستوجه اال

                                                

دليل المسلم الفقهي ، حكم الصالة مع تباعد الصفوف خوفاً من العدوى بسبب األوبئة( 1)
 .القرى، كلية الشريعة بجامعة أم قسم العبادات ،للتعامل مع فايروس كورونا المستجد

http://makkah.org.sa/nawazel/ar/ 

اإلقامة، باب تسوية الصفوف عند  األذان،كتاب ( 1/145)أخرجه البخاري في صحيحه ( 2)
الخ،  ....الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها بكتا( 1/324)ومسلم،  (،۷۱۷) برقم

  .(436برقم )
  .(3/11) الشرح الممتع، ابن عثيمين ،1/114انظر: النكت والفوائد البن مفلح ( 3)
 .سبق تخريجه( 4)
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ي ه في تسوية الصفوف بأن يخالف اهلل بين وجهه ووجوه إخوانه المؤد  أمر
إذ لو لم  واجب،الختالف قلوبهم وتباغضهم، وهذا ال يكون إال على ترك 

 (1) ..يكن واجباً لم يتوعد على تركه

فأقبل علينا  الصالة،أقيمت  قال: حديث أنس  الثالث:لدليل ا
فوفكم وتراصوا، فإني " أقيموا ص فقال: ،بوجهه  رسول اهلل 

 (2) ."أراكم من وراء ظهري

 (3)."وا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة"سو   رواية:وفي 

أمر في الحديث  أن النبي  دالل من الحديث:ستوجه اال
بروايتيه بتسوية الصف، واألصل في األمر الوجوب مالم تصرفه عن الوجوب 

وإذا كان تسوية الصفوف من إقامة  لك،ذوال قرينة هنا تصرفه عن  قرينة،
ألن إقامة الصالة فرض، وما كان من الفرض فهو  فرض؛الصالة فهو 

 (4).فرض
ما  له:فقيل  المدينة،: " أنه قدم حديث أنس  الرابع:الدليل 

، إال أنكم ال ما أنكرت شيئاً  قال:أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول اهلل؟ 
 (5) ."تقيمون الصفوف

                                                

  .(3/11)الشرح الممتع، ابن عثيمين  ،1/114البن مفلح انظر: النكت والفوائد ( 1)
  .2064ص هسبق تخريج( 2)
 .2083ص سبق تخريجه( 3)
  .(2/604، ابن قدامة )انظر: روضة الناظر( 4)
 الصفوف،تم في كتاب األذان، باب إثم من لم ي (،1/146)أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)

  .(724) برقم
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أنكر عليهم ترك تسوية  أن أنس  دالل من الحديث:ستوجه اال
الصفوف، واإلنكار ال يكون إال على ترك واجب، والمستحب ال يكون 

 (1).منكر

بأن اإلنكار قد يقع على ترك السنة، وقد ينكر  واعترض على هذا:
 (2).ة أو فعل المكروه"المحرم والمكروه، وال يحصل التأثيم بترك السن  

حيث  -  -ما ورد من اآلثار عن الصحابة  ر:اآلثاثانياا: من 
،  كانوا يضربون الناس على إقامة الصف، فعن أبي عثمان النهدي

قدمه إلقامة الصف في   الخطاببن  قال: "كنت فيمن ضرب عمر
 (3)."الصالة

ألنهما ما  ،-  -هذا يدل على الوجوب عندهما الداللة:وجه 
جب، وقد فعال ذلك بحضرة الصحابة كانا يضربان أحداً على ترك غير الوا

   .رفلم ينك  

بأن ذلك ال يدل على الوجوب الحتمال أنهما كانا يريان التعزير  نوقش:
  (4) .السنةعلى ترك 

  الرتجيح:

 -واهلل أعلم  -أن القول الراجح  -بعد العرض السابق  -القول  ييمكنن
                                                

  .(5/375، العيني، )انظر: عمدة القاري( 1)
  .(6/281، )انظر: فتح الباري البن رجب( 2)
  .(2/210) ،ابن حجر ؛انظر: فتح الباري( 3)
  .(258/ 5عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) المرجع السابق، انظر:( 4)
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ته، الصحيحة لقوة أدل الصفوف؛هو القول الثاني؛ القائل بوجوب تسوية 
الصريحة في األمر بتسوية الصفوف، واألصل في األمر الوجوب، ويؤكد ذلك 

والوعيد ال يكون إال على ترك واجب، وأما  هذا،الوعيد على من خالف أمره 
 (1) .من ذكر اإلجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه ال نفي وجويه

  (2) الصالة؟: على القول بالوجوب هل تبطل فرع

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 يك  وحُ ، صالته ، فتركها ال يضر  مع الكراهة الصالةصحة  القول األول:
 (3) .اتفاق الفقهاء على ذلك

فيها، يعني أنها خارج عن  التسوية  واجبٌة للصالة  ال واجبة أن  : ودليهم
ك ه، و نساُن بت ر   يأثُم اإل 

الة  الُة به، كاألذان هيئتها، والواجُب للص  ال تبطُل الص 
ك ه الُة بت ر  ، وال تبطل الص  الة   (4) .مثالً، فإنه واجٌب للص 

عند  احتمالإنها تبطل؛ ألنهم تركوا الواجب، وهو  القول الثاني:
                                                

  .(50:)ص ،انظر: االختيارات الفقهية، ابن تيمية( 1)
يحيى بن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف( 2)

 ، وانظر الموقع:العماري
http://www.almoslim.net/elmy/291867 

، 1/294)النوادر والزيادات  (،1/89)الفتاوى الهندية  (،2/266)رد المحتار انظر: ( 3)
 (،2/39) اإلنصاف، المرداوي( 226، 4/225)المجموع  (،1/188)المهذب  (،295

 ابن قدامة المغني، (،1/377)المبدع، ابن مفلح  (،1/114)النكت والفوائد البن مفلح 
 .(1/87) الروض المربع (،1/333)

  .(3/10) انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين( 4)
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 (2) .وهو مذهب ابن حزم ،(1) مفلحالحنابلة حكاه ابن 

وألن  األول؛ ألن األصل الصحة، هو القول -واهلل أعلم- ح:الراج
أال ترى أن أنساً مع إنكاره عليهم، ، عن ذات الصالة الوجوب هنا شيء منفكٌّ 

 (3) .الصالةلم يأمرهم بإعادة 

: "ومع القول بأن الت سوية واجبة، فصالة من -رحمه اهلل-قال ابن حجر 
حين   أنس  ثم استدل  على ذلك بحديث  ،خالف ولم يسو  صحيحة
م  المدينة، فقيل له: ما  ؟ أنكرت  منا منذ يوم عهدت  رسول اهلل قد 

فوف، ومع هذا اإلنكار؛ فإن   قال: "ما أنكرت شيئاً  إال أنكم ال تقيمون الصُّ
 (5) (4) .الصالة" ل م يأمرهم بإعادة  أنساً 

وال إشكال في جواز تباعد المصلين في الصف الواحد إذا ثبت وجود 
 : (6) القولينالمصلين على كال  ضرر في تراص  

أما على مذهب الجمهور فاألمر واضح؛ ألن تسوية الصفوف سنة كما 
                                                

هر كالم " ثم يسوي اإلمام الصفوف، ويتوجه يجب تسوية الصفوف، وهو ظاقال:حيث ( 1)
 انظر: النكت والفوائد البن مفلح .شيخنا، فيحتمل أن يمنع الصحة، ويحتمل ال"

 .(162/ 2) ابن مفلح الفروع،الفروع وتصحيح  (،1/114)
 .(4/52المحلى )انظر: ( 2)
  .المرجع السابقانظر: ( 3)
  .2085ص سبق تخريجه( 4)
  .(2/210) ،جرابن ح، انظر: فتح الباري( 5)
جاسر مطلق مطلق  .التباعد بين صفوف المصلين في زمن جائحة كورونا، دانظر: ( 6)

 .(8ص:) الجاسر،
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  .تركدت الحاجة أو الضرورة فإن الكراهة تزول والسنن تُ ج  روه، فإذا وُ قر  

 ، وذلك ألمرين: وأما على القول الثاني فال إشكال أيضاً 

  .فيها ماال يغتفر في غيرها فيغتفرأن الوضع وضع ضرورة،  -1

"وإذا كان  -وهو أحد القائلين بالوجوب -ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم
وغير ذلك يسقط  ،والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماءم القيا

 (1) .دم"بالعجز، فكذلك االصطفاف وترك التق

عند العلماء أنه إذا اجتمعت مفسدتان وال  المتقررةأنه من القواعد  -2
للمفسدة  مفسدة األقل دفعاً فترتكب ال يمكن اجتنابهما جميعاً 

 (2).األكبر

بين الصفوف،  عدم تحقيق التراص   :ونحن هنا أمام مفسدتين، األولى
أن مفسدة  إغالق المساجد عن إقامة الجمعة والجماعة، وال شك   :والثانية

أقل من مفسدة إغالق المساجد، ال سيما وقد قال جمهور  عدم التراص  
 .(3) سبقكما  العلماء بسنية التراص  

                                                

 .(2/327الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )انظر: ( 1)
الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة:  (،87ئر، السيوطي، ص:)األشباه والنظا انظر:( 2)

الناشر: دار الكتب  (،76نجيم، ص:)ابن  ئر،باه والنظااألش، م1990 -هـ 1411األولى، 
 .م1999هـ 1419العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 

جاسر مطلق مطلق  .التباعد بين صفوف المصلين في زمن جائحة كورونا، دانظر: ( 3)
 .(9ص:) الجاسر،
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 رابعاملبحث ال

 .انفراد املأموم خلف الصف

إن  مسألة  التباعد  بين المصلين في الحقيقة هي صورةٌ من ُصور صالة 
ف؛ ألنه في مسألتنا قد حدث العجز عن تحقيق المصافة  المنفرد خلف  الص 
المأمور بها، أو يُوجد أمٌر من اللجان المختصة في زمن األوبئة بالتباعد خوفاً 

نتشار العدوى بين المصلين؛ لذا لزم دراسة حكم صالة المنفرد خلف من ا
 .الصف

ُجل  حكم صالة المنفرد خلف الصف:  الر 
لم في صالة  اخت لف أهُل الع 

، على   ل:اقوثالثة أالمنفرد خلف  الصف 

ُب إعادتُها، وهو  القول األول: الة خلف  الصف   منفرًدا باطلٌة يج  أن  الص 
 وحماد، صالح، وإسحاق،بن  ، وقول النخعي، والحسن(1) الحنابلةمذهب 

 .................................................... ،(2) ووكيع وابن أبي ليلى،
                                                

، م1982هـ 1402دار الفكر ببيروت  الناشر: (،1/490انظر: كشاف القناع للبهوتي )( 1)
 .(4/268الشرح الممتع البن عثيمين )

ن صل ى ( 4/207األوسط )في  قال ابُن المنذر( 2) : )اختلف أهُل العلم  فيما يجُب على م 
، والحك م، والحسن   ه، فقالت طائفٌة: ال يجزيه، هذا قوُل النخعي   بن  خلف  الصف   وحد 

، وأحمد   ، وإسحاق  بن  صالح  في  وقال البغويُّ  .(أبي شيبة  بن  وأبي بكر  راهويه، بن  حنبل 
، ( 3/378شرح السنة ) : )وذهب جماعٌة إلى أن  صالته فاسدةٌ، وهو قوُل النخعي  

، وبه قال أحمُد، وإسحاُق بن  وحماد   ، وابن  أبي ليل ى، ووكيع  تحقيق:  (،أبي سليمان 
دمشق، بيروت،  -محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي -شعيب األرنؤوط
ا ( 5/17فتح الباري )في  وقال ابن رجب   ،م1983هـ 1403الطبعة: الثانية،  : )وأم 

═ 
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نعانيُّ (1)واختاره ابُن حزم   .(3) باز، وابن (2)، والص 

،  القول الثاني: أن  صالة  المنفرد  خلف  الصف   صحيحةٌ، مع الكراهة 
ن في ةذهُب الجمهور: وهو م الح 

والمال كي ة، (4) 
، والشافعي ة (5) 

(6). 
                                                

═ 

: الحسنُ  فيما حكاه  -صالح  واألوزعيُّ بن  القائلون بأن ه ال تصحُّ صالُة الفذ   خلف  الصف  
جه حرٌب بإسناده، عنه ، وخر  معين ن ب وقوُل أحمد  وإسحاق  ووكيع  ويحيى -ابُن عبد البر  

، وأكثر  أهل  الظ اهر، ورواية عن الثوري، رواها عصام عنه  -أيًضا-وروي .وابن  المنذر 
 .(عن النخعي   وحماد  والحكم وابن أبي ليل ى

: )وأيُّما رجل صل ى خلف الصف   بط ل ت  صالته، وال ( 2/72)في المحلى  قال ابُن حزم( 1)
 .(يضرُّ ذلك المرأة  شيًئا

دليٌل على بطالن صالة « حديث وابصة»: )فيه ( 1/378سبل السالم )في  عانيُّ قال الصن( 2)
ن صل ى خلف الصف وحده نه  ...م  ال صالة  » قوله:ويدلُّ على البطالن أيًضا ما تضم 

ة ...«الصف   لمنفرد  خلف    .فإن  النفي ظاهٌر في نفي الصح 
: )ال يجوُز للمنفرد  أن يُصل  ي خلف ( 12/221مجموع فتاوى ابن باز )في  قال ابُن باز( 3)

، وال تصحُّ صالته  .(الصف  
بن  محمدبن  أحمد، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاحانظر: ( 4)

الناشر: ، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي (،244إسماعيل الطحطاوي الحنفي )ص: 
بدائع  ،م1997هـ 1418بعة األولى الطبعة: الط، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت 

 .(1/218) (،1/146الصنائع للكاساني )
شرح مختصر خليل للخرشي  وانظر: (،2/446مواهب الجليل للحطاب )انظر: ( 5)

(2/33). 
 (،2/341للماوردي ) وانظر: الحاوي الكبير (،1/490مغني المحتاج للشربيني )انظر: ( 6)

الناشر: دار الكتب العلمية، ، بد الموجودعادل أحمد ع ،علي محمد معوض المحقق:
 .م1999-هـ  1419الطبعة: األولى، ، لبنان ،بيروت
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 2094 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

قال بعض العلماء: المسألة فيها تفصيل، فإن صلى خلف  :القول الثالث
 .الصف منفرداً لعذر صحت الصالة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصالة

بن  لرحمن، وعبد ا(2) القيم، وتلميذه ابن (1) تيميةواختاره شيخ اإلسالم ابن 
 .(4) العثيمينصالح بن  ، ومحمد(3) السعديناصر 

 األدلة:
الة خلف  الصف   منفرًدا استدل القائلون بأدلة القول األول:  أن  الص 

ُب إعادتُها  بالسنة النبوية: باطلٌة يج 

يبان  بن  عن علي    -1 رسول  اهلل خلف   صليُت ه قال: ، أن   (5)ش 
                                                

-23/393)، وفتاوى ابن تيمية، 108المختارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص( 1)
400.) 

تحقيق: محمد عبد السالم  2/41)البن القيم،  عن رب العالمين؛ إعالم الموقعينانظر: ( 2)
 .م1991 -هـ 1411يروت، الطبعة: األولى، ب –يم، الناشر: دار الكتب العلمية إبراه

المعارف، الرياض،  ةمكتب (،1/171) ، عبد الرحمن ناصر السعديالفتاوى السعديةانظر: ( 3)
من المسائل الفقهية، عبد  والمختارات الجلية م،1982هـ1402الرياض، الطبعة الثانية 
آلثار للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى دار ا (،48:)، صالرحمن ناصر السعدي

 .م2005
 .(4/269)محمد العثيمين، بن  صالحبن  الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمدانظر: ( 4)
بن  هو علي بن شيبان بن محرز بن عمرو بن عبد اهلل بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم (5)

، مة، وفد على النبي بن الدؤل بن حنيفة، يكنى أبا يحيى، سكن اليما مرة
(، 4/87روى عنه ابنه عبد الرحمن، انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ابن األثير )

طبعة: األولى، سنة النشر: تحقيق: عادل أحمد الرفاعي؛ الناشر: دار الكتب العلمية، ال
 عبد أحمد عادل ( تحقيق:4/463في تمييز الصحابة )م، اإلصابة 1994/ هـ1415

═ 
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فرأى رجاًل يُص ، ، فوق ف  ، فانصرف  ل  ي فرًدا خلف  الصف  
ف  الرجُل من صالت ه، فقال له:  نبيُّ اهلل   حتى انصر 

 .(1) "استقبل  صالت ك؛ فال صالة  لفرد  خلف  الصف   "

ُجاًل صل  ": (2) عن وابصة   -2 ه أن  ر  ر  ه، فأم  د  ح  ف   و  ى خلف  الص 
الة   رسوُل اهلل    .(3)"أن يُعيد  الص 

                                                
═ 

 األولى الطبعة: بيروت، ر الكتب العلمية،دا الناشر: معوض، محمد وعلى الموجود
 هـ.1415

كتاب إقامة الصالة، باب صالة الرجل خلف ( 320/ 1) في سننه ابن ماجهأخرجه ( 1)
 في صحيحه وابن خزيمة (،224/ 26)في مسنده وأحمد  (،1003برقم )الصف وحده، 

 ،المكتب اإلسالمي الناشر:، ألعظميمحمد مصطفى ا .المحقق: د (،1569)( 3/30)
ه ابن القي  م في إعالم الموقعين )، بيروت ح إسناد  وأحمُد شاكر في تحقيق  (،2/259وصح 

حه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه ) (،4/53المحلى )  .(829وصح 
 خزيمةبن  أسدبن  الحارثبن  مالكبن  الحارثبن  ةعتببن  معبدبن  هو وابصة( 2)

سنة تسع وروى عن الرسول   د على النبيوف   األسدي 
  وعن ابن مسعود. حبيشبن  عنه ولداه سالم وعمر وزر وروى. 

 .(6/461) اإلصابة (،398/ 5أسد الغابة ) :انظر
كتاب الصالة، باب الرجل يصلي وحده خلف ( 1/182في سننه )أبو داود  أخرجه( 3)

كتاب الصالة، باب ما جاء في ( 447/ 1) في سننهوالترمذي  (،682الصف، برقم )
( 321/ 1) في سننهواللفظ له، وابن ماجه ( 230الصالة خلف الصف وحده، برقم )

 (،1004كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب صالة الرجل خلف الصف وحده، برقم )
 واأللباني في (،2/259وصححه ابن القيم في أعالم الموقعين ) (،18003وأحمد )
 .(1/445وصحح إسناده أحمد شاكر في شرح سنن الترمذي ) (،230)ي الترمذصحيح 
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الحديثان داللة صريحة على أن المنفرد  دل   ل بالحديثين:وجه االستدال
ولو كان المراد ال صالة باإلعادة،  ألمر الرسول  ،ال صالة له

 (1).نفي مسمى الصالة على دل   باإلعادةفلما أمره  ،عادةباإل كاملة لم يأمر

غير  شيبان بن  بأن رجال حديث علي ونوقش هذا االستدالل:
 .(2)مشهورين 

لم يثبت عن جماعة، وفيه  معبد بن  وابصة وحديث
  .(3)اضطراب

إسناده حسن، ورواته  شيبان بن  بأن  حديث عليوأ جيب عليه: 
 .(4)ثقات معروفون

                                                

المنيف، ص بن  محمدبن  انظر: أحكام اإلمامة واالئتمام في الصالة، د عبد المحسن( 1)
م، مفردات 2014هـ 1435: دار المأثور للنشر والتوزيع الطبعة األولى رالناش (،327)

المنيف، بن  محمدبن  د عبد المحسنحنبل في كتاب الصالة، بن  مذهب اإلمام أحمد
 .م1994هـ 1414: مطبعة سفير، الرياض، الطبعة األولى رالناش (،197)ص 

بن  عبد اهللبن  انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد؛ "أبو عمر" يوسف( 2)
محمد عبد الكبير   أحمد العلوي،بن  تحقيق: مصطفى (،1/269عبد البر النمري )

عمدة  ،هـ1387المغرب؛ ط  -ري؛ وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية البك
نصب  (،5/261أحمد العيني )بن  شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين محمود، القاري

تحقيق:  ؛( 2/38يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي )بن  عبد اهللالراية ألحاديث الهداية؛ 
 .هـ1357مصر؛ ط  -دار الحديث ، محمد يوسف البنوري

 .(1/269انظر: التمهيد )( 3)
عبد الرحيم بن  انظر: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي؛ محمد عبد الرحمن (4)

 .بيروت، دار الكتب العلمية( 2/20المباركفوري "أبو العال" )
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  .(1)فقد ورد من طريقين صحيحين  وأما حديث وابصة  

أن  صالة  المنفرد  خلف  الصف   استدل القائلون بأدلة القول الثاني: 
 بالسنة النبوية والقياس: كراهة  صحيحةٌ، مع ال

نَّة : من السُّ  أوالا

رة   -1 وهو راكٌع،  النبي    إلى، أن ه انتهى عن أبي ب ك 
، فذك ر ذلك للنبي    ل  إلى الصف   فقال:  فرك ع قبل أن ي ص 

رًصا، وال ت ُعد  "  .(2) "زادك اهللُ ح 

ره باإلعادة   أن ه لو كان  انفراُده قادًحا في صالت هوجه الداللة:  أل م 
، كما (3)

أجزأه ركوعه خلف الصف، فكذلك الصالة خلفه؛ ألن  أبا بكرة  أن  
الركوع جزء من الصالة، فإذا أجزأه االنفراد وحده في جزئها، أجزأه االنفراد 

، فعدم (4): "ال تعد"في سائر أجزائها كذلك، إال أنه مكروه لقوله 
                                                

أبي بكر بن  "أبو عبد اهلل" شمس الدين محمددواد، انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي ( 1)
هـ، معالم السنن 1415 -2بيروت؛ ط -دار الكتب العلمية ( 2/266الدمشقي )الزرعي 

 -هـ  1351الطبعة: األولى ، حلب، الناشر: المطبعة العلمية (،1/185للخطابي )
إرواء الغليل في تخـريج أحـاديث منار السبيل؛ محمد ناصـر الدين األلبـاني  ،م1932

 .ه1405 -2بيروت؛ ط -المكتب اإلسالمي ( 2/329)
باب: إذا ركع دون الصف، برقم  كتاب األذان،( 156/ 1) هصحيحفي البخاري  أخرجه( 2)

(783). 
 .(2/341الحاوي الكبير للماوردي )( 3)
وتحفة األحوذي  (،6/55القاري ) عمدة (،1/269والتمهيد ) (،1/193: المبسوط )انظر( 4)

(2/22). 
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وله الصالة خلف الصف دخول صحيح أمره بإعادة الصالة دليل على أن دخ
  .(1)ومجزئ 

، بأن  الحديث ال يدل على أن أبا بكرة ون وقش هذا االستدالل: 
صلى منفرًدا خلف الصف قبل رفع اإلمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من 
االصطفاف ما يكون به ُمدرًكا للركعة، وهذا جائز باالتفاق؛ إذ الركوع وحده 

 .(2)ال يُعد صالة كاملة 

بأن أبا بكرة صلى أكثر صالته منفرًدا خلف الصف، ويجاب عن ذلك: 
  .وليس فيه أنه صلى فقط ما يُدرك به الصالة

، --عند ميمونة  ُت م  قال: "ن  ، ما رواه ابن عباس  -2
، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأعندها تلك الليلة،  والنبي 

عشر ركعة، ثم عن يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه، فصلى ثالث 
نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى، ولم 

 .(3)يتوضأ" 

أصبح بعد إدارة الرسول   عباسبن  أن عبد اهللوجه الداللة: 
  له خلف الصف األول فكان في الصف الثاني وحده، ولم

                                                

 ( 186/ 1)سنن للخطابي معالم ال (،1/395: شرح معاني اآلثار )انظر( 1)
 .(23/397ومجموع الفتاوى ) (،1/490وكشاف القناع ) (،2/36: المغني )انظر( 2)
األذان، باب إذا قام الرجل عن يسار  بكتا( 1/247)صحيحه أخرجه البخاري في ( 3)

صحيحه ومسلم في  (،666اإلمام، فحوله اإلمام عن يمينه لم تفسد صالتهما، رقم )
 .(763ة المسافرين، باب الدعاء في صالة الليل وقيامه، رقم )صال بكتا( 1/528)
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، ولم يأمره بإعادتها    .(1)تنقطع صالته فجازت حينئذ 

بأن  المــُدار من اليسار إلى اليمين، ال يُسمى الستدالل: ونوقش هذا ا
مصلًيا خلف الصف، وإنما هو مصل  عن اليمين، فهذا تمسك غير ُمفيد 

  .(2)للمطلوب 

بأنه يقف وقًتا ال بأس به وهو خلف الصف حتى ويجاب عن ذلك: 
 .يمكنه االستواء في أول الصف مرة أخرى، فُيسمى مصلًيا خلف الصف

دعت النبي  - (3)-ُمل ي كة  جدته: "أن رواه أنس ما  -3 
  ،إلى طعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فألصل   لكم

ود  من طول ما لُب س  فنضحته  قال أنس: فُقمُت إلى حصير لنا قد اس 
، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز بماء، فقام رسول اهلل 

  .(4)ن، ثم انصرف" ركعتي من ورائنا، فصلى لنا رسول اهلل 

دليل على أن المنفرد خلف الصف تصح صالته؛  فيهالداللة: وجه 
لوحدها، ولم يأمرها باإلعـادة فكذلك  بدليل وقوف العجوز في األخير

                                                

 .(1/268والتمهيد ) (،4/194: فتح الباري البن رجب )انظر( 1)
 .(3/227: نيل األوطار )انظر( 2)
مالك، لها بن  النجار، أم أم سليم، جدة أنسبن  زيدبن  عديبن  مليكة بنت مالك هي( 3)

أبي طلحة، بن  عبد اهللبن  إنـها جدة إسحق :قيلبن مالك، واصحبة، روى عنها أنس 
 .(320/ 8اإلصابة في تمييز الصحابة ) (،304/ 7) انظر: أسد الغابة

األذان، باب إذا أصاب ثوب المصلي  بكتا( 1/149)صحيحه  أخرجه البخاري في( 4)
صالة المسافرين،  بكتا( 1/457) صحيحهومسلم في  (،373رقم ) سجد،امرأته إذا 
 .(658از الجماعة في النافلة، رقم )باب جو
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  .(1)الرجل، واإلمام يقف أمام الصفوف وحده، وال فـرق 

 ونوقش هذا االستدالل من وجهين: 

وف الرجال سنة مأمور بها، إن وقوف المرأة وحدها خلف صفاألول: 
ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروًها، وأما وقوف الرجل وحده 
خلف الصف فمكروه، وترك للسنة باالتفـاق، وكذلك القياس على وقوف 
اإلمام وحده أمام الصف فهذا هو السنة، فال يُقاس المنهي عنه بالمأمور به؛ 

باتفاق العلماء، كقياس  ألن قياس المنصوص على منصوص يخالفه باطل
 .(2)الربا على البيع 

أن المرأة وقفت خلف الصف؛ ألنه لم يكن هناك من تُصاف ه من الثاني: 
النساء، ولم يمكنها االصطفاف مع الرجال، ولهذا لو كان معها امرأة لكان من 
حقها أن تقوم معها، وكان حكمها حكم الرجل المسبوق المنفرد خلف 

  .(3)الصف سواًء بسواء 

ه : ثانياا: من القياس ت  صالتُه خلف  الصف   مع غير  ن صح  ألن  كل  م 
ت  صالتُه منفرًدا، كالمرأة  خلف   جال  صح  الر  

 (4). 
                                                

أحكام اإلمامة  (،4/111وعمدة القاري ) (،1/268والتمهيد ) (،1/192انظر: المبسوط )( 1)
 .(328)المنيف، ص بن  محمدبن  عبد المحسن .واالئتمام في الصالة، د

 .(23/395: مجموع الفتاوى )انظر( 2)
حنبل في كتاب بن  ب اإلمام أحمدمفردات مذه (،23/396: مجموع الفتاوى )انظر( 3)

 .(198)المنيف، ص بن  محمدبن  الصالة، د عبد المحسن
: )وإنما أجزأت صالُة المنفرد  .(2/341: الحاوي الكبير للماوردي )انظر( 4) قال الشافعيُّ

 وآخر  معه، وهما خلف النبي   
ه خلف  اإلمام؛ ألن  العجوز صل ت منفردًة خلف  أنس  وحد 

═ 
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قياس صالة الرجل خلف الصف وحده  نبأ االستدالل:ونوقش هذا 
  .المرأة منفردة خلف الصف قياس مع الفارق   على وقوف

ر  ك للسنة عند من لم يالصف مكروه وتر   وذلك أن وقوف الرجل خلف 
  وأن وقوف المرأة حلف صف الرجال سنة مأمور بها فلو ،بطالن صالته 
  على المأمور بهه فقياس المكرو ،لكان ذلك مكروهاً  ؛وقفت في صف الرجال 
 (1) . الفارققياس مع  

لعذر  أن  صالة  المنفرد  خلف  الصف   استدل القائلون بأدلة القول الثالث: 
ف قد تم  ، صحت الصالة جة في كأ ن  يأتي الُمصل  ي فيجد الص  ، وال يجد فُر 

لي منفرًدا؛ وإن لم يكن له عذر لم تصح  الصف، فيجوز له حينئذ  أن يُص 
 بالكتاب، والسنة، والمعقول: الصالة

 أوالا: من الكتاب:

تُم  عموم قوله تعالى:  - ت ط ع  ا اس  ات ُقوا اهلل   م  ف 
ُ  ، وقوله:(2) ل  ُف اهلل  ال  يُك 

ا ه  ع  ال  ُوس  ًسا إ  ن ف 
(3) 

أن المصلي خلف الصف قد بذل ما يستطيعه في محاولة  وجه الداللة:
المصاف ة، ولم يجد إال أن يصلي خلف الصف وحده حتى ال تفوته الركعة أو 

                                                
═ 

 ُّوالنبى ،  هما  .(1/196األم ) .(أمام 
 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (،3/31ة ): صحيح ابن خزيمانظر( 1)

(23/395:396). 
 .(16سورة التغابن، من اآلية:)( 2)
 .(286سورة البقرة، من اآلية:)( 3)
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 (2) .، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صالته(1) الصالة مع الجماعة

 ثانياا: من السنة النبوية:

 (3)"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم": النبي  قول -

أن الداخل قد امتثل أم النبي بالحضور  وجه االستدالل من الحديث:
إلى الصالة ولم يجد مكاناً له في الصف فصلى خلف الصف، وهذه 

 (4) .استطاعته

 ثالثاا: من المعقول: 

كأن خشي العدوى ونحو  فرد  خلف  الصف   لعذرصالة المن تذا كانإ -
؛ ألن نفي صحة صالة وصل ى خلف الصف فإن صالته صحيحة (5) ذلك،

                                                

مكتبة المورد، ( 69سعد الغامدي، ص )بن  أحكام المصافة في صالة الجماعة، زهير( 1)
  .هـ1453مملكة العربية السعودية ال

 .(272/ 4: الشرح الممتع على زاد المستقنع )انظر( 2)
باب االقتداء  والسنة،االعتصام بالكتاب  بكتا( 8/142أخرجه البخاري في صحيحه )( 3)

ولفظه "دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم   ،بسنن رسول اهلل
إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم ف

كتاب الحج باب فرض ( 2/975وأخرجه مسلم بنحوه في صحيحه ) .منه ما استطعتم
 العمر؟الحج مره في 

 .(70سعد الغامدي، ص )بن  أحكام المصافة في صالة الجماعة، زهير( 4)
وانظر  (،17لي المشيقح، ص: )عبن  األحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا، د خالد( 5)

 شبكة األلوكة:
https://www.alukah.net/ 
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المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف؛ ألن نفي الصحة 
ة، ال يكون إال بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصاف  

 (1) .العجزوالقاعدة الشرعية أنه ال واجب مع 

ليست أوجب ات الصالة تسقط بالعجز، فالمصاف ة الواجب جميعن وأل -
من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط، ومن 

 (2)قواعد الشرع الكلية أنه: " ال واجب مع عجز، وال حرام مع ضرورة "

المنفرد  خلف   أن  صالة  القائل ب -واهلل أعلم -هو القول الثالث: الراجح
و الموافق ألصول الشريعة وقواعدها ؛ ألنه هالصف   لعذر صحت الصالة

فمن  "،...الة لفرد خلف الصفص ال" :فنقف كما قال النبي 
ن : إونقول أيضاً  ،صالته إذا كان رجالً  ى خلف الصف لغير عذر لم تصحصل  

تُم  ف ات ُقوا اهلل    :لقوله تعالى ؛هذا الواجب يسقط بالعجز عنه ت ط ع  ا اس   م 
 (3) ،

 ما ال يناب علوجلم ي، ف(4)"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"وقوله: 
 (5) .ار"محرم مع اضطر وال عجز،ب مع جوا نستطيعه فال

                                                

 .(272/ 4: الشرح الممتع على زاد المستقنع )انظر( 1)
الفتاوى  (،17/ 2إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (،23/396مجموع الفتاوى ) :انظر( 2)

المسائل الفقهية،  من المختارات الجلية (،1/171) ، عبد الرحمن ناصر السعديالسعدية
 .(48:)، صعبد الرحمن ناصر السعدي

 .(16سورة التغابن، من اآلية:)( 3)
 .2102ص سبق تخريجه( 4)
من  المختارات الجلية (،1/171) ، عبد الرحمن ناصر السعديالفتاوى السعديةانظر: ( 5)

 .(48:)، صالمسائل الفقهية، عبد الرحمن ناصر السعدي
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ر الدخول إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذ   قال ابن تيمية:"
لواجبات تسقط في الصف صلى وحده للحاجة وهذا هو القياس؛ فإن ا

فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة؛  ،للحاجة وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات
كما سقط غير ذلك من فرائض الصالة للحاجة في مثل صالة الخوف 

وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إال  .محافظة على الجماعة
ائف من أهل وهو قول طو ،قدام اإلمام فإنه يصلي هنا ألجل الحاجة أمامه

وإن كانوا ال يجوزون التقدم  ،وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد ،العلم
 .على اإلمام إذا أمكن ترك التقدم عليه

ة أوجب من غيرها فإذا سقط غيرها للعذر وفي الجملة: فليست المصاف  
ومن األصول الكلية أن المعجوز عنه في  .في الجماعة فهي أولى بالسقوط

ب وأن المضطر إليه بال معصية غير محظور فلم يوجب الشرع ساقط الوجو
 (1) .العبد" اهلل ما يعجز عنه

ف   إال  أ ن   ابن حزم الظاهري:" وأختم بقول ل ف  الص  ُه خ  د  ح  ل   و  ال  يُص  و 
ئُهُ  ز  تُج  ل  ي و  نُوًعا ف يُص  م   (2) ."ي ُكون  م 

في بعض فاستثني من لم يقدر على المصاف ة، كما هو الحال اآلن 
البلدان نهون عن التقارب ويأمرون بالتباعد بين المصلين، فالمصاف ة هنا 

ة منممنوعة خوفاً من انتشار األوبئة،  حات عد   ها:ولهذا القول مرج 

 ر وهو ثابت بأدلته  .والمعامالت ،في العبادات أن  اإلكراه ُعذ 
                                                

 .(559/ 20مجموع الفتاوى )انظر: ( 1)
 .(372/ 2المحلى باآلثار )انظر: ( 2)
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 عجز عنه يسقط التكليف به عن العاجزذي أن  ال. 

  ومن المعلوم في الشرع أن الواجب  عند ، بين المصالحأصل الترجيح
وأن  هذا من  ،أعالها وأوالها في نظر الشرع تزاحم المصالح: أن  يقدم

الجماعة  أن   وال شك   ،اً قوتطبي اً األمر المتفق عليه بين الفقهاء تقرير
كما  ،هذا يتسامح في مسائل من أجل تحصيلهالو ،وتحصيلها أولى وأرجح

، ا في األمر بالتخفيفموك، ا في اإلبرادموك ،ي تعجيل العشاءفائل مسفي 
 .اعة على غيرها من المشروعاتموغيرها من المسائل وكله مراعاة للج

 

 

h 
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 ام املبحث اخل

 خوفًا من انتشار األوبئة  حكم التباعد بني املصلني

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول

 ر األوبئة خوفًا من انتشا حكم التباعد بني املصلني

 حترير حمل النزاع: 
ال خالف بين أهل العلم في أن التباعد بين المصلين في الصف بترك 
ُفرجة بينهم وعدم التراص ال يبطل الصالة، بل الصالة صحيحة، ولو زاد 
الفصل بين المصلين على مقام ثالثة رجال، وهذا إن كان التباعد لغير 

 (1).حاجة

خوفاً من  همد بين المصلين وعدم تراص  أما إذا دعت حاجة إلى التباع
 انتشار األوبئة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 

وال يخرج والصالة صحيحة،  جواز التباعد بين المصلين،القول األول: 
سواء أكان التباعد ، ذلك عن األمر الشرعي بتسوية الصفوف فتزول الكراهة

ترك ضعيف المناعة فرجة لتراص لحاجة خاصة، كما لو بين المصلين وترك ا
لحاجة  للعدوى، أم كان التباعد بين المصلين وترك التراص   في الصف توقياً 

                                                

 (،375/  2)المحلى، البن حزم  (،149/ 1اإلقناع في مسائل اإلجماع، للقطان )انظر: ( 1)
  .(149/  1)بداية المجتهد، البن رشد  (،119/  4)شرح صحيح مسلم، للنووي 
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به أفتى كثير و ،(1) الفايروساتعامة كما في أزمنة انتشار األوبئة وخشية انتقال 
 والهيئات المجامع والمجالس الفقهي ة واللجان ، وهو قولمن المعاصرين

ومجمع البحوث  ،(2) مركز األزهر للفتوى اإللكترونية :، ومنهااإلفتائي ة
التحاد وا ،(4) ودار اإلفتاء المصرية ،(3) التابع لألزهر الشريف اإلسالمية

 (5).العالمي لعلماء المسلمين

ألنها هيئة محدثة في ال تصح الصالة بهذه الكيفية؛ القول الثاني: 
المجلس األوربي لإلفتاء ، وإلى هذا ذهب ، بل هي تكل ف وتعقيدالصالة

................................................................... ،(6)والبحوث

                                                

عة راعت األحوال الطارئة، خالد المصلح، وانظر في تباعد المصلين والشري جال حر( 1)
 الموقع:

https://www.okaz.com.sa/news/local/2025888 

  انظر الموقع:( 2)

https://www.facebook.com/fatwacenter/posts/3227461457306126 

 حكم الصالة حال التباعد في صفوف المصلين؟، وانظر الموقع:( 3)
https://www.facebook.com/AIRCAzhar/posts/2607606672832198 

شوقي عالم،  .، دار اإلفتاء المصرية، دcovid-19فتاوى النوازل، وباء كورونا  انظر:( 4)
  .م2020بدون دار نشر  (،250ص:)

بحكم تباعد المصلين وعدم رص الصفوف بسبب جائحة كورونا، ( 15)فتوى رقم ( 5)
الموافق  هـ،1441من رمضان لعام الخامس عشر  يوم الجمعةالفتوى التي صدرت 

 وانظر الموقع:، م08/05/2020
 http://factjo.com/news.aspx?Id=95816 

وفيه استعراض ألبرز النوازل  نوازل األوبئة،انظر:  .(7/30)فتواه تحت رقم: وذلك في ( 6)
المستجد، واإلجابة عنها من قبل العلماء ( 19-الملحة حول فيروس كورونا )كوفيد

═ 



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2108 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

، (2) محمد علي بالُعو .د ،(1)المطيريحاكم  .د ومن الباحثين المعاصرين:
أن الواجب على من خاف على نفسه ويرون ، (3) الشيخ يحيى الحجوريو

كانت لديه أعراض المرض أن يلزم بيته، وال يؤذي الناس  العدوى، أو
 (4) .بحضوره المسجد

 األدلة 
بأدلة من  جواز التباعد بين المصلينيُستدل على أدلة القول األول: 
 الصحابة، والقواعد الفقهية، والمعقول:  القرآن الكريم، ومن فعل

 أوالا: القرآن الكريم:

الحفاظ على األنفس البشرية ووقايتها  عموم اآليات الكريمة يؤكد لنا -1
 :اهللحيث يقول  حال،أية  ىهالك والتلف من أي طريق وعللمن ا

                                                
═ 

، م2020بدون طبعة  ،محمد علي بالعو .الس اإلفتائية، جمع وإعداد وترتيب: دوالمج
 .(39ص:)

، انظر حاكم المطيري .د، حكم عدم رصف الصفوف في الصلوات في المساجد( 1)
 الموقع:

https://resalapost.com/2020/05/29  

 .(38انظر: نوازل األوبئة، ص:)( 2)
مسافة من التباعد حوالي متر إلى مترين، فما حكم خر، آو جعلوا بين كل مصل  انظر: ( 3)

، ه1441شوال  4، بتاريخ هذا؟ وهل نصلي جماعة على هذا الحال أم نصلي فرادى
 وانظر الموقع: 

https://www.sh-yahia.net/show_fatawa_9326.html 

 .(39ص:) انظر: نوازل األوبئة،( 4)
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َُّٱويقول سبحانه: ، (1) ََّحئَجئَييَىيَنيَُّٱ َمبزبَربَيئَ َىبَنبَ

  (2).ََّمتَزتَرتَيب

الضروريات الخمس وهي: )حفظ على  د اإلسالمُ شد   :الداللة وجه
والتباعد بين (، سل، والعرضالدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الن

هذه سيلة من الوسائل التي تحافظ على إحدى تدبير إحرازي ووهو  المصلين
 البالء أسباب بات قاء مأمور العبد أن ا، كم(3) النفسوهي: حفظ ، الضروريات

 لذا والضرر؛ البالء أسباب من أنه ووباء كورونا ثبت منها، عافية في كان إدا
ا فسللن حفظاً  اجتنابه وجب  النفس بصون تعالى اهلل ألمر وامتثاالً  يؤذيها، عم 
 (4) .المهالك عن

                                                

 .(195من اآلية: ) البقرة:سورة ( 1)

  .(29من اآلية:) :نساءالسورة ( 2)

م، 1989عبد اهلل عبد الرازق مسعود السعيد، الناشر: دار الضياء  ،الصحي الحجرانظر: ( 3)
ر، عبد اهلل دبن  محمد الطي ار، عبد اهللبن  نقالً عن الفقه الميس  د المطلق، محم  بن  محم 

ى طن للن شر، الريا (،12/182، )إبراهيم الموس  اُر الو  د  المملكة العربية  -ض الناشر: م 
 .م2011ه 1432السعودية الطبعة: األولى 

الناشر: عالم الكتب، ( 4/297)انظر: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي ( 4)
بن  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، وإرشاد الساري لشرح صحيح البحاري، أحمد

الناشر:  (،412/ 8)تيبي المصري، عبد الملك القسطالني القبن  أبى بكربن  محمد
إتحاف المنصفين ، رسالة هـ 323المطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 

وهي رسالة  (،9، ص:)عثمان خوجةبن  حمدان ،عن الوباء االحترازبمباحث  واألدباء
  على موقع مكتبة نور، يراجع الرابط التالي: pdfموجودة بصيغة 

https://www.noor-book.com 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AC%D8%A9-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AC%D8%A9-pdf
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 (1) َّرن مم ام يل ىلُّٱ:تعالىقوله  -2

على وجوب الحذر من العدو، فيدل  الكريمة ت اآليةدل   وجه الداللة:
على وجوب الحذر من جميع المضار المظنونة، وبهذا الطريق كان االحتراز 

 أمر اهلل ، فالجدار المائل واجباً وعن الجلوس تحت  ،عن الوباء
، لمسلمين بالحذر والوقاية مما يهلك نفس المسلم أو يعرضها للخطرل

وانتشار وباء كورونا مما يعرض المجتمع للخطر، واجب الحذر منه بنص 
 .اآلية الكريمة

تُم   ُّقوله تعالى:  -3 ت ط ع  ا اس   (2) َّٱف ات ُقوا اهلل   م 

الفرج فال حرج عليهم،  لناس عجزوا عن سد  ن اإوحيث  وجه الداللة:
 ،صالة من عميت عليه القبلة، وولهذا أباحت الشريعة: صالة فاقد الطهورين

إلى غير ذلك من األمور المعروفة في أبواب  .صالة فاقدي ما يستر عورتهمو
سُ ويدل على ذلك  .الفقه ع  ر  م  ُث، أ ن ُه س  د   ة  يُح  ر  ي  ول  ما رواه مسلم عن أ بي ُهر 
ن ُه »ي ُقوُل:  اهلل   ُلوا م  ع  اف  تُُكم  ب ه  ف  ر  ا أ م  م  ُبوُه و 

ت ن  ُه، ف اج  ن  تُُكم  ع  ي  ا ن ه  م 
ل ى  ُفُهم  ع  ت ال  اخ  ، و  م  ه  ائ ل  س  ُة م  ث ر  ُكم  ك 

ل  ب  ن  ق  ين  م  ل ك  ال ذ  ا أ ه  ن م  ، ف إ  تُم  ت ط ع  ا اس  م 
م   ائ ه  ي  ب  في المساجد دون مخالفة تذكر، أو احتمال فإذا أمكن الصالة  .(3)"أ ن 

 .وجود ضرر جازت الصالة بهذه الكيفية
                                                

  .(71من اآلية:) :نساءالسورة ( 1)
  .(16من اآلية:) :تغابنالسورة ( 2)
وترك  ،باب توقيره ، الفضائل كتاب( 1830/ 4) في صحيحه ممسل أخرجه( 3)

ذلك، رقم إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع، ونحو 
(1337). 
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 ثانياا: من فعل الصحابة:

ورد في باب التباعد من المجذوم، روى معمر عن الزهري أن عمر   -
  وكان بدرًيا، ، وكان به الداء(2)رمح (1)قيدقال لمعيقيب: اجلس مني ،

إذا أتي بالطعام وعنده   كان عمر زيد:بن  وروى أبو الزناد عن خارجة
يم اهلل لو غيرك به ما بك ما جلس مني على أليك، ومما ي   ل  معيقيب قال له: كُ 
 .(3)أدنى من قيد رمح

ولكن هذا في باب التباعد من مخالطة المجذومين خارج الصالة، 
 (4) .وليس في باب الصالة، وقد يقاس أمر التباعد في الصالة عليه

جواز التباعد بين المصلين خوفاً  لقواعد الفقهية واألصولية:ثالثاا: من ا
 من انتشار األوبئة يستند إلى العديد من القواعد الفقهية، ومنها: 

ت مفسدة  :(5)"درء المفاسد أَولى من جلب المصالحقاعدة:"  ض  إذا تعار 
ومصلحة يقدم رفع المفسدة على جلب المصلحة؛ ألن الشرع اهتم بالمنهي ات 

                                                

 .(369/  11ق يد رمح بالكسر: قدره، انظر: لسان العرب، )( 1)
الطبري من طريق معمر  :" ما أخرجه( 159/ 10قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، )( 2)

قال لمعيقيب، " اجلس مني قيد رمح "، وفي طريق  عن الزهري، أن عمر
زيد كان عمر يقول نحوه وهما خبران منقطعان، أخرجه الطبري، وقال ابن بن  خارجة
 .:" األثر منقطع"( 10/159حجر، )

 .(411/ 9البن بطال ) يشرح صحيح البخار( 3)
  ، انظر الموقع:ن بسبب فيرس كوروناحول التباعد بين المصلي( 4)

https://al-omah.com 

 .(87ئر، السيوطي، ص:)األشباه والنظاانظر: ( 5)
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 .من اهتمامه بالمأمورات أشد  

يترك  والتقارب بالصفوف وهو مصلحة مفسدة؛ فإذا ترتب على التراص  
 فعل المصلحة لرفع المفسدة

ا بارتكاب قاعدة:"  هما ضررا وعي أعظم  إذا تعارض مفسدتان ر 
في  ومفسدة التراص   فإذا كان التباعد في الصفوف مفسدة؛، (1)"أخفهما

ب على التباعد مفسدة أعظم من وإذا ترت  ، افيرتكب أخفهم الصفوف أعظم،
 .امفسدة إغالق المساجد فيصار إلى ارتكاب أخفهم

إن األمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من اآلخر،  معنى القاعدة:
فيحمل بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ ألن مباشرة الحرام ال تجوز 

 .ألن الضرورة تتقدر بقدرهاإال للضرورة، وال ضرورة في حق الزيادة، 

ر : (2)"الميسور ال يسقط بالمعسور" قاعدة: أن المأمور به إذا لم يتيس 
فعله على الوجه األكمل الذي أمر به الشرع؛ لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن 
ؤه، فيجب فعل القدر الذي يقدر عليه، وال يترك  فعل بعضه مما يمكن تجزُّ

 .فعله الكل  بسبب ترك الذي يشقُّ 

فمتى أمكن المكلف أن يأتي ببعض العبادة دون بعضها، فإنه يجب عليه 
أداء ما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، وال يترك المقدور عليه بسبب ترك 

 .المعجوز عنه

                                                

 .(76، ص:)نجيمابن  ئر،األشباه والنظاالمرجع السابق،  انظر:( 1)
  .(159ئر، السيوطي، ص:)األشباه والنظا انظر:( 2)
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، والتخفيف على المكلف وسقوط (1) "المشقة تجلب التيسيرقاعدة: "
محصوٌر فيما عجز عنه شرًعا،  التكاليف عنه عند ذلك، فعليه أن يعلم أن ذلك

ا ما كان مقدوًرا له وفي استطاعته فإنه ال يسقط عنه، بل يجب عليه أن  وأم 
ن اضطر  إلى " يأتي به ومن هنا نص  فقهاء المالكية ضمن قواعدهم على أن:  م 
، وجب عليه تقليل المخالفة ما أمكن ، أو قاعدة   ."مخالفة أصل 

ة وهذا يعني: أن المكلف إذا ا ضطر  إلى ترك الواجب؛ بسبب المشق 
والعذر والحرج الذي جاءت الشريعة بمراعاته واعتباره وإزالته عن المكلف، 
ا ما يسهل عليه ويكون في مقدوره  فإنه يترك فقط ما يعُسر عليه، وأم 

 .واستطاعته فإنه يأتي به امتثاالً هلل 

  (2) ."اتسعاألمر إذا ضاق قاعدة: "

كان األصل عزيمة ، أي إذا (3)البدل"عذر األصل يصار إلى إذا تقاعدة: "
عن عباده باالنتقال إلى البدل  -سبحانه-ف اهلل ر خف  ولما شق أداؤه وتعس  

 (4) .ألن المشقة تجلب التيسير ؛وهو الرخصة

 (5) ."ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورةقاعدة: "
                                                

 .(64، ص:)نجيمابن  ئر،باه والنظااألش (،76ئر، السيوطي، ص:)األشباه والنظا انظر:( 1)
 .(83ئر، السيوطي، ص:)األشباه والنظا انظر:( 2)
محمد آل بورنو بن  أحمدبن  محمد صدقي، الكلية هالوجيز في إيضاح قواعد الفق انظر:( 3)

الطبعة: ، لبنان –بيروت  الناشر: مؤسسة الرسالة،( 246)ص:  ،أبو الحارث الغزي
 .م1996 -هـ  1416الرابعة، 

 .(247الكلية )ص:  هالوجيز في إيضاح قواعد الفقانظر: ( 4)
 .(83)ص:  المرجع السابق انظر:( 5)
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 (1) ."حفظ البعض أولى من تضييع الكلقاعدة: "

 عاا: من المعقول: من عدة وجوه:راب

أن الشريعة راعت الظروف الطارئة واألحوال العارضة :الوجه األول
يناسبها سواء في  بماالتي تقتضي التيسير ورفع الجناح، فأرخص اهلل فيها 

أذن للمصلي حال الخوف أن  صالة الفرد أو الجماعة؛ من ذلك أن اهلل 
وواجباتها، وترك ما يعجز عنه كما في  يأتي بما يقدر عليه من أركان الصالة

اًنا قوله تعالى:  ب  اال أ و  ُرك  ج  تُم  ف ر  ف  ن  خ  ف إ 
 يصلون أنهم يقتضي هذاو ،(2)

ومن ذلك أيضاً أن اهلل أرخص ، للضرورة صفوفهم رص   غير ومن متباعدين
الخوف من التقدم والتأخر  وللمؤمنين معه في صالة لرسوله 

مما يتحقق به لهم إقامة الصالة حسب الوسع وأخذ والحركات وغير ذلك 
 (3) .الحذر من العدو

ة للحاجة، وهي االحتراز من اف  أيضاً هنا تركت المص   ثمالوجه الثاني: 

                                                

راجعه ( 2/45) (،86/ 1) عبد السالمبن  ، العزقواعد األحكام في مصالح األنام انظر:( 1)
، القاهرة –الناشر: مكتبة الكليات األزهرية ، وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد

طبعة:  (،القاهرة -بيروت، ودار أم القرى  -عدة مثل: دار الكتب العلمية )وصورتها دور 
 .م1991 -هـ  1414جديدة مضبوطة منقحة، 

 ( 239من اآلية:) سورة البقرة:( 2)
في تباعد المصلين والشريعة راعت األحوال الطارئة، خالد المصلح، وانظر  جال حر( 3)

 الموقع:

https://www.okaz.com.sa/news/local/2025888 
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تبيح المحظورات،  والضرورات، (1) العدوى، والحاجة تنزل منزلة الضرورة
القدر الذي وبالتالي ال حرج على المصلين في أن يكون بينهم تباعد وُفرج ب

يحصل به توقي انتقال األوبئة والفيروسات، ويتحقق به ما يؤمل من االجتماع 
 (2).الصالةفي 

اإلجراءات والتباعد بين المصلين من التدابير  أنالوجه الثالث: 
 والفايروساتاالحترازية التي تُحمى بها النفوس ويوقف انتشار األمراض 

 . (3)بها إلى اهلل  من القربات التي يتقربوهو الوبائية، 

أن االصطفاف واجب عند اإلمام ابن تيمية وال تصح الوجه الرابع: 
ز صالة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكاناً   الصالة إال به، ومع ذلك جو 

وهذا التباعد الذي تقتضيه ، من تركه الجماعة في الصف، وجعل هذا خيراً 
د   رحمهيقول  .(4)ضرورة التحرز من هذا الوباء قياس أولوي اهلل:" ف ل و  ل م  ي ج 

ع   ل م  ي د  ف   و  ل ف  الص  ُه خ  د  ح  ل ى و  ُه ص  ع  ل  ي م  ًدا يُص  ب  أ ح  ذ  ل م  ي ج  افُُّه و  ن  يُص  م 

                                                

يحيى بن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف( 1)
 ، وانظر الموقع:العماري

http://www.almoslim.net/elmy/291867 

في تباعد المصلين والشريعة راعت األحوال الطارئة، خالد المصلح، وانظر  جال حر( 2)
 الموقع:

https://www.okaz.com.sa/news/local/2025888 

 ، انظر الموقع: تباعد المصلين في الصفوف ال يؤثر على صحة الصالة( 3)
https://www.okaz.com.sa/news/local/2021419 

  ، انظر الموقع:حول التباعد بين المصلين بسبب فيرس كورونا( 4)
https://al-omah.com 
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ل ف   ا خ  ه  د  ح  ُف و  ا ت ق  ن ه  ا ف إ  افُّه  أ ًة تُص  ر  د  ام  ا ل م  ت ج  أ ة  إذ  ر  م  ا أ ن  ال  ة  ك م  اع  م  ال ج 
ة  الص   اق  األ  ئ م  ات  ف  ن   .ف   ب  ز  ع  ج  ع  د  ال  ن  ك ان  ال  ع  م  ع  اإل   اف ة  م  ُمص  ال  ر  ب 

ا أُم  ُهو  إن م  و 
اف ة   ُمص   (1) .انتهى ."ال 

على كالم شيخ اإلسالم فإنه  ظاهراً  يمكن أن تخرج المسألة تخريجاً و
"لو حضر  كما جاء في االختيارات: الفرجرجح أن االصطفاف أهم من سد 

أو سد أحدهما الفرجة  اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما جميعاً 
ألن سد الفرجة  ؛ح أبو العباس االصطفاف مع بقاء الفرجةوينفرد اآلخر؟ رج  

فإذا أجاز بقاء الفرجة ألجل   (2).مستحب واالصطفاف واجب" انتهى
ذا يدل على أن فه ،االصطفاف، مع تجويزه صالة المنفرد خلف الصف لعذر

ترك الفرجة عنده أخف، ومسألتنا أقرب إلى ترك الفرجة فتجوز عند 
 (3).الحاجة

فوف  في صالة  الجماعة  أنه الوجه الخامس:   تجوُز المباعدُة بين  الصُّ
، بل  فوف  ليس  بواجب  تسويةُ  الواجُب لسبب  يقتضيه؛ ألن  ات  صال  الصُّ

فوف  والت راصُّ فيها، لكن   الت راص  إذا كان  يُخشى منه انتقاُل العدوى في  الصُّ
 (4) .مثل  هذه األحوال؛ فال حرج  في تركه  

                                                

  .(406/ 23مجموع الفتاوى ) انظر:( 1)
 .(349، 348/ 5ابن تيمية )، الفتاوى الكبرى انظر:( 2)
المصدر: ، انظر حكم الصالة مع وجود فرج في الصفوف خوف اإلصابة بمرض كورونا( 3)

  :موقع اإلسالم سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/answers/333882 

المصدر: ، انظر حكم الصالة مع وجود فرج في الصفوف خوف اإلصابة بمرض كورونا( 4)
═ 
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يقاس على جميع واجبات الصالة وشروطها  أنهالوجه السادس:  
 ...العورة  وسترفإنها تسقط بالعجز عنها، كالطهارة واستقبال القبلة  ؛وأركانها
 (1) .وهذه كلها أوجب من التراص  إلخ، 

اُم -رحمه اهلل-يقول اإلمام ابن تيمية  م  ت  إ  ُة و  اء  ر 
ق  ال  ي اُم و  ق  ا ك ان  ال  ذ  إ  :" و 

ز   ج  ع  ال  ُقُط ب  ل ك  ي س  ر  ذ  ي  غ   و 
اء  ال م  ة  ب  ار  الط ه  ُجود  و  السُّ ُكوع  و  ل ك  الرُّ  ف ك ذ 

م   دُّ ُك الت ق  ت ر  اُف و  ف  ط  ص  ائ ل   .اال  س  ي ة  م  ا ب ق  ذ  د  ه  ط ر  ل ى  و  ن  ص  أ ل ة  م  س  ُفوف  ك م  الصُّ
" انتهى ل ك  ر  ذ  ي  غ  ير  و  ب  لت ك  ه  ل  اع  م  ع  س  ُه م  اء  ر  ن  و  ال  م  ام  و  م  ل م  ي ر  اإل    (2) .و 

ال واجب مع العجز، وال حرام مع ومما يؤيد ذلك القاعدة الفقهية: "  
 (3) .الضرورة"

فقد تعارض أمران لصفوف تسوية اوعلى القول بسنية  الوجه السابع: 
 في المسجد بهذه الصفة؟ بالصالةأو القيام  ،صلوا في بيوتكم أولى :قالهل يُ 

م ال شك   مة، والواجب مقد  وإذا قيل ، الثاني؛ ألن الجماعة في المساجد مقد 

                                                
═ 

  :موقع اإلسالم سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/answers/333882 

المصدر: ، انظر حكم الصالة مع وجود فرج في الصفوف خوف اإلصابة بمرض كورونا( 1)
  :موقع اإلسالم سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/answers/333882 

  .(397/ 23مجموع الفتاوى ) انظر:( 2)
صدر الكتاب: دروس م( 11/ 2حمد الحمد ) -شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ( 3)

  :صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
http://www.islamweb.net 

https://islamqa.info/ar/answers/333882/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 (1) .بالواجب في جميع ما تقدم وللحاجة، فوجوب الجماعة آكد وأعظم

بالجمع عند المطر، وسبب ذلك حتى ال جاءت السنة  أنهالوجه الثامن: 
ألنه من الممكن أن يصلي كل رجل  ؛تتعطل المساجد عن صالة الجماعة

جماعة بأهل بيته، ولكن إقامة الجماعة في المساجد لها شأن في الشريعة، 
فكان الجمع من أجل تحصيلها خير من الصالة في وقتها بال جمع مع تعطيل 

 (2) .المساجد وإغالقها

استدل القائلون بعدم صحة الصالة مع التباعد بين لقول الثاني: أدلة ا
  المصلين بما يلي:

وف والتراص  بينها، فاستدلوا باألحاديث الدال ة على تسوية الصأوالا: 
 ومنها:

ي   بن  أ ن س  حديث  - ن  الن ب  ، ع  ال ك  يُموا: "ق ال   م   أ ق 
، ن  ي ُصُفوف ُكم  اُكم   ف إ  ن   أ ر  اء   م  ر  ي، و  ر  ك ان   ظ ه  ُدن ا و  ُق  أ ح  ز  هُ  يُل  ب  ك  ن  ن ك ب   م   ب م 
، ه  ب  اح  هُ  ص  م  ق د  ه   و  م  د    .(3)"ب ق 

                                                

نظمتها اللجنة الثقافية في قسم الفقه وأصوله، « زووم»حلقة نقاشية إلكترونية عبر تطبيق ( 1)
المسائل »في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة الكويت، تحت عنوان 

  وانظر الموقع: ،«المستجدة في الصالة عند إعادة فتح المساجد
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=be7afea5-f4c3-4e45-
a64e-910a7db3d06e. 

المصدر: ، انظر حكم الصالة مع وجود فرج في الصفوف خوف اإلصابة بمرض كورونا( 2)
  :موقع اإلسالم سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/answers/333882 

 .2064ص سبق تخريجه( 3)

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=be7afea5-f4c3-4e45-a64e-910a7db3d06e
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=be7afea5-f4c3-4e45-a64e-910a7db3d06e
https://islamqa.info/ar/answers/333882/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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قال:  أن النبي  بشیر بن  النعمانوحديث  -
 (1) ."كماهلل بين وجوه   لتُسون  صفوفكم، أو ليخالفن  "

ل: "أ ق يُموا قا النبي  أن عمر بن  حديث عبد اهللو -
ُفوف   وا الصُّ ُسدُّ ، و  ن اك ب  م  ن  ال  اُذوا ب ي  ح  ئ ك ة  و  ال  م  ون  ب ُصُفوف  ال  ا ت ُصفُّ ن م  ، ف إ 

" ط ان  ي  ات  ل لش  ُروا ُفُرج  ال  ت ذ  ، و  ان كُم  و  خ  ي إ  د  ل ينُوا ف ي أ ي  ، و  ل ل  ال خ 
(2). 

 أن  دل ت األحاديث السابقة على  وجه االستدالل من األحاديث السابقة:
ة، والفصل بين المصلين بهذه المسافة تتعذر تكون الصفوف متراص   أن   األصل  

مخالف للهيئة التوقيفية ، والصالة بهذه الكيفية معه التسوية التي أمرنا بها
 (3) .لصالة الجماعة

 لنبي ألمر ا؛ الصفوف وإقامتها واجب قطعاً  أن تراص   كما
د فقد توع   ..ه وعيدبذلك، واألمر يقتضي الوجوب، وبخاصة إذا كان في ترك

ة، ال رمر عظيم الخطوأوهو ، همباهلل الذين يخالفون في الصف، بمخالفة قلو
  .يكون مثل هذه العقوبة لترك سنة

ج، وأخبر أن الشياطين تقف فيها بين ر  الفُ  بسد   وأمر
ومثل هذا األمر ال يترك ، بالمسافات فوفلصاالمصلين، ودعا على من قطع 

                                                

  .2086ص سبق تخريجه( 1)
في  وأبو داود، عمربن  من حديث عبد اهلل (،5724برقم ) (،2/98أخرجه اإلمام أحمد )( 2)

في  كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف؛ والحاكم (،666)برقم ( 1/178)سننه، 
 .وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي( 1/213)المستدرك 

 .(38انظر: نوازل األوبئة، ص:)( 3)
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  (1) .ت المسافة، فإنه يخشى من فساد الصالةدبسهولة، بل إذا بعُ 

 يبقى التباعد في صفوف المصلين خطأ لوجهين: :ثانياا 

 !عليه وندبه وحث   لما أمر به رسول اهلل  خالفألنه  -1

وال أحد من أصحابه ولم يكن له  لم يفعله رسول اهلل  -2 
 د عن رسول اهللصالة التباعد لم تر  ف (2) ،سلف في األمة من قبل
 ، ُى فقط كما وردت عن ؤد  وبما أن العبادة توقيفية أي ت
، فهذا ليس ،ن هذا الشكل بدعة ال تجوزإف رسول اهلل 

، فاالصطفاف يكون كما في (3)اصطفاًفا، ال شرًعا، وال عرًفا وال لغةً 
ُصوٌص ﴾ ر  ي اٌن م  ا ك أ ن ُهم  بُن  فًّ ال أوكما في الحديث: " ، (4)اآلية: ﴿ ص 

ون الصفوف ويتراصون في تصف المالئكة عند ربها يتم   تصفون كما
شرعيا؛ فهو: انفراد كل واحد واقف  ذا لم يكن اصطفافاً إ، و(5)الصف"

                                                

  .(2، 1محمد العرعور، ص:)بن  انظر: تأصيل فقهي لحكم صالة المتباعدين، عثمان( 1)
  ، انظر الموقع:نصرو التباعد في الصفوف محمدانظر: ( 2)

https://alghad.com  

خر، مسافة من التباعد حوالي متر إلى مترين، فما حكم آو جعلوا بين كل مصل  انظر: ( 3)
، ه1441شوال  4، بتاريخ هذا؟ وهل نصلي جماعة على هذا الحال أم نصلي فرادى

 وانظر الموقع: 
https://www.sh-yahia.net/show_fatawa_9326.html 

 .(4من اآلية ) الصف:سورة  (4)

الصالة، باب األمر بالسكون في الصالة  بكتا( 322/ 1)أخرجه مسلم في صحيحه ( 5)
ل والتراص فيها،  والنهي عن اإلشارة باليد ورفعها عند السالم، وإتمام الصفوف األو 

 .(430واألمر باالجتماع، برقم )
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وصالة  ،مامه فذاً إمن صالة المنفرد خلف  خلف االمام بمفرده؛ وهو
، فقال:  مره رسول اهلل أ مام:الرجل الفذ خلف اإل باإلعادة 

، وهو حديث صحيح، (1)رد خلف الصف"د صالتك ال صالة لمنفع  أ  " 
فإنك لم  صالته ارجع فصل   يء:" للمسوهذا نظير قوله 

عداد من أفتى أ، وبعدم صحة صالة المنفرد خلف الصف (2)"تصل   
  (3) .العلماء، ومنهم اللجنة الدائمة

الصفوف في الصلوات في  لمسارعة اليوم بالفتوى بجواز عدم رص  وا 
ذي أوصت به منظمة الصحة، هو في أقل أحواله المساجد، على النحو ال

التطي رابتداع في الدين، وتغيير للشرع، ومن 
 (1) الذي نفاه الشرع ونهى عنه! (4) 

                                                

باب كراهية الوقوف خلف  ،الصالةكتاب ( 149/ 3الكبرى ) أخرجه البيهقي في السنن( 1)
إقامة الصالة، باب  بكتا( 320/ 1) هسننوابن ماجه في  (،5213، برقم )الصف وحده

صحيح وضعيف ، وصححه األلباني في 1003صالة الرجل خلف الصف وحده، برقم 
 -المجاني  -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  (،3/ 3سنن ابن ماجة )

، وفي إرواء الغليل، ج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندريةمن إنتا
2/328. 

( 336/ 1) هسننوابن ماجه في  (،9635)برقم  (،400/ 15)أخرجه أحمد في المسند، ( 2)
وصححه األلباني في  (،1060الصالة، برقم )باب إتمام فيها، كتاب إقامة الصالة، والسنة 
 .2/328وفي إرواء الغليل،  (،60/ 3اجة )صحيح وضعيف سنن ابن م

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ، المجموعة األولى -فتاوى اللجنة الدائمة  انظر:( 3)
الناشر: رئاسة ، عبد الرزاق الدويشبن  جمع وترتيب: أحمد( 7ص، 8)المجلد واإلفتاء 

 .الرياض -اإلدارة العامة للطبع  -إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
ال عدوى وال ": قال: قال رسول اهلل  ،أبي هريرة يقصدون حديث ( 4)

═ 
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 للنفس البشرية التباعد في صفوف المصلين حفظاً : بأن  ويجاب عنه
يعتمد على النظر في مقاصد الشريعة ، ومن انتشار األوبئة واألمراض وخوفاً 

 .للقواعد الشرعية س البشرية ومستنداً لحفظ النف

قال  "، ر الذي نفاه الشرع ونهى عنهالتطي  :" إنه يجاب عن قولهمو
قالوا: ة، صحيح ي، وهثدياحاأله جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذ

تزعمه  الجاهليةالمراد به نفي ما كانت « ىال عدو»وطريق الجمع أن حديث: 
ال »بفعل اهلل تعالى، وأما حديث:  بطبعها الوتعتقده أن المرض والعاهة تعدى 

، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في «يورد ممرض على مصح
العادة بفعل اهلل تعالى وقدره، فنفى في الحديث األول العدوى بطبعها، ولم 

وأرشد في الثاني إلى  ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر اهلل تعالى وفعله،
صل عنده الضرر بفعل اهلل وإرادته وقدره، فهذا الذي ذكرناه االحتراز مما يح

من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء 
 (2) .ويتعين المصير إليه

                                                
═ 

باب  ،، كتاب الطب126/ 7أخرجه البخاري في صحيحه  ."طيرة، وال هامة وال صفر
ال عدوى،  كتاب السالم، باب، 1743/ 4ومسلم في صحيحه  (،5707الجذام برقم: )

برقم: ، ال يورد ممرض على مصحوال طيرة، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، و
101(2220). 

، انظر حاكم المطيري .د، حكم عدم رصف الصفوف في الصلوات في المساجد( 1)
 الموقع:

https://resalapost.com/2020/05/29  

 .159/ 10نظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ا( 2)
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كما أن الفصل بهذه الطريقة ال يقي من العدوى، فإنه ال يخفى أن : ثالثاا 
لفايروسات، ويستقر بسهولة الفايروس ثقيل الحجم إذا ما قورن بغيره من ا

األشياء واألرضية، فكيف يصنع المصلي في حالة السجود، وقد  على أسطح
  (1)سبقه غيره بالسجود في الموضع نفسه؟!

مع التباعد بين المصلين، وقاية من العدوى الصالة : أن  الترجيح
 ، بل وال يخرج ذلك عن األمر الشرعي بتسوية الصفوف؛ إذصحيحة شرعاً 

واحد، ال يتقدم بعضهم  تسم   ود بذلك أصالة: اعتدال المصلين علىالمقص
ح في الفرجة اليسيرة بين الفقهاء على التسم   على بعض في الصف، وقد نص

، فكيف المصلين في األحوال المعتادة، وأنها ال تمنع اتحاد الصف عرفاً 
 ومتحت ماً؟! بالظروف االستثنائية التي يصبح فيها التباعد مطلوباً 

ُوجد عذر مثل األمراض واألوبئة التي تنتقل للناس  إذاعلى هذا و
جواز  -واهلل أعلم -بالعدوى، كمرض كورونا المنتشر حالياً، فالذي يظهر

صالة الجماعة مع وجود مسافات بين المصلين إذا كان هذا مما يساعد في 
 (2) .الوقاية من اإلصابة بالعدوى، ويحد من تناقل وانتشار الوباء بإذن اهلل

ق بين حالة االختيار  وفي تقديري أن من أفتى بالتباعد بين المصلين فر 
 : (3) اآلتيةوحالة االضطرار، وبيان ذلك يتضح في الجوانب 

                                                

 .(39، 38انظر: نوازل األوبئة، ص:)( 1)
دليل المسلم الفقهي ، د الصفوف خوفاً من العدوى بسبب األوبئةحكم الصالة مع تباع( 2)

 .القرى، كلية الشريعة بجامعة أم قسم العبادات ،للتعامل مع فايروس كورونا المستجد
http://makkah.org.sa/nawazel/ar  

 .(200)مسعود صبري، ص:  .فتاوى العلماء حول فيروس كورونا، دانظر: ( 3)
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التفريق بين المقصد األكبر والوسيلة، فالمقصد أداء الفريضة واالجتماع  -1
واأللفة، ومن وسائل تحقيقه تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب 

قدام في حالة االختيار، وأداء الجمعة والجماعة مصلحة أصلية واأل
مقصودة، والتسوية وسيلة تكميلية، وال خالف في جواز ترك التكميل 
إن كان اإلتيان به يخل بما هو أعلى، وهذا ما فعله المفتي في هذه 

  .النازلة، حفاظاً على أرواح الناس ودفعاً للضرر عنهم

ك  لقول جمهور هذاموافقة  -2 -الفقهاء، بكون التسوية سن ة، والسن ة قد تُتر 
  .ضرر أو ما في حكمه منخوفاً  -أحياناً 

م   -3 د ح  ا از  موافقة الفتوى الروح العامة للفقه اإلسالمي، قال النووي:" إذ 
ق ف   و  م  يق  ال  ب ة  ل ض  ُمن او  ال  ا إال  ب  ن ه  اُء م  ق  ت  س  ُن اال  ك  ئ ر  ال  يُم  ل ى ب  ٌع ع  م  أ و   ج 

ه  ق ب ل   ب ة  إل ي  ق ُع ُوُصول  الن و  ن  ك ان  ي ت و  ل ك  ف إ  و  ذ  ن ح  اء  و  ق  ت  س  اد  آل ة  اال  ت  ح  ال 
د  ُخُروج   ه  إال  ب ع  ُل إل ي  ا ال  ت ص  ل م  أ ن ه  ن  ع  إ  ُم و  ق ت  ل م  ي ُجز  الت ي مُّ ُخُروج  ال و 

ُهوُر ال   ك ى ُجم  د  ح  ق ت  ف ق  و  ُ أ ن ُه ن ص  ال  ُه اهلل  م  ح  ي   ر 
اف ع  ن  الش  ين  ع  ان ي   اس  ُخر 

ا لو حضر جمع من  أ ن ُه ن ص  ف يم  ق ت  و  د  ال و  أ  ب ع  ض  ي ت و  ُر ل  ب  ل ى أ ن ُه ي ص  ع 
ه  إال   ُل إل ي  ب ة  ال  ت ص  ل م  أ ن  الن و  ع  بُون ُه و  العراة وليس معهم إال ثوب ي ت ن او 

 أ و  ب ي ت  ب ع  
ين ة  ف  ُعوا ف ي س  ت م  ل و  اج  يًّا و  ار  ل  ي ع  ال  يُص  ُر و  ب  ق ت  أ ن ُه ي ص  د  ال و 

ًدا  ال  ق اع  ل  ي ف ي ال ح  ط  ن ص  أ ن ُه يُص  ائ ًما ف ق  ُع ق  ٌع ي س  ض  و  ُهن اك  م  ي  ق  و  ض 
ن  أ ظ ه   ي  يق  ل ى ط ر  ه  النُُّصوص  ع  ذ  ت ل ُفوا ف ي ه  اخ  ا و  ي  ال ت ي ق ال  ب ه 

ه  ا و  ُرُهم 
ن   ا ع  ل ه  ن ق  ب ان ة  و  ُب اإل   اح  ا ص  ق ط ع  ب ه  يُّ و  ز  و  ر   ال م 

د  ي  ُخ أ بُو ز  ي  الش 
ل  ي ف ي  ا يُص  ُرُهم  ل ي ن  أ ظ ه  ل ى ق و  ا ع  ائ ل  ُكل ه  س  م  ل ًقا أ ن  ال  اب  ُمط  ح  األ  ص 

يًّ  ار  ع  م  و  الت ي مُّ ق ت  ب  و  ق ت  ال  د  ال و  ُة ب ع  ر  ُقد  ال  ال  و  ٌز ف ي ال ح  اج  ًدا أل  ن ُه ع  ق اع  ا و 
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ق ت   اء  ف ي ال و  م  ال  ال  م  ت ع  اس  ي ام  و  ق  ن  ال  ًزا ع  اج  يًضا ع  ر  ا ل و  ك ان  م  ث  ُر ك م  ال  تُؤ 
ق ت   ل  ي ف ي ال و  ن ُه يُص  ُه ف إ  د  ُة ب ع  ر  ُقد  ه  ال  ل ى ظ ن   ُب ع  ل  ي غ  م   و  الت ي مُّ ب  ًدا و  ق اع 

اُم  ه  في المسائل كلها كالمريض وكر إم  ي  ل  ة  ع  اد  ل  ال  إع  و  ق  ا ال  ذ  ل ى ه  ف ع 
ك ر   ذ   و 

ه  نُُدور  ًدا ل  ل  ي ق اع  ل ى ال ُمص  ة  ع  اد  ع  ااًل ف ي ُوُجوب  اإل   م  ت  ي ن  اح  م  ر  ال ح 
م  كُ  ه  ل ي  ة  ع  اد  ع  ي  ف ي ُوُجوب  اإل   غ و  ب  ُب ال  ا ت ج  ُهم  حُّ ق ال  أ ص  ل ي ن  و  م  ق و  ه  ل  

يُد  يُع  ل  ي و  يُص  ن  يوضئه فإنه يتيم و  ُد م  اٌء ال  ي ج  ُه م  ع  ي م  ز  ال ذ  اج  ع  ال  ك 
يُح" ح  ُب الص  ه  ذ  م  ال  و 
(1) 

فأنت ترى في هذا النص كالم فقهاء الشافعية يسقطون ما هو متفق على 
  .، واستظهر ذلك النووي رحمه اهللر، وخوف فوت الوقتوجوبه للتعذ  

وعليه فال مانع من الصالة بهذه  كما سبق،قواعد الشرع تقصي ذلك،  -4
    .....الكيفية إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما هو الحال في وقتنا هذا

وعليه: فإذا أكد األطباء الثقات أن التباعد في صفوف المصلين وتنظيم 
يد في عدم انتشار الدعوى؛ فإنه تجوز الدخول والخروج من المسجد؛ يف

الصالة حينئذ  مع االقتصار على زمن انتشار الوباء؛ على أن تعود تسوية 
الصفوف لما كانت عليه بعد ارتفاع البالء؛ فإنه إذا ضاق األمر اتسع، وإذا 

ر  (2) .اتسع ضاق كما هو مقر 
                                                

 .(246/ 2ح المهذب )انظر: المجموع شر( 1)
صفوف  في"البحوث اإلسالمية" توضح حكم التباعد بين المصلين بـ لجنة الفتوى ( 2)

  م، وانظر الموقع:2020يونيو  27السبت، ، الصالة
https://www.youm7.com/story/2020/6/27 

 وانظر
═ 
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وعلى هذا: فإن الصالة مع تباعد المصلين وترك تسوية الصفوف 
صحيحة، كما أن الكراهة ترتفع على مذهب الجمهور، ويرتفع اإلثم كذلك 
على مذهب القائلين بوجوب التسوية؛ لوجود الُعذر الُمعتبر في حالتنا وهي 
الحاجة المعتبرة، وهو االحتراز عن أسباب اإلصابة بالفيروس؛ السيما وأن 

ير هيئة صالة المقصد ليس مخالفة السنة في كيفية اصطفاف المصلين وال تغي
تزول بزواله، وقد قال الرملي:  طارئالجماعة، بل هي حالة مستثناة لظرف 

"إن كان تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام؛ لم يكره 
  (1) ."لعدم التقصير

ومع القول بجواز الت باعد بين الُمصلين بنوعيه )التباعد بين المناكب، 
إال أنه ال تسقط تسوية الصفوف مع تباعد المصلين والتباعد بين الصفوف( 

عار صالة الجماعة، وألنه ال ضرورة وال حاجة تدفع لتركها؛  فيها؛ ألنها من ش 
، والضرورة تقدر بقدرها؛ على أن تعود (2)بالمعسورإذ الميسور ال يسقط 

ج بعد  الصفوف على ما كانت عليه من تسوية واتصال ال خلل فيه وال ُفر 
البالء بإذن اهلل؛ فإن األمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر ارتفاع 
 (3) .فقًها

                                                
═ 

 https://www.elmogaz.com/613610  

هـ  1404دار الفكر، بيروت الطبعة: ( 197/ 2) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( 1)
 .م1984

  .(159ئر، السيوطي، ص:)األشباه والنظا انظر:( 2)
  انظر:( 3)

https://elmeezan.com/ 
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 التباعد بين الصفوف في الصالة:ضوابط 

  فالتباعد فوق الحاجة ال  منه،بقدر ما يحقق الغرض أن يكون التباعد
 .وعلى المصلين حينها سد  الفرجة ينبغي،

 ج أحداً بمزاحمته وإلغاء يُ  ال فالتباعد جائز للمصلحة وال  التباعد،حر 
ب على من فعله  .يثر 

  تتقدم أو تتأخر عن  استواء الصف بأن اليجب عدم إغفال مع التباعد
 (1) .الصف

 

 

h 

                                                

  انظر:( 1)
https://twitter.com/MAlsqaub/status/1290018506914672641 
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 املطلب الثاني

 املسافة املسموح بها بني الصفوف يف صالة اجلماعة

اتفق الفقهاء على جواز تباعد المسافة بين الصفوف، وأن المأموم يصح 
باإلمام في المسجد وإن بعدت المسافة بينهما ما دام المأموم يعلم اقتداؤه 

 .حركات اإلمام

والفضاء الواسع في المسجد ال يمنع وإن وسع " لطحطاوي: اقال 
فلو اقتدى باإلمام في أقصى المسجد  ...صفوًفا؛ ألن له حكم بقعة واحدة

 (1) .اهـ "واإلمام في المحراب جاز

إذا صلوا بصالة اإلمام وبينهم "لبغدادي: وقال القاضي عبد الوهاب ا
نهر أو طريق قريب ال يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم يمنع 

 (2) .اهـ "ذلك االئتمام به

فشرط المالكية أن يعلم المأموم بحركات اإلمام، وهو ما يكون برؤيته  
لعلم للصفوف وسماع التكبير، وإذا كانت الصالة في غير المسجد صحيحًة 

المأموم بحركات اإلمام حيث يرى الصفوف ويسمع التكبير؛ فصحتها في 
 .المسجد أولى

وإذا جمعهما مسجد صح االقتداء وإن بعدت "وقال الخطيب الشربيني: 

                                                

  .(293)ص: الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح" ة اشيح انظر:( 1)
 .دار ابن حزم .ط( 301/ 1انظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف )( 2)
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 .وأراد بقوله: )جمعهما(: اإلمام والمأموم (1) .اهـ "المسافة بينهما فيه

من وراءه وكانا في  )إذا كان المأموم يرى اإلمام أو "وقال البهوتي: 
 (2) .اهـ " المسجد صحت( صالة المأموم )ولو لم تتصل الصفوف(

أما خارج المسجد، فقد اختلف الفقهاء في المسافة بين الصفوف التي 
 يصح معها االقتداء:

فيرى الحنفية وجوب اتصال الصفوف، وأن المسافة بين صف وآخر إذا 
من صحة االقتداء؛ قال ابن الهمام: كانت قدر ما يسع صفين فأكثر، فإنها تمنع 

 (3) .اهـ "والمانع من االقتداء في الفالة خالء يسع صفين"

أما المالكية فلم يفرقوا بين المسجد وغيره؛ فيقولون بصحة االقتداء إذا 
بن عرفة اأمكن رؤية اإلمام أو من وراءه أو سماع اإلمام ولو بمسمع؛ قال 

وإن لم يعرف  ...سبب رؤية له أو لمأمومهجاز االقتداء باإلمام ب"الدسوقي: 
وقال في موضع  (4) .اهـ "كان بمسجد أو غيره، كان بينهما حائل أم ال ...عينه

وجاز ُمسمع، أي: اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين، برفع صوته بالتكبير "آخر: 
 ...فيعلمون فعل اإلمام، وجاز اقتداء به، أي: االقتداء باإلمام؛ بسبب سماعه

                                                

 .(495/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) انظر:( 1)
 .(599/ 1انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع )( 2)
بن الهمام عبد الواحد السيواسي المعروف بابن  انظر: فتح القدير: كمال الدين محمد( 3)

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر( 382/ 1) (،هـ861)المتوفى: 
الناشر:  (،338-337/ 1) ابن عرفة الدسوقي، ،على الشرح الكبير ة الدسوقيانظر: حاشي( 4)

 .دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
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اقتداء برؤية لإلمام أو لمأمومه، وإن كان المأموم بدار واإلمام بمسجد أو أو 
 (1) .اهـ "غيره

ويرى الشافعية صحة االقتداء خارج المسجد ما دامت المسافة لم 
ولو كانا؛ أي: اإلمام والمأموم "تتجاوز ثالثمائة ذراع؛ قال الخطيب الشربيني: 
زيد ما بينهما على ثالثمائة ي أالبفضاء، أي: مكان واسع؛ كصحراء، شرط 

 (2) .اهـ "ذراع بذراع اآلدمي

)وإن كان( الواقف  "وقد جاء في )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(: 
يكون بين الصفين( أو  أال)خلف بناء اإلمام( )فالصحيح صحة القدوة بشرط 
ا ألن هذ ؛تقريباً  (3) أذرع الشخصين الواقفين بطرفي البناءين )أكثر من ثالثة

   (4) ."باالتصال العرفي بخالف ما زاد عليه المقدار غير مخل  

وقد اعتمد فقهاء الشافعية في تقديرهم للمسافة على عرف الناس حيث 
يعدونهما )أي: اإلمام والمأموم( في ذلك مجتمعين، واستدلوا لما ذهبوا إليه 

ذلك، بقرب ذلك وبعد ما وراءه في العادة، وأنه لم يرد ضابط من الشارع ل
وأن هذه المسافة هي ما بين الصفين في صالة الخوف؛ ألن سهام العرب ال 

لقرب ذلك وبعد ما وراءه : "تجاوز ذلك في الغالب؛ قال الخطيب الشربيني
؛ ألن هذا التقدير مأخوذ من ...؛ لعدم ورود ضابط من الشارع...في العادة

                                                

 .(338/ 1على الشرح الكبير ) ة الدسوقيانظر: حاشي( 1)
 .(495/ 1انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )( 2)
 .سم1.372ما يساوي ( 3)
 .(202/ 2انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )( 4)
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ُهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وقيل: ما  بين الصفين في عرف الناس؛ و 
 (1) .اهـ "صالة الخوف؛ إذ سهام العرب ال تجاوز ذلك غالًبا

واستدلوا كذلك العتمادهم على العرف  في تقديرهم للمسافة: بأنه لم 
قال الفقهاء: كل ما "يرد لها ضابط في الشرع وال في اللغة؛ قال السيوطي: 

 "فيه إلى العرف   ورد به الشرع مطلًقا وال ضابط له فيه وال في اللغة، يرجع
 (2).اهـ

ويرى الحنابلة صحة االقتداء ما دام المأموم يرى اإلمام؛ قال البهوتي: 
وال يشترط اتصال الصفوف لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد "

إذا حصلت الرؤية المعتبرة، وأمكن االقتداء أي المتابعة ولو جاوز ما  ...أيًضا
 (3) .اهـ "بينهما ثالثمائة ذراع

وقد استدلوا بظاهر الحديث الذي رواه اإلمام البخاري عن أم المؤمنين 
يصلي من الليل وجدار  أنها قالت: "كان النبي  عائشة 

، فقام أناٌس يصل ون الحجرة قصير، فرأى الناُس شخص  النبي 
 .، وظاهره: أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه(4)"...بصالته

فة بين الصفوف يرجع في تحديدها إلى العرف؛ وبناء على ذلك: فالمسا

                                                

 .(496-495/ 1انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )( 1)
 .(98ص: ) ، السيوطي،ألشباه والنظائراانظر: ( 2)
 .(492/ 1انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع )( 3)
باب إذا كان بين اإلمام وبين  ،كتاب األذان( 146/ 1) هصحيحفي البخاري أخرجه ( 4)

 .(729، برقم )القوم حائط أو سترة
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ألن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة لم تحددها بقدر  معي ن، وإن كانت 
 .المقاربة بين الصفوف مستحبة

وعلى هذا يصح االقتداء باإلمام وإن بعدت المسافة بين الصفوف ما  
حركات اإلمام  دام هذا البعد ال يمنع المأمومين من متابعة اإلمام، فيعلمون

ن المبل  غ عن اإلمام ن وراءه، أو سماعهم للتكبير ولو م   .إما برؤيتهم له أو م 

 مسألة:

 ؟الرتاصأيهما أفضل الصالة يف املسجد مع التباعد أو مجاعة يف البيت مع 
وأمور  -كالطمأنينة  -بذاتها، الصالة يجب معها أمور شرعية تتعلق  

 (1) .ةكالجماع -تتعلق بأمر خارج عنها

 (2) .ما تعلق بذات العبادة أولى مما تعلق بأمر خارج عنها والقاعدة:

  .وهذا كله عند التعارض

 .المستحباتالواجب مقدم على المستحب أو مجموع  والقاعدة:

المصالح مع  ءالمحظور مقدم على الواجب، وذلك عند استوا والقاعدة:
   .المفاسد

                                                

 .د ،انظر: أيهما أفضل الصالة في المسجد مع التباعد أو جماعة في البيت مع التراص؟( 1)
 ،سعد العصيميبن  دمحم

https://usaim.blogspot.com/2020/06/blog-post_55.html 

 (،34، ص:)راشد السعيدانبن  وليد، انظر: تلقيح االفهام العلية بشرح القواعد الفقهية( 2)
   .ناصر القريني، بدون طبعة، وبدون تاريخبن  اعتنى به: سالم
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 (1) .بالراجحلمعتبر فيهما فا اآلخر،وأما عند ترجح أحدهما على 

  التقعيد:وبناء على هذا 

وال  المسجد،هي الجماعة في  الجماعة:فمن يرى أن العلة في وجوب  -1
 (2).يعارض ذلك واجب آخر عنده، فالمسجد هو المرجح في مسألتنا

 فأحرق"هي الجماعة، لحديث  الجماعة:أن العلة في وجوب  واألقرب:
وألن قوله ، الجماعةعلى  فنص  ، (3) "بيوتهمة على أناس ال يشهدون الجماع

غُُدو    تعالى  ال  ا ب  يه  ُح ل ُه ف  ب   ُمُه يُس  ا اس  يه  ك ر  ف  يُذ  ف ع  و  ُ أ ن تُر  ن  اهلل 
ف ي بُُيوت  أ ذ 

ال   ص  اآل  و 
جعلت " ال يعني عدم وجوب الصالة في غير مسجد، لحديث (4) 

 (5) ."لي األرض مسجداً وطهوراً 

وصالة آخرين جماعة  المسجد،مة أمة من الناس الصالة في ن إقاوأل
 .المساجدفي غير المسجد تسقط الفرض الكفائي في صالة الناس في 

 العلم،من يرى وجوب التراص بين الصفوف، وهم جماعة من أهل  -2
                                                

القواعد واألصول  ،(54/ 23)الفتاوى، ومجموع  (،234/ 2، )الفتاوى الكبرى انظر:( 1)
، : مكتبة السنةصالح، الناشربن  المحقق: العثيمين، محمد (،67ص ، )الجامعة للسعدي

 .م2002سنة النشر: 
 .د ،انظر: أيهما أفضل الصالة في المسجد مع التباعد أو جماعة في البيت مع التراص؟( 2)

 ،سعد العصيميبن  دمحم
https://usaim.blogspot.com/2020/06/blog-post_55.html 

  .2077ص سبق تخريجه( 3)
  .(36 سورة النور: من اآلية:)( 4)
  .2075ص سبق تخريجه( 5)



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2134 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

فإنه يقدم الصالة  الجماعة:وال يرى عين المسجد عند وجوده في 
ة في المسجد مع تباعد األفراد على الصال ،المسجدجماعة في غير 

 .الصفوففي 

أن التراص في الصفوف ليس  تعالى:واألقرب في نظري والعلم عند اهلل 
بكرة وألن أبا  الصالة(من تمام  )فإنهلحديث  الجمهور،وهو قول  بواجب،

 .قبل الصف ثم التحق بالصف ركع

 .كراهةمع العذر ال  قيل:فإن 

عة في غير مسجد مع التراص، انتفى فالجواب: أن من توفرت له الجما
 (1) .عنه العذر

من يرى أن التباعد الكثير في الصف يبطل الصالة، وهو عند بعضهم  -3
 مقام ثالث رجال عن يسار اإلمام:

)وال تبطل( )" المنتهى:مطالب أولي النهى في شرح غاية جاء في 
مينه )إال( أن أي: سواء كان وراء اإلمام أو عن ي (،الصالة )بقطع صف مطلقاً 

أي: اإلمام )إذا بعد( المنقطع )بقدر مقام ثالثة  (،يكون قطع الصف )عن يساره
فتبطل صالته، قاله ابن حامد، وجزم به في الرعاية الكبرى )ويتجه:  (؛رجال

أن المراد( ببطالن صالة صف انقطع عن يسار اإلمام بقدر مقام ثالثة رجال 
ة المنقطعة )مفارقة( اإلمام، فإن نوت أي: ما لم تنو الطائف (،)ما لم تنو

                                                

 .د ،انظر: أيهما أفضل الصالة في المسجد مع التباعد أو جماعة في البيت مع التراص؟( 1)
 ،سعد العصيميبن  دمحم

https://usaim.blogspot.com/2020/06/blog-post_55.html 
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 .مفارقته؛ صحت، أو اتصل الصف

 .أو أمكن انتقالها إلى غيره من غير عمل كثير؛ صحت، وهذا متجه

: )أنه من بعد عن الصف( مع محاذاته له، وكان بعده عنه )و( يتجه أيضاً 
 .أي: فرد ال تصح صالته (،أي: مقام ثالثة رجال )ففذ (،)قدر ذلك

س بوجيه، إذ قد تقدم أنه ال بأس بقطع الصف خلف اإلمام، وهذا لي
 (1) ." .وعن يمينه، وهو يشمل الواحد والجماعة

فإنه ال  المميز،أن من صافه غيره من الرجال أو الصبي  واألقرب: 
 .كما في ركوع أبي بكرة خلف الصف ب ُعد، منفرداً ولويكون 

ة ال يكون منفرداً، والقاعدة: ى مصاف  م  س  ة: فكل ما تُ وألن العبرة بالمصاف  
 .المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ

ة ليست بشرط في الصالة، وأن صالة المنفرد أن المصاف   األقرب:وألن 
 (2) .وقد سبق بيانه -خلف الصف تصح مع الكراهة 

 تركها فيتعارض  الصفوف،تقرر عدم وجوب التراص في  فإذا -4
فهنا هل تعارضت  المسجد،عة في صالة الجما مع مصالحالمسجد 

 .الكراهة مع المستحب

ألنه  ؛تقدم ترك المكروه بالمستحعند تعارض الكراهة مع  والقاعدة:
 .والمفاسدالطرفين في المصالح  اءمن قبيل النهي، وهذا عند استو
                                                

  .(696، 695/ 1مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) انظر:( 1)
 .انفراد المأموم خلف الصف :رابعال راجع المبحث( 2)
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عبد السالم هذه القاعدة ثم مث ل لها بأمثلة كثيرة، بن  وقد ذكر العز
اإلمامة واألذان، واإلحسان إلى األبرار أو الفجار،  كالمفاضلة بين طالبي

وتقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصلوات، وما شرعت له الجماعة على ما لم 
ع   .، وكالمفاضلة بين طلب العلم والعبادة، أو الدعوة إلى اهلل(1) لهتُشر 

تنغمر المفسدة في ف أكثر،وههنا مصالح حضور الجماعة في المسجد 
 (2) .التركوالحالة تلك وال يكون لها أثر في  ،المصلحة

 :(3) كاآلتيوهذه المصالح هي 

تحقيق األمر برفع الصلوات في المسجد، وبنايتها البناية المعنوية بذكر  -1
 .فيهااهلل تعالى والصالة 

الرجل مع  صالة" :الحديثها في األعم األغلب أكثر جماعة، وفي أن   -2
وصالته مع الرجلين أزكى من صالته الرجل أزكى من صالته وحده، 

 (4) ."اهللمع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى 

 .األكثرواجتماعهم  المسلمين،الود والتعارف بين  -3
                                                

 .(1/91قواعد األحكام في مصالح األنام: )انظر: ( 1)
 .د ،ماعة في البيت مع التراص؟انظر: أيهما أفضل الصالة في المسجد مع التباعد أو ج( 2)

 ،سعد العصيميبن  دمحم
https://usaim.blogspot.com/2020/06/blog-post_55.html 

، اإلحكام شرح أصول 2/255قاسم، بن  انظر: حاشية الروض المربع، لعبد الرحمن( 3)
، الشرح الممتع البن عثيمين، 20-12/19، مجموع فتاوى ابن باز، 1/340األحكام له، 

 .23صالح غانم السدالن، ص .، وصالة الجماعة، د4/192-195
  .سبق تخريجه( 4)
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 .المساجدكثرة الخطى إلى  -4

اجعل في  اللهمالمسجد، ومنها:" األذكار المشروعة في الذهاب إلى  -5
في بصري نورا، واجعل  ، واجعلواجعل في سمعي نوراً  نوراً،قلبي 

، ، وعن شمالي نوراً ، واجعل عن يميني نوراً ، وخلفي نوراً أمامي نوراً 
 (1) " ، اللهم أعظم لي نوراً ، وتحتي نوراً وفوقي نوراً 

 .الصفوغير ذلك من المصالح التي تربو بكثير على مفسدة التباعد في 

الصالة  جماعة أولى منوبعد هذا العرض يتبين أن الصالة في المساجد 
فالصالة  المسجد،وأما إذا لم توجد الجماعة إال في  مسجد،جماعة في غير 
إني أعمى وليس لي  اهلل:فلما قال الرجل يا رسول  ،(2) متعينةفيه والحالة تلك 
وفي  )فأجب( قال: .نعم قال:النداء(  )أتسمع فقال: المسجد،قايد يقودني إلى 

    (3) .رخصة(لك  أجد)ال  لفظ:

 .أعلمتعالى واهلل 

                                                

صحيح "، إسناده صحيح على شرط مسلم وقال المحقق:" (،474/ 5أحمد )مسند  انظر:( 1)
، وفاء تقي الدين /المحقق: الدكتورة( 827/ 2معجم ابن عساكر ) (،229/ 1ابن خزيمة )

هذا حديث ، وقال:" م 2000 -هـ  1421: األولى الطبعة، دمشق –الناشر: دار البشائر 
 ."عليبن  أبي ثابت عن محمدبن  حسن من حديث حبيب

 .د ،أيهما أفضل الصالة في المسجد مع التباعد أو جماعة في البيت مع التراص؟( 2)
 ،سعد العصيميبن  دمحم

https://usaim.blogspot.com/2020/06/blog-post_55.html 

 .2078ص سبق تخريجه( 3)
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 املبحث السادس

تكرار صالة اجلمعة يف املسجد الواحد بسبب التباعد بني املصلني  

 خوفًا من انتشار الوباء 

هذه المسألة ترت بت بسبب التباعد بين المصلين في المساجد، وبالتالي 
هذه المسألة ، وسيكون عدد المصلين في المساجد قليالً في صالة الجمعة

د الجمعة في البلد يمكن أن تخر   ؛ لذا سوف (1) الواحدج على مسألة حكم تعد 
ن في مطلب أول، ثم أبي  الجمعة في البلد الواحد كرار حكم تأتناول مسألة 
الجمعة في المسجد الواحد بسبب التباعد بين تكرار صالة وهي حكم مسألتنا 

  .في مطلب ثان  المصلين خوفاً من انتشار الوباء 

                                                

يحيى بن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف( 1)
 العماري، وانظر الموقع:

http://www.almoslim.net/elmy/291867 
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 املطلب األول

 اجلمعة يف البلد الواحد كراركم تح

الجمعة في البلد الواحد ما  تكراراختلف الفقهاء المتقدمون في حكم 
ثم استقر العمل بعد ذلك ، بين مانع مطلقاً، ومجيز مطلقاً، ومجيز بشروط

، وفيما يلي تفصيل هذه الجمع في البلد الواحد عند وجود الحاجة كرارعلى ت
 األقوال الثالثة:

مروي عن الجمعة في البلد الواحد مطلقاً، وهو  تكرارمنع  ول:القول األ
 ................................ ،(2)هو المشهور عند المالكيةو ،(1)أبي حنيفة

                                                

الحنفي مودود الموصلي بن  محمودبن  عبد اهلل مختار،االختيار لتعليل ال انظر:( 1)
الشلبي، يين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، شهاب الدين أحمد ؛ تب( 1/113)
جمع األنهر "روي عن أبي حنيفة أنه ال يجوز إال في موضع واحد"؛ م قال: .(1/218)

سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بن  محمدبن  عبد الرحمن في شرح ملتقى األبحر،
ال تجوز إال )في موضع ( العربي،")وعن اإلمامدار إحياء التراث  (،1/167)أفندي، داماد ب

 فتح القدير، ابن الهماموانظر: ألنها من أعالم الدين فال يجوز تقليل جماعتها"؛ ( فقط
(2/53). 

( 2/354)إدريس الشهير بالقرافي،بن  الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد انظر:( 2)
م؛ مختصر 1994الطبعة األولى، بيروت،  -تحقيق: سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي

تحقيق: أحمد  44موسى ضياء الدين الجندي المالكي، صبن  إسحاقبن  خليل، خليل
ه؛ التاج واإلكليل لمختصر خليل، 1426جاد، دار الحديث/القاهرة، الطبعة األولى، 

دار الكتب ( 2/520)الغرناطي، أبو عبد اهلل المواق المالكي،بن  يوسفبن  محمد
ه، "ال تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين فإن 416ـ1لطبعة األولى، العلمية، ا

═ 
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 .(2) الحنابلةوهو قول عند  ،(1)والشافعي

الجمعة في البلد الواحد إال عند الحاجة، وهو  تكرارمنع  ي:لقول الثانا
 ......................................... ،(3)الحنفيةاء من جمهور الفقه مذهب

                                                
═ 

فعلوا فالصالة صالة أهل المسجد العتيق"؛ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
دار المعرفة، البيان والتحصيل، ( 1/148) محمد عليشبن  أحمدبن  اإلمام مالك، محمد

رون، تحقيق: محمد حجي وآخ( 1/350 ) رشد القرطبيبن  أحمدبن  أبو الوليد محمد
"سئل مالك عن إمام بلد  .ـه1408لبنان، الطبعة الثانية،  ،دار الغرب اإلسالمي، بيروت

واستخلف خليفة على القصبة يصلي  أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعةنزل منها في 
ة بأهل المدينة فتكون جمعتان في مدين يجمع بمن حضره ويصلي خليفتهبهم، فكان 
إال ألهل القصبة؛ ألنه ترك الجمعة في  م واحد، قال مالك: ال أرى الجمعةواحدة في يو

  .موضعها"
زهير  :ت (،2/5)شرف النووي، بن  روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى انظر:( 1)

ه، "قال 1412 عمان، الطبعة الثالثة، -دمشق -الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت
إال في  -وإن عظم، وكثرت مساجده  - وال يجمع في مصر :-رحمه اهلل–الشافعي 

 .موضع واحد"
عبد اهلل الزركشي، بن  شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد انظر:( 2)

 .هـ1413دار العبيكان، الطبعة األولى، ( 2/196)
عالى أنه "فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اهلل ت .2/120المبسوط،  انظر:( 3)

؛ 53/ 2يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك"؛ فتح القدير، 
"وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجوز الجمع .1/261بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 

أن  1/113في موضعين أو ثالثة أو أكثر من ذلك" وجاء في االختيار لتعليل المختار، 
 .الحسن أنه ال يجوز أكثر من ثالثة مواضع ألن الحاجة تندفع بهابن  رأي اإلمام محمد

يرة حيح من ( 1/157) اختالف األئمة العلماءفي  قال ابن ُهب  : والص  : )قال الط حاويُّ
═ 
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اللجنة الدائمة للبحوث وبه أفتت ، (3)والحنابلة (2)والشافعية ،(1)والمالكية

                                                
═ 

مذهبنا أن ه ال يجوز إقامُة الجمعة في أكثر من موضع  واحد من المصر، إال أن ي شق  
ت الحاجُة إلى أكثر  جازاالجتماُع؛ لكبر المصر، فيجوز في م تحقيق:  (،وضعين، وإن دع 

السيد يوسف أحمد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 
 .م2002هـ1423

عمر بن  "وقد قال يحيى (،1/350)والتحصيل، البيان و؛ ( 354/ 2)الذخيرة،  انظر:( 1)
وبغداد فال بأس أن يجمعوا في  عبد الحكم: أما األمصار العظام مثل مصربن  ومحمد

حاشية انظر: مسجدين للضرورة، وقد فعل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه"؛ 
 .(1/374)الكبير، الدسوقي على الشرح 

قال اإلمام الجويني رحمه اهلل: "فأما ما عداها ]بغداد[ من البالد إذا لم يوجد فيها ما ( 2)
غ الزيادة على جمعة واحدة على الت ل ل ها، فال يسو  فاصيل المقدمة المستفادة من بغداد  وع 

اتفق علماء الشافعية على  .بد  من االقتصار على جمعة واحدة، وهو مذهب معظم األئمة"
جواز تعدد الجمع في بغداد واختلفوا في تعليل جواز التعدد فمنهم من قال بسبب 

بالنهر، ومنهم من قال الزحام، ومنهم من قال بسبب انفصال شقها الغربي عن الشرقي 
ألنها كانت حارات ومحال متفرقة تقام فيها الجمعة قبل اتصالها فلما اتصلت الحارات 

انظر: نهاية المطلب في دراية  .استمر تعدد الجمعات استمراراً لما كان قبل ذلك
يب .؛ حققه وصنع فهارسه: أ( 2/558المذهب، ) الناشر: دار ، د/ عبد العظيم محمود الد 

؛ (4/585)المهذب، المجموع شرح ، وانظر: م2007-هـ1428الطبعة: األولى، ، هاجالمن
 .(2/5) روضة الطالبين وعمدة المفتين،

"وإذا كان البلد كبيرا وقال:  (،2/196)شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  انظر:( 3)
من يحتاج إلى جوامع، فصالة الجمعة في جميعها جائزة"؛ اإلنصاف في معرفة الراجح 

 .(1/318) (،؛ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )شرح منتهى اإلرادات2/400الخالف، 
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 (1) .واإلفتاء في المملكة العربية السعوديةالعلمية 

                                                

"القول بجواز تعدد : ( 267: 8/266)فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة األولى،جاء في ( 1)
الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع 

لمين فيما مضى من األعصار في جميع األمصار التي يحتاج المطهر، ولعمل المس
حيث جاء في نص فتواها  (،262/ 8) اللجنة الدائمة ى، وانظر: فتاوسكانها إلى التعدد"

لعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على االستفتاء المقدم قد اط   ( :2369)رقم 
مي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من معالي األمين العام لرابطة العالم اإلسال
هـ ونصه: تلقيت  1399/ 2/ 1وتاريخ  3/ 238من األمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 

، مدير مكتب الرابطة في باريس، يمن سعادة الدكتور عبد العليم خلدون الكنان خطاباً 
في باريس وفي المدن من المساجد التي تقام فيها صالة الجمعة  المتضمن إن عدداً 

لهذه األزمة التي تحرم  وحالًّ  .األخرى قليل باإلضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم
حدهم أن تتم صالة أمن المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا، فقد اقترح  كثيراً 
عة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، )أي تقام مالج

أي إمام جديد بلجمعة في الدفعة األولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصالة، صالة ا
الثانية،  ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا االنتظار والصالة مع الدفعة

ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري، أرجو من فضيلتكم التكرم 
  .ى يمكننا إجابة سعادته بذلكلة حتأبإصدار فتوى شرعية في هذه المس

 ، وال نعلم له أصالً إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعاً  :وأجابت بما يلي
واألصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، وال تتعدد الجمع إال لعذر  ،في دين اهلل

فيه  و يضيق المسجد األول الذي تقامأشرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، 
فعند  ،إلقامة جمعة ثانية و نحو ذلك مما يصلح مسوغاً أعن استيعاب جميع المصلين، 

ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى اإلخوة 
آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صالة الجمعة  السائلين أن يلتمسوا مكاناً 
كالمساكن الخاصة وكالحدائق  رى، حتى ولو لم يكن مسجداً فيه ويقيموا فيه جمعة أخ

═ 
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الجمعة في البلد الواحد مطلقاً، روي عن  تكراريجوز  القول الثالث:
، (3) حزموابن  ،(2) رباحبن  ءوهو مذهب عطا ،(1) الحنفية يوسف من يأب

 .(5) ، والشوكاني(4) وداود

                                                
═ 

 .والميادين العامة التي تسمح الجهات
  .له وصحبه وسلمآا محمد ونوباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبي
 .واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 الرئيس  نائب رئيس اللجنة      عضو    عضو     
 بازبن  عبد اهللبن  عبد العزيز|  عبد الرزاق عفيفي|غديانبن  عبد اهلل|  قعودبن  عبد اهلل

فيه روايتان في  -رحمه اهلل تعالى  -قال: "وعن أبي يوسف  .2/120المبسوط،  انظر:( 1)
إحدى الروايتين تجوز في موضعين وال تجوز في أكثر من ذلك وفي الرواية األخرى ال 

إال أن يكون في وسط المصر نهر عظيم  يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين
 .كما هو ببغداد فحينئذ يكون كل جانب في حكم مصر على حدة"

، الشرح الكبير على المقنع (،2/248)قدامة، المغني، أبو محمد موفق الدين ابن  انظر:( 2)
تحقيق: محمد رشيد رضا، دار الكتاب  (،2/190)، قدامةبن  نعبد الرحمالدين  شمس
 .العربي

  (،3/257المحلى ) انظر:( 3)
 .(3/270) العظيم آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود، انظر:( 4)
الناشر: دار ابن ( 1/186، الشوكاني )المتدفق على حدائق األزهار السيل الجرار انظر:( 5)

 .الطبعة: الطبعة األولى، حزم
في وقت واحد  فالحاصل أن صالة الجمعة صالة من الصلوات يجوز أن تقام وقال:"

جمع متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ولو 
 ."كانت المساجد متالصقة
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 :سبب اخلالف

أن سبب الخالف في مسألة تعدد  -رحمه اهلل -ذكر اإلمام ابن رشد 
في أداء صالة  الجمع هو الحال والصفة التي وردت عن النبي 

؛ فمن رأى مثل حدواها إال في جماعة واحدة ومصر الجمعة حيث لم يؤد  
 (1).هذه األحوال والصفات شرطاً في صحة الصالة اشترطها وإال فال

 األدلة:
 الجمعة في البلد الواحد استدل القائلون بمنع تكرارأدلة القول األول: 

 مطلقاً بأدلة منها:

وخلفاءه الراشدين لم يقيموا  أن النبي  الدليل األول: 
جاز إقامتها في موضعين ألبانها النبي  ولو ،(2) واحدالجمعة إال في مسجد 
  أن الناس لم  -رحمه اهلل -ذكر ابن المنذر لب .(3) فعلهبقوله أو

وفي عهد  يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي 
 .(4)الخلفاء الراشدين إال في مسجد النبي 

                                                

رشد القرطبي بن  أحمدبن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد انظر:( 1)
 .هـ1425القاهرة،  –دار الحديث  (،1/170الحفيد، )الشهير بابن رشد 

؛ المجموع شرح ( 1/221)الشافعي، ؛ المهذب في فقه اإلمام ( 354/ 2)الذخيرة،  ظر:ان( 2)
 .(4/451)المهذب، 

 .(1/113)؛ االختيار لتعليل المختار، ( 2/448)الحاوي الكبير،  انظر:( 3)
دار الكتب العلمية، ( 2/136)الكبير، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  انظر:( 4)

 هـ1419ولى، الطبعة األ
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 ونوقش هذا من وجهين:

ة في أكثر من ومن بعده للجمع ن عدم إقامة النبي أ: ولاأل
مسجد إنما كان لعدم الحاجة إليها، فلما وجدت الحاجة أقام المسلمون 

كانوا يؤثرون  أن الصحابة  امسجد، كمبعدهم الجمع في أكثر من 
 (1) .على غيره سماع خطبة النبي 

كانوا يرون سماع خطبة النبي  : أن الصحابة ثانيال
  بلغ عن اهلل وشارع ألنه الم منازلهم؛وشهود جمعته وإن بعدت

 (2) .األحكام

ال تقام الجمعة إال في المسجد :" قول ابن عمر الثاني:الدليل 
  (3)."األكبر الذي يصلي فيه اإلمام

صريح في عدم جواز إقامة  أن قول ابن عمر  االستدالل:وجه 
موضع واحد ومسجد واحد فقط وهو المسجد الذي يصلي  الجمعة إال في

  .فيه األمير
                                                

؛ الفقه ( 12/355)باز، بن  اهلل عبدبن  العزيز مجموع فتاوى ابن باز، عبد انظر:( 1)
 .الناشر: دار الفكر، الطبعة الرابعة (،2/438)الزحيلي، اإلسالمي وأدلته، وهبة 

؛ إصالح 12/355؛ مجموع فتاوى ابن باز، ( 2/438)وأدلته، الفقه اإلسالمي  انظر:( 2)
تحقيق: محمد  (،59:ص)لبدع والعوائد، محمد جمال الدين القاسمي، المساجد من ا

قال: "نعم ال ننكر  هـ،1403ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة، 
  أنها لم تتعدد، في ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد األعظم في مدينته

 .كان يسع المجمعين وعلى نسبتهم"
 .(4/115)المنذر، بن افي السنن واإلجماع واالختالف، األوسط  انظر:( 3)
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: أن المراد بذلك أال تترك الجمعة في المساجد الكبيرة وتقام شقونو
 (1) .في المساجد الصغيرة، وليس المقصود أال تقام إال في مسجد واحد فقط

أنه قال: "ال  أبي طالب بن  ما روي عن علي الدليل الثالث:
جمعة، وال تشريق، وال صالة فطر وال أضحى، إال في مصر جامع، أو مدينة 

  (2) ."عظيمة

كما أن  ،: أن الحديث ال يصح مرفوعاً إلى النبي قشونو
ُد على  في وقفه على علي   خالفاً، وعلى افتراض صحته موقوفاً فهو ي ر 

الجمع؛ إذ  ال شيء يدل  كرارشروط المكان الذي تقام فيه الجمعة ال على ت
   (3).عظيمةالجمع في مصر جامع أو مدينة  كرارعلى منع ت  من كالمه 

لمقصد صالة الجمعة وهو  الجمعة مناف   كرارإن القول بت :رابعالدليل ال
صالة الجمعة في البلد الواحد على إمام ، حيث إن في اجتماع المسلمين

وزيادة في  ،للنفوس وتأليفاً ، للقلوب وجمعاً  ،بوحدة القيادة إشعاراً  ،واحد
حكيم وحدة أن مقصود الشارع ال إذ .األخوةلمعاني  وتأكيداً ، التعارف

                                                

 .(2/190)المقنع، الشرح الكبير على متن  انظر:( 1)
الدراية في تخريج أحاديث في  وضعفه ابن حجر .1/439مصنف ابن أبي شيبة،  انظر:( 2)

( 1/214)حجر العسقالني، بن  أحمدبن  بن محمداعلي بن  الهداية، أبو الفضل أحمد
كما ذكر العظيم  .بيروت –السيد عبد اهلل هاشم اليماني المدني، دار المعرفة تحقيق: 

آبادي أن في إسناده الحارث األعور وقال: "وفيهما الحارث األعور وهو ضعيف جداً ال 
 .(3/285)يحل االحتجاج به" عون المعبود شرح سنن أبي داود، 

المحقق: كمال  (،1/440)يبة، ؛ مصنف ابن أبي ش( 3/253)المحلى باآلثار،  انظر:( 3)
 .هـ1409الطبعة: األولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ، يوسف الحوت
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 (1) .الجمعة خالف ذلك كراري ت، وفالمسلمين وترابطهم

 : أن الشارع الحكيم كما أن من مقاصده وحدة المسلمين جمعاً قشونو
رفع الحرج عنهم ودفع المشقة  للنفوس فإن من مقاصده أيضاً للقلوب وتأليفا ً

 .بإلزامهم بإقامة الجمعة في موضع واحد الحاصلة

الجمعة في البلد الواحد  ستدل القائلون بمنع تكراراأدلة القول الثاني: 
 بأدلة منها: إال عند الحاجة

ْن َحَرج   :تعـالى قال الدليل األول: يني مي َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِفي ادلِّ
(2)  

يُد بيُكُم  :قال تعـالى الدليل الثاني: ُ بيُكُم الْيُْْسَ َوََل يُري يُد اَّلله يُري
 . (3)الُْعْْسَ 

هاتان اآليتان على أن الدين دلت  :الكريمتينه الداللة من اآليتين وج
في أكثر من مكان  الجمعةجاء بالتيسير ودفع الحرج عن الناس، وفي إقامة 

 .عنهمللحاجة تيسير على الناس، ودفع للحرج 

إن  هذا  " عن النبي عن أبي هريرة  :ثثالالدليل ال
ين  يُسٌر، ولن  يُشاد  الد    ب هالد   ل   (4)."ين  أحٌد إال  غ 

                                                

عيسى الحلبي،  بعة:ط( 272/  1) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي انظر:( 1)
 (،374/1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (،250-248/ 2) قدامة البن ،والمغني

 .(260/ 1) بدائع الصنائع (،565/ 1) الدر المختار رد المحتار على
 .(278من اآلية:) الحج: سورة( 2)
 .(185من اآلية:) البقرة: سورة( 3)
باب الدين يسر، حديث رقم  اإليمان،كتاب  (،1/16البخاري في صحيحه )خرجه أ( 4)

═ 
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قال:  النبي عن   مالكبن  عن أنس :الدليل الرابع
روا" روا وال تُعس    (1) ."ي س  

أن الدين جاء بالتيسير وفي إباحة  :الشريفينوجه الداللة من الحديثين 
 (2) .تعدد الجمعة في المسجد الواحد للحاجة تيسير على الناس

، فالُجُمعُة مثلُه أن ه إذا جا :الدليل الخامس ز  ذلك في العيد  للحاجة 
؛ فهما  فق  بالمسلمين، وصالُة الُجُمعة  كالعيد   والر  

ة  والحاجة  بجامع  المشق 
ع  لهما االجتماُع   .(3) والُخطبةُ صالتان  ُشر 

ع  مع استدعاء  الحاجة  يُفضي إلى الدليل السادس د  الُجم  ن ع  تعدُّ : أن  م 
ج  من تطويل   ، وهو  الحر  ، ومن ع  خلق  كثير  من الت جميع  المسافة  على األكثر 
ارع  خالُف مقصود    .(4) الش 

لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت  الدليل السابع:
صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في  ،المساجد بمن يصلي فيها الجمعة

                                                
═ 

(39). 
 باب ما كان النبي اإليمان، كتاب( 25/ 1)ه صحيحالبخاري في خرجه أ( 1)

/ 3)ه صحيحفي  ومسلم (،69)حديث رقم  ،يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا
 .(1734حديث رقم ) التنفير،سير وترك يفي األمر بالت والسير، بابلجهاد كتاب ا( 1359

 .(361علي آل فايع، ص: )بن  محمد .حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، د :انظر( 2)
عبد شمس الدين ، الشرح الكبير على المقنع (،2/248امة )البن قد ،المغني :انظر( 3)

 .(10/255)باز مجموع فتاوى ابن  (،2/190، )قدامةبن  نالرحم
الخرقي شرح الزركشي على مختصر  (،2/53للكمال ابن الهمام ) ،فتح القدير :انظر( 4)

(2/197). 
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 (1) .ولنا فيهم أسوة حسنة ،الحرج بأدلة التيسير ورفع عمالً  ،المدينة الواحدة

الجمعة في البلد  استدل القائلون بجواز تكرار أدلة القول الثالث:
 مطلقاً بأدلة منها: الواحد

ن يَْومي :ىقال تعـال األول:الدليل  ََلةي مي َي ليلصه يَن آَمنُوا إيَذا نُودي ي
َها اَّله يُّ

َ
يَا أ

ي  ْكري اَّلله اْسَعْوا إيََلٰ ذي
ُكْم إيك ُكنمُْم َعْعلَُموكَ اْْلُُمَعةي فَ

 وََذُووا اَْبَيَْ  َذٰليُكْم َيٌْرل له
(2) 

في موضع وال  عموم اآلية الكريمة فلم يقل  الداللة:وجه  
 (3) .أكثرموضعين وال أقل وال 

أن هذه اآلية الكريمة نزلت والمسلمون يصلون في مسجد  ونوقش: 
 .(4)النبيواحد وهو مسجد 

ووجه ذلك أن الجمعة  الصلوات؛القياس على سائر  :الدليل الثاني
 (5) .هل البلد أن يصلوها في مساجدهمصالة كسائر الصلوات يجوز أل

قط  ولم يأت   ،(6)على عدم جواز التعدد دليٌل  لم يأت   :ثثالالدليل ال
 ،يجمعون سائر قومهم في مساجدهم وال يحدون هذا أبداً  بأنهم كانوا ال نص  

 أن اهلل تعالى إنما افترض في القرآن ذلكاطع على صحة ومن البرهان الق
                                                

 .(10/255)باز مجموع فتاوى ابن : انظر( 1)
  .(9:)اآلية الجمعة:سورة ( 2)
  .(258/ 3) المحلى البن حزم :انظر( 3)
 .(361علي آل فايع، ص: )بن  محمد .حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، د :انظر( 4)
 .(3/270)عون المعبود شرح سنن أبي داود، : انظر( 5)
 .(2/145: حاشية ابن عابدين، )انظر( 6)
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وبالضرورة أن من  ،السعي إلى صالة الجمعة إذا نودي لها ال قبل ذلك الكريم
إذا راح إليها في  كان على نحو نصف ميل أو ثلثي ميل ال يدرك الصالة أصالً 

طائفة  فصح ضرورة أنه ال بد لكل ،إليها الوقت الذي أمره اهلل تعالى بالرواح
مروا بالرواح إليه فيه من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا إليه في الوقت الذي أُ 

 (1) .أدركوا الخطبة والصالة

 (2) .أن في اإللزام بإقامتها في موضع واحد حرج :الدليل الرابع

الراجح واهلل أعلم هو القول الثاني القائل بجواز تكرار الجمعة  : الراجح
 ة وذلك لما يلي:في البلد الواحد للحاج

هذا الذي عليه عمل المسلمين، وهذا الذي يسعهم ويرفع  أن  : أوالا  
 .الحرج عنهم

 -عدم الدليل على المنع من تعدد الجمع سوى الواقع العملي  :ثانياا 
الذي ال يسوغ بموجبه منع التعدد مع اختالف الظروف  -الذي قد ال يسلم به 

  .والحاجات

السيما مع اتساع  ،قول فيه حرج ومشقة مطلقاً  أن القول بالمنع: اا ثالث
 .التيسيرأن المشقة تجلب  ومن المقرر شرعاً  الناس،وكثرة ، أطراف المدن

فيه مخالفة واضحة للمقصد العظيم من  أن القول بالجواز مطلقاً  :رابعاا  
واتحاد المسلمين في مكان  ،وذلك بالتقاء القلوب واألبدان صالة الجمعة

                                                

 .(3/253)المحلى، : انظر( 1)
 .(2/145ابدين، ): حاشية ابن عانظر( 2)
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لما في ذلك من  فليكن،المسلمون ويتوحدوا  كن أن يجتمعمهما أم ،واحد
 .إظهار لقوة هذا الدين واجتماع أهله وكلمتهم

مع  ،زمن األوبئة وسرعة انتشارهاإن جمع الناس وخصوصاً  :خامساا 
 :تعالى هشرعاً بقول مدفوعٌ  والحرجُ  ،نكثرة الناس فيها أصبح فيه حرج بي  

َ ِّْن َحَرج  َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِفي ادل يني مي
(1). 

 

 

 

h 
 

                                                

 .(278من اآلية:) الحج: سورة( 1)
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 املطلب الثاني

حكم تكرار صالة اجلمعة يف املسجد الواحد بسبب التباعد بني 

 املصلني خوفًا من انتشار الوباء: 

تكرار صالة الجمعة في المسجد الواحد بسبب وجوب التباعد بين 
التراث مسألة جديدة لم يتطرق إليها الفقهاء في انتشار األوبئة المصلين بسبب 

وليس  -كما سبق -الفقهي، وإنما تكلموا عن تعدد الجمعة في البلد الواحد
 .عن تعدد الجمعة في المسجد الواحد

الجمعة في المسجد تكرار صالة حكم اختلف الفقهاء المعاصرون في 
 (1) :على قولين الواحد بسبب التباعد بين المصلين خوفاً من انتشار الوباء

، وهو مة جمعتين في مسجد واحد غير جائز شرعاً أن  إقا :القول األول
وهو رأي ، (2) الواحدمقتضى قول القائلين بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد 

............................................................  ،(3)النووياإلمام 
                                                

بن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف: انظر( 1)
  يحيى العماري، وانظر الموقع:

http://www.almoslim.net/elmy/291867 

 .قالساب طلبمالواحد في ال لبلدأقوال الفقهاء في جواز تعدد الجمعة في ا :انظر( 2)
فعندما تكلم عن االستخالف في صالة  (،14/ 2)روضة الطالبين وعمدة المفتين،  :انظر( 3)

الجمعة ممن لم يقتد باإلمام الذي طرأ على صالته ما يقطعها قال: "وإن جوزنا 
ر، إن استخلف من لم يقتد به، لم يصح، ولم يكن لذلك الخليفة أن  االستخالف، ُنظ 

: ( 18/ 2)نه ال يجوز ابتداء جمعة بعد جمعة"، وفي موضع آخر قال: يصلي الجمعة، أل
"إذا تمت صالة اإلمام، ولم تتم صالة المأمومين، فأرادوا استخالف من يتم بهم، إن لم 
═ 
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فتاء في واإلاللجنة الدائمة للبحوث العلمية و، (1)السبكيوهذا هو رأي اإلمام 
 (2) .المملكة العربية السعودية

إذا دعت  ،أن  إقامة جمعتين في مسجد واحد جائز شرعاً ي: نالقول الثا
 ،(4)المصريةبهذا أفتت دار اإلفتاء و ،(3)حزموهو مذهب ابن  الحاجة،

 المجلس اإلسالمي لإلفتاء، و(5)والبحوثي لإلفتاء بوالمجلس األور
                                                

═ 

نجوز االستخالف لإلمام، لم يجز لهم، وإال فإن كان في الجمعة، بأن كانوا مسبوقين، لم 
 .يجز، ألن الجمعة ال تنشأ بعد جمعة"

أثناء مناقشته رأيًا  -رحمه اهلل-حيث ذكر اإلمام السبكي  (،1/186)السبكي، فتاوى انظر: ( 1)
ووقع في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال كالظهر،  للحنفية ما يلي: "

وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم بعض من بحثت معه أنه يدل على الجواز عند عدم 
قلت له: يلزمك جواز جمعتين في مسجد واحد ثم أخرجت له قول الحاجة كالظهر ف

أن هذه العبارة مؤولة محمولة  وال شك   ،صاحب االختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعاً 
 على التشبيه بالظهر في شيء غير التعدد مطلقاً ثم حسبنا كتاب اهلل وسنة رسوله

 "وإجماع السلف. 
 .(263/ 8) اللجنة الدائمة ىانظر: فتاو( 2)
وإن جاء اثنان  مسألة:) :-اهللرحمه -على قوله  وذلك تخريجاً  (،289/ 3) المحلى :انظر( 3)

فاقتضى قوله جواز تعدد الجمعة في  ،ـه .أ( جمعةوقد فاتت الجمعة صلوها  ،فصاعداً 
  .المسجد الواحد

 انظر: نص الفتوى على الرابط التالي:( 4)
https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12249 

قرارات ، حول تكرار إقامة الجمعة في المسجد الواحد لعذر( 3/21) 123فتوى  انظر:( 5)
شعبان  1 –رجب  27 في الفترة، دبلن / إيرلندا، الدورة العادية الحادية والعشرين

  :، وانظر الموقعم2/7/2011-28/6ه الموافق 1432
═ 
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 (2).ئمة لإلفتاء بمجمع فقهاء الشريعة في أمريكاورأي اللجنة الدا، (1)بفلسطين

 األدلة: 
استدل القائلون بأن  إقامة جمعتين في مسجد واحد  القول األول:أدلة 

 غير جائز شرعاً بأدلة منها: 

  (3) .أن هذا الفعل ال أصل له في الدين األول:الدليل 

 (4) .حاجةأنه يفضي إلى تعدد الجمعة بدون  الثاني:الدليل 

أن تعدد الجمعة في مسجد واحد قد تدعو الحاجة  يناقش:كن أن يم
إليه فليس من المناسب أن يشق على الناس ويمنعون من ذلك، فالمفسدة 
الحاصلة من منع تعدد الجمعة عند الحاجة إلى ذلك متحققة، بينما المفسدة 
المتوقع حصولها من إفضاء ذلك إلى تعدد الجمعة في المسجد الواحد من 

                                                
═ 

https://www.e-cfr.org/ 

المجلس اإلسالمي لإلفتاء فلسطين: حكم تكرار صالة الجمعة في المسجد بسبب  انظر:( 1)
 ، وانظر الموقع:أزمة كورونا

https://www.mawteni48.com/archives/124854 

  :الفتوى انظر:( 2)
http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=256 

تكرار الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان،  ،(263/ 8) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة( 3)
مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة اإلمام ( 59صالح الغليقة ص:) .د

 .م2014هـ 1435سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى بن  محمد
  .باب صالة الجمعة، 16عثيمين ج بن  انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد( 4)
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 (1).مظنونةاجة مفسدة غير ح

أنه بذلك يفوت مقصود الشارع بالجمعة من اجتماع  الثالث:الدليل 
  (2) .الناس في مكان واحد، على عبادة واحدة، خلف إمام واحد

يترتب عليه تفويت هذه  ،أن القول بالمنع مطلقاً  يناقش:يمكن أن 
 لناس،امن المسلمين ال سيما أن الجمعة شرعت لوعظ  الشعيرة على كثير

والمسلمون  وتعاليمه،ودعوتهم لدينه، وتعليمهم ألحكامه  بربهم،وتذكيرهم 
 (3)  .ذلكفي تلك البالد أحوج ما يحتاجون إلى 

استدل القائلون بأن  إقامة جمعتين في مسجد واحد : يأدلة القول الثان
 بأدلة منها:  إذا دعت الحاجة ،جائز شرعاً 

م  ي ا أ يُّ ى:قال تعـال األول:الدليل  ن ي و  ة  م  ال  ي  ل لص  ا نُود  ذ  نُوا إ  ين  آم  ا ال ذ  ه 
ل ُمون   ن ُكنتُم  ت ع  ٌر ل ُكم  إ  ي  ل ُكم  خ  ع  ۚ ذ ٰ ي  ب  ُروا ال  ذ   و 

ر  اهلل   ك  ل ٰى ذ  ا إ  و  ع  ة  ف اس  ُجُمع  ال 
(4) 

في موضع وال  عموم اآلية الكريمة فلم يقل  الداللة:وجه  
 (5) .ثرأكموضعين وال أقل وال 

أن هذه اآلية الكريمة نزلت والمسلمون يصلون في مسجد  ونوقش: 
                                                

 .(358علي آل فايع، ص: )بن  محمد .حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، د :انظر( 1)
  .المصدر السابق( 2)
، 62صالح الغليقة ص:) .تكرار الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان، دانظر: ( 3)

63). 
  .(9اآلية:) الجمعة:سورة ( 4)
  .(258/ 3) المحلى البن حزم :انظر( 5)
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 (1).النبيواحد وهو مسجد 

ال:يمكن أن  الثاني:الدليل  الحاجة إلى تعدد الجمعة في المسجد  يُق 
ى ذلك إلى فوات الجمعة عن الكثير بسبب الواحد، إذ لو لم نقل بالجواز ألد  
  (2) .د غير المسلمينالشروط واألنظمة التعسفية في بال

د الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة نا نفرق بين تعد  بأن   ونوقش:
 (3) .بأسوعند عد الحاجة، فإذا كانت الحاجة تدعو لذلك فال 

أما ما يتعلق بالترجيح بين القولين فقد ظهر لي من خالل : حجالرا
جواز بان القول رجح ،تأمل في المناقشاتموال، استعراض أدلة القولين فيها

لذلك بسبب الوقاية من  تعدد الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة
 فال إفراط وال تفريط، وذلك لما يلي:  العدوى،

َوَما  :قال تعـالى، أنه يتوافق مع قواعد الشريعة في رفع الحرج: أوالا 
ْن َحَرج   يني مي يدُ  :قال تعـالىو  (4)َجَعَل َعلَيُْكْم ِفي ادلِّ ُ بيُكُم الْيُْْسَ َوََل  يُري اَّلله

يُد بيُكُم الُْعْْسَ   . (5)يُري

هاتان اآليتان على أن الدين دلت  :الكريمتينوجه الداللة من اآليتين 
جاء بالتيسير ودفع الحرج عن الناس، وفي إقامة الجمعة في أكثر من مكان 

                                                

 .(361علي آل فايع، ص: )بن  محمد .حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، د :انظر( 1)
 .(61صالح الغليقة ص:) .تكرار الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان، دانظر: ( 2)
 .(361علي آل فايع، ص: )بن  محمد .حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، د :انظر( 3)
 .(278من اآلية:) :الحج سورة( 4)
 .(185من اآلية:) البقرة: سورة( 5)
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 .عنهمللحاجة تيسير على الناس، ودفع للحرج 

يُعوا  : قال تعالى: نياا ثا طي
َ
َ َما اْسمََطْعمُْم َواْسَمُعوا َوأ فَاعهُقوا اَّلله

(1) 

أن اهلل تعالى أمر بأداء ما أمر به على قدر االستطاعة، وقد  وجه الداللة:
صالة الجمعة، ومن احتاج واضطر ألداء صالة الجمعة بأن يكررها  أمر بأداء

أمر اهلل به على  ى مامرة أخرى في نفس المسجد بعد جماعة سابقة فقد أد  
 (2) .قدر استطاعته

ين   " عن النبي عن أبي هريرة  :ثاا ثال إن  هذا الد  
ب ه ل  ين  أحٌد إال  غ   (3) ."يُسٌر، ولن  يُشاد  الد  

روا "قال:  النبي عن   مالكبن  عن أنس :اا رابع ي س  
روا  (4) ."وال تُعس  

جاء بالتيسير وفي إباحة أن الدين  :الشريفينوجه الداللة من الحديثين 
 (5) .تعدد الجمعة في المسجد الواحد للحاجة تيسير على الناس

، )والحاجة (6) أن من قواعد الشريعة: )أن األمر إذا ضاق ات سع(: اا خامس
                                                

  .(16من اآلية:) ن:باغالتسورة ( 1)
 .(8/258)انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 2)
 .2147ص سبق تخريجه( 3)
 .2148ص سبق تخريجه( 4)
 .(361علي آل فايع، ص: )بن  محمد .واحد، دحكم تعدد الجمعة في المسجد ال :انظر( 5)
الطبعة: ، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية (،1/120)للزركشي ثور في القواعد نالم: رانظ( 6)

 .(83، ص:)األشباه والنظائر للسيوطي، م1985 -هـ 1405الثانية، 
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ر بقدرها(   .(1) تقد 

أنه إذا اجتمعت مفسدتان فيرتكب األدنى  : أن من المقرر شرعاً سادساا 
وال شك أن مفسدة تفويت شعيرة  األعظم،دة منها في سبيل دفع المفس

الجمعة على أعداد كبيرة من المسلمين هم في أمس الحاجة للتذكير 
والموعظة والتعليم في بالد غير المسلمين أعظم مفسدة من تعدد الجمعة في 

   .المسجد الواحد

يفضي إلى ترك الجمعة، وهو ممتنع شرعاً، أن القول بالمنع  :سابعاا  
 ،نع الشرعي، ولعدم وجود الخلل في شروطها الموجب لسقوطهالعدم الما

وبهذا تحدث مفسدة أعظم  أدائها،وتساهل كثير من المسلمين ال قدر اهلل في 
   .الواحدمن مفسدة تعدد الجمعة في المسجد 

فيه مشقة على الناس باجتماعهم في  أن في القول بالمنع مطلقاً  :ثامناا 
، قد تكون سبباً في انتشار العدوى زمن د كبيرةواحد دفعة واحدة بأعدا مكان

والتي ربما منعت أداء  ،بالدالالحرج مع أنظمة انتشار األوبئة، فضالً عن 
وبهذا وقعنا في  ،ألجل أدائها ؛صالة الجمعة بالكلية متذرعة باالزدحام الكبير

 (2) .مفسدة أعظم

معة من يفوت مقصود الشارع بالج أن القول بالجواز مطلقاً  :تاسعاا 
 (3) .اجتماع الناس في مكان واحد، على عبادة واحدة، خلف إمام واحد

                                                

 .(1/86)  نجيماألشباه والنظائر البن  (،1/91األنام ) انظر: قواعد األحكام في مصالح ( 1)
 .(1/86)  األشباه والنظائر البن نجيم (،1/91األنام ) انظر: قواعد األحكام في مصالح( 2)
 .باب صالة الجمعة 16عثيمين ج بن  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد :رانظ( 3)
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أن هذه المسألة هي نازلة وواقعة لم توجد في كالم الفقهاء، فإما : عاشراا 
نقيسها على تكرار الجمعة في البلد الواحد، وقد تقدم تقريرها، وإما نقول 

ذلك فقد تقدم ليست مثلها، فهي تحتاج إلى اجتهاد خاص، وإذا كان ك
 .تقريرها، وكون ذلك لم يوجد في عصر النبوة، واألصل في العبادة التوقيف

أن السبب لم ينعقد، والصورة هذه غير موجودة في عصر ب: فالجوا
 (1).التركالنبوة حتى نطبق قاعدة 

  خوفًا من انتشار األوبئة:ضوابط تكرار اجلمعة يف املسجد الواحد َ
لى المسجد من إمكانية تطبيقها دون إثارة خالفات  أن يتيقن القائمون ع -1

داخل المسجد وقدرة لجان المسجد على تطبيق فكرة تكرار الجمعة 
يطرة على نظام معي ن تراه مناسباً   (2) .في المسجد مع الس 

الجمعة في مساجد أخرى أو الصالة خارج المسجد تبعاً  إقامةتعذر  -2
 .للجمعة األولى

ستنزل  الضرورة تقدر بقدرها؛ وذلك ألن الحاجةو الحاجةأن هذه  -3
وضرورة ر الجمعة لغير حاجة فال تكر   ،منزلة الضرورة في مسألتنا هذه

الذي ضاق بأهله أن  يكون بإمكان من لم يجد مكاناً في المسجد كأن
                                                

يحيى بن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف( 1)
 وانظر الموقع: العماري،

http://www.almoslim.net/elmy/291867 

المجلس اإلسالمي لإلفتاء فلسطين: حكم تكرار صالة الجمعة في المسجد بسبب  انظر:( 2)
 ، وانظر الموقع:أزمة كورونا

https://www.mawteni48.com/archives/124854 
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بمعنى  فهنا ليست الحاجة ،يذهب لمسجد آخر في البلدة نفسها
 .الضرورة

حاجة بمعنى: أن ال .جاوزهاتوال ي قدر الحاجةأن يكون قدر التكرار ب -4
 الداعية لتكرار إقامة الجمعة في المسجد الواحد إذا كانت تندفع

 .وهكذاثة، بتكرار إقامتها مرة ثانية فقط فال يجوز تكرار إقامتها مرة ثال

ز لل  إنما جاز ذلك الفعل بالقدر الذي حاجةوذلك ألن كل فعل ُجو 
 وهذا إحدى، (1) الحدوال يجوز الزيادة عن هذا  .حاجةيحصل به إزالة تلك ال

بقوله:  وبعضهم يعبر عنها .(تطبيقات القاعدة الشرعية: )الضرورة تقدر بقدرها
فال تكرر ثالثة في المسجد الواحد لغير ، (2) ح للضرورة يقدر بقدرها(ي)ما أب

 .حاجة وضرورة

أن يكون عدد ، باً يكون العدد المكرر عدداً كبيراً، وليس عدداً يسير أن -5
األعداد  المصلين في الجمعة المكررة يعكس صورة الضرورة: أما
وحينئذ  .القليلة فبإمكانها أن تجد مكاناً ولو في زوايا المسجد وممراته

 .تكون الحاجة بمعنى الضرورة كما في الضابط السابق ال

 (3).أن يعود اإلذن في ذلك إلى أهل الفتوى في البلد ومن في حكمهم -6
                                                

مصطفى  -الستار أبو غدة  المحقق: عبد (،1/109) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا( 1)
 .م1989 – 1409سنة النشر:  أحمد الزرقا، دار القلم،

 .(1/86)  األشباه والنظائر البن نجيم (،1/91األنام ) انظر: قواعد األحكام في مصالح ( 2)
يحيى بن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف( 3)

 ع:العماري، وانظر الموق
http://www.almoslim.net/elmy/291867 
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 ؛ ألن الجمعة(1) شرعاً أن يقع التكرار في الوقت المحدد لصالة الجمعة  -7
الَة َكاَنْت َعَلى واهلل جل وعال يقول:  ،ا وقت محددهصالة ل نَّ الصَّ إ 

َتاباا َمْوق وتاا يَن ك  ن  ْؤم   .(2)اْلم 

 هل يصح أن يكون اإلمام واحدًا يف اجلمعتني؟َ

افلة، وهذا يجوز، والتكرار للفريضة نعم، يصح، فتكون الثانية في حقه ن
بن  على أن تكون نافلة دل ت عليه عدة نصوص شرعية، منها ما ورد عن جابر

جبل كان يصلي مع رسول اهلل بن  أن معاذ  »قال:  عبد اهلل 
  العشاء اآلخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك

 .، وإن وجد غير اإلمام األول كان أفضل وأولى(3)«الصالة

بما يصدر من ولي األمر، ومن جميع الجهات شرعية  االلتزام :أخيراا 
وصحية وأمنية، وال تجوز المخالفة، لعموم أدلة وجوب الطاعة، والطاعة هنا 

                                                

 فعند الجمهور من الحنفية والمالكية م،وقت صالة الجمعة محل خالف بين أهل العل ( 1)
ب وذه .يبدأ من بعد الزوال إلى دخول وقت العصر ر،والشافعية أن وقتها هو وقت الظه

فاع الشمس بمقدار وهو بعد ارت، لحنابلة إلى أن وقتها يبدأ من أول وقت صالة العيدا
الدواني  الفواكه (،1/83)للمرغيناني داية لها (،1/262) انظر: بدائع الصنائع .رمح

روضة  (،522، 4/514)المجموع  (،1/372)للدردير الشرح الكبير  (،306: 1/305)
  .(2/96) الفروع (،3/239) المغني (،2/62)الطالبين 

  .(103 اآلية:) النساء:سورة ( 2)
باب إذا طول اإلمام، وكان كتاب اآلذان، ( 141/ 1) هصحيحفي  البخاري أخرجه( 3)

كتاب ( 340/ 1)ومسلم في صحيحه  (،700، برقم )للرجل حاجة، فخرج فصلى
  .(465) - 180، برقم )باب القراءة في العشاء ،الصالة
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يترتب على مخالفتها مفاسد، وضرر على النفس والغير، وحفظ النفس 
اً ضرورة من ضرورات الدين، فالطاعة فيها آكد، والمخالفة فيها أشد نهي

 (1) .وإثماً 

  املوازنة بني تعطيل اجلمعة وتعددها:

إذا قارنا بين القول بتعطيل الجمعة خشية انتشار المرض، وبين القول 
بتعددها مع أخذ االحتياطات واالحترازات ووجوب التباعد الذي يعسر معه 
إقامة جمعة واحد؛ كان القول بتعدد الجمعة في المسجد الواحد ال حرج فيه، 

ن  وقد قال ربنا سبحانه:  .إقامة للشعيرة، واإلبقاء أولى من اإللغاءبل هو  م  و 
ُقُلوب   ى ال  و  ن  ت ق  ا م  ن ه  ر  اهلل   ف إ 

ائ  ع  م  ش  ظ   يُع 
(2) 

 فتوى المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث:

ومن الهيئات المعاصرة التي أجازت تعدد صالة الجمعة في المسجد 
لس األوربي لإلفتاء والبحوث، حيث نص على ما الواحد عند الحاجة: المج

 يلي:

فإن المجلس ال يرى مانًعا من تكرر إقامة الجمعة في المسجد الواحد، "
ما وجد السبب الدافع لذلك، كالذي تقدم من ضيق المكان، أو تعذر 

 .االجتماع

                                                

 يحيىبن  فهد (،)مع إضافات جديدة ..حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف( 1)
 العماري، وانظر الموقع:

http://www.almoslim.net/elmy/291867 

  .(32 اآلية:) :حجالسورة ( 2)
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والمنع من ذلك مفسدة، إذ يُحرم كثير من المسلمين من أداء هذه 
د من الشعائر العظيمة في اإلسالم، ولها مقاصد حاجية، الفريضة التي تع

كاجتماع المسلمين وتأليف قلوبهم، وحصول التعارف بينهم، مع ما يتحقق 
 .فيها من التوجيه والوعظ والتعليم

لكن ينبه المجلس على ضرورة أن يراعي تكرار الجمعة في المسجد 
حقق ذلك، كاختيار الواحد إدارة المسجد أو المركز، وهي التي تقرر ما ي

 .(1)اإلمام والوقت"

على أنه لما كان هذا الحكم تخرج على الحاجة أو العذر، فإذا زال 
 .العذر زال الحكم بعده

 

 

h 
 

 
                                                

، انظر: بعنوان: حول تكرار إقامة الجمعة في المسجد الواحد لعذر( 3/21) 123فتوى ( 1)
 ، الموقع: مسعود صبري .د ،تكرار صالة الجمعة في المسجد الواحد

https://mugtama.com/theme-showcase/item/108167-2020-07-19-13-
58-33.html 



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2164 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 اخلامتة

 حسنها -تعالى- نسأل اهلل

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة 
  .وعلى آله وصحبه أجمعينسيدنا محمد للعالمين، 

ر اهلل لي األمر في هذه الرحلة العلمية التي قضيتها مع بحثي  فبعد أن يس 
دراسة ، التباعد بين الصفوف في الجمع والجماعات زمن األوبئة" المتواضع

ُل إلى ، والذي اشتمل على مقدمة وتمهيد، وخمسة مباحث، أ  " فقهية مقارنة ص 
ذه الخاتمة ضمنتها خالصة ته؛ إذ لكل بداية نهاية، ولكل وسيلة غاية، وهتماخ
 ، وذلك كما يلي: نتائج وتوصياتا توصلت إليه في هذا البحث من م

 : البحث نتائجأواًل: 
 يتضمن فتح  المساجد لصالة  قراراً أصدرت بعض الحكومات اإلسالمية

 -الجماعة، لكن بشرط ارتداء الكمامات وتباعد المصلين في الصفوف
 1441مرض كورونا في عام  ئي:الوباوذلك في وقت انتشار المرض 

 .للهجرة

 ،ه التشريُع اإلسالمي إلى العديد من عادات النظافة الشخصية  وج 
، تحافظ على شخص مسلم أبعد باعتبارها من األسباب الوقائية الشرعية

 .ما يكون عن الوباء

   ك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره، وبينه تر  التباعد بين المصلين هو
من التالصق المسبب النتقال  صلي أمامه وخلفه؛ تحرزاً وبين من ي
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 .العدوى

 جماعة، يقف فيها المأمومون خلف اإلمام  صالة المتباعدين هي صالة
كثر، خشية انتقال عدوى هذا أمتباعدين، بعضهم عن بعض، ذراعين ف

 .األرض الوباء؛ الذي عم  

   إنه و، لوالصفوف، وسد الفرج، وإتمام الصف األول فاأل األصل هو رص
ها  ن  قامة الصالة وُحس  من المعلوم أن لتسوية الصفوف شأ ًنا عظيًما في إ 

 .وتمامها، وفي ذلك من الفضل واأل جر وائتالف القلوب واجتماعها

 ى فيمن صل   وأن  ، أن صالة الجماعة واجبة على من توفرت فيه شروطها 
وهو  ،عةت على نفسه فضل الجماو  ف، غير أنه قد بيته فصالته صحيحة

 .مخطئ

 البعض،خوف الوباء ولو مع تباعد الصفوف والمصلين عن بعضهم  عند 
فإن وجوب الجماعة يسقط للعذر، وهو أولى من سقوط الجماعة عند 

 .ونحوهنزول المطر 

  ،أولى اإلسالم صفوف المصلين عناية كبيرة، حيث أمر بتسوية الصفوف
 .وأظهر فضيلة تسويتها، واالهتمام بها

 في جواز تباعد المصلين في الصف الواحد إذا ثبت وجود  ال إشكال
 .المصلين ضرر في تراص  

  إن  مسألة  التباعد  بين المصلين في الحقيقة هي صورةٌ من ُصور صالة
ف؛ ألنه في مسألتنا قد حدث العجز عن تحقيق  المنفرد خلف  الص 

األوبئة المصافة المأمور بها، أو يُوجد أمٌر من اللجان المختصة في زمن 
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 .بالتباعد خوفاً من انتشار العدوى بين المصلين

  ال خالف بين أهل العلم في أن التباعد بين المصلين في الصف بترك
ُفرجة بينهم وعدم التراص ال يبطل الصالة، بل الصالة صحيحة، ولو زاد 
الفصل بين المصلين على مقام ثالثة رجال، وهذا إن كان التباعد لغير 

  .حاجة

 خوفاً من  هما دعت حاجة إلى التباعد بين المصلين وعدم تراص  أما إذ
انتشار األوبئة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في هذه المسألة على 

 .قولين

   بل صحيحة شرعاً مع التباعد بين المصلين، وقاية من العدوى الصالة أن ،
 .وال يخرج ذلك عن األمر الشرعي بتسوية الصفوف

  بقدر ما أن يكون التباعد  بين الصفوف في الصالة:التباعد من ضوابط
ج أحداً بمزاحمتهيُ  الو منه،يحقق الغرض  فالتباعد جائز للمصلحة ، حر 

ب على من فعله استواء الصف بأن يجب عدم إغفال مع التباعد ، ووال يثر 
 .تتقدم أو تتأخر عن الصف ال

  ًإلى الوقاية من  -فيما يظن- ال يكره التباعد بين المصلين إذا كان سبيال
اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا والحد من تناقل الوباء وانتشاره بإذن 

إذا لم يمكن الصالة في المسجد إال به  شرعياً  اهلل، بل قد يكون مطلباً 
  .خشية تعليق الجمع والجماعات في المساجد

  يجوز للجهات المختصة التي لها والية على المساجد أن تعدد الجمع
 .خوفاً من انتشار األوبئةلإلجراءات الوقائية واالحترازية  تعزيزاً 
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  هو  -واهلل أعلم -الجمعة في المسجد الواحد كرارتالراجح في مسألة
 .جواز تعدد الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة فال إفراط وال تفريط

 التوصيات: ثانيًا: 
 بعض  أوصى المجالت المحكمة التابعة للكليات الشرعية بتخصيص

ن عأعدادها للدراسات المؤصلة والمعمقة في األحكام الفقهية الناتجة 
على االستكتاب في هذه النوازل  حث  ال، مع وبئةاألانتشار تداعيات 

وأمثالها مما تعم بها البلوى، حتى تكون مراجع علمية، فيستقي العالم من 
 .م من فروعهامعينها ويرتوي المتعل  

 تلزم ختصة التي لها والية على المساجد أن لجهات الموأخيراً أوصي ا
لإلجراءات الوقائية  تعزيزاً  المصلين بالتباعد بين المصلين في الجماعة

 .زمن انتشار األوبئةواالحترازية 

 

 .واهلل الموفق لكل خير

 

h 
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 أهم املراجع واملصادر

 .القرآن الكريم

شر: مطبعة السنة إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، النا (1
 .المحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

المنيف، بن  محمدبن  أحكام اإلمامة واالئتمام في الصالة، د عبد المحسن (2
 .م2014هـ 1435الناشر: دار المأثور للنشر والتوزيع الطبعة األولى 

أحكام القرآن، الجصاص، المحقق: عبد السالم محمد علي شاهين، الناشر:  (3
 .م1994هـ/1415لبنان، الطبعة: األولى، ، الكتب العلمية، بيروتدار 

أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية، د إبراهيم الخضيري، مركز البحوث  (4
والدراسات اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة، الناشر، 

   .م2001، ـه1421دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الثانية 
الة الجماعة والمسبوق في الفقه اإلسالمي، مرام زايد عقل، أحكام ص (5

أطروحة قدمت استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 
والتشريع بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 

 .م2016
ية، البعلي، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيم (6

 .تحقيق: أحمد الخليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، بدون تاريخ

اختالف األئمة العلماء، ابن ُهب يرة، تحقيق: السيد يوسف أحمد، الناشر: دار  (7
 .م2002هـ1423الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

صلي، عليها مودود الموبن  محمودبن  االختيار لتعليل المختار، عبد اهلل (8
تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول 
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 -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -الدين سابقاً(، الناشر: مطبعة الحلبي 
 .م1937ه  1356بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر: 

د عببن  أبى بكربن  محمدبن  إرشاد الساري لشرح صحيح البحاري، أحمد (9
الملك القسطالني القتيبي المصري، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية، مصر، 

 .ه 323الطبعة: السابعة، 

إرواء الغليل في تخـريج أحـاديث منار السبيل؛ محمد ناصـر الدين األلبـاني،  (10
 .ه1405 -2المكتب اإلسالمي، بيروت؛ ط

البن عبد البر،  االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، (11
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، 

 .م2000- 1421بيروت، الطبعة: األولى، 
أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ابن األثير؛ تحقيق: عادل أحمد الرفاعي؛  (12

 .م1994هـ 1415الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
المطالب في شرح روض الطالب، لألنصاري، الناشر: دار الكتاب أسنى  (13

 .اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
األشباه والنظائر، ابن نجيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  (14

 .م1999هـ 1419الطبعة: األولى، 
الناشر:  أبي بكر، جالل الدين السيوطي،بن  األشباه والنظائر، عبد الرحمن (15

 .م1990 -هـ 1411دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 
نصر البغدادي بن  عليبن  بد الوهاب اإلشراف على نكت مسائل الخالف، (16

 .دار ابن حزم .ط ،المالكي أبو محمد
اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقالني، تحقيق: عادل أحمد عبد  (17

ار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الناشر: د، الموجود وعلى محمد معوض
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 .هـ1415األولى 
إصالح المساجد من البدع والعوائد، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق:  (18

 .هـ1403محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة، 
اإلعجاز العلمي في لفظ الجنابة، عبد البديع زللي، مجلة مركز بحوث  (19

 .هـ1428(، 23نة المنورة، العدد )ودراسات المدي
تحقيق: محمد عبد  2/41إعالم الموقعين عن رب العالمين؛ البن القيم، ) (20

بيروت، الطبعة: األولى،  -السالم إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية 
 .م1991 -هـ 1411

عبد الملك الكتامي الحميري بن  محمدبن  اإلقناع في مسائل اإلجماع: علي (21
بو الحسن ابن القطان، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاسي، أ

 .م2004ه  1424الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
مالك بن  هللاعبد ابن  هللاعبد ابن  إكمال األعالم بتثليث الكالم، محمد (22

حمدان الغامدي، الناشر: جامعة أم القرى، بن  الطائي الجياني، تحقيق: سعد
 .م1984 المملكة العربية السعودية

عياض بن  موسىبن  إكمال المعلم بفوائد مسلم، ألبي الفضل عياض (23
-هـ1419دار الوفاء بالمنصورة  1ط: .يحيى إسماعيل .اليحصبي، تحقيق: د

 .م1998
 .م1993األم، للشافعي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  (24
رون، األمراض المعدية ومستجداته العالمية، أمين عبد الحميد مشخص وآخ (25

أُعد  بالتعاون بين وزارة الصحة والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة 
 .م، مطابع دار الهالل، الرياض2004الصحة العالمية 

(، 3األمراض المعدية، عثمان الكاديكي، دار الكتب الوطنية ـ بنغازي، ط:) (26
 .م1998عام 
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 -بعة: الثانية اإلنصاف، للمرداوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الط (27
  .بدون تاريخ

فضل إلهي، الناشر: دار االعتصام، القاهرة، الطبعة  .أهمية صالة الجماعة، د (28
 .م1994هـ1414الثانية 

المنذر بن  إبراهيمبن  األوسط البن المنذر، المؤلف: أبو بكر محمد (29
محمد بن  هـ(، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد319النيسابوري )المتوفى: 

هـ،  1405 -السعودية، الطبعة: األولى  -الرياض  -ر: دار طيبة حنيف، الناش
 .م1985

رشد القرطبي بن  أحمدبن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد (30
 .هـ1425القاهرة،  -الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث 

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، الناشر: دار الكتب العلمية (31
 .م1986هـ 1406الطبعة: الثانية، 

حجر العسقالني، بن  عليبن  بذل الماعون في فضل الطاعون، أحمد (32
تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب، الطبعة األولى، دار العاصمة، 

 .هـ1411الرياض 
بيروت، لبنان،  -البناية شرح الهداية، للعيني، الناشر: دار الكتب العلمية  (33

 .م2000هـ  1420 الطبعة: األولى،
رشد القرطبي، تحقيق: بن  أحمدبن  البيان والتحصيل، أبو الوليد محمد (34

محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
  .ه1408

تاج العروس، للزبيدي، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة  (35
 .م1980هـ /1400الكويت 

الغرناطي، أبو عبد اهلل بن  يوسفبن  صر خليل، محمدالتاج واإلكليل لمخت (36
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 .ه1416المواق المالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
محمد العرعور، بدون طبعة بن  تأصيل فقهي لحكم صالة المتباعدين، عثمان (37

  .هـ1441رمضان  30
مطلق جاسر مطلق  .التباعد بين صفوف المصلين في زمن جائحة كورونا، د (38

   .هـ1441اسر، كلية الشريعة، جامعة الكويت، بدون طبعة،الج
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، الناشر: المطبعة الكبرى  (39

 .هـ1313األميرية، بوالق، القاهرة، الطبعة: األولى، 
عبد الرحيم بن  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي؛ محمد عبد الرحمن (40

 .لعال"، دار الكتب العلمية، بيروتالمباركفوري "أبو ا
التدابير الشرعية في األوبئة واألمراض المعدية، د/ أحمد صبري عبد المنعم  (41

عبد الحميد، ضمن بحوث المؤتمر العلمي الدولي بعنوان" التداعيات 
م، 2020يونيو  8إلى  6"، من 19-االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد

 .العاصمة البريطانية لندن
ترغيب والترهيب، المنذري، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار ال (42

 .هـ1417الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 
صالح الغليقة، مركز  .تكرار الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان، د (43

سعود بن  التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة اإلمام محمد
 .م2014هـ 1435كة العربية السعودية، الطبعة األولى اإلسالمية، الممل

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية،  (44
 .هـ1419الطبعة األولى، 

، راشد السعيدانبن  وليد، فهام العلية بشرح القواعد الفقهيةتلقيح األ (45
 .بدون تاريخناصر القريني، بدون طبعة، وبن  (، اعتنى به: سالم34ص:)

عبد بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد؛ "أبو عمر" يوسف (46
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محمد عبد   أحمد العلوي،بن  عبد البر النمري، تحقيق: مصطفىبن  اهلل
الكبير البكري؛ وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب؛ ط 

 .هـ1387
محمد عوض مرعب، أحمد األزهري، المحقق: بن  تهذيب اللغة، محمد (47

 .م2001الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: األولى، 
التتمة تحقيق  -جامع األصول، ابن األثير، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط  (48

مكتبة دار البيان،  -بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلواني، مطبعة المالح 
 .م1971هـ،  1390الطبعة: األولى 

ورية شهرية، تصدر عن األمانة العامة لدور وهيئات اإلتاء في جسور، نشرة د (49
  .هـ1441( ذو القعدة 15العالم، عدد )

، 1الحسن األزدي البصري )ابن دريد(، طبن  جمهرة اللغة ألبي بكر محمد (50
 .هـ1345مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد 

السميع اآلبي جواهر اإلكليل شرح مختصر الشيخ خليل، صالح عبد  (51
 .األزهري، الناشر: المكتبة الثقافية، بيروت، بدون تاريخ

إبراهيم الثنيان، الناشر: دار عالم الكتب، بن  الجوائح وأحكامها، سليمان (52
 .(1م )ط1992

بن  حاشية ابن القيم على سنن أبي دواد، "أبو عبد اهلل" شمس الدين محمد (53
 هـ1415 -2، بيروت؛ طأبي بكر الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، الناشر: دار الفكر،  (54
 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

قاسم العاصمي الحنبلي بن  محمدبن  حاشية الروض المربع، عبد الرحمن (55
 .هـ 1397النجدي، الناشر: )بدون ناشر(، الطبعة: األولى

بن  اقي الفالح شرح نور اإليضاح، أحمدحاشية الطحطاوي على مر (56
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إسماعيل الطحطاوي الحنفي، المحقق: محمد عبد العزيز بن  محمد
لبنان، الطبعة: الطبعة األولى  ،الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

 .م1997هـ 1418
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدوي،  (57

 .م1992قاعي، بيروت، دار الفكر، تحقيق: يوسف الب
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، الماوردي، المحقق: علي  (58

محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، 
 .م1999-هـ  1419بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 

منشور صالح محمد المسلم، بحث  .الحجر الصحي وأحكامه الفقهية، د (59
 .م2020بمجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الخمسون،

الحجر الصحي، عبد اهلل عبد الرازق مسعود السعيد، الناشر: دار الضياء  (60
 .م1989

بن  محمدبن  عليبن  الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد (61
اليماني  حجر العسقالني، ابن حجر، تحقيق: السيد عبد اهلل هاشمبن  أحمد

 .المدني، دار المعرفة، بيروت
إدريس الشهير بالقرافي، تحقيق: بن  الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد (62

 .م1994بيروت، الطبعة األولى،  -سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، الناشر: دار الفكر، بيروت،  (63

 .م1992ـ ه1412الطبعة: الثانية، 
 .الرسالة البن أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفكر، بدون تاريخ (64
الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين  (65

وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، الناشر: 
 .مؤسسة الرسالة -دار المؤيد 
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شرف النووي، ت: زهير بن  فتين، يحيىروضة الطالبين وعمدة الم (66
 .ه1412الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، 

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، حققه وخرج أحاديثه:  (67
(، طبعة مؤسسة الرسالة 14):شعيب األرناؤوط، وعبد القادر األرناؤوط، ط

 .هـ1406ببيروت 
الم للصنعاني، الناشر: دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون سبل الس (68

 تاريخ
يزيد القزويني، وماجة اسم بن  سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد (69

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 273أبيه يزيد )المتوفى: 
 .فيصل عيسى البابي الحلبي -إحياء الكتب العربية 

بن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  داود: أبو داود سليمان سنن أبي (70
تاني )المتوفى: بن  شداد س  ج  هـ(، المحقق: محمد 275عمرو األزدي الس  

 .محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
رةبن  عيسىبن  سنن الترمذي: محمد (71 و  الضحاك، الترمذي، بن  موسىبن  س 

هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار 279توفى: أبو عيسى )الم
 .م1998بيروت، سنة النشر:  -الغرب اإلسالمي 

بن  مسعودبن  مهديبن  أحمدبن  عمربن  سنن الدارقطني: أبو الحسن علي (72
هـ(، حققه وضبط نصه 385دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: بن  النعمان

بد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، حسن ع
لبنان، الطبعة: األولى،  -اهلل، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .م2004هـ  1424
ردي بن  عليبن  الحسينبن  السنن الكبرى: أحمد (73 ج  و  ر  موسى الُخس 

هـ(، المحقق: محمد عبد القادر 458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
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هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  -شر: دار الكتب العلمية، بيروت عطا، النا
 .م2003

السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، الشوكاني، الناشر: دار ابن حزم،  (74
 .الطبعة: الطبعة األولى

شرح الزرقاني على الموطأ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة  (75
 .م2003هـ 1424لطبعة: األولى، الثقافة الدينية، القاهرة، ا

عبد اهلل بن  شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد (76
 .هـ1413الزركشي، دار العبيكان، الطبعة األولى، 

الفراء البغوي بن  محمدبن  مسعودبن  شرح السنة: أبو محمد الحسين (77
 محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب-الشافعي، تحقيق: شعيب األرنؤوط

 م1983هـ 1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -اإلسالمي 
مصطفى  -شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، المحقق: عبد الستار أبو غدة  (78

 .م1989 - 1409سنة النشر:  أحمد الزرقا، دار القلم،
قدامة، تحقيق: بن  الشرح الكبير على متن المقنع، شمس الدين عبد الرحمن (79

 .ار الكتاب العربيمحمد رشيد رضا، د
الشرح الممتع، ابن عثيمين، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى،  (80

 .هـ 1428 - 1422
، 2شرح صحيح مسلم، النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ط: (81

  .هـ1392
دار المعرفة ط:  ..سالمة الطحاويبن  محمدبن  شرح معاني اآلثار، أحمد (82

 .م1979هـ/1399األولى، 
بن  المغيرةبن  خزيمةبن  إسحاقبن  صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد (83

محمد مصطفى األعظمي،  .بكر السلمي النيسابوري، المحقق: دبن  صالح
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 .الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت
 صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل (84

 يل أبو عبد اهلل البخاري إسماعبن  وسننه وأيامه(: محمد
ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة بن  الجعفي، المحقق: محمد زهير

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
 .هـ1422

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: بن  صحيح مسلم: مسلم (85
ؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، هـ(، المحقق: محمد ف261

 .بيروت، بدون تاريخ
صالة الجماعة والقراءة خلف اإلمام البن تيمية، تحقيق: مجدي فتحي  (86

هـ 1412السيد، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
 م 1992

العربية السعودية،  صالح السدالن، دار بلنسية، المملكة .صالة الجماعة، د (87
 .هـ1416الرياض، الطبعة الثالثة 

 .الصالة وأحكام تاركها، ابن القيم، الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة (88
الطواعين في صدر اإلسالم والخالفة األموية، نصير بهجت فاضل، )ص:  (89

 .م2011(، مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية 100
علي البار، الدار السعودية بن  المصطفى، محمدالعدوى بين الطب وحديث  (90

 .م1985هـ/1405(، 5ط:)
 .عمدة القاري، العيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت (91
عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، الناشر: دار الكتب العلمية  (92

 .هـ 1415بيروت، الطبعة: الثانية،  -
إبراهيم السامرائي، دار  .دي المخزومي ودمه .العين، للخليل، تحقيق د (93
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 .ومكتبة الهالل العراق
 .الغرر البهية لألنصاري، الناشر: المطبعة الميمنية، بدون طبعة وبدون تاريخ (94
الفتاوى السعدية، عبد الرحمن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض،  (95

 .م1982هـ1402الطبعة الثانية 
مسعود صبري، الناشر: دار البشير  .د فتاوى العلماء حول فيروس كورونا، (96

 م2020هـ 1441للثقافة والعلوم، الطبعة األولى: 
الفتاوى الكبرى البن تيمية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  (97

 .م1987 -هـ 1408
المجموعة األولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  -فتاوى اللجنة الدائمة  (98

عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة بن  : أحمدواإلفتاء، جمع وترتيب
 .البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض

شوقي  .، دار اإلفتاء المصرية، دcovid-19فتاوى النوازل، وباء كورونا  (99
  .م2020عالم، بدون دار نشر 

ر: دار الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناش الفتاوى (100
 .هـ 1310الفكر، الطبعة: الثانية، 

المدينة النبوية،  -فتح الباري البن رجب، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية  (101
القاهرة، الطبعة: األولى،  -الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين 

 .م1996 -هـ  1417
فتح الباري، ابن حجر العسقالني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  (102

 .هـ1379لخطيب، دار المعرفة بيروتومحب الدين ا
بن  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، محمد (103

 .محمد عليش، دار المعرفةبن  أحمد
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عبد الواحد السيواسي المعروف بن  فتح القدير: كمال الدين محمد (104
هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة 861بابن الهمام )المتوفى: 

 .يخوبدون تار
فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، زكريا األنصاري، الناشر: دار الفكر  (105

    .م1994هـ/1414للطباعة والنشر، الطبعة: 
سليمان المرداوي، بن  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي (106

عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة بن  ابن مفلح، المحقق: عبد اهلل
 مـ 2003 -هـ  1424الرسالة، الطبعة: األولى 

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي، الناشر: عالم الكتب،  (107
 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر، الطبعة  (108
 .الرابعة

بد اهلل (109 ر، ع  د المطلقبن  محمد الطي ار، عبد اهللبن  الفقه الميس  ، محم 
د طن للن شر، الرياض بن  محم  اُر الو  د  ى، الناشر: م   -إبراهيم الموس 

 .م2011ه 1432المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى 
غنيم بن  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد (110

 .م1995النفراوي، بيروت، دار الفكر، 
ر: دار الكتاب العربي، بدون القاموس المحيط، الفيروز آبادي، الناش (111

 .تاريخ
إدوارد القش، تقديم: علي زيعور،  .القانون، البن سينا، تحقيق د (112

 .مؤسسة عز الدين للنشر والتوزيع
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عبد السالم، راجعه وعلق بن  قواعد األحكام في مصالح األنام، العز (113
 -عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية 

بيروت، ودار أم  ،صورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلميةالقاهرة، )و
 .م1991 -هـ  1414القاهرة(، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  ،القرى

بن  المحقق: العثيمين، محمد، للسعدي ،القواعد واألصول الجامعة (114
 .م2002سنة النشر: ، : مكتبة السنةصالح، الناشر

 1414لعلمية، الطبعة: األولى، الكافي البن قدامة، الناشر: دار الكتب ا (115
 .م1994هـ 

كتاب الصالة البن القيم، الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة، بدون  (116
 .سنة نشر، أو طبعة

كتاب صفة الصالة من شرح العمدة الفقه البن قدامة، والشرح البن  (117
أحمد المشيقح، بن  تيمية، ضبط نصه وحققه وعلق عليه: عبد العزيز

 .م2008هـ 1429ة للنشر والتوزيع، الطبعة األولىدار العاصم
يونس البهوتي، دار الفكر بن  كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور (118

 .م1982هـ 1402ببيروت 
كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن المالكي، بيروت، دار المعرفة،  (119

 .م1992
منظور، بيروت، الناشر: دار صادر، بن  لسان العرب، جمال الدين (120

 .هـ1414وت، الطبعة: الثالثة بير
ما رواه الواعون في أخبار الطاعون للسيوطي، الناشر: دار القلم،  (121

 .م1997دمشق، 
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المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية،  (122
 .م 1997 -هـ  1418بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 

طبعة: بدون المبسوط للسرخسي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ال (123
 م1993هـ1414طبعة، تاريخ النشر: 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن  (124
هـ(، 303علي الخراساني، النسائي )المتوفى: بن  شعيببن  أحمد

 -تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية 
 .م1986هـ  1406حلب، الطبعة: الثانية، 

بن  محمدبن  مع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمنمج (125
سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث 

 .العربي
مجمع الزوائد، الهيثمي، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة  (126

 .م1994هـ،  1414القدسي، القاهرة، عام النشر: 
تيمية بن  عبد الحليمبن  أبو العباس أحمدمجموع الفتاوى: تقي الدين  (127

بن  محمدبن  هـ(، المحقق: عبد الرحمن728الحراني )المتوفى: 
قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

 م1995هـ/1416النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
عة المنبرية، شرف النووي، مطببن  المجموع شرح المهذب، يحيى (128

  .بدون طبعة، وبدون تاريخ
باز، أشرف على جمعه وطبعه: بن  مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز (129

 .سعد الشويعربن  محمد
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 ت.ط: د.المحلى، البن حزم، دار الفكر ـ د (130
عبد بن  أبي بكربن  مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد (131

يخ محمد، الناشر: المكتبة القادر الحنفي الرازي، المحقق: يوسف الش
صيدا، الطبعة: الخامسة،  -الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

 .م1999هـ / 1420
المختارات الجلية من المسائل الفقهية، عبد الرحمن ناصر السعدي،  (132

 .م2005دار اآلثار للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى 
الشرنباللي، اعتنى مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، حسن ابن عمار  (133

به وراجعه: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: األولى، 
 .م2005 -هـ  1425

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر  (134
عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 

 .م1990هـ1411
سد، الناشر: دار المأمون مسند أبي يعلى، المحقق: حسين سليم أ (135

  .م1984هـ1404دمشق، الطبعة: األولى،  -للتراث 
بن  حنبلبن  محمدبن  حنبل، أبو عبد اهلل أحمدبن  مسند اإلمام أحمد (136

هـ(، المحقق: شعيب األرنؤوط، 241أسد الشيباني )المتوفى: بن  هالل
عبد المحسن التركي، بن  عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل

 م 2001 -هـ  1421اشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، الن
علي بن  محمدبن  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد (137

  .الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت
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مصنف ابن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة  (138
 .هـ1409األولى، الرياض، الطبعة:  -الرشد 

معالم السنن، الخطابي، الناشر: المطبعة العلمية، حلب، الطبعة:  (139
 .م1932هـ،  1351األولى 

هبة اهلل المعروف بن  الحسنبن  معجم ابن عساكر، أبو القاسم علي (140
 -بابن عساكر، المحقق: الدكتورة/ وفاء تقي الدين، الناشر: دار البشائر 

 .م 2000 -هـ  1421دمشق، الطبعة: األولى 
عبد اهلل الرومي بن  معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت (141

هـ(، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: 626الحموي )المتوفى: 
 .م1995الثانية، 

معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر،  (142
هـ  1429ى، بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األول

 .م2008 -
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى /  (143

 .أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة
فارس، الناشر: دار الفكر، بن  معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمد (144

 .م1979
أحمد الشربيني بن  محمدمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  (145

  .م1994هـ/1415الخطيب، دار الكتب العلمية ط: األولى 
أحمد )ابن قدامه( الناشر: مكتبة بن  عبد اهللبن  المغني، موفق الدين (146

  .القاهرة، الطبعة: بدون طبعة



 التباعد بني الصفوف يف اجلمع واجلماعات زمن األوبئة

 2184 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

حنبل في كتاب الصالة، د عبد بن  مفردات مذهب اإلمام أحمد (147
طبعة سفير، الرياض، الطبعة المنيف، الناشر: مبن  محمدبن  المحسن
 .م1994هـ 1414األولى 

بن  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي العباس أحمد (148
إبراهيم القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، يوسف بن  عمر

علي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير 
 م1996هـ/1417 1ط:

رشد القرطبي، بن  أحمدبن  أبو الوليد محمد المقدمات الممهدات، (149
 .م1988هـ  1408الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، 

المنتقى شرح الموطأ، للباجي، الناشر: مطبعة السعادة، بجوار محافظة  (150
 هـ،  1332مصر، الطبعة: األولى، 

د عببن  المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد (151
هـ(، الناشر: وزارة األوقاف 794بهادر الزركشي )المتوفى: بن  اهلل

 .م1985 -هـ 1405الكويتية، الطبعة: الثانية، 
يوسف الشيرازي بن  عليبن  المهذب في فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم (152

 .)أبو إسحاق(، دار الفكر، بيروت
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد اهلل  (153

عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بن  محمدبن  حمدم
عيني المالكي )المتوفى:  هـ(، الناشر: دار الفكر، 954بالحطاب الرُّ

 .م1992هـ 1412الطبعة: الثالثة، 
الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف بالكويت، وزارة األوقاف والشئون  (154
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 .اإلسالمية بالكويت
ني، المحقق: فيصل يوسف العلي، موقف المأموم واإلمام، للجوي (155

الناشر: المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة، الكويت، 
 .م2004 -هـ 1425الطبعة: الثانية 

يوسف أبو محمد الحنفي بن  نصب الراية ألحاديث الهداية؛ عبد اهلل (156
الزيلعي؛ تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر؛ ط 

 .هـ1357
والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، ابن النكت  (157

مفلح، أبو إسحاق، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الثانية، 
 .هـ1404

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، دار الفكر، بيروت الطبعة:  (158
  .م1984هـ  1404

بن  يوسفبن  د اهللعببن  نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك (159
محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، 

يب، الناشر: دار  .حققه وصنع فهارسه: أ د/ عبد العظيم محمود الد 
 .م2007-هـ1428المنهاج، الطبعة: األولى، 

النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير، تحقيق: طاهر أحمد  (160
 .هـ1399الطناحي، دار المكتبة العلمية  الزاوي، محمود محمد

: أبو  (161 نة من غيرها من األُمهات  و  ا في المد  يادات على م  الن وادر والز  
)أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي بن  محمد عبد اهلل

هـ( تحقيق: الدكتور/ عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: 386)المتوفى: 
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 تم  بحمد اهلل تعالى

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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