
 

 

  ادلبٌني  القوؿي        
 .ادلصلٌِّن تباعيدً  معى  اجلماعةً  صبلةً  حكمً  يف           

 
 

 :كتبه
 .هرجة أبو زلمد بن زكريا بن ربيع



 

 [ُ ] 
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
  أما بعد:
مع التباعد بسبب  جوابه سلتصره لسؤاؿ عن صحة الصبلة صباعةن يف ادلساجدفهذا 

 .(كباء الكوركنا)
–ظت فيه أمر الرسوؿ  ؛ ح ى يسه  عل  القارئ الظرر فيه كاالنتااع به  بي  كقد جعلته فصوالن 

كالتحذير من التػ هىاكف يف  اوؼ يف الصبلة كسد اخلىلىً  وية الص  بتسٍ  -صل  اهلل عليه كسلم
وية ويتها  كادلراد بتسٍ هاكف يف تسٍ سويتها  كإنكار الصحابة الت  اوؼ  ككياية تى تسوية الص  

بلؿ بتسوية خٍ اوؼ يف الصبلة  كحكم الصبلة مع اإلً الصاوؼ  كاختصاص هذه األمة بالص  
 الصاوؼ.

عليها  كأسأؿ اهلل أف  البحث بذكر شبهاتو كاجلواب كذكرت خبلصة ادلسألة  مث ختمتي 
 يظاع به ادلسلمٌن  كيكتب يل غيظمه  إنه جواد كرمي.
 زلمد أبو هرجة.ن بربيع بن زكريا                                           
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  :فصل
 

 .األمر بتسوية الصفوف في الصالة
 من ذلك:  
   َسوُّوا قاؿ:  -صل  اهلل عليه كسلم-  عن الظيب -رضي اهلل عظه-عن أنس"

(  ِّٕأخرجه: البخارم ) .ُصُفوَفُكْم، فَِإنَّ َتْسوِيََة الصُُّفوِف ِمْن ِإقَاَمِة الصَّاَلِة"
 (.ّّْكمسلم)

  .ألااظ -رضي اهلل عظه–كحلديث أنس 
 : منها

أخرجه: البخارم  ."َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم، َوتَ َراصُّوا، فَِإنِّي َأرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهِري"
(ُٕٗ.) 

 : ومنها
 (.ُٖٕأخرجه: البخارم ) "َأِقيُموا الصُُّفوَف، فَِإنِّي َأرَاُكْم َخْلَف َظْهِري".

 : ومنها
وا الصُُّفوَف، فَِإنِّي َأرَاُكْم َخْلَف َظْهِري".  (.ّْْ) -ُِٓأخرجه: مسلم:  "أَِتمُّ

 : ومنها
، ِمْن َتَماِم الصَّاَلِة".   -ُِْأخرجه: مسلم: "َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، فَِإنَّ َتْسوِيََة الصَّفِّ

(ّّْ.) 
نَ َها، َوَحاُذوا بِاأْلَْعَناِق، فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإنِّي : ومنها "رَاصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَارِبُوا بَ ي ْ

َياِطيَن َتْدُخُل ِمْن َخلَ  (  ٕٔٔأخرجه: أبو داكد) "(1)ِل الصَّفِّ َكأَن ََّها اْلَحَذفُ أَلََرى الشَّ
 (.ُٖٗ(  كالكربل)ُٖٓ«)الصغرل»كالظسائي يف 

                                                           

باليمن  كقي : صغار جيٍرد  ليس ذلا آذاف  كال ( باتح احلاء كالذاؿ: غىظىمه صغاره سوده  أكثر ما تكوف ُ)
 أذناب  جياء هبا من جيٍرش  كقي : هي غىظمه صغار حجازية.
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   قاؿ:أنه  -صل  اهلل عليه كسلم-  عن الظيب -رضي اهلل عظه-عن أيب هريرة 
بِِو، َفاَل َتْخَتِلُفوا َعَلْيِو، فَِإَذا رََكَع، فَارَْكُعوا، َوِإَذا قَاَل: َسِمَع  "ِإنََّما ُجِعَل اإِلَماُم لِيُ ْؤَتمَّ 

اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه، فَ ُقوُلوا: رَب ََّنا َلَك الَحْمُد، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َوِإَذا َصلَّى 
الصَّاَلِة، فَِإنَّ ِإقَاَمَة الصَّفِّ  َجاِلًسا، َفَصلُّوا ُجُلوًسا َأْجَمُعوَن، َوَأِقيُموا الصَّفَّ ِفي

(  كلاره: ّْٓ)-ُِٔ(  كمسلم: ِِٕأخرجه: البخارم ) ِمْن ُحْسِن الصَّاَلِة".
 "َأِقيُموا الصَّفَّ ِفي الصَّاَلِة، فَِإنَّ ِإقَاَمَة الصَّفِّ ِمْن ُحْسِن الصَّاَلِة".
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 : فصل
   

 الصفوف.التحذير من التهاون في تسوية 
 
   صل  اهلل عليه كسلم-قاؿ  قاؿ الظيب  -رضي اهلل عظهما-عن الظعماف بن بشًن- 

نَّ ُصُفوَفُكْم، َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَ ْيَن ُوُجوِىُكْم". : (  ُٕٕأخرجه البخارم) "لَُتَسوُّ
 (.ّْٔ)-ُِٕكمسلم: 

بن بشًن  (: عن مساؾ بن حرب  قاؿ: مسعت الظعماف ّْٔ)-ُِٖكعظد مسلم: 
ي ِبَها   يقوؿ: ي ُصُفوفَ َنا َحتَّى َكأَنََّما ُيَسوِّ َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُيَسوِّ

ُر فَ َرَأى (2)اْلِقَداحَ  ، َحتَّى رََأى أَنَّا َقْد َعَقْلَنا َعْنُو، ثُمَّ َخَرَج يَ ْوًما فَ َقاَم، َحتَّى َكاَد ُيَكب ِّ
نَّ ُصُفوَفُكْم، َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اهللُ  ، فَ َقاَل: "ِعَباَد اهلِل لَُتَسوُّ رَُجاًل بَاِديًا َصْدرُُه ِمَن الصَّفِّ

 بَ ْيَن ُوُجوِىُكْم".
  َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَْمَسُح َمَناِكبَ َنا ِفي  قاؿ:عود عن أيب مس"

الصَّاَلِة، َويَ ُقوُل: "اْستَ ُووا، َوََل َتْخَتِلُفوا، فَ َتْخَتِلَف قُ ُلوبُُكْم، لَِيِلِني ِمْنُكْم ُأوُلو 
َهى ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ثُمَّ الَّ  فَأَنْ ُتُم اْليَ ْوَم نَ ُهْم" قَاَل أَبُو َمْسُعوٍد: "ِذيَن يَ ُلو اأْلَْحاَلِم َوالن ُّ

 (.ِّْ)-ُِِأخرجه مسلم:  َأَشدُّ اْخِتاَلفًا".
 

 

  

                                                           

( صبعي ًقٍدحو  كهي خشب السهاـ حٌن تظحت كتػيبػٍرىل  معظاه: يبالغ يف تسويتها  ح ى تصًن كأمنا يػيقىوِّـ ِ)
 هبا السهاـ لشدة استوائها كاعتداذلا.
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 :فصل
 

 الصفوف. تسويةكيفية 
 

   :َأقْ َبَل َرُسوُل اللَِّو عن أيب القاسم اجلديل  قاؿ: مسعت الظعماف بن بشًن  يقوؿ"
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى النَّاِس ِبَوْجِهِو، فَ َقاَل: "َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم" َثاَلثًا، "َواللَِّو 

ُو لَُتِقيُمنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم" قَاَل: فَ َرأَْيُت الرَُّجَل يَ ْلَزُق َمْنِكبَ 
(  ِٔٔأخرجه: أبو داكد)ِبَمْنِكِب َصاِحِبِو َورُْكَبَتُو ِبرُْكَبِة َصاِحِبِو وََكْعَبُو ِبَكْعِبِو". 

 (.ّٖٕ/ َّكأضبد)
 : شاذ."َورُْكَبَتُو ِبرُْكَبِة َصاِحِبِو"ذًٍكر قلت: 
  :َأِقيُموا  عن ضبيد  عن أنس بن مالك  عن الظيب صل  اهلل عليه كسلم قاؿ"

ُصُفوَفُكْم، فَِإنِّي َأرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهِري، وََكاَن َأَحُدنَا يُ ْلِزُق َمْنِكَبُو ِبَمْنِكِب َصاِحِبِو، 
 (  كغًنه.ِٕٓ. أخرجه: البخارم)َوَقَدَمُو بَِقَدِمِو"

   :َنا َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو عن جابر بن مسرة قاؿ َوَسلََّم فَ َقاَل: "َخَرَج ِإلَي ْ
وَن َكَما َتُصفُّ اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد رَب ِّهَ  ؟" قَاُلوْا: وََكْيَف َتُصفُّ اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد ا"َأََل َتُصفُّ

." وَن الصُُّفوَف اأْلَُوَل َويَ تَ َراصُّوَن ِفي الصَّفِّ أخرجه: مسلم:  رَب َِّها؟ قَاَل: "يُِتمُّ
(  كيف ُٖٔ«) الصغرل»لظسائي يف ا(  ك ُٔٔ(  كأبو داكد)َّْ)-ُُٗ

 .(ِٗٗابن ماجه)(  ك َُُّٕ(  ك)ِٖٗ«)الكربل»
   :وا الصَّفَّ عن أنس بن مالك  أف رسوؿ اهلل صل  اهلل عليه كسلم قاؿ "أَِتمُّ

ِر". َم، ثُمَّ الَِّذي يَِليِو، َفَما َكاَن ِمْن نَ ْقٍص فَ ْلَيُكْن ِفي الصَّفِّ اْلُمَؤخَّ و أخرجه: أب اْلُمَقدَّ
(  ُٖٖ«)الصغرل»الظسائي يف (  ك ُُْ/ُِكأضبد)(  ُٕٔداكد)

 (  كغًنهم.ْٖٗ«)الكربل»ك
  َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَ َتَخلَُّل عن الرباء بن عازب  قاؿ" :

ََل َتْخَتِلُفوا فَ َتْخَتِلَف »الصَّفَّ ِمْن نَاِحَيٍة ِإَلى نَاِحَيٍة َيْمَسُح ُصُدورَنَا َوَمَناِكبَ َنا َويَ ُقوُل: 
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. أخرجه: َعَلى الصُُّفوِف اأْلَُوِل" ِإنَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّونَ »وََكاَن يَ ُقوُل: « قُ ُلوُبُكمْ 
(  كالظسائي يف ٗٗٓ  كٖٗٓ  ك ْٕٗ/َّ(  كأضبد)ْٔٔأبو داكد)

 (  كغًنهم.ٕٖٖ«)الكربل»(  كيف ُُٖ«)الصغرل»
  :عن عبد اهلل بن عمر  رضي اهلل عظهما  أف رسوؿ اهلل صل  اهلل عليه كسلم  قاؿ 

وا اْلَخَلَل، َولِيُنوا بِأَْيِدي ِإْخَواِنُكْم، "َأِقيُموا الصُُّفوَف، َوَحاُذوا بَ ْيَن اْلمَ  َناِكِب، َوُسدُّ
ْيطَاِن، َوَمْن َوَصَل َصفِّا َوَصَلُو اللَُّو، َوَمْن َقَطَع َصفِّا َقطََعُو  َوََل َتَذُروا فُ ُرَجاٍت ِللشَّ

"َولِيُنوا بِأَْيِدي  معىن قاؿ أبو داكد: (.ُٕ/َُ(  كأضبد)ٔٔٔأخرجه: أبو داكد) اللَُّو".
إذا جاء رج  إىل الصف فذهب يدخ  فيه فيظبغي أف يلٌن له ك  رج  ِإْخَواِنُكْم" 

 . اهػمظكبيه ح ى يدخ  يف الصف
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 :فصل
 

 إنكار الصحابة رضي اهلل عنهم التهاون في إقامة الصفوف.
 

   عن بشًن بن يسار األنصارم  عن أنس بن مالك  أنه قدـ ادلديظة فقي  له: ما
"َما أَْنَكْرُت َشْيًئا أنكرت مظا مظذ يـو عهدت رسوؿ اهلل صل  اهلل عليه كسلم؟ قاؿ: 

 (.ِْٕأخرجه: البخارم ) ِإَلَّ أَنَُّكْم ََل تُِقيُموَن الصُُّفوَف"
   :فنا". أخرجه مسلم: "فىأىنٍػتيمي عن أيب مسعود  قاؿ -ُِِاٍليػىٍوـى أىشىد  اٍخًتبلى
 (  كقد تقدـ بتمامه.ِّْ)
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  :فصل
  

 ما المراد بتسوية الصفوف؟
 

  ؛ يرهر ادلراد من تسوية الصاوؼ:من األحاديث من خبلؿ ما سبق   
 .اعتداؿ القائمٌن هبا عل  مست كاحد 
  أم: الايرىجي. -سد اخلىل 
   كاالنضماـ.الرتاص  

 مىٍظًكًب بادلظكب  كالكعب بالكعب.كهذا يدؿ عليه إلزاؽ الٍ  -
 .أال يتقدـ أحد عل  غًنه يف الصف غًن اإلماـ 
 مث الذم يليه  كهكذاإسباـ الصاوؼ ؛ فيكم  الصف األكؿ   :  ؛ فإف كاف نقصه

 فيكوف يف الصف األخًن.
 ٍظًكًب بادلظكب  كالكعب بالكعب  ؛ ح ى ال تدخ  الايرىج د: سادلراد بإلزاؽ اٍلمى

الشياطٌن  كهو الرتاص   كليس ادلراد التزاحم ؛ حبيث ربدث األذية لآلخرين  كادلشقة 
  يف ربقيق ذلك.

ادلراد بذلك: ادلبالغة يف تعدي  الصف   :(ُُِ/ِ)«الاتح»قاؿ احلافظ ابن حجر يف 
لىًلًه. اهػ.   كسىد  خى
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 :فصل
 

 في الصالة.اختصاص ىذه األمة بالصفوف 
 

اعلم ؛ أف الصاوؼ يف (: ِٖٔ/ٔ« )فتح البارم»يف  -رضبه اهلل–قاؿ ابن رجب 
الصبلة شلا خص اهلل به هذه األمة كشرفها به ؛ فإهنم أشبهوا بذلك صاوؼ ادلبلئكة يف 

[   ُٓٔالسماء  كما أخرب اهلل عظهم أهنم قالوا: }كىإًن ا لىظىٍحني الص اف وفى{ ]الصافات:
  بالصافات صاا  كهم ادلبلئكة.كأقسم 
   ْلَنا َعَلى النَّاِس بَِثاَلٍث: ُجِعَلْت ُصُفوفُ َنا  ( ِِٓ) -ْ«:صحيح مسلم»كيف "ُفضِّ

 .احلديث "..َكُصُفوِف اْلَماَلِئَكةِ 
   :َنا َرُسوُل اهلِل عن جابر بن مسرة  قاؿ:  (َّْ) -ُُٗكفيه أيضا "َخَرَج َعَلي ْ

َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل: "َما ِلي َأرَاُكْم رَاِفِعي أَْيِديُكْم َكأَن ََّها َأْذنَاُب َخْيٍل ُشْمٍس؟ 
َنا فَ َرآنَا َحَلًقا فَ َقاَل:   "َماِلي َأرَاُكْم ِعزِينَ "اْسُكُنوا ِفي الصَّاَلِة" قَاَل: ثُمَّ َخَرَج َعَلي ْ

وَن َكَما َتُصفُّ اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد رَب َِّها؟ َنا فَ َقاَل: "َأََل َتُصفُّ فَ ُقْلَنا يَا  "قَاَل: ثُمَّ َخَرَج َعَلي ْ
وَن الصُُّفوَف اأْلَُوَل "َرُسوَل اهلِل، وََكْيَف َتُصفُّ اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد رَب َِّها؟ قَاَل:  يُِتمُّ

."  َويَ تَ َراصُّوَن ِفي الصَّفِّ
   كىافى   من ركاية أيب نضرة  قاؿ: (ِِّّ/ َُ« )تاسًنه»كركل ابن أيب حامت يف

"أقيموا صفوفكم، استووا  عيمىري ًإذىا أيًقيمىًت الصبلة استقب  الظاس بوجهه  مث قاؿ:
ما، يريد اهلل بكم ىدي المالئكة. ثم يقول: }َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّوَن{ قيا

 تقدم فالن، ثم يتقدم فيكبر. ، تأخر فالن،[ُٓٔ]الصافات:
   : كانوا َل يصفون كركل ابن جريح  عن الوليد بن عبد اهلل بن أيب مغيث  قاؿى

 [ .ُٓٔ{ ]الصافات:َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ }في الصالة، حتى نزلت: 
ِهم  ُهم في الصالة، كصفِّ وقد روي أن من صفة ىذه األمة في الكتب السالفة: صفُّ

 اى . في القتال.



 

 [َُ ] 
 

 : فصل
 

 حكم تسوية الصفوف.
 

إىل أف تسوية  كاخللف  كهو قوؿ األئمة األربعة: ذهب صبهور العلماء من السلف 
 الصاوؼ سظة  مستحب.

"كفرض عل  ادلأمومٌن تعدي  الصاوؼ كجوبه  فقاؿ:  كذهب ابن حـز الراهرم إىل
طرح »كاف يف آخرها". األكؿ كالرتاص فيها كاحملاذاة بادلظاكب كاألرج  فإف كاف نقص  

 (.ِّٓ/ ِ«)التثريب يف شرح التقريب
"باب إمث من مل يتم الصاوؼ"  قاؿ:ف تسوية الصاوؼ: البخارم  وجوبكقاؿ ب قلت:

(ُ /ُْٔ.) 
  ُّحديث )« الصحيحة»(  كاأللباين يف ّْٕ/ُ«)سب  السبلـ»كالصظعاين يف 

شرح زاد »ك(  ُِٖ/ُ«)شرح رياض الصاحلٌن»كما يف –  كابن عثيمٌن (ِّ
 .-(ََُٖ/ُ«)ادلستقظع

  كظاهر كبلـ (َُٓ/ُ« )االختيارات الاقهية»كبلـ ابن تيمية  كما يف   كهو ظاهر
 ( رضبهم اهلل تعاىل.َُ/ُِ«)رلموع الاتاكل»ابن باز يف 

 وقد استدل القائلون باستحباب تسوية الصفوف بأدلة، منها:
  َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، رضي اهلل عظه  عن الظيب صل  اهلل عليه كسلم قاؿ:  أنس عن"

 (.ِّٕأخرجه البخارم) فَِإنَّ َتْسوِيََة الصُُّفوِف ِمْن ِإقَاَمِة الصَّاَلِة".
، ِمْن  -رضي اهلل عظه-( عظه ّّْكعظد مسلم ) "َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، فَِإنَّ َتْسوِيََة الصَّفِّ

 ".َتَماِم الصَّاَلةِ 
  :َأِقيُموا الصَّفَّ ِفي الصَّاَلِة،  عن أيب هريرة  عن الظيب صل  اهلل عليه كسلم قاؿ"

-ُِٔ (  كمسلم:ِِٕاخرجه: البخارم)فَِإنَّ ِإقَاَمَة الصَّفِّ ِمْن ُحْسِن الصَّاَلِة" 
 كغًن ذلك من األحاديث اليت سبق ذكرها. (.ّْٓ)



 

 [ُُ ] 
 

 قالوا: 
يدؿ عل  أف إقامة الصاوؼ سظ ة   "ِمْن ِإقَاَمِة الصَّاَلِة": -صل  اهلل عليه كسلم- قوله

فَِإنَّ : "-صل  اهلل عليه كسلم–مل يق  لو كاف فرضان: مظدكب إليها كليس بارض ؛ ألنه 
زيادة عل  سبامه  كذلك زيادة  الشيءحيٍسنى  . ألف"ِإقَاَمَة الصُُّفوِف ِمْن ُحْسِن الصَّاَلةِ 

 عل  الوجوب.
يدل على أن تسوية الصفوف  "ِمْن َتَماِم الصَّاَلِة".: -صل  اهلل عليه كسلم- قوله

 مستحب، غير واجب، ألنو قال: "ِمْن َتَماِم الصَّاَلِة".
 فلم جيعله من أركاهنا  كال كاجباهتا.

 كسباـ الشيء: أمر زائد عل  كجود حقيقته اليت ال يتحقق إال هبا.
 تسوية الصفوف بأدلة، منها: بوجوباستدل القائلون 

  :قاؿ:  عن الظعماف بن بشًن  رضي اهلل عظهما  عن الظيب صل  اهلل عليه كسلم
نَّ ُصُفوَفُكْم، َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَ ْيَن ُوُجوِىُكْم" (  ُٕٕأخرجه: البخارم) "لَُتَسوُّ

 .(ّْٔ)-ُِٕ: كمسلم 
  ( ِٔٔكعظد أيب داكد :) َواللَِّو لَُتِقيُمنَّ ُصُفوَفُكْم -َثاَلثًا–ُصُفوَفُكْم" "َأِقيُموا" ،

 .َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم"
 من الكبائر. كبًنة يد شديد  كالوعيد ال يكوف إال يفكهذا كع

 َوَقَدَمُو بَِقَدِمِو"."َكاَن َأَحُدنَا يُ ْلِزُق َمْنِكَبُو ِبَمْنِكِب َصاِحِبِو، قاؿ أنس رضي اهلل عظه: 
 كهذا إصباع مظهم.

 قداـ إلقامة الصف يف الصبلة.يضرب األ -رضي اهلل عظه-بن اخلطاب ككاف عمر * 
 أحدان  كيستبيح بشرة زلرمة عليه عل  غًن فرض. -رضي اهلل عظه-كال يضرب 

الصف  كال يكرب ح ى خيربكه  يبعث رجبل يسوم -رضي اهلل عظه-ككاف عثماف * 
 باستوائها.

 فهذا فع  اخللياتٌن حبضرة الصحابة ؛ ال خيالاهم يف ذلك أحد مظهم.



 

 [ُِ ] 
 

يضرب األقداـ يف الصبلة   -مؤذف رسوؿ اهلل صل  اهلل عليه كسلم–ككاف ببلؿ * 
 كيسوم ادلظاكب. كال ياع  هذا عل  غًن فرض.

 كادلباح ليس مظكرا.  للصاوؼعدـ إقامتهم  -رضي اهلل عظه–* كأنكر أنس 
 

 مستدال به عل  كجوب تسوية الصاوؼ. -رضبه اهلل–هذا ملخص ما ذكره ابن حـز 
« إعبلء السظن»(  كَِٗ/ِ«)الاتح»كما يف كقد نوزع ابن حـز فيما ذهب إليه  

 (.َِٓ-َِْ/ِ«)ني  األكطار»(  كَُْْ/ّ)
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 [ُّ ] 
 

 : فصل
 

 الصفوف.حكم الصالة مع اإلخالل بتسوية 
 

   فحص  إخبلؿ يف الصاوؼ فلم تيسد  الايرىجلو صل  الظاس لكظهم مل ييسىو كا الصاوؼ
  أك تقدـ أحد ادلأمومٌن عل  مىن لِّي  كادلصى يل  ادلصى  اعد بٌنبٌن ادلصلٌن  ككقع التب

 يكملوا الصف األكؿز بصدره عظهم  أك كقع اعوجاج يف الصاوؼ  أك مل رى انبه فبػى ًب 
  فما حكم الصبلة إذا كقعت  كفيها فأنشأكا الصف الثاين قب  إكماؿ الصف األكؿ

  أك كقع بعض اإلخبلؿ يف -كال يلـز أف جيتمع ك  هذا اإلخبلؿ-هذا اإلخبلؿ  
 الصبلة  فما حكمها؟ ه  تبط  الصبلة  أك هي صحيحة؟.

 كه  يأمث ادلصلوف لرتكهم تسوية الصاوؼ بغًن عذر؟
 :فالجواب

 تسوية الصاوؼ مستحب ؛ فالصبلة صحيحة.أما عل  القوؿ بأف  -
ـ    كلكن من أقاـ السظة بتسوية الصاوؼ: استحق ادلدح  كما أف من تركها استحق الذ 

.  كالعىتىبى
 (.ّْٕ/ِ«)شرح البخارم»أفاده ابن بطاؿ يف 

أما عل  القوؿ بوجوب تسوية الصاوؼ يف الصبلة ؛ فه  اإلخبلؿ يف تسويتها  -
 لصبلة؟يبط  ا

 فالجواب:
 أقول ما يستدؿ به القائلوف بوجوب تسوية الصاوؼ يف الصبلة: 

   صل  اهلل عليه كسلم–قاؿ الظيب  -رضي اهلل عظهما-حديث الظعماف بن بشًن- :
نَّ ُصُفوَفُكْم، َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَ ْيَن ُوُجوِىُكْم" (  ُٕٕ. أخرجه البخارم)"لَُتَسوُّ

 (.ّْٔ)-ُِٕكمسلم: 



 

 [ُْ ] 
 

  (ِٔٔكلاظ أيب داكد:)  َأقْ َبَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى النَّاِس"
ِبَوْجِهِو، فَ َقاَل: "َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم" َثاَلثًا، "َواللَِّو لَُتِقيُمنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو 

 .بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم"
 الحديث:ومعنى 
 و كا بٌن صاوفكم كقعت ادلخالاة بٌن الوجوه  أك القلوب.سى إف مل تي 

إحكاـ »أم: الواقع أحد األمرين: إما التسوية  أك ادلخالاة. اهػ. 
 (.ُّٔص:«)األحكاـ

  أك يراد هبا: سىد  اخلىل  اعتداؿ القائمٌن هبا عل  مستو كاحدو كادلراد بتسوية الصاوؼ: 
 (.َِٕ/ِ)«فتح البارم» الذم يف الصف. اهػ من

 
 
 
 
 

 

 
  



 

 [ُٓ ] 
 

 ما المراد بالوعيد المذكور في الحديث؟
 فيه أقواؿ للعلماء:

حقيقته  كادلراد به: تشويه الوجه بتحوي  خىلًقه عن كضعه بعله هذا الوعيد عل   -ُ
 (.َِٕ/ِ«)فتح البارم»موضع القاا  أك حنو ذلك. 

 كاختبلؼ القلوب.معظاه: يوقع بيظكم العداكة كالبغضاء   -ِ
ألف سلالاتهم يف الصاوؼ سلالاة يف ظواهرهم  كاختبلؼ الرواهر سببه الختبلؼ 

 (.ُٕٓ/ْ«)شرح الظوكم عل  مسلم»البواطن. 
معظاه: تارتقوف  فيأخذ ك  كاحد كجها غًن الذم أخذ صاحبه  ألف تقدـ  -ّ

فتح » الشخص عل  غًنه: مرظة الًكرٍبً ادلاسد للقلب  الداعي إىل القطيعة.
 (.َِٕ/ِ«)البارم

. اهػ  -ْ معظاه ادلخالاة يف اجلزاء  فيجازل ادلسوِّم للصف خبًن  كالذم ال يسوم بشىرٍّ
 (.َِٕ/ِ«)الاتح»من 

 خركم.قلت: ادلراد اجلزاء األي 
الظعماف بن بشًن رضي ( حلديث ُِْ/ّ«)السظن الكربل»دؿ عليه ركاية البيهقي يف 

     .َخاِلَفنَّ اهللُ بَ ْيَن ُوُجوِىُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة""... َأْو لَيُ اهلل عظهما  كفيه: 
 يف اآلخرة ال يف الدنيا. اهػ. عل  أف الوعيد ادلذكور يف احلديث فدلت هذه الزيادة 
 (.ِٕٔ/ٔالبن رجب)« فتح البارم»
شرح الظوكم عل  »يغًن صااهتا. اهػ. ديىٍسىخيهىا  كحيوذلا عن صورها  كقي : معظاه:  -ٓ

 (.ُٕٓ/ْ«)مسلم
يف احلديث عل   اليت كقات عليها  فإذا ضبلظا الوعيد ادلذكور هذه هي أقواؿ العلماء

دؿ  هذا عل  أنه كاجب  كالتاريط فيه حراـ. أفاده احلافظ يف  -كهو الراهر–حقيقته 
 (.َِٕ/ِ«)الاتح»
 



 

 [ُٔ ] 
 

فه    ؛-عل  القوؿ بوجوب تسوية الصاوؼ- فلم تسو  الصاوؼ  تاريطفإذا حص  
 هذا الوعيد يدؿ عل  بطبلف الصبلة؟

 والجواب
 أنه ال يدؿ عل  بطبلف الصبلة  فقد يكوف أمره ما زلرما  لكن ال يػيٍبط  الصبلة.

 كلظضرب مثاال لذلك يوضح ادلقاـ.
 فقد كرد الدلي  بالوعيد الشديد دلن رفع رأسه قب  إمامه يف ركوعه كسجوده.

   َأَما "قاؿ:  -صل  اهلل عليه كسلم–الظيب  عن -رضي اهلل عظه-فعن أيب هريرة
ِإَذا رََفَع رَْأَسُو قَ ْبَل اإِلَماِم، َأْن َيْجَعَل اللَُّو  -َأْو: ََل َيْخَشى َأَحدُُكمْ -َيْخَشى َأَحدُُكْم 

(  ُٗٔأخرجه: البخارم). "رَْأَسُو رَْأَس ِحَماٍر، َأْو َيْجَعَل اللَُّو ُصورَتَُو ُصورََة ِحَمارٍ 
 .(ِْٕ)كمسلم

كفيه: دلي  صريح عل  "( ُٔٔ/ٔ«)فتح البارم»يف  -اهللرضبه –قاؿ ابن رجب  -
ٍسًخ  

ى
ربرمي تعمد رفع ادلأمـو رأسه قب  اإلماـ يف ركوعه كسجوده ؛ فإنه توعد عليه بادل

  . اهػ."كهو من أشد العقوبات
: "ظاهر احلديث يقتضي ربرمي الرفع قب  (ُّٖ/ِ)«الاتح»كقاؿ ابن حجر يف  -

 اهػ. اإلماـ لكونه توعد عليه بادلسخ".
ف صبلته صحيحه عظد كسجوده قب  اإلماـ ؛ فإ رفع ادلأمـو رأسه يف ركوعهكمع ربرمي 

 صبهور العلماء.
يف  -مع إساءته–فصبلة من رفع رأسه يف ركوعه كسجوده قب  إمامه صحيحة رلزئة 

 قوؿ عامة أه  العلم.
كقاؿ أكثر الاقهاء من فع  ذلك "(: ْٔٗ/ُ)«الستذكار»قاؿ ابن عبد الرب يف  -

 ."فقد أساء كمل تػىٍاسد صبلته



 

 [ُٕ ] 
 

"كمع القوؿ بالتحرمي فاجلمهور عل  أف : (ُّٖ/ِ)«الاتح»كقاؿ ابن حجر يف  -
كبه قاؿ أضبد يف ركاية  كأه  الراهر   كعن ابن عمر: تبط    فاعله يأمث كذبزئ صبلته

 . اهػ."بظاءن عل  أف الظهي يقتضي الاساد
مل تبط  صبلته  ب  صبلته رفع رأسه يف ركوعه كسجوده قب  اإلماـ   فهذا فيمن تعمد

 صحيحة  رلزئة مع اإلمث.
 مل يق : إف فع  ذلك فصبلته فاسدة. -صل  اهلل عليه كسلم-كذلك ألف الظيب 

 (.ُّٖ/ِ«)شرحه للبخارم»كما قاؿ ابن بطاؿ يف 
ع ظهور الاارؽ بٌن مسألة رفع م -مسألة تسوية الصاوؼ-كلظظرر اآلف يف مسألتظا 

ادلأمـو رأسه يف ركوعه كسجوده قب  إمامه  كبٌن مسألة تسوية الصاوؼ ؛ إذ الثانية 
 .-ليست من أركاهنا كال من هيئتها خببلؼ األيكىل-خارجة عن الصبلة 

 فبل يدؿ عل  بطبلف الصبلة. -كهو الراهر-القوؿ بأف تسوية الصاوؼ كاجبة   لعى فػى 
 ـتسوية الصاوؼ تصرحيا ببطبلف الصبلة إذا أخ  ادلأمو  ألحدو شل ن قاؿ بوجوب كمل أىرى 

 (َّٓ/ِ)«احملل »ادلسألة يف   فإنه ذكر -رضبه اهلل–بتسوية الصاوؼ سول ابن حـز 
فبط  أف يكوف دلن أجاز صبلة ادلظارد خلف الصف  حيجة  كصبلة من مل "مث قاؿ: 

 ". اهػ. من سظة كال إصباع يقم الصاوؼ: حجة أصبل  ال من قرآف كال
 بن حـز فجـز بالبطبلف". اهػ.ا"كأفرط «: الاتح»قاؿ ابن حجر يف 

بتسوية الصاوؼ ؛ إذ التسوية  ـفقد انارد ابن حـز فحكم ببطبلف الصبلة إذا أخ  ادلأمو 
 كاجبة عظده.

كالرتاص فيها  كاحملاذاة   -فاألكؿ األكؿ-  ادلأمومٌن تعدي  الصاوؼ عل ضه رٍ قاؿ: كفػى 
طرح التثريب يف شرح » كاف يف آخرها". اهػ.   ؛بادلظاكب  كاألرج   فإف كاف نقص

 (.ِّٓ/ِ«: )التقريب
 مع اإلمث ؛ دلن تعمد اإلخبلؿ بالصاوؼ كترؾ تسويتها. كالصواب: أف الصبلة صحيحة



 

 [ُٖ ] 
 

من سظة "تسوية الصاوؼ  :(ّْْ/ِ«)شرح البخارم»يف -رضبه اهلل– ؿاطقاؿ ابن ب
للظاس تعاهد  يلئلماـ تعاهد ذلك من الظاس  كيظبغ ييظبغ هكإنالصبلة عظد العلماء  

ذلك من أناسهم  كقد كاف لعمر كعثماف رجاؿ يوكلوهنم بتسوية الصاوؼ  فإذا 
ا  إال أنه إف مل يقيموا صاوفهم: مل تبط  بذلك صبلهتم". اهػ.  استوت كرب 

من السظة ادلظدكب إليها اليت يستحق  الصاوؼدلا كاف تسوية (: "ّْٕ/ِكقاؿ يف )
  كما قاؿ أنس  رضبة اهلل فاعلها ادلدح عليها ؛ دؿ  ذلك أف تاركها يستحق الذـ كالعتب

عليه  غًن أف من مل يقم الصاوؼ ال إعادة عليه ؛ أال ترل أف أنسنا مل يأمرهم بإعادة 
 الصبلة. اهػ.

"كمع القوؿ بأف التسوية كاجبة  (:َُِ/ِ)«فتح البارم»قاؿ احلافظ ابن حجر يف 
كيؤيد ذلك أف أنسا مع إنكاره فصبلة من خالف كمل ييسىوِّ صحيحة الختبلؼ اجلهتٌن  

 اهػ. ".عليهم مل يأمرهم بإعادة الصبلة
ج عن الصبلة  ليس من ر اأف تسوية الصاوؼ خقلت: مراده باختبلؼ اجلهتٌن: 

 الصبلة.
 شيء  كالصبلة شيء آخر. ؼفتسوية الصاو 

بعد أف -( ََُٖ/ُ«)شرج زاد ادلستقظع»يف  -رضبه اهلل–قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن 
قاؿ: "لكن إذا خالاوا فلم يسوكا الصف فه  تبط   -رج حى كجوب تسوية الصاوؼ

 صبلهتم ؛ ألهنم تركوا أمرا كاجبا؟ 
قد يقاؿ: إهنا تبط  ؛ ألهنم تركوا الواجب  كلكن احتماؿ عدـ البطبلف مع فيه احتماؿ ؛ 

ألف التسوية كاجبة للصبلة ال كاجبة أهنم يأشبوف  كلكن ال تبط  صبلهتم مث أقول ؛ اإل
خارج عن هيئتها  كالواجب للصبلة يأمث اإلنساف برتكه  كال تبط   : هوفيها  يعين

 برتكه.أم: اهػ   به.كاجب للصبلة  كال تبط  الصبلة  فإنهالصبلة به  كاألذاف مثبل  
 اهػ.
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ما حدث من خىلى و يف تسوية  -رضي اهلل عظهم– الصحابةقد رأل بعض قلت: 
 الصاوؼ  كأنكركا ذلك.
ما أنكرت ًمظ ا مظذ يـو دلا قدـ ادلديظة  فقي  له:  -رضي اهلل عظه–فقاؿ أنس بن مالك 
"َما أَْنَكْرُت َشْيًئا ِإَلَّ أَنَُّكْم َلَ ؟ قاؿ: -صل  اهلل عليه كسلم-عهدت رسوؿ اهلل 

 (.ِْٕأخرجه: البخارم ) الصُُّفوَف"تُِقيُموَن 
يف إقامة الصاوؼ  فأنكره عليهم  لكظه مل رأل اخلل   -رضي اهلل عظه-فهذا أنس 

مع أف هذا اخلل  الواقع يف إقامة الصاوؼ كاف ببل حاجة –يأمرهم بإعادة الصبلة 
فدؿ عل  صحة الصبلة مع اخلل  يف إقامة الصاوؼ  كمل يكن له سبب   -دعت إليه

 اجة دعت إليه.أك ح
 للحاجة الداعية صحيحة مع كقوع التباعد بٌن ادلصلٌنفمن باب أكىل: تكوف الصبلة 

 إليه  كهي احملافرة عل  الظاوس  كحارها من التعرض للوباء بسبب ادلبلصقة.
من السظة اليت يستحق فاعلها  وؼ"دلا كاف تسوية الصا(: ّْٕ/ِ) قاؿ ابن بطاؿ

رضبة اهلل -كها يستحق الذـ كالعتب  كما قاؿ أنس  ادلدح عليها  دؿ ذلك أف تار 
  غًن أف من مل ييقم الصاوؼ ال إعادة عليه ؛ أال ترل أف أنسنا مل يأمرهم بإعادة -عليه

 الصبلة". انته .
 

   َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو بعد ما قاؿ:  -رضي اهلل عظه–كقاؿ أبو مسعود"
َوَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكبَ َنا ِفي الصَّاَلِة، َويَ ُقوُل: "اْستَ ُووا، َوََل َتْخَتِلُفوا، فَ َتْخَتِلَف 

َهى، ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن  يَ ُلونَ ُهْم" قُ ُلوُبُكْم، لَِيِلِني ِمْنُكْم ُأوُلو اأْلَْحاَلِم َوالن ُّ
 "فَأَنْ ُتُم اْليَ ْوَم َأَشدُّ اْخِتاَلفًا". قاؿ أبو مسعود:

 رضي اهلل عظه  رأل االختبلؼ األشد يف الصاوؼ. كمر عيٍقبة بن عفأبو مسعود 
يف صاوفكم عما كظا عليه  "فَأَنْ ُتُم اْليَ ْوَم َأَشدُّ اْخِتاَلفًا" :رضي اهلل عظه يقوؿ أبو مسعود
عن االختبلؼ يف الصاوؼ  كإذا كاف  -صل  اهلل عليه كسلم–اهلل أياـ هنانا رسوؿ 

 ؼ يف الصاوؼ أشد ؛ كاف اختبلؼ القلوب أشد.االختبل
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   كهظاؾ معىن آخر حيتمله كبلمه-رضي اهلل عظه–هذا هو الراهر من كبلـ أيب مسعود 
كهو: أنتم اليـو أشد اختبلفا بسبب عدـ تسويتكم للصاوؼ    -رضي اهلل عظه–

 كقعتم يف الانت.حيث 
 -رضي اهلل عظه–كالسياؽ يدؿ عليه  كمل يأمرهم أبو مسعود  أظهر كادلعىن األكؿ
 مع كقوع اخلل  يف تسوية الصاوؼ. عل  أف الصبلة صحيحة فدؿباإلعادة ؛ 
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  :فصل
 

 ة. الص خ ال
  

 أف تسوية الصاوؼ فيها قوالف:
 .القوؿ األكؿ: أهنا مستحبة 
  الثاين: أهنا كاجبة.القوؿ 

 خبلؿ بتسوية الصاوؼ ؛ ال يبط  الصبلة قوال كاحدا.فإف اإلفعل  القوؿ األكؿ: 
الصبلة عل  القوؿ الراجح  فإف اإلخبلؿ بتسوية الصاوؼ ال يبط  كعل  القوؿ الثاين: 

 كذلك ألمور:
 أف تسوية الصاوؼ أمر خارج عن الصبلة  كليس مظها.األكؿ: 

يػىعيد كف عدـ تسوية الصاوؼ من مبطبلت لذلك ال ترل الاقهاء   فاجلهة مظاكة
 الصبلة.
خبلؿ يف تسوية الذين شاهدكا هذا اإل -رضي اهلل عظهم–أف الصحابة الثاين: 
 كاٍ و  سى مل يأمركا ادلصلٌن الذين مل يي  -إنكارهم لعدـ تسوية الصاوؼ مع-  الصاوؼ

رضي اهلل –مالك  كأيب مسعود كما سبق عن أنس بن   -الصاوؼ بإعادة الصبلة
 .ممقدـ عل  فقه غًنه -رضي اهلل عظهم–كفقه الصحابة  -عظهما

 .مل يسلم من مظازىعةو  :الثالث: أف القوؿ بالوجوب
كإف كاف تعمد اإلخبلؿ –الصبلة ال يبطلها  خبلؿ بواجب من كاجباتأف اإلبع: ار ال

  بالواجب يأمث من خي  به.
مع إمث من يارط –إذف ؛ القوؿ الراجح: أف الصبلة صحيحة  مع عدـ تسوية الصاوؼ  

: إذا كاف اإلخبلؿ كالتاريط عل  القوؿ بالوجوب  كهذا كله -يف تسوية الصاوؼ عامدا
 يف تسوية الصاوؼ بغًن عذر.
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كباء نازلة )أما إذا كاف عدـ تسوية الصاوؼ بعذر  كاألمر بالتباعد بٌن ادلصلٌن بسبب 
  زلافرة عل  حياة الظاس كصحتهم  كرفع الضرر عظهم ؛ فمن باب أكىل (الكوركنا

 تكوف الصبلة صحيحة.
السمع كالطاعة لوالة هذا مع مراعاة أمر يتعلق دبظهج أه  السظة كاجلماعة  أال كهو: 

كقد رأل كيل األمر أف  -كما هو مقرر عظد أه  السظة كاجلماعة–األمور يف ادلعركؼ 
كباء )  حيث قد يظق  لوف حارا ذلم من إحلاؽ الضرر هبم إذا تقاربوايتباعد ادلص
مقصد من مقاصد الشريعة  من ادلصاب به إىل الصحيح  كحاظ الظاوس  (الكوركنا

 -تعاىل- ؛ إذ هو من ادلعركؼ الذم أمرنا اهلل يف هذا األمرفيجب أف ييطاع كيل األمر 
 بطاعته فيه. -صل  اهلل عليه كسلم–كرسوله 

 

 وىنا تنبيو:
كهو أف األمر ليس مرتككا ألهواء الظاس ؛ ألف اإلخبلؿ بالصاوؼ يكوف من ثبلث 

 جهات:
كمن رآه الظيب –األكىل: أف يتقدـ أحد ادلأمومٌن عليهم إىل األماـ  فيكوف بارزا عظهم 

 ؛ إذ ادلراد: أف يكوف الصف معتدال  -باديا صدره من الصف -صل  اهلل عليه كسلم
 ت كاحد.مستويا عل  مس

بٌن ادلصلٌن  حبيث يكوف بٌن ادلصلي كادلصلي فرجة  فبل يىسيد ها أف توجد فػيرىجه الثانية: 
 بًإٍلزىاًؽ الكتف بالكتف  كالكىٍعب بالكىٍعب.

 أال يتموف الصف األكؿ مث الذم يليه  فيقع اخلل  يف إسباـ الصاوؼ. الثالثة:
هو التباعد يف : -للررؼ الطارئ بسبب كباء الكوركنا نرران -فالذم يػيتىسامح فيه 
مع احملافرة عل  اعتداؿ الصف  حبيث يكوف مستقيما  ادلصلي الصف بٌن ادلصلي ك 

 ًتم  الصاوؼ ؛ األكؿ فاألكؿ.تى    كأال يتقدـ أحد عل  أحد  كأفعل  مست كاحد
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الظاس   رض احملافرة عل  حياةعد يف الصف بٌن ادلصلي كادلصلي لغفإذا حدث تبا
كصحتهم  كعدـ نشر الوباء بسبب التقارب كالتزاحم: كانت الصبلة صحيحة من باب 

 أكىل.
فالصحيح إذف: أف الصبلة صحيحة مع التباعد عل  الصاة اليت ذكرهتا  كتكوف صباعة 

 ذلا حكم اجلماعة  كيرج  ذلا ثواب اجلماعة.
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 :فصل
 

 .يهاالجواب علشبهات و 
 

 ذهمع التباعد باطلة  فظذكر أكالن ه  فرن أف الصبلة تشبها البعضاشتبه عل  
 ا حبوؿ اهلل كقوته كتوفيقه.  مث نذكر اجلواب عليهتاالشبه

 ال تزيد عن مقدار شرب. اليت تكلم عظها العلماءأف الارجة  :األولىالشبهة 
 .ان يػيعىد  هذا صاهذه الطريقة تشعر أف ك  كاحد يصلي مظاردا  فبل أف : الثانيةالشبهة 

تدخ  يف   ألف الشياطٌن أف هذه الطريقة تاتح الباب لدخوؿ الشيطاف الشبهة الثالثة:
 الايرىج اليت بٌن الصاوؼ.

أف الرتخيص للظاس بالصبلة يف البيوت خشية تاشي الوباء ؛ أكىل من  الشبهة الرابعة:
 الصبلة مع التباعد كعدـ تسوية الصاوؼ.

 الشبه.وإليك اجلواب عن هذه 
 : ولىاألالجواب عن الشبهة 

 أف الارجة اليت تكلم عظها العلماء ال تزيد عن مقدار شرب.كهي: 
 بهة األكىل من كجوه:كاجلواب عل  هذه الش

 .فهمهجهة كِتى من أف صاحب هذه الشبهة: أي : األول
قىدىمىًي ادلصلي هبا ادلقدار الذم يكوف بٌن  قصدكاٍ   ؛العلماء اليت تكلم عليها ةي جى رٍ فالاي 
  .هنػىٍاسً 

  كبعضهم يقوؿ: يكوف بيظهما مقدار أربع يقوؿ: تكوف القدماف ملتصقتٌن فبعضهم
 أصابع.

 االهتماـ بتسوية( مبيظا ترؾ ّٕ/ُ)«الصحيحة»يف  -رضبه اهلل– قاؿ الشيخ األلباين
التاريج بٌن ت عل  أف السظة يف القياـ نص  أف أكثر مذاهبهم  :  كسبب ذلكالصاوؼ
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الاقه عل  ادلذاهب »كما جاء ماصبل يف   -القدمٌن بقدر أربع أصابع  فإف زاد كره
 (.َِٕ/ُ«)األربعة

كالتقدير ادلذكور ال أص  له يف السظة  كإمنا هو رلرد رأم  كلو صح ؛ لوجب تقييده 
ح ى ال يعارض به هذه السظة الصحيحة  كما تقتضيه القواعد باإلماـ  كادلظارد 

 األصولية. اهػ.
 -ةيف مبحث سظن الصبل-( ِّْ/ُ«)الاقه عل  ادلذاهب األربعة»جاء يف قلت: 

تاريج القدمٌن حاؿ القياـ  حبيث ال يقرف بيظهما  كال يوسع إال بعذر    قاؿ: كمظها:
 .كقد اختلف يف تقديره يف ادلذاهب  ن كحنوهمى كسً 

  قاؿ يف اذلامش:
 فإف زاد أك نقص كره. احلظاية: قدركا التاريج بيظهما بقدر أربع أصابع  -
الشافعية: قدركا التاريج بيظهما بقدر شرب  فيكره أف يقرف بيظهما أك يوسع أكثر من  -

 ذلك  كما يكره تقدمي إحدامها عل  األخرل.
ادلالكية قالوا: تاريج القدمٌن مظدكب ال سظة  كقالوا: ادلظدكب هو أف يكوف حبالة  -

حبيث ال يضمهما كال يوسعهما كثًنان  ح ى يتااحش عرفان ككافقهم احلظابلة  متوسطة 
 عل  هذا التقدير إال أنه ال فرؽ عظد احلظابلة بٌن تسميته مظدكبان أك سظة. اهػ.

كهي مل تصح ؛ لكانت دليبل عل  جواز التباعد  -لو صحت–: أف هذه الشبهة الثاني
ادلصلٌن حارا ذلم من أف يظتق  الوباء إذا  بٌن ادلصلٌن للحاجة  كهي هظا التباعد بٌن

قدر أربع أصابع  ؛ ألنه إذا كاف جيوز للمصلي التباعد عن جاره ادلصلي كرباذكا تقاربوا
  ؛ فلئن يتباعد عن جاره ادلصلي مرتا للحاجة من باب أكىل.ببل حاجة

نقف عل  أحد قاؿ بالتباعد  كمل–أنظا لو فرضظا أف من العلماء من قاؿ ذلك : الثالث
عل  قائله ؛ ألنه سلالف دلا أمر  لكاف هذا القوؿ مردكدا -بٌن ادلصلي كادلصلي قدر شرب

 من الرتاص  كاحملاذاة  كسد خل  الصاوؼ. -صل  اهلل عليه كسلم-به الظيب 
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 والجواب عن الشبهة الثانية: 
 فبل يػيعىد  هذا صاان.أف هذه الطريقة تشعر أف ك  كاحد يصلي مظاردا  كهي: 

هذه الشبهة ال تايد شيئا ؛ إذ هي خبلؼ احلقيقة  كالعربة بالدلي  ال بادلشاعر : أوَل
 اليت يشعر هبا الظاس.

فالدلي  يدؿ عل  صحة الصبلة يف اجلماعة مع تباعد ادلصلٌن ؛ فقد اعتربه صاا  
 كاعتربه صباعة.
ذلك اجلماعة صحيحة مع صحيحة مع التباعد  ككأف الصاوؼ   ؛كهذا هو ادلعترب

 التباعد.
كإذا اتبعت تابعة للدلي  كليس العكس   كالعواطفادلشاعر تكوف أف  ب:جواكال

 كانت عواصف تضر كال تظاع.    العواطف ببل دلي 
قائمة عل  مست كاحد  كغاية ما يف األمر: أف ادلصلي تباعد عن أف الصاوؼ : ثانيا 

رفع الضرر الذم قد يقع بسبب التقارب  ادلصلي للحاجة الداعية  كهي: دفع  أك 
 كالرتاص  كاحملاذاة.

: هو الذم يصلي كحده دثالثا: أف صاة ادلظارد ال ديكن إنزاذلا عل  هذه الصورة ؛ فادلظار 
َفرٍِد َخْلَف الصَّفِّ ": الذم جاء فيه احلديث– خلف الصف كهذا  -"(3)ََل َصاَلَة ِلُمن ْ

                                                           

(  ُٔٓ/ُْ(  ك)ُّٗ/ِ«)ادلصظف»(  كابن أيب شيبة يف ِِْ/ِٔ«)سظدادل»( أخرجه: أضبد يف ّ)
(  كابن خزدية يف ُٖٕٔ«)اآلحاد كادلثاين»(  كابن أيب عاصم يف ََُّ«)سظظه»كابن ماجه يف 

(  كيف َُّٗ«)شرح مشك  اآلثار»( كالطحاكم يف ُٗٔٓ  كِٕٖ  كٕٔٔ  ك ّٗٓ«)صحيحة»
(  كالبيهقي يف َِِّ  كَِِِ  كُُٖٗ«)صحيحة» (  كابن حباف يفّْٗ/ُ«)شرح معاين اآلثار»
ًزـي بن عمرك  عن عبد اهلل بن بىٍدرو  قاؿ: حدثين عبد َُٓ/ّ«)السظن الكربل» ( من طرؽ: عن ميبلى

  قاؿ: خرجظا ح ى قدمظا عل  الظيب -ككاف من الوفد-الرضبن بن علي بن شيباف  عن أبيه علي بن شيباف 
كصليظا خلاه  فرأل رجبل يصلي خلف الصف كحده  فوقف عليه نيب    فبايعظاه -صل  اهلل عليه كسلم-

".  -صل  اهلل عليه كسلم-اهلل  ةى لًل ًذم خىٍلفى الص فِّ تىكى  فىبلى صىبلى ح ى انصرؼ فقاؿ: "اٍستػىٍقًبٍ  صىبلى
 كإسظاده: صحيح. 
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الصف عل  مست كاحد  كاعتداله مع التباعد خبلؼ الصورة السابقة اليت هي: إقامة 
 بٌن ادلصلٌن للحاجة.

 
 

 

 
  

                                                                                                                                                                        

 كقد ركل هذا احلديث:
 كابصة بن معبد. -ُ

 فيها  كال زبلو من مقاؿ يطوؿ ادلقاـ بذكرها. فريًكم حديثه من طرؽ سلتل
 كقد أخرجه صبع مظهم:

(  ُّٔ«)ادلسظد»(  كالشافعي يف ُِِّ(  كالدارمي)ُِّ  كَِّ(  كالرتمذم)ِٖٔأبو داكد)
 (  كغًنهم.ِّٓ  كُّٓ  كِٗٓ/ِٗ(  كِْٓ/ِٗ(  كأضبد)ََُْ(  كابن ماجه)َٖٗكاحلميدم)

 (.ُْٓء)(  كاإلركإُِكراجع: عل  بن أيب حامت)
 .-رضي اهلل عظه–عبد اهلل بن عباس  -ِ

(  ّْٖٖ(  كاألكسط)ِٓٓ/ُُ«)الكبًن»  كالطرباين يف -(ُٔٓكشف األستار)–أخرجه: البزار 
( من طريق: عبد احلميد بن عبد الرضبن احلماين  ثظا الظضر أبو عمر  ُِٗ/ْ«)الضعااء»كالعقيلي يف 

رجبل يصل  خلف الصف كحده   -صل  اهلل عليه كسلم-عن عكرمة  عن ابن عباس  قاؿ: رىأىل الظيب 
ةى".  "فىأىمىرىهي أىٍف ييًعيدى الص بلى

 كإسظاده: ضعيف.
 (: فيه الظضر أبو عمر  أصبعوا عل  ضعاه. ٔٗ/ِ«)اجملمع»قاؿ اذليثمي يف 

( من طريق أخرل  كفيها: ضباد بن داكد الكويف  قاؿ ابن ٖٔٔ/ِ«)الكام »كأخرجه: ابن عدم يف 
 ليس بادلعركؼ. عدم:

 .-رضي اهلل عظه-أبو هريرة  -ّ
 (  كإسظاده ضعيف.ُّٗٓ«)األكسط»(  كالطرباين يف ْٓ-ْْ/ِ«)اجملركحٌن»أخرجه: ابن حباف يف 

 (: فيه عبد اهلل زلمد بن القاسم  كهو ضعيف.ٔٗ/ِ«)اجملمع»قاؿ اذليثمي يف 
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 الجواب عن الشبهة الثالثة:
الشياطٌن تدخ  يف جيع  بسبب التباعد ؛  كسد اخلل  الصاوؼتسوية ترؾ  كهي: أف

 كذلك اخلل   فتوسوس كتشوش.الايرىج تلك 
 كاجلواب: 

 اخلىلىً =الايرىًج يف الص اوؼ.األحاديث الدالة عل  سد  أوَل:
 قاؿ: -صل  اهلل عليه كسلم-  أف رسوؿ اهلل -رضي اهلل عظهما- عبد اهلل بن عمر

ًئكىًة كىحىاذيكا بػىٌٍنى اٍلمىظىاًكًب  كىسيد كا اخلٍىلى ى  " أىًقيميوا الص ايوؼى  فىًإمن ىا تىصيا وفى ًبصيايوًؼ اٍلمىبلى
كىلًيظيوا يف أىٍيًدم ًإٍخوىاًنكيٍم  كىالى تىذىريكا فػيريجىاتو لًلش ٍيطىاًف  كىمىٍن كىصى ى صىاًّا  كىصىلىهي الل هي 

 .(ْ)"  كىمىٍن قىطىعى صىاًّا قىطىعىهي الل هي تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى 

                                                           

(  كيف ُٖٗ«)الصغرل»ائي يف (  كالظسٔٔٔ(  كأبو داكد)ُٕ/ َُ«)ادلسظد»( أخرجه: أضبد يف ْ)
(  كالبيهقي ُْٗٓ«)صحيحه»(  كابن خزدية يف ُِّ/ُ«)ادلستدرؾ»(  كاحلاكم يف ٖٓٗ«)الكربل»

مسظد »(  كيف ُّٗ/ُّ«)ادلعجم الكبًن»(  كالطرباين يف ُّْ/ّ«)السظن الكربل»يف 
بن كهب  (. من طرؽ: عن عبد اهلل ُِٓ-َِّٔ«)ادلخلصيات»(  كادلخلِّص يف ُٖٓٗ«)الشاميٌن

به.  -رضي اهلل عظهما–عن معاكية بن صاحل  عن أيب الزاهرية  عن كثًن بن مير ةى  عن عبد اهلل بن عمر 
القاسم  هو: أبو شجرة  كيقاؿ: أبو-كإسظاده: صحيح  رجاله ثقات رجاؿ الصحيح  سول كثًن بن مير ة  

ير بن كيرىٍيب احلىٍضرمي: صدكؽ ركل له أصحاب السظن  كهو ثقة  كأبو الزاهر  -احلضرمي  احًلٍمًصي ية حيدى
 .-كما يف التقريب–

 عل  شرط مسلم. «: التعليق»قاؿ احلاكم: صحيح عل  شرط مسلم كمل خيرجاه  قاؿ الذهيب: يف 
 قلت: كثًن بن مير ةى: مل خيرج له مسلم  فايما قاله احلاكم  كالذهيب: نرر.

 كقد اختلف عل  معاكية بن صاحل:
بن كهب عل  الوجه السابق موصوال  كخالاه الليث بن سعد  فركاه: عن معاكية بن فركاه: عبد اهلل 

 .-رضي اهلل عظهما–صاحل  عن أيب الزاهرية  عن كثًن بن مرة  مرسبل ؛ مل يذكر ابن عمر 
الكىن »(  كالدكاليب يف ُّْ/ّ«)السظن الكربل»(  كالبيهقي يف ٔٔٔأخرجه: أبو داكد)

 سعيد  به. ( عن قتيبة بنِّٕ«)كاألمساء
 قلت: ادلوصوؿ الذم ركاه عبد اهلل بن كهب: صحيح. 
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 قاؿ: -صل  اهلل عليه كسلم-ف رسوؿ اهلل أ  -رضي اهلل عظه– عن أنس بن مالك
ظػىهىا كىحىاذيكا بًاأٍلىٍعظىاًؽ " ى : فػىوىال ًذم نػىٍاسي زليىم دو بًيىًدهً  ريص وا صيايوفىكيٍم كىقىارًبيوا بػىيػٍ رىل ًإينِّ ألى

أىنػ هىا احلٍىذىؼي   .(ٓ)"الش ٍيطىافى يىٍدخي ي ًمٍن خىلىً  الص فِّ كى
 ريجىاتفػي "  كعظد البعض: "الى تىذىريكا فػيريجىاتو لًلش ٍيطىافً : "-صل  اهلل عليه كسلم-قوله 
 ". ٌنى طً االش يى 
كإسكاف بضم الااء – : )فػيٍرجة(ع: صبى -بضم الااء كالراء  كبإسكاف الراء– (فػيريجىات)

كهي خل  يكوف بٌن ادلصلٌن يف الصاوؼ  كك  مظارج بٌن شيئٌن فػيٍرجىة   -الراء
   كادلكاف اخلايل بٌن االثظٌن.

ادلراد به: إبليس  كقي : ادلراد به: جظس الشياطٌن  كقي : ادلراد به:  قي : (لًلش ٍيطىافً )
 الشيطاف اإلنسي كاجلين.

 * مل أضاؼ الارجات إىل الشيطاف؟
 ألهنا زل  تردده لئلغواء  كالوسوسة  كالتشويش. :يات إىل الشيطافأيض -ُ
 أضيات إليه: تاريعا لشأهنا  كضببل عل  االحرتاز مظها. -ِ

 ( أم: فواهلل الذم ناسي بيده.فػىوىال ًذم نػىٍاًسي بًيىًدهً قوله: )
برتاصِّ الصاوؼ  كادلقاربة بيظها  كاحملاذاة  -صل  اهلل عليه كسلم–فقد أمر الظيب 

باألعظاؽ ؛ حبيث ال توجد فػيرىجه يف الصف تدخ  مظها الشياطٌن  ألف الشياطٌن تدخ  
أذناب  كال  ببل  (ٔ)شيةجيرى  أكحجازيةه       سوده كهي: غظمه -يف الصاوؼ كاحلذؼ  

 تشوش عل  ادلصلٌن  كتوسوس ذلم. –ظم صغار سوده  تكوف باليمن غ  أك آذاف
                                                           

(  ُٖٓ«)الصغرل»(  كالظسائي يف ٕٔٔ(  كأبو داكد)ُْٗ  كِٕٕ/ِ( أخرجه: أضبد)ٓ)
(  كابن حباف يف ُْٓٓ«)صحيحه»(  كابن خزدية يف َُِٖ(  كالطيالسي )ُٖٗكالكربل)

(  ُْٕ«)مسظده»كالسر اج يف (  ُّٖ«)شرح السظة»(  كالبغوم يف ّّٗٔ  كُِٔٔ«)صحيحه»
( من طريق: أباف بن يزيد العطار  عن قتادة  به  كإسظاده: ُِْ/ّ«)السظن الكربل»كالبيهقي يف 

 صحيح. كصرح قتادة بالتحديث عظد الظسائي  كقرف ابن حباف شعبة مع أباف يف ادلوضع األكؿ.
 (.ِِٕ/ ٔ«)لساف العرب»(  كٕٗٗ/ّللجوهرم)« الصحاح»( موضع باليمن. ٔ)
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كهي –هبذا القسم العريم عل  أنه يرل الشياطٌن  -صل  اهلل عليه كسلم–فظب هى الظيب 
 -صل  اهلل عليه كسلم–مظه  الصف  تأكيدان   ً لى تدخ  من خى  -رؤية بصرية  حقيقية

ع عل  الرتاصِّ يف الصاوؼ  كالتقارب  كسد الايرج  كذلك لعرم فائدهتا  كهي: مظ
ادلستلـز لتسلطه كإغوائه  ككسوسته ح ى يياسد عليهم صبلهتم    ؛دخوؿ الشيطاف بيظهم

 .كخشوعهم  الذم هو ركح الصبلة
أف إقامة الصف من سباـ الصبلة  كمن حسن  :-صل  اهلل عليه كسلم–كقد عل مظا الظيب 

 الصبلة.
 : أم الارج يف الصاوؼ  كصبعه: ًخبلؿ.(خىلىً  الص فِّ قوله: )
 (: احلٍىذىؼي كقوله: )

 غظم سود صغار. -
 هم: أكالد الغظم  -
 غظم سود  صغار  أكثر ما تكوف باليمن. -
 غظم  صغار جرد  ليس ذلا أذناب  كال آذاف. -
 غظم صغار حجازية. -

 الصفيطاف فيه  فإنه إذا بقيت فرجة يف فػيرىجان يف الصف لدخوؿ الشكادلعىن: ال ترتكوا 
يدخ  مظها الشيطاف كأنه احلىذىؼ ليوسوس  كيشوش عل  ادلصلٌن  فبل تكوف صبلهتم 
تامة  حسظة  بسبب الظقص الذم حص  ذلم من تركهم تسوية الصاوؼ كسد خللها  

 كدبا كسوس ذلم الشيطاف فشغلهم يف صبلهتم شلا أثر فيها نقصا.
إف   كأال ترتؾ ببل سىدٍّ ؛ ألهنا -جً الايرى - بسىدِّ اخلىلى ً  -صل  اهلل عليه كسلم–أمر الظيب  

تيركت ماتوحة كمل تيسىد : دخ  مظها الشيطاف كأنه احلىذىؼ  ألف الشيطاف إذا كجد بٌن 
 الصاوؼ فرجة  أك موضعا خاليا: فإنه يدخ  فيه ليوسوس  كيشوش  كيػيغيًوم.

ادلظع من ك  سبب يؤدم إىل دخوؿ الشيطاف  كسىٌد ذلك عل  احلث عل    ليد كفيه:
 عظه  كما أمر مىن غىلىبىهي التثاكيب: أف يضع يده عل  ًفيًه  لئبل يدخ  الشيطاف إىل ًفيًه.
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يف الصاوؼ: مكركه  -الايرجة-أف عدـ تسوية الصاوؼ  كترؾ اخلىلىً  كفيه: دلي  عل  
 .(ٕ)للمصلي

ًة  فادلصلوف مأموركف بتسوية الصاوؼ كما أمر الظيب كهذا كله يف حاؿ االختيار كالس عى 
 كفع . -صل  اهلل عليه كسلم–

أعين: –بسبب هذه الظازلة  -كما هو احلاؿ اآلف–أما يف حاؿ احلاجة  أك االضطرار 
الايرج بٌن ادلصلٌن لغرض  دِّ فإف ترؾ تسوية الصاوؼ  دبعىن: ترؾ سى  -الكوركنا ءكبا

كعدـ نشر كباء الكوركنا بسبب  -كهو مقصد من مقاصد الشريعة–حاظ الظاوس 
التقارب كالرتاصِّ ؛ أمر مأمور به شرعا  إذ الغرض مظه: حاظ الظاوس كعدـ نشر 
ادلرض  ليس الغرض مظه ادلخالاة للشرع  هذا باإلضافة إىل طاعة كالة األمر يف ذلك  

 دلا رأكه من ربقيق ادلصلحة  كدفع ادلضرة كادلاسدة.
كهو دخوؿ الشياطٌن بٌن  -الايرج-اخلل   دِّ فإف أثر ترؾ سى ذا كاف األمر كذلك: كإ

ال يقع ب   يػيٍرفع ؛ إما بأف ال دييىك ظيوٍا من الدخوؿ بٌن ادلصلٌن  أك ال يكوف –ادلصلٌن 
 ذلم أثر يف التشويش كالوسوسة كاإلغواء.

ظكب يف ادلظكب  كالكعب يف يظبغي أف تيسىد  بإلزاؽ ادل فاحلاص : أف الايرج بٌن ادلصلٌن
الكعب  ح ى ال تدخ  الشياطٌن من هذه الارج بٌن ادلصلٌن توسوس ذلم كتشوش 

 عليهم كتػىٍغويهم. 
 هذا األص  يف تسوية الصاوؼ  مع ما سبق ذكره يف تسويتها.

 –   أك إمهاؿ  كعدـ مباالة  أك سلالاةليس عن هىوىلن –فإذا تيرًؾ هذا األص  لعارض   
ب  لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة  كهو حاظ الظاوس من إحلاؽ الضرر هبا عظد 

شلن حيمله إىل األصحاء: فبل حرج يف  -الكوركنا-الرتاصِّ كالتقارب  فيظتق  الوباء 
                                                           

التيسًن بشرح اجلامع »(  كْٖٓ/ّ)«مرقاة ادلااتيح»(  كُِٔ/ّللعيين) «شرح أيب داكد» راجع: (ٕ)
مرعاة »(  ك ّٕٓ/ٔ«)دلي  الااحلٌن»(  كٕٓ/ِ«)فيض القدير»(  كُٖٗ/ُ)«الصغًن
 (  كغًنها.ِٓ/ّ)«التظوير شرح اجلامع الصغًن»(  كُِ/ْ«)ادلااتيح
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التباعد بٌن ادلصلٌن لتحقيق هذا ادلقصد الشرعي ؛ إذ هذا التباعد سبب لتحقيق مقصد 
ريعة جاءت بتحصي  ادلصاحل كتكميلها كتعطي  كالش -كهو حاظ الظاوس–الشريعة 

 ادلااسد كتقليلها حبسب اإلمكاف.
كالرس   :(ْٗ-ّٗ/ٖ)«رلموع الاتاكل»يف  -رضبه اهلل–قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية 

بعثوا بتحصي  ادلصاحل كتكميلها كتعطي  ادلااسد كتقليلها  -صلوات اهلل عليهم  -
 هػ.ا حبسب اإلمكاف.
ف فلم يسدكا اخلل  لتحقيق هذا ادلقصد الشرعي ؛ فإف األثر ادلرتتب فإذا تباعد ادلصلو 

اخلل  ال يقع بأف سبظع الشياطٌن من الدخوؿ يف الايرىج بٌن ادلصلٌن  أك  دِّ عل  ترؾ سى 
 .-كإف دخلوا–ديظعوا من الوسوسة كالتشويش كاإلغواء 

 كلظضرب مثاال لعله يوضح ادلقاـ.
ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرِّمىتٍ }  فقاؿ سبحانه: -عز كج  ادليتة–فقد حـر اهلل  ـي  اٍلمى مي  كىالد   كىحلٍى

للمضطر  فقاؿ  -تعاىل-. كمع ذلك فقد أباحها اهلل اهلل [ّ: ادلائدة{ ]اخٍلًٍظزًيرً 
ٍيتىةى  عىلىٍيكيمي  حىر ـى  ًإمن ىا} سبحانه:  ـى  اٍلمى مى  كىالد   اٍضطير   فىمىنً  الل هً  لًغىًٍنً  بًهً  أيًه    كىمىا اخٍلًٍظزًيرً  كىحلٍى

 .[ُّٕ: البقرة{ ]رىًحيمه  غىايوره  الل هى  ًإف   عىلىٍيهً  ًإمٍثى  فىبلى  عىادو  كىالى  بىاغو  غىيػٍرى 
مثٍو  ميتىجىاًنفو  غىيػٍرى  سلىٍمىصىةو  يف  اٍضطير   فىمىنً }كقاؿ سبحانه:   غىايوره  الل هى  فىًإف   إلًً

 .[ّ: ادلائدة]{رىًحيمه 
 االك  من ادليتة  فه  إذا أك  ادلضطر من ادليتة يتضرر؟فأباح اهلل للمضطر 

 كاجلواب: ال يتضرر  ألف ما أيبيح شرعان: ذهب ضرره قدرا.
 كهذا مثاؿ توضيحي.

 يؤدم إىل ماسدة  أال كهي:اخلىلىً   دِّ احلديث برتؾ سى سلالاة 
اخلىلىً  يؤدم إىل ترؾ فرجة بٌن ادلصلٌن يدخ  مظها الشيطاف ليوسوس  أف ترؾ سىدِّ 

 للظاس كيشوش عليهم.
 كهذه ماسدة ببل شك.



 

 [ّّ ] 
 

كسد خىلىً  الصاوؼ  كفيرج الصاوؼ  كالرتاص   كإلزاؽ ادلظكب بادلظكب  كالكعب 
إىل ماسدة  أال كهي: إحلاؽ الضرر بادلسلمٌن دبا قد يؤدم إىل بالكعب: يؤدم أيضا 

 .-الكوركنا-هبلكهم بسبب هذا الوباء 
 فتعارض عظدنا ماسدتاف:

خوؿ الشياطٌن بٌن الصاوؼ إذا ترؾ ادلصلوف الرتاص يف الصاوؼ كسد داألكىل: 
 اخلل   كالشياطٌن تدخ  للوسوسة كالتشويش كاإلغواء.

بإصابتهم  -إف هم تراصوا يف الصاوؼ كسد الارج–الثانية: إحلاؽ الضرر بادلصلٌن 
 الكوركنا.بوباء 

يؤدم إىل موهتم  أك نشر الوباء بيظهم  سدة إحلاؽ الضرر بادلصلٌن دبا قدكال شك أف ما
 .من ماسدة ترؾ الارج بٌن الصاوؼ أعرم

 كإذا تعارضت ماسدتاف ريكًعيى أعرميهيمىا ضىرىران بارتكاب أخىاًِّهمىا.
لدفع ادلاسدة فهظا: يتباعد ادلصلوف يف الصاوؼ كتػيٍرتىكىبي ماسدة عدـ سد اخلل  

 األعرم  كهي إحلاؽ الضرر بادلصلٌن.
 كديكن أف يقاؿ: تعارضت مصلحة كماسدة.

تو كاحدو مع الرتاصِّ أما ادلصلحة: فهي تسوية الصاوؼ كاعتداذلا  ككوهنا عل  مس
وؼ ؛ حبيث ال تػيرٍتؾ فػيٍرجة يف الصف إال كسد ها ادلصلوف  فبل الصا كسد خىلى ً  كاحملاذاة

 دخ  بٌن الصاوؼ ليوسوس.يبق  للشيطاف م
إف هم تقاربوا   ؛-بوباء الكوركنا-كأما ادلاسدة: فهي كقوع الضرر كإصابة ادلصلٌن 

 كرباذكا كتراصوا يف الصاوؼ.
للقاعدة   فيقدـ دفع ادلاسدة عل  جلب ادلصلحةكماسدة ؛ فتعارضت عظدنا مصلحة 

كهي هظا دفع الضرر عن الظاوس كحاظ الظاوس إحدل –دىٍراي ادلاسدة ادلشهورة: 
كهي هظا –مقدـ عل  جلب ادلصلحة  -الضركريات اخلمس اليت جاء الشرع حبارها

 تسوية الصاوؼ بالرتاص  كاحملاذاة  كسد الايرىج.



 

 [ّْ ] 
 

 فيتباعد ادلصلوف يف الصبلة كيرتكوف سىد  اخلىلىً  ؛ حارا حلياهتم  كدفعا للضرر عظهم.
ادلاسدة يػيعىرب  عظه يف األصوؿ: بالضركريات  كجلب ادلصلحة يعرب عظه درأ  فكاعلم: أ

 باحلاجيات.
 
 

 

 

  



 

 [ّٓ ] 
 

 الجواب عن الشبهة الرابعة: 
أكىل من   ؛كهي: األخذ بالرخصة يف ترؾ اجلماعة يف ادلساجد خشية تاشي األمراض

  التباعد يف الصاوؼ كترؾ تسوية الصاوؼ.
 كاجلواب من كجوه:

كذهب بعض أه  العلم: ذلذا  يت ظجد باتيشرع الصبلة صباعة يف ادلسجد  كادلس أوَل:
 إىل كجوب الصبلة صباعة يف ادلسجد  فبل ييرخص يف تركها إال لعذر.

فهذا مظوط بويل  -الكوركنا-ذلذه الظازلة  ظع العاـ من الصبلة يف ادلساجد مؤقتاأما ادلك 
 .األمر

أف قائله يقوؿ للظاس: ال تذهبوا للمسجد  كهذا يعين غلق  معظاههذا الكبلـ  ثانيا:  
ادلساجد كعدـ ذهاب الظاس للصبلة فيها  كالصبلة يف البيوت  كمث  هذا األمر ال 

و معارضة صرحية لويل األمر ؛ إذ قر رى فتح ادلساجد مع أخذ   مث هيكوف من آحاد الظاس
 التدابًن الواقية.

 ر يف ترؾ اجلمعة كاجلماعة.ذكر العلماء شبانية أعذا ثالثا:
كيعذر يف ترؾ اجلماعة كاجلمعة بثمانية  :(ِٖٖ/ُ«)الكايف»يف  قاؿ ابن قدامة رضبه اهلل

  أشياء:
 .ادلرض -ُ
 .-أك األه   أك ادلاؿ  سواء عل  الظاس– اخلوؼ -ِ 
 ادلطر كالوح . -ْ -ّ 
 الريح الشديدة يف الليلة ادلرلمة  الباردة. -ٓ 
 أف حيضر الطعاـ كناسه تتوؽ إليه. -ٔ 
 أف يدافع األخبثٌن أك أحدمها. -ٕ 
 خياؼ موته كال حيضره. اهػ باختصار.أف يكوف له قريب  -ٖ 



 

 [ّٔ ] 
 

ان   كخيتلف الظاس فيها  كليست أعذار كآلحاد الظاسهذه األعذار ربدث لؤلفراد  رابعا:
كيصلوف يف البيوت  ربدث للجميع يف كقت كاحد  فبل يذهبوف إىل ادلسجد صباعيةن 

إذ يقوؿ   ؛من ادلؤذِّفمرتبطة باإلذف  دلن حص  له ذلك ح ى ادلطر كالوح  ؛ فإف الرخصة
 صىل وا يف رًحىالكم. :الذم فيه ادلطر كالوح  أله  ادلكاف

هو الذم يقرر دبا يراه  -الذم له حق السمع كالطاعة يف ادلعركؼ-كيل األمر  خامسا:
جد خشية عليهم من الوباء  أٍك ال  فهو من حضور ادلسامن ادلصلحة ؛ ه  ديظع الظاس 

 أف يصلي الظاس يف البيوت  أك يصلوا يف ادلساجد كقت الظازلة. الذم يقرر
بالتدابًن  كقد رأل كيل األمر إعادة فتح ادلساجد بعد إغبلقها  كأمر الظاس أف يأخذكا

الواقية من نشر الوباء كانتقاله: من التباعد يف صاوؼ الصبلة  ككضع اللثاـ عل  األنف 
القادر –كالواجب: أف نطيع يف ذلك  كصار عل  الظاس كالام  كغًن ذلك من التدابًن  
أف يذهبوا إىل ادلساجد ألداء الصبلة  مع األخذ بتلك  -مظهم عل  أخذ التدابًن الواقية

أك  ًن  كال يسقط الذهاب إىل ادلسجد إال دلن عجز عن أف يأخذ بتلك التدابًن التداب
 من ابتلي هبذا الوباء  فواجب عليه: أف يعزؿ ناسه يف بيته  كال يذهب إىل ادلسجد.

فقد يف عدـ الذهاب إىل ادلسجد ؛  إذا جاء بعد ذلك من يرخِّص للظاس سادسا:
بويل األمر  فبل  لتكلم به ؛ إذ هذا األمر مظوطخالف كيل األمر  كتكلم دبا ال جيوز له ا

من اختصاصه  ليست  التقدـ عليه  خاصة يف ادلصاحل العامة اليت هي يف األص  جيوز
 آلحاد الظاس.

كعجيب أمر هؤالء ؛ إذا أغلقت ادلساجد مؤقتا دلصلحة حاظ الظاس من الوباء ؛  سابعا:
كإذا فتحت بعد إغبلقها: فالرخصة تباك  ادلتباكوف: أغلقت ادلساجد كحورب الدين!!  

ين التباكي عل  إغبلؽ أأف يصلي الظاس يف البيوت أفض  من الصبلة مع التباعد ؛ ف
 ادلساجد  أـ هو اذلول.

ثامظا: معلـو أنظا إذا كيظ ا بٌن أمرين ؛ إما أف نصلي صباعة مع أخذ التدابًن الواقية من 
أك أف نرتؾ صبلة اجلماعة كلية: كاف من التباعد كغًنه   -كباء الكوركنا–نشر ادلرض 



 

 [ّٕ ] 
 

فع  صبلة اجلماعة مع أخذ التدابًن الواقية من نشر الوباء من التباعد كغًنه أكىل  كهذا 
ما قرره كيل األمر  كالواجب عل  الرعية السمع كالطاعة يف ادلعركؼ  كهذا من 

 ادلعركؼ.
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 زلمد  كآله كصحبه. اهلل كسلم كبارؾ عل  عبده كنبيه كصل 
 : ربيع بن زكريا بن زلمد أبو هرجة.ككتب

 قب  ظهر اليـو السبت
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