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ل هل الُمباَعدة بين صفوف المأمومين بسبب مرض كورونا تُبط  
 ل ذلك أو أَمر بهالصالة أو تُكَره أو يأثَم َمن فعَ 

 

 .طفىعلى عباده الذين اص   وسالم   ،الحمد هلل

 :وبعد

 :عليَّ سؤال هذا َمفاده فقد وَرد

باعدة بين صفوف المأمومين بسبب مرض كورونا تبطل هل المُ ] 
 [ الصالة؟

 :قائالً  تُ فأَجب  

ًًل ــ ب صفوف ت   أن   الفقهاء ــ رحمهم هللا ــة عند ستحب  الم  السُّنة  أوَّ قر 
))  :ه قالأن   ملسو هيلع هللا ىلصبي ا ثبت عن الن  م  ل  ، ن بعضف اإلمام م  ين خل  صل   الم  
 .(( كم، وقاربوا بينهاوا صفوفَ ص  رُ 

واللفظ له،  ،(666)أبو داود و ،(083و  062/ 3)أخرجه أحمد وقد 
/ 3)ان ب  وابن ح   ،(00 /3)زيمة وابن خ   ،(00-02/ 0)والنسائي 

ن حديث (008  .ــرضي هللا عنه ــ أنس بن مالك ، م 

  :حهوصحَّ 

 ودمحم علي آدم ،والوادعي ،واأللباني ،وويوالن   ،انب  وابن ح   ،زيمةابن خ  
 .اإلثيوبي

 

المصري الحنبلي ــ رحمه  ركشيالفقيه شمس الدين الزَّ  قال ثانيًا ــو
قيشرح مختصر الخ  "في  هللا ــ  (:٣٤٢/ ١" )ر 

ا زاد عليه سنون، أو م  تقاربها الم   :اتصال الصفوف ومعنى»
 اهـ.«يسيًرا
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شرح "ــ مع  ٧6/ ٣" )شرح مختصر خليل" جاء في حاشية كتابو
ي ن كتب ("الُخرش   :هللا ــ مــ رحمه المالكيةفقهاء ، م 

 اهـ.«لي صفًّايكون صفًّا ي   أن   :اتصال الصفوف ومعنى»

ٍّ نة بين عي  ثبت في نصوص الشريعة تحديد مسافة م  ي   لم ــ لثًاوثا كل ص ف 
ن صفوف المصل  ين  .مع الذي يليه م 

اإلحكام "في كتابه  ــرحمه هللا  ــالعالمة ابن قاسم الحنبلي  قالقد و
 (:٢٩٢/ ١" )شرح أصول اإلحكام

 ":اإلنصاف"وفي »

حه في  ف، على المذهب،فوف إلى الع ر  في اتصال الصُّ  عج  ر  الم   وصح 
غ ني"  .والشافعي ،ر بشيء، وهو مذهب مالكتقد  ، فال ي  "الم 

ر في ؤث   الم   منع االقتداء، فإن  ه ال ي  في ذلك، وال إجماع، وألن   ه ال حد  ألن  
 اهـ.«ؤية أو سماع الصوتذلك ما ي منع الرُّ 

 هوقال اإلمام موفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتاب
 (:٤5/ ٢" )الُمغني"

 ،هر العادة ب  ج  عد لم ت  ال يكون بينهما ب   أن   :معنى اتصال الصفوف فإنَّ »
 .منع إمكان االقتداءوال ي  

 .ئة ذراعاالتصال بما دون ثالث م ه حد  أن   :ي عن الشافعيك  وح  

 .صوص واإلجماعع فيها إلى النُّ رج  والم  ، والتحديدات بابها التوقيف

 .د عليهعتم  ا ن وال إجماعً ، ع إليها نرج  هذا نصًّ م في وال نعل  

 اهـ.«ازر  واإلح   ،قكالتفرُّ  ،رففوجب الرجوع فيه إلى الع  

م في ون مع إمامهصلُّ ما دام الم   ــفوف د الصُّ صالة مع تباع  ال ــ رابعًاو
كاه بعض صحيحة عند المذاهب األربعة، وغيرها، بل ح  ــ  المسجد

 .العلماء إجماًعا
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في ــ رحمه هللا ــ المصري الحنبلي  ركشيقال الفقيه شمس الدين الزَّ ف
 (:١٠5-١٠٤/ ٣" )قيرَ شرح مختصر الخ  "

صال شترط اته ال ي  في المسجد، واإلمام فيه، فإن   مؤت  كان الم   إن  »
 .الصفوف، بال خالف في المذهب

 اهـ.«قعة الواحدةكم الب  ه في ح  وحكاه أبو البركات إجماًعا، ألنًّ 

اإلحكام شرح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ العالمة ابن قاسم الحنبلي  قالو
 (:١٠٢/ ٣" )أصول اإلحكام

 .اه أبو البركات إجماًعاوال ي شترط االتصال في المسجد، حك  »

ل الجماعة، حصل فيه حصل في مح   ني للجماعة، فكل م  ما ب ن  إن   هألن  
عدًّا لالجتماع فيه، فلذلك اشت  بخالف خارج المسجد، فإن   ط ر  ه ليس م 
ت إجماًعااالتصال فيه، فإذا اتصل    .ت صح 

ك ى في المسجد، وال الحائل،  ؤتم   الم   د  ر ب ع  ه ال ي ض  اإلجماع على أن   وح 
 اهـ.«م حال اإلمامل  ولو كان فوق القامة، مهما ع  

وض "أيًضا في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال  / ٣" )الُمرب عحاشية الرَّ
 : ، ُمعل  قًا على ما جاء في المتن(٢٤٧

وًل  ،رهلم يَ  وإن  ، ح اقتداء المأموم باإلمام إذا كانا في المسجدص  يَ  ]
مكنهم هم في موضع الجماعة، ويُ ألنَّ  ،ع التكبيره إذا سم  ن وراءَ مَ 

 [: ه المشاهدةبَ ه، بسماع التكبير أش  اًلقتداء ب  

رفًا، ل الصفوف ع  قل غير واحد إجماع المسلمين فيه، ولو لم تتص  ن »
شترط اتصالها فيه، بال خالف في ي للجماعة، فال ي  ن  المسحد ب   ألن  

 .المذهب

ن فكل م  ، قعة الواحدةكم الب  ه في ح  ا، ألن  ركات إجماعً وحكاه أبو الب  
ليس ه الجماعة، بخالف خارج المسجد، فإن   حصل فيه حصل في محل   

ت ت صح  رط االتصال فيه، فإذا اتصل  ا لالجتماع فيه، فلذلك اشت  عدًّ م  
 اهـ.«إجماًعا
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ا كتب  ــخامًسا و  .المشهورة المذاهب األربعةفقهاء أم 

في  الدين الكاساني الحنفي ــ رحمه هللا ــقال الفقيه عالء فقد  ــ ١
 :(١٤5/ ١) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"كتابه 

اب ،ى باإلمام في أ ق ص ى المسجداقتد  ولو » حر  اإلمام في الم  ن  أل ،جاز ،و 
م كمكانٍّ ه المسجد على ت باع د أطراف ك  ل في الح  ع   اهـ.«واحد ج 

قال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه و ــ ٣
 :(٣١٣/ ١) "الكافي في فقه أهل المدينة"

يكون إمامها خلفها  ها أن  الجماعة ال يجوز ل   ع العلماء على أن  وقد أجم  »
 .ادً تعم   م  

جاز  ،هوكان خلف   ،هه ورفع  ف خفض  وعر   ،هه أو سمع  أى إمام  ن ر  وكل م  
إذا ركع  ،له أو لم تتص  فوف ب  ت الصُّ اتصل   ،ه في غير الجمعةب   يأتم   أن  

وسواء كان  ،ن ذلك عليهختلط شيء م  ولم ي   ،وسجد بسجوده ،بركوعه
 اهـ.«أو لم يكن ،أو طريق ،بينهما نهر

 :(88٧/ ٢) "دونةالجامع لمسائل المُ "في كتاب جاء وــ  ٢

  :قال مالك»

ن ما يليه م   ه، وأفنية  اب المسجد، وأفنيت  ح  الجمعة في ر   ىصل  وت  
فوف بتلك ل الصُّ لم تتص   ل بغير إذن، وإن  دخ  ور التي ت  الحوانيت، والدُّ 

ى فيها تامة إذا ضاق ن صل  فصالة م   ،رقوكانت بينهم الطُّ  األفنية،
 اهـ.«ب ذلك في غير ضيقهح  المسجد، وال أ  

 هفي كتاب ــ رحمه هللا ــوقال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي  ــ ٤
  :(٣8١/ ٣) "التهذيب في فقه اإلمام الشافعي"

 :رظ  اإلمام، ن  ل عن ف األو  ع د الص  فوف، أو ب  دت الصُّ تباع   فإن  »

 .ت صالتهم مع اإلماما في مسجد واحد، صح  كانوا جميعً  إن  
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هم للبناء، وكان بين اإلمام أو اختلف ب   ،دوا عن اإلمامع  ب   وإن  
ف ة المسجد، والقوم في ص   انك بأن   ،والمأمومين حائل   حنه، اإلمام في ص 

والمنارة في  أو على سطحه، أو في بيت المسجد، أو على المنارة،
حن، واإلمام في البيت، أو على السطح، المسجد، أو كان القوم في الص  

جميع المسجد موضع  ألن   ،موا صالة اإلمامصالتهم إذا عل   حُّ تص  
 اهـ.«لع الك  الصالة، وقد جم  

في  وقال اإلمام موفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ ــ 5
  :(٤٤ /٢" )الُمغني" هكتاب

  :قال اآلمدي»

 ه وبين  ى المسجد وليس بين ه إذا كان في أقص  ال خالف في المذهب أن  "
لم  وإن   ،هصح اقتداؤه ب  ه ي  أن   ،شاهدةمنع االستطراق والم  اإلمام ما ي  

  .ل الصفوفتتص  

 .وهذا مذهب الشافعي

 ل   ن حصل فيه فقد حصل في مح  فكل م   ،ي للجماعةن  المسجد ب   وذلك ألن  
 .الجماعة

 صح   ،ا في غير مسجدكان المأموم في غير المسجد أو كانا جميعً  وإن  
 لوُّ كان الع  و ،انه كثيرً ى م  ا لإلمام أو أعل  اء كان مساويً وس، هب   يأتم   أن  

 ،ن وراء اإلمامد م  شاه  وي   ،لةتص  فوف م  بشرط كون الصُّ  ،أو قلياًل كثيًرا 
واإلمام  ،أو على سطح ،أو دارٍّ  ،الجامعة ب  ح  وسواء كان المأموم في ر  

 اهـ.«أو في سفينتين ،أو كانا في صحراء ،رآخ   على سطحٍّ 

قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في  ًسا ــسادو
 (:٤٠٩/ ٤" )المجموع شرح الُمهذَّب"كتابه 

ا في لي  ص   سواء   ،مامالمأموم بانتقاالت اإل م  ل  صحة االقتداء ع  شترط ل  ي  »
ع جم  وهذا م   ،ر في غيرهأو أحدهما فيه واآلخ   ،المسجد أو في غيره

 .عليه

 :قال أصحابنا
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أو  ،علهأو مشاهدة ف   ،فهن خل  أو م   ،حصل له العلم بذلك بسماع االماموي  
ن هذه جماع في جواز اعتماد كل واحد م  ونقلوا اإل ،فهن خل  عل م  ف  
 .موراأل

 ،تهيعتمد موافق  ل   ،ي بجنب كاملصل   ي   رط أن  ي اشت  أعم  فلو كان المأموم 
 اهـ.«ها ب  مستدالًّ 

باعدة بين الصفوفة الفقهاء عام   ا ــوسابعً   .على كراهة الم 

 .ى عارض، وترتفع بوجود الحاجةزول ألدن ت   والكراهة عند الفقهاء

باعدة بين الصفوف بسب مرض كورونا، ج في الم   وعليه فال حر 
 .ى ب ه بين الم صل  ينوتخفيفًا النتشار الع دو  

ن أصد   ن الوالة أو ن و  وال إث م  على م  بهم قراًرا ألئمة المساجد ب فعل ار م 
 .ذلك

ده  فكيف إذا كان قد سأل أهل العلم عن ذلك، فأجابوه بالجواز، وكان قص 
نفع الناس، وتقليل األضرار عنهم، ودفع حمالت أهل الباطل 

 .على المساجد، والقائمين عليها واالنحراف

بل مثل هذا حقُّه أن  ي شك ر، وي دع ى له، وي ذك ر بين الناس بالجميل، ال أن  
ب، أو ي هان  .ي ثر 

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


