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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله.

 أما بعد..

العزل والتباعد االجتماعي، وذلك مبنع  األوبئةيف زمن  الطبية الوقائية من التدابًنف
يف جائحة فًنوس  مع فتح ادلساجد و بينهم،  كافيةتقارب الناس، وجعل مسافة  

بٌن  التباعد اجلسدي ون وجوبقرر ادلختص  ( ادلستجد covid-19كورونا ) 
، فما ىو (1)كل واحد واآلخر  ، بأن يكون ىناك مسافة ال تقل عن مرت بٌنادلصلٌن

 وما أثره على صحة صالة اجلماعة؟ ؟احلكم الشرعي ذلذا التباعد

 صفوف الصالة من جهتين:هذا التباعد الجسدي يتعلق بالجواب: إن 

: تباعد الصفوف بعضها عن بعض، حبيث تكون ىناك مسافة كافية الجهة األولى
بٌن الصف األول والذي يليو، وىذا ال إشكال فيو وال حرج، فال يضر أن يكون 

 .بال إشكال (2)بٌن الصفٌن مسافة مرت أو أكثر

مسافة  : عدم حتقيق تراص ادلصلٌن يف الصف، حيث سيكون ىناكالجهة الثانية
 مرت بٌن ادلصلي والذي عن ميينو والذي عن مشالو.

                                                           
ادلوقع الرمسي دلنظمة الصحة العادلية  (1)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/ 
(، 308/ 4)، اجملموع شرح ادلهذب (354/ 2انظر: البناية شرح اذلداية، للعيين ) (2)

 (.446/ 4(، واإلنصاف، للمرداوي ) 25، للجويين ) ص وموقف ادلأموم واإلمام
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تسوية الصفوف، وحقيقتها، وحكمها،  ولتوضيح ىذه ادلسألة ينبغي تناول مسألة
 فأقول مستعيًنا باهلل تعاىل:

 .(1)أمجع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف يف الصالة

 فاآلثار الصالة يف الصفوف تسوية وأما: " -رمحو اهلل  –قال اإلمام ابن عبدالرب 
 ،الصفوف تسوية  اهلل رسول أمر يف ثابتة كلو صحاح شىت طرق من متواترة فيها

 .(2)"فيو العلماء بٌن فيما خالف ال ما وىذا، بعده بذلك الراشدين اخللفاء وعمل

 باالتفاق التقدم قوح   يف سن  ي   اإلمام: " -رمحو اهلل–وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(3)"باالتفاق االصطفاف حقهم يف يسن وادلؤمتون

 الصف تسوية فإن   ص فوفكم؛ سوُّوا": قال  النيب عن عنو اهلل رضي أنس عنو 
 ".من تمام الصالة: "، ويف رواية مسلم (4) "الصالة إقامة من

 وقد اختلفت عبارات أىل العلم يف تفسًن معىن تسوية الصفوف يف الصالة، لذلك 

                                                           
(، 375/  2(، واحمللى، البن حزم ) 149/ 1انظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، للقطان ) (1)

 (. 119/  4(، وشرح صحيح مسلم، للنووي )  149/  1وبداية اجملتهد، البن رشد ) 
 (288/ 2االستذكار، البن عبدالرب ) (2)
 (558/ 20رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) (3)
باب: إقامة الصف من متام  -74كتاب األذان /   – 10متفق عليو، رواه البخاري )  (4)

باب تسوية الصفوف،  - 28كتاب الصالة /   – 4(، ومسلم )  723الصالة / رقم : 
 ( 433وإقامتها / رقم: 
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 هبا القائمٌن اعتدال الصفوف بتسوية وادلراد: " -رمحو اهلل –قال احلافظ ابن حجر 
 .(1) "الصف يف الذي اخللل سد هبا يراد أو واحد مست على

محاذاة الصف المراد بتسوية الصفوف أصالًة فذىب مجع من أىل العلم إىل أن 
، وقد يدخل فيو تبًعا الرتاص وسد الفرج، وىذا ظاىر ليكون على سمت واحد

 .(4)الم ابن تيمية، وشيخ اإلس(3)، واإلمام ابن دقيق العيد(2)قول احلنابلة

 زلاذاة ىي الصفوف يف ادلسنونة التسوية : "-رمحو اهلل –قال اإلمام ادلرداوي 
 .(5)"األصابع أطراف دون واألكعب ادلناكب

 مست على هبا القائمٌن اعتدال: الصفوف تسويةوقال اإلمام ابن دقيق العيد: "
 ،ادلعنوية سويةالت على بناء فيها، الفرج سد على أيضا تسويتها تدل وقد ،واحد

 أن: األظهر كان وإن ،مطلوب أمر والثاين األول بادلعىن تسويتها أن على واالتفاق
 . (6)"األول باحلديث ادلراد

، أشياء مخسة للصفوف وادلسنون : "-رمحو اهلل –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 وعلى، بعض إىل بعضهم وانضمام، ادلصلٌن اجتماع على، أصلٌن على مبناىا

                                                           
 (207/ 2فتح الباري البن حجر ) (1)
 (404/ 3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي ) (2)
 (217/ 1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد ) (3)
 ( 644 – 643/  2شرح عمدة الفقو، البن تيمية )  (4)
 (404/ 3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي ) (5)
 (217/ 1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد ) (6)
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 ىو الذي اجلماعة معىن ويتحقق، وتستقيم قلوهبم لتجتمع واستوائهم؛ قامتهماست
 .. وزماناً  مكاناً  الصالة يف اجتماعهم

 باحملاذاة حيصل وذلك، كالقدح يكون حىت، وتقوميو وتعديلو الصف تسوية: أحدىا
 اخللل وسد فيو الرتاص: والثاين، الرجلٌن أصابع دون، والِكعاب والرُّك ب بادلناكب

 تقارب: الثالث، بكعبو وكعبو، الرجل مبنكب منكبو الرجل يلصق حىت، والف رج
 من، ادلقدم مقام خلف ادلؤخر سجود يكون حىت، بعض   من بعضها ودنو الصفوف

 حتقيقاً ، فاألول األول تكميل: والرابع، ادلصلٌن أذى إىل يفضي ازدحام   غًن
 وسط يف يكون أن وىو، ماإلما توسط: واخلامس، اإلمام من والدنو، لالجتماع

 .(1)"الصف

 فدل على أنو يغاير بٌن تسوية الصف والرتاص وتكميل الصفوف.

 وسد ،فاألول األولالصف  إتمامالمراد بتسوية الصفوف  وذىب آخرون إىل أن
عن أحد، كل ذلك  أحد صدر يتقدم ال بحيث فيها القائمين ومحاذاة الفرج

 .(3)ادلالكية، وبعض (2)، وىو قول الشافعيةعلى حد سواء

 وسد فاألول األول إمتام الصفوف بتسوية وادلراد: "-رمحو اهلل –قال اإلمام النووي 
 ىو من على منو شيء وال أحد صدر يتقدم ال حبيث فيها القائمٌن وحياذي الفرج

                                                           
 ( 644 – 643/  2شرح عمدة الفقو، البن تيمية )  (1)
(، وأسىن ادلطالب يف شرح روض الطالب، 226/ 4اجملموع شرح ادلهذب، للنووي ) (2)

 (229/ 1لألنصاري )
 (545/ 1قاين على ادلوطأ )(، وشرح الزر 279/ 1ادلنتقى شرح ادلوطأ، للباجي ) (3)
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 ما يتم حىت صف يف يقف وال األول يتم حىت الثاين الصف يف يشرع وال جبنبو
 واحد، مست على هبا القامة اعتدال وىو: " -و اهللرمح –قال الزرقاين ، و (1)"قبلو

 .(2)"الصف يف الذي اخللل سد أيضا هبا ويراد

فيها  تسوية الصفوف والرتاص   قد اختلف العلماء يف حكمِ إذا تقر ر ىذا فاعلم أنو 
 :على قولين

 بل ن قل فيووهو قول جماهير أهل العلم،  أنه سنة: القول األول ، 
، (4)فهو مذىب احلنفية، بعةما عليو ادلذاىب الفقهية األر ، وىو (3)اإلمجاع

 .(7)واحلنابلة ،(6)، وادلالكية(5)والشافعية

                                                           
 (226/ 4) للنووياجملموع شرح ادلهذب،  (1)
 (545/ 1شرح الزرقاين على ادلوطأ ) (2)
 (. 162/  2والفروع، البن مفلح ) (،  210/  2انظر: فتح الباري ، البن حجر )  (3)
ي (، وحاشية الطحطاوي على مراق136/ 1تبيٌن احلقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي ) (4)

 (306الفالح شرح نور اإليضاح )ص 
(، وادلنهاج القومي شرح ادلقدمة 311/ 2حتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، البن حجر ) (5)

 (.132(، وهناية الزين يف إرشاد ادلبتدئٌن، للجاوي )ص 164احلضرمية، البن حجر )ص 
، (279/ 1)نتقى شرح ادلوطأ، للباجي(، وادل276/ 1، للقاضي عبدالوىاب )ادلعونة (6)

/ 1للنفراوي )،والفواكو الدواين(، 116/ 3ريب )البن العوادلسالك يف شرح موطأ مالك،
211) 

، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي ( 162/  2الفروع، البن مفلح )  (7)
 (. 205/ 1، للفتوحي )(، منتهى اإلرادات404/ 3)
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 بٌن وادلقاربة فيو الرتاص الصف سنن ومن: " -رمحو اهلل  –قال الطحطاوي احلنفي 
 (1)"والصف الصف

 تسوية أيضا الصالة يف يستحب مما: "  -رمحو اهلل  –ادلالكي قال النفرواي 
 (2)"واتصاذلا الصفوف

 يف يكون ال بأن الصفوف تسوية: " -رمحو اهلل – الشافعي قال ابن حجر اذليتمي
 (3)"تركها فيكره ىنا الندب متأكدة سعة وال فرجة منها كل

 ،( امطلقً  صف بقطع) الصالة( تبطل وال) : " -رمحو اهلل– احلنبلي قال الرحيباين
 ،( يساره عن) الصف قطع يكون أن( إال) ميينو عن أو اإلمام وراء كان سواء: أي
 .(4)صالتو" فتبطل ؛( رجال ثالثة مقام بقدر) ادلنقطع( بعد إذا) اإلمام: أي

 وابن (6)، وابن حزم(5)، وىو اختيار البخاري : أنه واجبالقول الثاني ،
 -رمحهم اهلل مجيًعا  - (1)، والشوكاين(8)، وابن مفلح(7)تيمية

                                                           
 (306حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص  (1)
 (211/ 1الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القًنواين، للنفراوي ) (2)
 (311/ 2حتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، البن حجر ) (3)
 (695/ 1مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى، للرحيباين ) (4)
 ( 161صحيح البخاري ) ص  (5)
 (372/ 2احمللى باآلثار، البن حزم ) (6)
 ( 162/  2، والفروع، البن مفلح ) ( 441األخبار العلمية، البن اللحام البعلي ) ص  (7)
) 
 (114/ 1النكت على احملرر، البن مفلح ) (8)
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 - الصفوف تعديل ادلأمومٌن على وفرض: "-رمحو اهلل  –قال اإلمام ابن حزم 
 .(2)"واألرجل بادلناكب، واحملاذاة ا،فيه والرتاص - فاألول األول

 ادلدينة، قدم أنو مالك رضي اهلل عنو بن عن أنسوقد استدلوا مبا رواه البخاري 
 إال شيئا، أنكرت ما: قال ؟  اهلل رسول عهدت يوم منذ منا أنكرت ما: لو فقيل
 .(3)الصفوف تقيمون ال أنكم

، مث أورد "باب إمث من مل يتم الصف" :صحيحوب عليو اإلمام البخاري يف وقد بو  
 فيو ىذا احلديث.

 استدالل وأمافقال : " - رمحو اهلل –اعرتض عليو احلافظ ابن رجب احلنبلي قد و 
 مما ىذا أن على يدل إمنا ىذا فإن نظر؛ ففيو الصف يتم مل من إمث على بو البخاري

 .(4)"وادلكروه احملرم ينكر وقد ينكر،

إذا ثبت وجود ضرر  تباعد المصلين في الصف الواحد جواز ال إشكال فيو 
 كال القولين:  على في تراص  المصلين

، فإذا قر روهكما ألن تسوية الصفوف سنة   ؛األمر واضحفعلى مذىب اجلمهور أما 
  .تزول والسنن ت رتك و جدت احلاجة أو الضرورة فإن الكراىة  

 وذلك ألمرين: ال ِإشكال أيًضا،فعلى القول الثاين وأما 
                                                                                                                                                                      

 (223/ 3نيل األوطار، للشوكاين ) (1)
 (372/ 2حزم )احمللى باآلثار، البن  (2)
 ( 724باب إمث من مل يتم الصف / رقم:  – 75كتاب األذان /   – 10) رواه البخاري  (3)
 (281/ 6فتح الباري، البن رجب ) (4)
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 ضرورة، فيغتفر فيها ماال ي غتفر يف غًنىا. الوضع وضعأن  .1

 القيام كان وإذا: " -بالوجوبوىو أحد القائلٌن  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 فكذلك ،بالعجز يسقط ذلك وغًن بادلاء والطهارة والسجود الركوع وإمتام والقراءة

 .(1)"التقدم وترك االصطفاف

سدتان وال ميكن اجتمعت مفعند العلماء أنو إذا  القواعد ادلتقررةأنو من  .2
تكب ادلفسدة األقل دفًعا للمفسدة األكرب.  اجتناهبما مجيًعا فرت 

وحنن ىنا أمام مفسدتٌن، األوىل عدم حتقيق الرتاص بٌن الصفوف، 
والثانية إغالق ادلساجد عن إقامة اجلمعة واجلماعة، وال شك أن مفسدة 
عدم الرتاص أقل من مفسدة إغالق ادلساجد، ال سيما وقد قال مجهور 

 العلماء بسني ة الرتاص كما سبق
 

ينا محمد وعلى آله واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم وبارك على نب
 وصحبه أجمعين

 
 فقير عفو ربه وكتبه

 
 هـ 1441شوال  5يوم الخميس صبيحة  –الكويت 

                                                           
 (327/ 2الفتاوى الكربى البن تيمية ) (1)


