
 

 

 

 

 

 

 

 
 فهد بن حيىي العماري

القاضي مبحكمة االستئناف مبكة



 

 

 

  حكم الصالة مع اإلخالل باالتصال واالصطفاف

  

                                      

 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                        

 وبعد                                                                                         احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، 

فقد كثر اجلدل والتساؤل حول مسألة التباعد بني الصفوف يف الصلوات يف ادلساجد، ودلا صدرت 
يف  لصالة يف ادلساجدالفتوى إبغالق ادلساجد احًتازاً من انتشار وابء كوروان، مث أُذن يف بعض الدول اب

بداية انتشار شهر رمضان ، وقد انتشر مقطع للصالة يف مسجد يف إحدى الدول على صفة التباعد 
قررتو  بناء على ما، وكانت ادلصلحة يف التباعد بني الصفوف أو التباعد بني ادلأمومني يف الصف ادلرض 

 .اللجان الصحية 

الصالة هبذه الصفة من التباعد بنوعيو: يف التباعد وعليو وبناء على ما تقدم كان السؤال حول مشروعية 
 بني الصفوف، ويف التباعد بني ادلأمومني؟ 

وقد ذكرت بعض األدلة واألقوال سلتصرة، لتسهل ذلذه النازلة ،  ،حترير جواب سلتصرفاستعنت ابهلل يف 
إحدى مذّكرًا هبا نفسي وإتواين، وىي ،   زمن اخلالصة والسرعة واالتتصارقراءهتا، وال ديّلها ادللول يف

 :  ا، ومسيته، وأصلها رسائل عرب برانمج التواصل )الواتس( الرسائل احملررة يف نوازل : ) وابء كوروان (

 حكم الصالة مع اإلخالل ابالتصال واالصطفاف                                 

التوفيق والسداد واذلدى والرشاد ألنفسنا وأمتنا، وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل سائاًل هللا 
 .، وأن يرفع البالء والداء  الصاحل، وأن ديّتعنا متاًعا حسناً 

 ىذه ادلسألة مبنية على عدة مسائل: رمحكم هللا :

 العلماء رمحهم هللا:زلل تالف بني وىي صافة واالعتدال حكم ادل املسألة األوىل:

 سنة، وىو مذىب األئمة األربعة. القول األول:

سووا صفوفكم فإن تسوية ):  وأدلتهم ابتتصار: ما ورد عن أنس بن مالك هنع هللا يضر، قال: قال رسول هللا
، متفق عليو  ولرواية: )فإن إقامة الصف من حسن الصالة(، متفق عليو  ( الصفوف من متام الصالة

 . واحلسن أمر زائد عن الواجب، واإلنكار قد يكون على ترك سنة والتمام
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)ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ : كحديث، أبن لفظ التمام يراد بو الوجوب اترة: وقد يقال عن األول 
إذا ركع أحدكم )ديث: كح ، واترة يراد بو االستحباب،  الوضوء كما أمره هللا عز وجل( رواه أبوداود

فقال يف ركوعو سبحان ريب العظيم ثالث مرات فقد مت ركوعو وذلك أدانه وإذا سجد فقال يف سجوده 
وصححو ، سبحان ريب األعلى ثالث مرات فقد مت سجوده وذلك أدانه( رواه أبوداود وقال مرسل 

، على تالف يف ومحلوا تسبيح الثالث على أدىن الكمال االستحباب، والوجوب واحدة، األلباين 
 ادلسألة مشهور.

 . واجب، واتتاره البخاري وابن العريب وابن رجب القول الثاين:

صفوفكم أو  )لتسّونّ :   أدلتهم ابتتصار ما يلي: ما ورد عن النعمان بن بشري هنع هللا يضر قال: قال النيب 
ورد عن أنس بن مالك هنع هللا يضر: هللا بني وجوىكم(متفق عليو، وال يكون الوعد على مستحب، ودلا  ليخالفنّ 

أنو قدم ادلدينة، فقيل لو: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول هللا؟ قال: )ما أنكرت شيئًا إال أنكم ال 
وقد ضرب عمر قدم عثمان النهدي إلقامة الصف رواه اخلطايب بسنده  ،تقيمون الصفوف(رواه البخاري

ذكره اخلطايب  (يضرب أقدامنا يف الصالة ويسوي مناكبناكان بالل : )وورد عن سويد قال  ،وصححو
إبقامة الصفوف فال يكرب  يوكل رجاالً  هنع هللا يضر  وكان عمر، )ابب إمث من مل يتم الصفوف  :وبوب البخاري

: قال ابن حجر: )أتذ  حىت خيرب أن الصفوف قد استوت( رواه الًتمذي وورد عن علي وعثمان حنوه.
القرائن( ، وقال ابن رجب يف فتح الباري : )وأما استدالل البخاري بو على إمث من البخاري الوجوب من 

مل يتم الصف ففيو نظر ؛ فإن ىذا إمنا يدل على أن ىذا شلا ينكر، وقد ينكر احملرم وادلكروه وكان 
 .على اإلمث أظهر (  " لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وجوىكم"  االستدالل حبديث: 

 :رمحهم هللا  حمل خالف بني العلماء القول ابلوجوب ىل تبطل الصالة؟ على فرع:

 صحة الصالة، وحكي اتفاق الفقهاء على ذلك. القول األول:

 بطالهنا، وىو احتمال عند احلنابلة حكاه ابن مفلح وىو مذىب ابن حزم.  القول الثاين:

 األول؛ ألن األصل الصحة، وألن الوجوب ىنا شيء منفك عن ذات الصالة.  الراجح:

قال ابن حجر رمحو هللا: "ومع القول أبن التَّسوية واجبة، فصالة من تالف ومل يسّو صحيحة مث استدلَّ 
  – على ذلك حبديث أنٍس هنع هللا يضر حني قِدَم ادلدينة، فقيل لو: ما أنكرَت منا منذ يوم عهدَت رسول هللا
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؟ قال: "ما أنكرت شيئا إال أنكم ال تقيمون الصُّفوف(، ومع ىذا اإلنكار؛ فإنَّ -صلَّى هللا عليو وسلَّم 
 أنًسا هنع هللا يضر مَل أيمرىم ابإلعادة.

اشًتاط اتصال الصفوف داتل ادلسجد فقد حكى اآلمدي االمجاع على عدم اشًتاط  املسألة الثانية:
بعض احلنفية إىل أن ذلك دينع إذا كان ادلسجد كبريًا جداً، ومعناه االتصال داتل ادلسجد، وذىب 

ادلسافات بني الصفوف بعيدة جداً، ومقتضاه أن ادلسافات القريبة جائزة اتفاقاً، وجوز ابن تيمية الصالة 
 تارج ادلسجد من غري اتصال للحاجة. 

 :هم هللا رمح صالة ادلنفرد تلف الصف زلل تالف بني العلماء املسألة الثالثة:

تصح، وىو مذىب مجهور الفقهاء، وحيملون حديث علي اآليت على أن النفي نفي كمال  القول األول:
أليب بكرة حني كربَّ وحده، مث التحق  وليس نفي صحة، واستدل اجلمهور بعدم فسادىا بقول النيب 

وينازعون يف صحة حديث وابصة ومل أيمره ابإِلعادة،  ،رواه البخاريابلصف: "زادك هللا حرًصا وال تعد" 
اآليت، وإن صح فيحمل على الندب، ودلا روى البيهقي من طريق مغرية فيمن صلى تلف الصف وحده 

 أنو ملسو هيلع هللا ىلص قال "صالتو اتمة".

رضي  ال تصح، وىو مذىب احلنابلة والنخعي وابن تزدية وغريىم؛ حلديث علي بن شيبان القول الثاين:
، فانصرف، فرأى رجاًل يصلي فردًا تلف الصف،  و قال: صليت تلف رسول هللا ، أنهللا عنو 

حىت انصرف الرجل من صالتو: )استقبل صالتك، ال صالة للذي تلف الصف(  فوقف نيب هللا 
رواه أمحد وحسنو، وحسنو النووي، وقواه الذىيب، وصححو البيهقي والبوصريي، وحلديث وابصة هنع هللا يضر: 

قال  ،يصلي تلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصالة( رواه أصحاب السنن رأى رجالً  ل )أن الرسو 
   احلافظ وصححو أمحد وابن تزدية.

تصح إذا مل يستطع أن يدتل يف الصف، وىو مذىب احلسن ورواية عند احلنابلة واتتاره  القول الثالث:
 اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم{.ابن تيمية، وىو الراجح، لعموم قولو تعاىل: }فَات َُّقوا 

 اتتلف ادلعاصرون يف ىذه النازلة على اجتاىني:  حكم النازلة :

وبو أفىت كثري من  ،دلا تقدم يف ادلسائل الثالث ادلتقدم ذكرىا، مشروعية التباعد  االجتاه األول:
 .ادلعاصرين
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 عدم مشروعية ذلك، ألهنا ىيئة زلدثة يف الصالة. االجتاه الثاين:

 دلا يلي: ،االجتاه األول الراجح:

 أن االتالل ببعض أحكام الصالة للحاجة والعذر وارد يف الشريعة، وذلك مثل صالة اخلوف-ٔ
، واالئتمام ابإلمام الذي يصلي جالسًا كما وصالة ادلريض وادلسافر يف الطائرة وحنوىا ، بصورىا ادلتنوعة 

، ودلا ورد  لعموم قولو تعاىل: }فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم{و ، والصحابة رضوان هللا عليهم  فعل الرسول 
دعوين ما تركتكم، إمنا ىلك من كان قبلكم بسؤاذلم، واتتالفهم )  قال:أنو  عن أيب ىريرة عن النيب 

 . رواه البخاري ( على أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما استطعتم

ىذا من قواعد اإلسالم ادلهمة ومن جوامع الكلم اليت أعطيها صلى قال النووي رمحو هللا يف منهاجو : ) 
فإذا عجز عن بعض أركاهنا أو ، هللا عليو وسلم ويدتل فيها ما ال حيصى من األحكام كالصالة أبنواعها 

 ( .بعض شروطها أتى ابلباقي

قد دل على وجوب ادلقدور عليو من مجيع ادلأمورات، فإن من مل قال ابن اجلوزي رمحو هللا يف ادلشكل : ) 
 (. ديكنو الصالة قاعدا صلى على جنب

دليل على أن من عجز عن فعل ادلأمور بو كلو، وقدر على بعضو، قال ابن رجب رمحو هللا يف جامعو : ) 
 وبنحوه قال ابن دقيق العيد ..(منها الطهارة ومنها الصالة يف مسائل فإنو أييت مبا أمكنو منو، وىذا مطرد

، وىي االحًتاز من العدوى، واحلاجة تنزل منزلة الضرورة يف تغري تركت للحاجةأن ادلصافة ىنا -ٕ
 احلكم.

قال ابن تيمية رمحو هللا: )وإذا كان القيام والقراءة وإمتام الركوع والسجود والطهارة ابدلاء وغري ذلك  
 يسقط ابلعجز فكذلك االصطفاف وترك التقدم(.

أن اجلهات الصحية ىي ذات تربة ورأي ، وقرار صاحب اخلربة معترب ، وىذا مقرر يف أحكام -ٖ
 .ال خيفى على فقيو مثل ذلك و الشريعة ، ومنثور يف كالم الفقهاء يف ادلذاىب الفقهية ، 

 أن مجلة من القواعد الشرعية تتوافق مع ما ذكر بعاليو :  ) احلاجة تقدر بقدرىا ( ، ) وإذا ضاق-ٗ
 .األمر اتسع(  ، ) ودرء ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاحل( 
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على القول ابلسنية يف مجيع ما تقدم فقد تعارض أمران ىل يقال صلوا يف بيوتكم أوىل أو القيام -٘
 ابلصالة يف ادلسجد هبذه الصفة؟

م مة، والواجب مقدَّ  .على السنة  ال شك الثاين؛ ألن اجلماعة يف ادلساجد مقدَّ

حتصل أعظم )  :والقاعدة ابلواجب يف مجيع ما تقدم وللحاجة، فوجوب اجلماعة آكد وأعظم، وإذا قيل
إذا اجتمعت ادلصاحل األتروية ) و ،  (  ودفع أعظم الفسادين ابلتزام أدانمها.،  ادلصلحتني بتفويت أدانمها

واألفضل اخلالصة، فإن أمكن حتصيلها حصلناىا، وإن تعذر حتصيلها حصلنا األصلح فاألصلح 
  .(فاألفضل

مث إن عمارة ادلساجد ابدلصلني مقصد من مقاصد الشريعة العظيمة ، وهبا تتحقق كثري من ادلقاصد 
 الشرعية 

، ولذا من حنا إىل القول ابلبدعية أو األفضل تقدًن الصالة يف البيوت ففيو بعد وحتصيلها أمر مطلوب  
 .وهللا أعلم ورلانبة للصواب.

 حيحُْسن التنبيو عليها يف الصالة يف املساجد:  ،مسائل عدةوىنا كذلك 

حكم وضع تف أو قفازات يف اليد بسبب االحًتازات من مرض كوروان، ىذه ادلسألة  املسألة األوىل:
 مبنية على مسألة يذكرىا أىل العلم وىي: 

 ىل البد من مباشرة اليد لألرض يف السجود كاجلبهة؟

 زلل تالف بني العلماء رمحهم هللا:  

ال جيب مباشرة اليد، وىو مذىب مجهور الفقهاء، وحكى اإلمجاَع الكرماين وزكراي  القول األول:
 األنصاري الشافعي. 

جيب مباشرة ادلصلي ابليد يف السجود على األرض، وىو وجو عند الشافعية ورواية عند  القول الثاين:
 احلنابلة. 

ب؛ ألن مسمى السجود حيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها، ودلا ورد عن ال جي الراجح:
 . احلسن أنو قال: )كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه يف كمو( رواه البخاري
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قال ابن رجب: )قد حكي عن الصحابة أهنم كانوا يفعلونو( وشلن كان يسجد ويداه يف ثوبو ال خيرجهما: 
ري، وعلقمة، ومسروق، واألسود. وبكل حال؛ فيجزئ السجود وإن مل يباشر األرض بيديو سعيد بن جب

رواية واحدة، وال يصح عن أمحد تالف ذلك البتة، وإمنا أصل نقل اخلالف يف ذلك عن أمحد مأتوذ 
 من كتب رلهولة(.

سحاق: ال يسجد جيوز للحاجة على الرواية األترى عند احلنابلة، فقد روي عن أمحد وإ حكم النازلة:
ويداه يف ثوبو، إال من برد أو علة، وكذا نقل غري واحد عن أمحد: أنو ال يفعل ذلك إال من علة، وال 

يسجد  وىو كذلك مذىب ادلالكية: أنو إن كان حر أو برد جاز لو أن يبسط ثوابً ،  يفعلو من غري علة
 عليو، وجيعل عليو كفيو.

 تغطية الفم زلل حل تالف بني العلماء رمحهم هللا:  املسألة الثانية:

من  للحديث اآليت، وألن يف التغطية منعاً  ،وىو مذىب ادلالكية والشافعية واحلنابلة، يكره  القول األول:
 . القراءة

 التحرًن، وىو مذىب احلنفية، وبعض أىل احلديث، ألن األصل يف النهي التحرًن. القول الثاين: 

 اجلواز، لعدم ادلانع، بشرط أال تعيقو عن القراءة، وأما ما ورد عن أيب ىريرة هنع هللا يضر: )أن رسول هللا األقرب:
  :هنى عن السدل يف الصالة، وأن يغطي الرجل فاه( رواه أبو داود، وسلتلف يف صحتو، وقال الذىيب

  ىو منكر، وضعَّفو ابن حجر وابن اخلراط وغريىم. 

 غطية األنف زلل تالف بني العلماء رمحهم هللا:ت املسألة الثالثة:

يكره، وىو مذىب مجهور الفقهاء، كالفم، وألنو دينع من مباشرة السجود، وألن ذلك  القول األول:
 مظنة الكرب.

 حيرم، وىو مذىب احلنفية، ألنو يشبو فعل اجملوس.  القول الثاين:

 ابن عباس واحلسن. مباح، وىو رواية عند احلنابلة، وروي عن القول الثالث:

اجلواز مع الكراىة لغري حاجة؛ ألنو دينع مباشرة األنف لألرض كاجلبهة، وقد اتتلفت  والراجح:
 تعليالت الفقهاء كما تقدم.
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اجلواز يف ادلسألتني، وعلى القول ابلكراىة فتزول الكراىة عند احلاجة، دلا تقدم وحىت على  حكم النازلة:
كّنا نصلي مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيضع )فقد روى البخاري: عن أنس هنع هللا يضر قال:  ،رةالتعليل أبن ذلك دينع ادلباش

 أحدان طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود(.

، والراجح ، قيل : سنة ، وقيل : واجب  وىذه ادلسألة كذلك تنبين على حكم السجود على األنف
أمرت أن أسجد على سبعة )قال:  أن رسول هللا رضي هللا عنهما عن ابن عباس الوجوب ، دلا ورد 

أعظم اجلبهة، وأشار بيده على أنفو واليدين، والرجلني، وأطراف القدمني، وال نكفت الثياب، وال 
 .رواه البخاري  (الشعر

عنها ب: )كل كثرية ، ويعرب والكراىة تزول ابحلاجة قاعدة من القواعد الفقهية ، وذلا فروع يف الشريعة  
ما هني عنو لغريه يباح للحاجة ، وما هني عنو لذاتو يباح للضرورة ( ، ) واحملرم لسد الذريعة يباح 

 للمصلحة الراجحة (.

ترك  ملسو هيلع هللا ىلصادلريض العاجز عن حضور اجلماعة تسقط عنو الصالة اتفاقًا ، ألنو دلا مرض  :رابعة املسألة ال
 رواه البخاري . الصالة ابدلسجد

ادلريض الذي يؤذي الناس مبرضو ورائحتو اليت ال تعاجل تسقط عنو اجلماعة،  وحيرم  :امسة اخلاملسألة 
حضوره وجيب إتراجو من ادلسجد،  وىو مذىب ادلالكية ومقتضى مذىب الشافعية ورواية عند احلنابلة 

: وحلديث  ،: ) من أكل من ىذه الشجرة يعين الثوم فال يقربن مصالان ( رواه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص قولولعموم 
 رواه مسلم .  (يف ادلسجد أمر بو فأترج إىل البقيع كان رسول هللا إذا وجد من رجل رحياً ) 

 وقيل : يستحب إتراجو ، وىو قول عند ادلالكية ، ومذىب احلنابلة .

اخلوف على النفس يعد من األعذار اليت تسقط حضور اجلمعة واجلماعة ، وىو  :سادسة املسألة ال 
 والدليل :زلل اتفاق ، 

وقد تاف على نفسو من السيل إذا جاءت األمطار  ،ما ورد أن عتبان بن مالك هنع هللا يضر وكان أعمى -ٔ
يف ذلك رواه  ملسو هيلع هللا ىلصأن يذىب إىل ادلسجد توفًا على أن يغرق يف السيل أو أن يؤذيو فأرتص لو الرسول 

 مسلم.
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النداء فلم دينعو من اتباعو عذر"، قال رسول هللا : "من مسع : ما ورد من حديث ابن عباس قال  -ٕ
قالوا: وما العذر اي رسول هللا؟ قال: "توف، أو مرض، مل يقبل هللا منو الصالة اليت صلى".رواه أبو داود 

 ومتكلم يف صحتو .

 على درجات : واخلوف فرع : 

 يف اجلانب العلمي وال العملي. بو فهذا ال يعمل ، توف وىم وشك -أ

 .وىذا ال يعمل بو كذلك،  وحكي اإلمجاع عليو ، توف ظن مرجوح وضعيف -ب

، ونصوص الشرع وىذا يعمل بو ابإلمجاع  ، توف حقيقي ويغلب على الظن وقوعو وىو راجح-ج
 .وقواعده تؤيده 

وابلتايل سيكون عدد ادلصلني يف ادلساجد  ،بسبب التباعد بني ادلصلني يف ادلساجد : ابعةساملسألة ال
 ؟لضيق ادلكان وحينئذ ىل جيوز تكرار اجلمعة يف ادلسجد الواحد يف صالة اجلمعة ، قليل 

مبنية على مسألة حكم تعدد اجلمعة يف البلد الواحد وىي زلل تالف بني  شبيهة أو ىذه ادلسألة
 :العلماء

، لعدم تكرار اجلمعة يف  مذىب ادلالكية والشافعية واحلنابلةادلنع إال عند احلاجة ، وىو  القول األول :
 .يف ادلدينة واخللفاء الراشدين عصر النبوة

 .ادلنع مطلقاً ، وىو قول عند ادلالكية ووجو عند الشافعية و رواية عند احلنابلة :القول الثاين 

، لعدم الدليل  عند ادلالكيةجيوز مطلقًا ، وىو مذىب عطاء واحلنفية وابن حزم وقول  : القول الثالث 
 .الذي دينع

 وىذا الذي يسعهم ويرفع احلرج عنهم .، األول : ألن ىذا الذي عليو عمل ادلسلمني  ،الراجح

 زلل تالف بني ادلعاصرين : حكم النازلة :

 وبعض جلان الفتوى يف أوراب . ،جيوز ، وبو أفتت جلنة الفتوى يف األزىر الشريف القول األول :

 .  ابن ابز مع اللجنة الدائمةال جيوز ، وبو أفىت الثاين :القول 
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 وذلك دلا يلي :  ،، وىو مقتضى مذىب اجلمهور اجلواز الراجح :

 الشريعة يف رفع احلرج . أنو يتوافق مع قواعد-ٔ

 .( واحلاجة تقدر بقدرىا )،  (أن األمر إذا ضاق اتسع: )أن من قواعد الشريعة -ٕ

 . مىت تيسر إقامتها بشروطها اجلمعة ، وال جيوز إسقاطها إال بدليل صحيح صريحأن األصل إقامة -ٖ

 .، لعدم ادلانع الشرعي أن القول األول يفضي إىل ترك اجلمعة ، وىو شلتنع شرعاً -ٗ

ىي انزلة وواقعة مل توجد يف كالم الفقهاء ، فإما نقيسها على تكرار اجلمعة يف البلد  سألةأن ىذه ادل-٘
فهي حتتاج إىل اجتهاد تاص ، وإذا كان كذلك ، الواحد ، وقد تقدم تقريرىا ، وإما نقول ليست مثلها 
 واألصل يف العبادة التوقيف . ،فقد تقدم تقريرىا ، وكون ذلك مل يوجد يف عصر النبوة

 والصورة ىذه غري موجودة يف عصر النبوة حىت نطبق قاعدة الًتك . ،أن السبب مل ينعقد فاجلواب : 

 ضوابط تكرار اجلمعة يف ادلسجد الواحد لضيق ادلكان : فرع :

 .تعذر إقامة اجلمعة يف مساجد أترى أو الصالة تارج ادلسجد تبعاً للجمعة األوىل -ٔ

 بقدرىا فال تكرر اجلمعة لغري حاجة وضرورة .احلاجة والضرورة تقدر  هأن ىذ-ٕ

 أن يكون قدر التكرار بقدر احلاجة فال تكرر اثلثة يف ادلسجد الواحد لغري حاجة وضرورة .-ٖ

 أن يكون العدد ادلكرر عدداً كبرياً وليس عدداً يسرياً .-ٗ

 . ومن يف حكمهم  أن يعود اإلذن يف ذلك إىل أىل الفتوى يف البلد-٘

 التكرار يف وقت صالة اجلمعة .أن يكون -ٙ

 ىل يصح أن يكون اإلمام واحداً يف اجلمعتني ؟ فرع :

نعم ، يصح ، فتكون الثانية يف حقو انفلة ، وىذا جيوز ، والتكرار للفريضة على أن تكون انفلة دلت 
أن معاذ بن جبل كان يصلي : »هنع هللا يضر قال  عن جابر بن عبد هللا، منها ما ورد عليو عدة نصوص شرعية

وإن ، رواه البخاري  .«العشاء اآلترة، مث يرجع إىل قومو، فيصلي هبم تلك الصالة ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا 
 وجد غري اإلمام األول كان أفضل وأوىل .
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االلتزام مبا يصدر من ويل األمر، ومن مجيع اجلهات شرعية وصحية وأمنية، وال جتوز ادلخالفة،  أخرياً:
أدلة وجوب الطاعة، والطاعة ىنا يًتتب على سلالفتها مفاسد، وضرر على النفس والغري، وحفظ لعموم 

 النفس ضرورة من ضرورات الدين، فالطاعة فيها آكد، وادلخالفة فيها أشد هنياً وإمثاً. 

ويرحم مواتىم وحيمي سائر  ،ويشفي مرضى ادلسلمني ،نسأل أن يرفع عن األمة البالء والوابء ويف اخلتام:
ادلسلمني، وأن يتقبل الصيام والقيام، ىو تري مسؤول وأكرم مأمول والصالة والسالم على الرسول صلى 

 .ٔ هللا عليو وسلم

                                                 

                                                           
1

مقتطعة من شرح عمدة الفقه للكاتب ، وهو غير مطبوع ، والمسائل هي مشتهرة في كتب أهل العلم ، وال تخفى  ههذا المبحث مسائل 

، وأشرت لبعض المراجع في ثنايا البحث ، وخاصة مع توفر وسائل  تكرار الجمعة لضيق المكان للغليقةبحث ، على طالب العلم
 البحث في عصرنا فيسهل الرجوع إليها .

 كتبو/ فهد بن حيىي العماري

 ى ٔٗٗٔ/ٚ/ٕٛ

 ى ٔٗٗٔ/ٜ/ٓٔ
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