بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب سؤال

التباعد يف الصالة بدعة يبوء احلكام إبمثها
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد،
ل متسائلني عن التباعد مرتين بني املصلي والذي جبانبه يف صالة اجلمعة واجلماعة ...ويقولون إن احلكام
إىل مجيع الذين أرسلوا إ ي
يف بعض بالد املسلمني يغلقون املساجد ،وعندما يفتحوهنا يُلزمون املصلني ابلتباعد مرتين ...وتربر السلطات ذلك أبن املريض معذور
فكما يصلي جالسا فيقاس عليه التباعد عن الذي جبانبه مرتين بل حىت لو مل يكن مريضا وإمنا خيشى املرض فيتباعد ...ويتساءلون هل
جيوز للحكام أن يلزموا املصلني ابلتباعد على النحو املذكور؟ أو هذا التباعد بدعة يبوء احلكام إبمثها؟ ويلح املتسائلون على معرفة
اجلواب...
وجوااب على تساؤالهتم أقول وابهلل التوفيق:
لقد سبق أن أصدران أكثر من جواب عن البدعة ،ولو تدبرها املتسائلون لتبني هلم اجلواب أبن التباعد على النحو املذكور هو

بدعة يبوء احلكام إبمثها إذا ألزموا الناس هبذا التباعد ،وبيان ذلك كما يلي:

أوال :أصدران يف  28رجب 1434هـ ،املوافق 2013/06/07م ،جاء فيه ...( :إن البدعة هي خمالفة أمر الشارع الذي وردت له
الشيء :اخرتعته ال على مثال".
كيفية أداء ،فالبدعة لغة كما يف لسان العرب" :املبتدع اليذي أييت أمرا على شبه مل يكن ،...وأبدعت ي
وهي يف االصطالح كذلك ،أي أن يكون هناك "مثال" فعله الرسول ﷺ وأييت املسلم خبالفه ،وهذا يعين خمالفة كيفية شرعية بيَّنها
ِ
س َعلَي ِه أَم ُرَان فَ ُه َو َرد» أخرجه البخاري ومسلم واللفظ
الشرع ألداء أمر شرعي ،وهذا املعىن هو مدلول احلديثَ « :وَمن َعم َل َع َمالا لَي َ
للبخاري .وهكذا فإن من سجد ثالث يف صالته بدل اثنتني فقد جاء ببدعة ،ألنه خالف فعل الرسول ﷺ ،ومن رمى مثاين حصيات
بدال من سبع على مجرات مىن فقد جاء ببدعة ألنه كذلك خالف فعل الرسول ﷺ ،ومن زاد على ألفاظ األذان أو أنقص منها فقد
جاء ببدعة ألنه خالف األذان الذي أقره رسول هللا ﷺ...
أما خمالفة أمر الشارع الذي مل ترد له كيفية أداء ،فهي تقع يف األحكام الشرعية ،فيقال عنها حرام ،أو مكروه ...إن كان خطاب
تكليف ،أو يقال ابطل أو فاسد ...إن كان خطاب وضع ،وذلك حسب القرينة املصاحبة لألمر...
ول ِ
هللا ﷺ «َ ...وَكا َن
مثال :أخرج مسلم َعن َعائِ َشةَ أم املؤمنني رضي هللا عنها وهي تصف صالة الرسول ﷺ ،قَالَتَ :كا َن َر ُس ُ
وع َل يسجد ،ح َّت يست ِوي قَائِما ،وَكا َن إِ َذا رفَع رأسه ِمن ال َ ِ
ي َجالِسا »...فهنا
إِ َذا َرفَ َع َرأ َسهُ ِم َن ُّ
َ َ َ َُ َ
سج َدةَ ،ل يَس ُجد َح َّت يَستَ ِو َ
الرُك ِ َ ُ َ َ َ َ
َ
يبني الرسول ﷺ أن املسلم بعد أن يرفع من الركوع ال يسجد حىت يستوي قائما ،وإذا رفع من السجود ال يسجد السجدة األخرى حىت
يستوي جالسا ،فهذه كيفية بينها الرسول ﷺ ،فالذي خيالفها يكون قد أتى ببدعة ،فإذا قام املصلي من الركوع مث سجد قبل أن
ُ
يستوي قائما فيكون قد أتى ببدعة ألنه خالف كيفية بيَّنها الرسول ﷺ.
ول ِ
ب ،وال ِفض ِ
ِ
لكن مثال أخرج مسلم عن عبادةَ ب ِن َّ ِ ِ
هللا ﷺ« :يَن َهى َعن بَي ِع ال َذ َه ِ
َة
ت َر ُس َ
َُ َ
الصامت ،قَ َال :إِِيين ََسع ُ
ب ِِبل َذ َه ِ َ
ِِبل ِفض ِ
ش ِع ِي ،والتَم ِر ِِبلتَم ِر ،وال ِمل ِح ِِبل ِمل ِح ،إَِّل َسو ِ
ش ِع ِي ِِبل َ
َةَ ،والبُ ِر ِِبلبُ ِرَ ،وال َ
اد ،فَ َقد
اد ،أَ ِو از َد َ
س َواءَ ،عين ا بِ َعي ،فَ َمن َز َ
َ
َ
َا
اء ب َ

أَرَب» ،فلو خالف املسلم هذا احلديث فباع الذهب ابلذهب بزايدة ،وليس وزان بوزن ،فال يقال إنه أتى بدعة ،بل يقال إنه ارتكب
حراما ،أي الراب.

واخلالصة :أن خمالفة الكيفية اليت يبينها رسول هللا ﷺ هي بدعة ،وخمالفة األمر املطلق للرسول ﷺ دون بيان الكيفية يقع يف
األحكام الشرعية :احلرام واملكروه ...الباطل والفاسد ...وذلك حسب الدليل) انتهى ...وقد أصدران أكثر تفصيال عن البدعة يف 08
ذو احلجة 1436هـ املوافق 2015/09/22م وكذلك أصدران أجوبة أخرى قبل وبعد ذلك وهي كافية وافية إبذن هللا.
اثنيا :وعليه فإن الدول يف بالد املسلمي إذا قامت إبلزام املصلي أن يتباعد الواحد عن الذي جبانبه مرتا أو مرتين ،سواء

أكان ذلك يف اجلمعة أو اجلماعة خشية العدوى ،خاصة دومنا أعراض َم َرضية ،فإهنا ترتكب بذلك إمثا عظيما حيث هذا التباعد
بدعة ،وذلك ألهنا خمالفة واضحة لكيفية الصفوف وتراصها اليت بيَنها رسول هللا ﷺ ِبألدلة الشرعية ومنها:

ِ
ِ ِ
 أخرج البخاري يف صحيحه َعن أَِب سلَيما َن مالِ ِِ
ين
ك ب ِن احلَُوي ِرث قَ َال ،أَتَـيـنَا النِ َّ
ُ َ َ
َّب ﷺ َوََن ُن َشبَـبَة ُمتَـ َقاربُون فَأَقَمنَا عن َدهُ عش ِر َ
ِ
ِ
ضر ِ
صلُّوا َك َما َرأَي تُ ُم ِون أ َ ِ ِ
لَيـلَةَ ...وَكا َن َرفِيقا َرِحيما« ...فَ َق َ
ت ال َ
ص َالةُ
وهم َوُم ُر ُ
ال ارِج ُعوا إِ َل أَهلي ُكم فَ َعل ُم ُ
وهم َو َ
ُصلي َوإ َذا َح َ َ
ِ
َح ُد ُكم ثَُ لِيَ ُؤَم ُكم أَكبَ ُرُكم».
فَ ليُ َؤذن لَ ُكم أ َ
ول َِّ
ِ
ِ
س ب ِن مالِك ،قَ َال :أُقِيم ِ
يموا
الصالَةُ فَأَقـبَ َل َعلَيـنَا َر ُس ُ
ت َّ
اّلل ﷺ بَِوج ِهه ،فَـ َق َال« :أَق ُ
 وأخرج البخاري يف صحيحه عن أَنَ ِ ََ
اصوا ،فَِإِن أ ََرا ُكم ِمن َوَر ِاء ظَه ِري».
ص ُفوفَ ُكمَ ،وتَ َر ُّ
ُ

 وأخرج مسلم يف صحيحه عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال َكا َن رس ُ ِص ُفوفَـنَا َح َّىت َكأََّمنَا يُ َس يِوي ِهبَا
ول هللا ﷺ يُ َس يِوي ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُّو َن
صد ُرهُ م َن َّ
ف ،فَـ َق َال« :عبَ َ
الص ِي
اح َح َّىت َرأَى أ ََّان قَد َع َقلنَا َعنهُُ ،مثَّ َخَر َج يَـوما فَـ َق َامَ ،ح َّىت َك َاد يُ َك يربُ فَـَرأَى َر ُجال َابداي َ
اد هللا لَتُ َ
الق َد َ
ص ُفوفَ ُكم ،أَو لَي َخالَِف َن هللا ب ي وج ِ
وه ُكم».
ُ
ُ
َُ َ ُُ
ول َِّ
ص ُّ
ف ال َم َالئِ َكةُ ِعن َد َرِّبَا؟»
 وأخرج مسلم أيضا يف صحيحه َعن َجابِ ِر ب ِن ََسَُرَة ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُص ُّفو َن َك َما تَ ُ
اّلل ﷺ« :أََّل تَ ُ
ول ِ
صِ
ص ُّ
ف».
ف ال َم َالئِ َكةُ ِعن َد َرِّبَا؟ قَ َ
فَ ُقلنَا َي َر ُس َ
اصو َن ِيف ال َ
وف األ َُو َل َويَتَ َر ُّ
ال« :يُتِ ُّمو َن ُّ
الص ُف َ
هللاَ ،وَكي َ
ف تَ ُ
ول َِّ
 وأخرج احلاكم ،وقال حديث صحيح على شرط مسلم .عن عب ِد َِّاّلل ب ِن َعمرو ،أ َّ
صفا
َن َر ُس َ
َ َ
ص َل َ
اّلل ﷺ ،قَ َالَ « :من َو َ
صفا قَطَ َعهُ َ
صلَهُ َ
اّللُ».
اّللَُ ،وَمن قَطَ َع َ
َو َ
ول َِّ
 وأخرج أمحد عن عب ِد َِِّ
ِ
ِ
اّلل ب ِن عُ َمَر أ َّ
ي
يموا ُّ
الص ُف َ
َن َر ُس ُ
ص ُفوف ال َم َالئِ َكة َو َحاذُوا بَ َ
َ َ
ص ُّفو َن بِ ُ
وف فَِإ َمنَا تَ ُ
اّلل ﷺ قال« :أَق ُ
ِ
ب وس ُّدوا اْلَلَل ولِينُوا ِيف أَي ِدي إِخوانِ ُكم وَّل تَ َذروا فُرجات لِل َ ِ
صلَهُ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َوَمن قَطَ َع
صف ا َو َ
ص َل َ
شيطَان َوَمن َو َ
َ ُ َُ
ال َمنَاك ِ َ ُ
ََ
َ
صفا قَطَ َعهُ َ
اّللُ».
َ
وهذا توضيح اتم من رسول هللا ﷺ لكيفية أداء الصالة مجاعة ،وكان الصحابة رضوان هللا عليهم يتقيدون بذلك ،فقد روى مالك
الص ُف ِ
يف املوطأ والبيهقي يف السنن الكربى أَ َن عُمر بن اْلَطَ ِ ِ
وف ،فَِإ َذا َجاءُوهُ فَأَخبَ ُروهُ أَن قَ ِد
"َي ُم ُر بِتَس ِويَِة ُّ
اب َرض َي هللاُ َعنهُ َكا َن َ
ََ َ
استَ َوتَ ،كبَ َر".
اثلثا :وّل يقال إن املرض املعدي هو عذر جييز التباعد يف الصالة ،ال يقال ذلك ،ألن املرض املعدي عذر لعدم الذهاب
للمسجد وليس عذرا ألن يذهب ويبتعد عن املصلي جبانبه مرتا أو مرتين!! فإن األمراض املعدية حدثت يف عهد رسول هللا ﷺ
(الطاعون) ومل يرد عن الرسول ﷺ أن املصاب ابلطاعون يذهب للصالة ويبتعد عن صاحبه مرتين ،بل هو معذور فيصلي يف بيته...
فاملنطقة اليت ينتشر فيها املرض تكثف معاجلتها جماان جبد واجتهاد برعاية الدولة ،وال ختتلط ابألصحاء ...يقول صلوات هللا وسالمه
عليه فيما أخرجه مسلم يف صحيحه عن أسامه بن زيد قال :قال رسول هللا ﷺ« :الطَاعُو ُن آيَةُ ِ
الرج ِز اب تَ لَى َ
اّللُ َع َز َو َج َل بِ ِه َانسا ِمن

ِعب ِ
اد ِه ،فَِإ َذا ََِسعتُم بِ ِه فَ َال تَد ُخلُوا َعلَي ِه َوإِ َذا َوقَ َع ِِبَرض َوأَن تُم ِّبَا فَ َال تَِف ُّروا ِمنهُ» .أي أن املريض مبرض معد ال خيتلط ابألصحاء
َ
ويوفر له العالج الكايف الوايف إبذن هللا .أما الصحيح فيذهب للمسجد يصلي اجلمعة واجلماعة كاملعتاد دومنا تباعد..
رابعا :وكذلك ّل يقال إن التباعد يف الصالة عند الوِبء يقاس على رخصة الصالة جالسا عند املرض ،فهذا ليس قياسا
شرعيا ،وذلك ألن املريض يصلي جالسا رخصة من هللا سبحانه أي لعذر وهو املرض ،واألعذار هي أسباب وليست علال ،فالشرع مل
يعللها بل جعل كل عذر منها عذرا للحكم الذي جاء عذرا له ال لغريه ،فهو يعترب عذرا خاصا ابحلكم الذي جاء له ،وليس عذرا عاما
لكل حكم؛ فهو غري مفهم وجه العلية؛ ولذلك ال يقاس عليه ،فالسبب خاص مبا كان سببا لوجوده ،وال يتعداه إىل غريه ،فال يقاس
عليه .وهذا خبالف العلة ،فإهنا ليست خاصة ابحلكم الذي شرع ألجلها ،بل تتعداه إىل غريه ،ويقاس عليها ..ومن هنا يتبني أن ما ورد
يف العبادات ،من كوهنا أسبااب وليست علال ،جيعل العبادات توقيفية ،ال تعلل وال يقاس عليها؛ ألن السبب خاص مبا كان سببا له.
خامس ا :ث إن الرخصة هي حكم من أحكام الوضع ،وهي خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد ابلوضع ،وما دامت هي نفسها

خطاب الشارع ،فال بد من أن يكون هناك دليل شرعي يدل عليها .فمثال ابلنسبة لصالة املريض جالسا فقد أخرج البخاري يف
ص ِل قَائِم ا فَِإن َل تَستَ ِطع
صحيحه عن عمران بن حصني رضي هللا عنه قال :كانت ب بواسري فسألت النب ﷺ عن الصالة فقالَ « :
فَ َق ِ
اعدا ،فَِإن َل تَستَ ِطع فَ َعلَى َجنب» ،فهذه رخصة أي عذر ورد الدليل الشرعي به ،وكل ما ورد فيه دليل شرعي أبنه عذر حلكم
معني يعترب عذرا ،وما مل يرد فيه دليل ال قيمة له ،وال يعترب عذرا شرعيا مطلقا ...وحيث ال دليل على أن للمريض أن يبتعد يف صالته
عن الذي جبانبه مرتا أو مرتين فإذن ال قيمة شرعا هلذا القول ،وال يصح ...فكيف إذا مل يكن مريضا بل فقط ألنه يتوقع املرض؟!
سادس ا :واْلالصة مما سبق هي كما يلي:
 -1إن تغيي الكيفية اليت بينها الرسول ﷺ للصالة تُ َع ُّد بدعة ،بل إن احلكم الشرعي يف هذه احلالة هو أن صحيح اجلسم

يذهب للصالة كاملعتاد يف صفوف مرتاصة ،ودومنا فرجات ،واملريض مبرض معد ّل يذهب فال يعدي غيه.

 -2فإذا أقفلت الدولة املساجد ،ومن ث منعت الناس األصحاء من أن يراتدوا املساجد للجمعة واجلماعات فتكون آمثة

إمثا كبيا لتعطيل صالة اجلمعة واجلماعة ،فاملساجد جيب أن تستمر مفتوحة للصالة كما بينها الرسول ﷺ.

 -3وكذلك إذا منعت الدولة املصلي من أداء الصالة وفق الكيفية اليت بيَنها رسول هللا ﷺ ،بل ألزمتهم التباعد مرتا أو

مرتين بي املصلي والذي جبانبه خشية العدوى ،خاصة دومنا أعراض َم َرضية ،فإهنا أتث بذلك إمث ا كبيا.

هذا هو احلكم الشرعي الذي أرجحه يف هذه املسألة ،وهللا أعلم وأحكم ...وإن أسأله سبحانه أن يهدي املسلمي إل أرشد

أمرهم ،وأن يعبدوه سبحانه كما أمر ،ويلزموا غرز رسوله ﷺ ،ويقيموا الشرع احلنيف دومنا حيد إبقامة اْلالفة الراشدة ...فإن يف
ذلك اْلي والنصر إبذن هللا الذي ّل يعجزه شيء يف األرض وّل يف السماء وهو العزيز احلكيم.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أخوكم
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