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 فتح املساجد دعن وإرشادات للساجدتوجيهات 

 الشيخ 

 السيد مراد سالمة 

 إقامة وتعطل فيهاواجلماعات كثر من شهرين تعطلت يف اجلمع أدام  إغالقيف اهلل بعد  اإلخوةأيها  بعد:أما 
زم نلت أنينبغي علينا  الساجد لذا أماميتم فتح املساجد  سوف وصالة العيدواالعتكاف صالة الرتاويح 

عليمات اليت هي من صيم الدين اإلسالمي بل ما عرف لدين على وجه األرض وضع تلك الضوابط تبال
سلم ودين اإلسالم الذي جاء به نبينا اهلمام صلى اهلل عليه  إال واألمراض الفاتكةانتشار األوبئة  والقواعد عند

 ذلك: وإليكم بيان

 املياه و ذلك تسوف يتم غلق أماكن الوضوء و دورا :ألنهاملسجد  إىل تأتي أنأوال : تطهر يف بيتك قبل 
نه أحيث  ه وسلم لنااملصلني  و هذا التوجيه ينبثق من تعليم النيب صلى اهلل علي إخوانكحفاظا عليك و على 

ض حامل للداء و ال يظهر عليه و ن الوضوء لرمبا ورد مصح على ممرض مبعنى رمبا يكون البعكالو مت فتح أم
ا َعْن َأِبي َسَلَمَة َسِمَع َأَب ،نه يصاب بذلك الوباءإاحلمامات  ف أوالوضوء  ميضأةيف  د املصح مكانه سواءربو

 (1()ُهَرْيَرَة َبْعُد َيُقوُل : َقاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم : اَل ُيوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ

حيمل  أنالة الص واجلماعة يف األمور اليت حتافظ على الفرد منو :عليهامحل معك مصليتك اليت ستصلي ا :ثانيا
ذلك  غريه منونفسه  حيفظوحتى  أخرال يصلي مكان  املسجد علىمعه مصليته اخلاصة اليت سيصلي عليها يف 

 املرض 

املرض من وسائل  ناحليطان ألوال  – األعمدة – الصواريمتس األبواب وال  أالقدر املستطاع  ثالثا: حاول
ُذوا َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخ}مرنا اهلل تعاىل بها يف قوله أخذ احلذر و احليطة اليت أو ذلك من   ائطواحلانتقاله 

 [11]النساء:  {ِحْذَرُكْم 

نه ال ضرر أتبني لنا  كلية نبويةصل من قاعدة أهذا  : وتصيبال تصاب و ال التزم بلبس الكمامة حتى  رابعا:
 َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت ، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلل َعلْيِه وَسلََّم َقَضى َأْن اَل َضَرَر َواَلث و ال ضرار كما يف احلدي

 (2) ِضَراَر.
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َضرَُّه اللَُّه َتَعاَلى  َواَل ِضَراَر َمْن َضارَّ َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقاَل اَل َضَرَر ،
 (3) َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اللَُّه َتَعاَلى َعَلْيِه

 حكم وضع الكمامة يف الصالة : 

فقد اتفق الفقهاء على كراهة التلثم يف الصالة للرجل واملرأة؛ حلديث أبي هريرة رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل 
 (4) رواه أبو داود وابن ماجه.صلى اهلل عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه يف الصالة. 

 إخراجذلك انه ال يتمكن من  والعلة يفشديد رجال قد تلثم جذب ذلك جذبا  رأى إذاسامل بن عبد اهلل 
 فال باس بذلك واخرج احلروفاحلروف فان كانت تلك لكمامات ال تؤثر يف القراءة 

 والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، 

 تغطية الفم واألنف،وقال احلنفية واحلنابلة: هو 

 وهو عند املالكية ما يصل آلخر الشفة السفلى، وعليه فصالة الرجل أو املرأة باللثام مكروهة،  

موع: أنها النووي يف اجمل ونص-ذلكأي يكره -وقال اخلطيب الشربيين: وأن يصلي الرجل متلثما واملرأة متنقبة 
 كراهة تنزيهيه ال متنع صحة الصالة. انتهى.

 فكيف بوباء خطري كفريوس كورونا  يضع اللثام على وجهه لشدة برد أنامحد رمحه اهلل  اإلمام زوقد أجا

  ويأثم تاركهلذا نرى أن ارتداء تلك الكمامات واجب من واجبات تلك النازلة 

  والتقبيل واملعانقة:من التسليم  خامسا: احذر

ذا إن املسلم إ.وسلم:  .إن السنة أن يصافح املسلم أخاه إذا لقيه يف احلاالت العادية لقوله صلى اهلل عليه 
صافح أخاه حتاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. رواه البزار وصححه األلباني يف صحيح الرتغيب 

 والرتهيب.

لى كراهته وذلك ملا رواه الرتمذي وحسنه: أن وأما التقبيل واالعتناق... لغري مناسبة فقد نص أهل العلم ع
رجاًل قال: يا رسول اهلل، الرجل منا يلقى أخاه أينحين له؟ قال: ال، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: ال، قال: فيأخذ 

 (5)بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
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 عن طرق إىلذلك الفريوس ينتقل من شخص  أنكورونا اليت عمت كثري من دول العامل تبني  ولكن نازلة 
وحافظا  ب ذلك حفاظا على النفسنجتي أنعلى املسلم  ينبغين إف والتقبيل لذاواملالمسة كثرية منها املصافحة 

  [195]البقرة:  {َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة} يقول واهلل تعاىلالغري  على

 من:التزم بتعليمات املسجد الذي ستصلي فيه  :سادسا

  لة:املسأ وإليك تأصيلمشروع للضرورة  مرأوهذا  املصلني:بني  وكذلك التباعدالتباعد بني الصفوف 

 قوالن:للعلماء يف ذلك 

 اء بلالعلماألربعة و عليه مجهور  األئمةو هذا باتفاق تسوية الصفوف و الرتاص بينها سنة  أن :القول األول
 استدلوا على ذلك َأَنٌس َقاَل ُأِقيَمِت الصَّاَلُة َفَأْقَبَل َعَلْيَنا ذلك وعلى  اإلمجاعحكى القرطيب رمحة اهلل تعاىل 

 (6).يَرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِبَوْجِهِه َفَقاَل َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم َوَتَراصُّوا َفِإنِّي َأَراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِر

ا َوَحاُذوا ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوَقاِرُبوا َبْيَنَه» َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم- َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل اللَِّه
 (1).«ِباأَلْعَناِق َفَوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه ِإنِّى أَلَرى الشَّْيَطاَن َيْدُخُل ِمْن َخَلِل الصَّفِّ َكَأنََّها اْلَحَذُف 

 (8()صَّاَلِةاَل : َسوُّوا ُصُفوَفُكْم َفِإنَّ َتْسِوَيَة الصُُّفوِف ِمْن ِإَقاَمِة الَعْن َأَنٍس ، َعِن النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َق

 واجباتهمن واجبات  ليسللشيء واملتمم  

 س النف وهو حفظكان لعذر شرعي  وخاصة إنالصفوف ال يؤثر على صحة الصالة  فالتباعد بني وعلى هذا

 القول الثاني قال بوجوب الرتاص بني الصفوف  

  .العلماء وغريهم من وابن حجر وابن تيميةابن حزم  وهو قول

لم َلُتَسوُّنَّ َقاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وس َيُقوُل:ْبَن َبِشرٍي  النُّْعَمان عنأيضا: ذلك  ومناجلمهور  واستدلوا بأدلة 
 (9)ُصُفوَفُكْم ، َأْو َلُيَخاِلَفنَّ اللَُّه َبْيَن ُوُجوِهُكْم.

 إثم من مل يتم الصفوف. البخاري: باببوب  
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لى اهلل عليه وسلم صَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَُّه َقِدَم اْلَمِديَنَة َفِقيَل َلُه َما َأْنَكْرَت ِمنَّا ُمْنُذ َيْوِم َعِهْدَت َرُسوَل اهلِل 
 (10)الصُُّفوَف.َما َأْنَكْرُت َشْيًئا ِإالَّ َأنَُّكْم اَل ُتِقيُموَن  َقاَل:

 وعدم التباعدب الرتاص وعند من قال بوج ة حتىحصحي وعدم الرتاص مع التباعدفالصالة حال  وعلى كل
 يلي:ملا 

 مع الضرورة  وال حرامواجب مع العجز  بالعجز فالواجب يسقط  كل-1

  والطهارةهذه قاعدة متفق عليها فجميع واجبات الصالة تسقط بالعجز كالقيام 

  والرتاصملصاحل فدرء املفاسد من الرتاص مقدم على مصلحة التصاف املفاسد مقدم على جلب ا درا-2

 تقرا القران باملسجد  أن أردت إذامعك مصحفك  سابعا: امحل

 ال ينتقل الفريوس من خالهلا  املصاحف حتى ومجع مجيعسوف يتم غلق مكتبة املسجد  ألنه

لضرر اق ااحل ريك منغحفاظا على  وصل فيه فالزم بيتك ااإلنفلونز أونك مريض بالربد أشعرت ب إذا ثامنا:
  وال ضرارضرر  وسلم: البهم لقوله صلى اهلل عليه 

ا بعيد الوباء اجلساليت كانت معهودة قبل حدوث  خلت املسجد فاحذر من التجمعات احللقاتد إذا تاسعا:
 مرت  صلي ال تقل عنامل وبني أخيكبينك  ولتكن املسافة

َعاَوُنوا َوَت}باب قوله تعاىل  من صالةجل تعقيم املسجد كل أاملسجد على التعاون من  إماممع  عاشرا: التنسيق
 [2]املائدة:  {َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى

من   و اخلطر لإلصابةحتى ال يتعرضوا : يف تلك الفرتة املساجد إىل األطفالاحذر من جلب  ادي عشر : احل
 صلى َر ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِلَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمباب قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ُل ِفي َأْهِلِه َراٍع اهلل عليه وسلم َيُقوُل : ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َفاإِلَماُم َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّج
ِدِه َراٍع ُة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة َوْهَي َمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدُم ِفي َماِل َسيَِّوْهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرَأ

عليه  َوْهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َقاَل َفَسِمْعُت َهُؤاَلِء ِمَن النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوَأْحِسُب النَِّبيَّ صلى اهلل
 (11)الرَُّجُل ِفي َماِل َأِبيِه َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه.وسلم َقاَل : َو
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