
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املصافحة يف زمن اجلائحة

 وبعد:وآله وصحبه والتابعني هلم إبحسان، احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد 
  .ابلفعل واملصافحة ابلقول : السالمفمما شرع للمسلمني عند التقائهم

 .ومناسبة احلال األمهيته؛ على املصافحةمقتصرًا احلديث يكون وس
 أن يقبض املسلم بيمينه على ميني أخيه. :املصافحةومعىن ️

 وعرفها ابن األثري يف النهاية بقوله: ))إلصاق صفحة الكف ابلكف، وإقبال الوجه على الوجه((.
 :اثبتة أحاديث من فيها ورد ومما ️
ل اليمن، قال رسول هللا صلى هللا عليه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، قال: ملا جاء أه ��

أنس: فهم أول من جاء ابملصافحة؛ وسلم: ))قد أقبل أهل اليمن، وهم أرقُّ قلواًب منكم((، قال 
 .[13212رقم يف مسنده  أمحد رواه]

وسلم: ))ما من  عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليهو  ��
 أبو داود يف سننه رواه] غَفر هلما قبل أن يفرتَّقا((؛ مسلَمنِي يلتقيان فيتصافحان، إال

 .[ح أيب داودصحي، وصححه األلباين يف  4343برقم
: أكانت املصافحة يف رضي هللا عنه قال: قلت ألنس بن مالكرمحه هللا عن قتادة و  ��

 .[6263 يف صحيحه برقم البخاريرواه ]«نعم»صلى هللا عليه وسلم؟ قال:  أصحاب النيب
 حكم املصافحة: ��

 ها بعد إلقاء السالم.لوحم ،املصافحة سنة عند التالقي
ينظر: ]قال اإلمام النووي رمحه هللا: )ُيستحبُّ املصافحُة عند التالقي، وهي ُسنٌَّة بال خالف( 

 .[115، صـ9يح مسلم بشرح النووي، جـصح
 املصافحة واجلائحة: ��

 .وغريهااملوازين الدنيوية على أهل األرض ت ابلعامل جائحة كوروان فقلبت حل  قد 
بعض لمن أهل العلم التفصيل والبيان واقتضت  ،مة نوازل أثرت على دينهمونزلت بسببها ابأل

 حكام بناء على آاثر هذه اجلائحة.األ



 اليت عاجلوا هبا بعض تلك النوازل:الفقهية هل العلم أومن قواعد 
 درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل. -            .الضرر يزال -
 .حتصيل أْعَلى املصلحتني بتفويت أْداَنمها، وارتكاب أْدََن املْفَسدتني ِلَدْفع أعالمها -
الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، ):  -رمحه هللا -يقول شيخ االسالم ابن تيمية  

وهذه أيضًا قاعدة  .[1/551منهاج السنة النبوية ]( وتعطيل املفاسد وتقليلها، حبسب اإلمكان
 فقهية معتربة عند العلماء.

خذ هبا وتطبيقها من قبل العلماء ووالة األمر أخذ د مبنية على األدلة الشرعية، واألقواعتلك و 
مما دل عليه  نفسه حرج جيوز للمسلم أن يقع يف فال ؛وتطبيق ملقتضى الشريعة ،أبمر شرعي

 .الشرع واقتضاه
عظم أة تتعلق بعبادات الناس يف ما هو يف قضااي كثري ، وبناء على ذلك صدرت فتاوى العلماء

 من املصافحة، مثل:
 ة يف البيوت عند اشتداد اجلائحة.إغالق املساجد واالكتفاء ابلصال -
 التباعد بني املصلني يف صالة اجلماعة. -
 وغري ذلك.. ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الصالة ]وقد كرهه بعض أهل العلم لغري حاجة[. -

؛ مراعاة لتلك القواعد الشرعية السابقة رهم هللا بهل فيها العلماء مبا بصَّ فص  كل هذه املسائل 
 وغريها.

 بناء عليها.فيها وصدرت توجيهات والة األمر 
 : مومن ذلك

بوت انتقال برتكها؛ لث -حفظهم هللا  -والة األمر توجيهات : فقد صدرت صافحةترك امل -
األدلة الشرعية والقواعد املرعية اليت سبقت بناء على  د ذلك أهل العلمأي  ، و الفايروس هبا طبياً 
 .اإلشارة إىل بعضها

مث النظر الصحيح يقتضي ترك املصافحة أيضاً: فاملصافحة والسالم قرينان متفقان يتضمنان 
فايروس فالنظر الشرعي السالمة واألمان، فمىت كانت املصافحة مظنة للعدوى وانتقال ال



متفقة ال الشريعة حكام أوالعقلي يقتضي املنع منها؛ ألن السالمة حينئذ يف تركها ال يف فعلها. و 
  واالضطراب واالختالف.منزهة عن التناقض خمتلفة، و 

حني وهو املصافحة ) الضرر هوما في، وهو السالم()مة ما فيه السالإابحة فال يكون يف الشريعة 
  .يف آٍن واحدلعدوى( لمظنة  تكون
أبوىل من عند تيقن الضرر أو رجحانه   -وهي سنة فقط وليست بواجبة - املصافحة ركت وليس

 .ن يشق عليه أو يضر بهإذا كا -وهو فريضة -ترك املريض للصوم 
انقياداً  ؛ابلقولعلى إلقاء السالم  واالقتصار، املصافحة تركاملسلم  فواجبُ : وعلى ذلك

للضرر  مر، ودرءً وألويل األ ،رسوله صلى هللا عليه وسلمطاعة لهلل و  طاعةً ملقتضى الشريعة، و 
 .املقدم على مصلحة املصافحة

 وهللا أعلم .، والزايراتاملناسباتيف ، و تأكد هذا يف املعايدة أايم العيدوي
 وما أمجل أن تتصافح قلوبنا قبل أيدينا.والعيد مجيل، 

 قبل أن ينطق اللسان ابلسالم ويبديه. ،وما أمجل أن َيْسلم اجلنان مما خيفيه
صاحل ومن اجلميع وتقبل مين ومنكم ، لكل خري وهدىوعلماءان ووالة أمران وفقين هللا وإايكم 

 األعمال.
 وعيدكم مبارك.

 .وبركاته والسالم عليكم ورمحة هللا
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