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  املساعد باجلامعة السعودية اإللكترونية أستاذ الفقه
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 هـ)١١/٠٣/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠١/١١/١٤٤١(قدم للنشر يف 

هذا البحث يعنـى بظـاهرة قديمـة ولكنهـا متجـددة، تعـم هبـا البلـوى يف فـرتات مـن المستخلص: 

ــة ال ــراض المعدي ــة واألم ــي األوبئ ــزمن، وه ــات، ال ــرادًا وجماع ــك هبــم أف ــيب البشــرية، فتفت ــي تص ت

وتجعلهــم يف حيــرة مــن أمــرهم، وتقلــب حيــاهتم رأســ� علــى عقــب، ويهــدف البحــث إلــى التعريــف 

باألوبئة يف اللغة واالصطالح، وذكر لمحة عن األوبئة التي اجتاحت البشـرية عمومـ�، وبيـان أحكـام 

خصوصــ�، وبيــان الحكــم الشــرعي للمســائل صــالة الجمعــة والجماعــة والعيــدين يف زمــن كورونــا 

وســلك الباحــث المــنهج االســتقرائي المعــروف، حيــث اســتقرأ المســائل المتعلقــة  المتعلقــة بــذلك.

بالموضوع من كتـب الفقـه، وقـام بجمعهـا وتحليلهـا، ثـم سـلك المـنهج الوصـفي يف توضـيح أقـوال 

رتجيح، وذكر يف الخاتمة أهـم نتـائج العلماء يف حكم تلك المسائل وذكر خالفهم فيها، مع األدلة وال

اختلـف الفقهـاء -١ أهـم النتـائج:و البحث وتوصياته، ثم وضـع فهـارس للموضـوعات والمصـادر.

واألطباء يف تعريف الوباء يف االصـطالح ولكـن ال تخـرج تعـاريفهم عـن أنـه مـرض شـديد العـدوى، 

هنـاك رأيـان يف الفـرق  -٢حـديث�. كالطاعون قديم�، وكورونا سريع االنتشار، وعادة ما يكون قاتالً،

الـراجح مـن  -٣بين الطاعون والوباء، أحدهما أهنما متطابقان، واآلخر أن بينهما عمـوم وخصـوص.

دخول  »ككورونا«أقوال أهل العلم: أنه يحرم على من كان به مرض معدي وخصوص� إذا كان قاتالً 

حـد سـواء، مـن غيـر كراهـة وذلـك  يجوز لبس الكمامة يف الصالة للرجـل والمـرأة عـل -٤المسجد.

يجوز للمصلين يف زمـن كورونـا حضـور الجماعـة يف المسـجد  -٥للحاجة وهي احرتاز من كورونا.

أهـم و والتباعد بـين المصـلي واآلخـر، وبـين الصـف والصـف، وهـذا أولـى مـن صـالهتم يف بيـوهتم.

واالسـتفادة ممـن قـبلهم  على الباحثين وطلبة العلم بحث المسائل الفقهية المعاصرةأن  التوصيات:

 وتزويد المكتبة بمسائل جديدة لم يسبق بحثها.

 الوباء، األوبئة، األمراض، المعدية، الطاعون.الكلمات االفتتاحية: 
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Abstract: This research means an old phenomenon, but it is renewable. The 
scourge prevails in periods of time, which are epidemics and infectious diseases that 
afflict mankind. On the epidemics that invaded mankind, with clarification of the 
legal approach in dealing with it, and clarification of the legal ruling of the issues 
related to it, and the position of contemporary medicine on them. 

The researcher will take the well-known inductive approach, as he reads the issues 
related to the topic from the books of jurisprudence, and collects and analyzes them, 
then the descriptive approach explains the scholars ’sayings regarding the rule of 
those issues and mentioned their differences in them, with evidence and weighting, 
and he mentions in the conclusion the most important results of the research and his 
recommendations, then puts Indexes of topics and sources, and God is the guardian of 
success. 

The most important results: 1 - The jurists and doctors differed on the definition of 
the epidemic in terminology, but their definitions do not depart from it: a highly 
contagious disease, a rapid spread, and usually fatal, such as the old plague, and a 
recent corona. 2- There are two opinions on the difference between the plague and the 
epidemic, one of which is that they The two are identical, and the other is that there is 
general and special between them.3- The most correct of the scholars ’sayings: It is 
forbidden for someone who has an infectious disease, especially if he is a murderer“ 
as a corona ”entering the mosque. To be certain at home in the time of Corona. 4 - It is 
permissible to wear a muzzle in prayer for both men and women, without hatred, 
because of the need, which is a precaution from Corona. 5- It is permissible for 
worshipers in Corona’s time to attend the congregation in the mosque and the spacing 
between the worshiper and the other, and between the class and the row, and this is 
the first of their prayers in their homes. 

Recommendations: Caring for a study of jurisprudence in general and in the 
medical fields in particular and clarifying the legal ruling in it for people so that they 
are aware of their matter. Contemporary jurisprudence issues and the benefit of those 
before them and providing the library with new issues not previously discussed. 

Key words: epidemic, epidemics, diseases, infectious, plague. 
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  مقدمة

 

رب العالمين، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خيـر عبـاد اهللا  الحمد هللا

 أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا البحث يدور حول نازلة معاصرة، لم يسبق أن مر العالم بمثلها، وهـي وبـاء 

  .)COVID-19كورونا (

   أهمية البحث:* 

(كورونـا)  علق البحث بحياة الناس يف العالم أجمع، فقـد انتشـر هـذا الوبـاءت -١

)19-COVID(  انتشار النار يف الهشـيم يف كـل بـالد العـالم بـال اسـتثناء، ويف ظـرف أيـاٍم

كثيرة، ففي آخر إحصائية لمنظمـة الصـحة العالميـة  قالئل طبق اآلفاق وحصد أرواح�

بلـدًا ومنطقـة منـذ  ١٩٦مليـون) إصـابة يف  ١٩٫٩بلغ عدد المصابين رسمي� أكثر من (

ألـف) شخصـ� حـول العـالم منـذ ظهـوره يف  ٧٣٢وعـدد الوفيـات ( .بدء تفشي الوبـاء

ومع انتشار هذا الوباء فاإلنسان معرض لإلصابة به  )١(الصين يف كانون األّول/ديسمرب)

 ألسباب كثيرة، فيحتاج لمعرفة أحكامها الشرعية.

د من النوازل العصرية، والسبب يف ذلك أنه قد اكتشفت إن هذا الموضوع يع -٢

أمراض معدية قاتلة لم توجد من قبل كاإليدز، واإليبوال، وسارس، وأنفلونزا الطيور، 

وغيرها كثير، ولكنها كانت محصورة يف مناطق معينة من العـالم، ولكـن هـذا المـرض 

لتأصيل لمعرفة الحكم يعد نازلة عمت العالم أجمع، فتحتاج إلى البحث والدراسة وا

                                           
 م.٢٦/٥/٢٠٢٠ https://n9.cl/4qt2انظر:    )١(
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 الشرعي فيها. 

ــي تمــس  -٣ ــة والت ــة باألوبئ ــاس لألحكــام الشــرعية المتعلق ــر مــن الن جهــل كثي

 عباداهتم ومعامالهتم.

االطالع على ما كتب حول موضوع كورونا من الناحية الطبية إلمكان تنزيل  -٤

 األحكام الشرعية عليه فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.

يف بحـث هـذا الموضـوع  -بـإذن اهللا  –لمية التي يمكن أن تتحقـق الفائدة الع -٥

 السيما يف مجال التأصيل الفقهي الذي يمكن بناء األحكام المستجدة عليه.

  مشكلة البحث:* 

تدور حول نازلة لم يسبق أن مر على البشرية مثلها يف صورهتا، وإن كانت األوبئة 

كورونا ( ض دون بع، وأما هذا الوباءقديمة الوقوع، ولكنها أصابت بعض جهات األر

19-COVID ( فقد عمت به البلـوى يف جميـع أقطـاع األرض ولـم يسـلم منـه بلـد، ممـا

تسـبب يف إصــابة ماليــين مــن البشــر ووفــاة مئــات اآلالف مــنهم، ممــا يســتدعي معرفــة 

أحكامه وما يرتتب عليه، وينشأ عن ذلك سـؤاًال رئيسـ� وهـو: مـا مفهـوم الوبـاء الـذي 

البشــرية جمعــاء؟ ومــا األحكــام المتعلقــة بــه والتــي ذكرهــا الفقهــاء يف كتــبهم، يصــيب 

ويتفرع عنه سؤاالن: ما األحكام المتعلقة باألوبئة يف صالة الجمعة والجماعـة والعيـد 

 يف البيوت؟ وما كيفية أدائها يف ظل وباء كورونا؟ 

 أهداف البحث:* 

 نماذج األوبئة التي سبقته. التعريف بكورونا وهل هو مرض أو وباء؟ مع ذكر - ١

 التأصيل الشرعي له وهل يقاس على ما ورد يف الشرع من أوجاع كالطاعون. -٢

 معرفة األحكام الشرعية المرتتبة عليه. -٣
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 األخذ باألسباب الشرعية يف الوقاية منه. -٤

 حدود البحث: * 

 صالة الجماعة والجمعة والعيد يف البيوت.

 الدراسات السابقة:* 

قف على كتاب مستقل يف أحكام األوبئـة خصوصـ� عنـد المتقـدمين، ولكـن لم أ

توجـد بعـض األحكـام كمســائل مفرقـة يف كتـب الفقــه وشـروح الحـديث، أو كــأبواب 

 وفصول من كتاب.

وأما المعاصـرون فوجـدت بعـض البحـوث والتـي تحـدثت عـن بعـض جوانـب 

 الموضوع منها:

ــام الشــرعية -١ ــم األحك ــان أله ــه األوبئــة: بي ــة  فق ــة بأزم ــد(المتعلق ) ١٩كوفي

م، جامعة كاي اإللكرتونيـة. تحـدث الباحـث ٢٠٢٠كنموذج، د.عامر محمد جلعود، 

عــن األوبئــة، وعــن موضــوعات لــيس لهــا عالقــة ببحثــي، مثــل: مبحــث نعمــة العافيــة 

والمحافظــة عليهــا. ومبحــث الرعايــة الصــحية للمــرض يف الوبــاء، وذكــر فيــه أحكــام 

رض من تغسيل وتكفين ودفن وغير ذلك. وهـذه المباحـث الموتى الذين حل هبم الم

كلها ليس لها عالقة ببحثـي، وتميـز بحثـي بأحكـام صـالة الجمعـة والجماعـة وصـالة 

 العيد يف البيوت يف زمن كورونا. 

جمعــ� ودراســة -األحكــام الفقهيــة المتعلقــة باألوبئــة التــي تصــيب البشــرية -٢

امعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة مقارنة، د.محمد بن سند الشاماين، مجلة ج

 .ـه١٤٤٠، ١٨ السبعة، العدد

ركز البحث على: أحكام األوبئة عموم� ولم يتطرق لوباء كورونا. ذكر األحكام 
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المتعلقة باألوبئة يف الجنائز: وذكر فيه حكـم غسـل المـوتى يف األوبئـة. ودفـن المـوتى 

األحكام المتعلقة باألوبئة يف المواريث وذكـر  باألوبئة يف قرب واحد إذا كانوا مجموعة.

 فيه: حكم التصرف بالثلث زمن األوبئة. الميراث يف األوبئة. وهذا ال عالقة له ببحثنا.

بينما ركز بحثي على وباء كورونـا وأثـره علـى أحكـام صـالة الجمعـة والجماعـة 

 وصالة العيد يف البيوت، فظهر الفرق.

الفقه اإلسالمي، عبـد اإللـه بـن سـعود السـيف، أحكام األمراض المعدية يف  -٣

 م، جامعة اإلمام محمد بن سعود.٢٠٠٤رسالة ماجستير 

ركز البحث على األمراض المعدية عموم� والتـي قـد ال تصـل إلـى حـد الوبـاء، 

والذي قد يتسبب بموت مئات اآلالف من البشر، بينما األمراض المعدية قـد تنحصـر 

، )١(ل إال عددًا محدودًا من البشر وال تعترب وباًء مثل سـارسيف منطقة من العالم وال تقت

 .)٢(واإليبوال

دراسة فقهيـة، رسـالة ماجسـتير يف -التدابير الوقائية من األمراض والكوارث -٤

 الفقه إليمان بنت عبد العزيز المربد، كلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود.

                                           
هو مرض تنفسي فيروسي ناجم عن فيروس كورونا المرتبط بالسارس. تم التعرف عليه ألول    )١(

دول  ٤خــالل تفشــي المــرض الــذي ظهــر يف الصــين وانتشــر إلــى  م٢٠٠٣مــرة يف هنايــة فربايــر 

 م. ١٠/٦/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abلصحة العالمية أخرى. انظر: موقع منظمة ا

، هـو: مـرض وخـيم »حمـى اإليبـوال النزفيـة«مرض فيروس اإليبـوال المعـروف سـابق� باسـم    )٢(

وينتقـل الفيـروس إلـى اإلنسـان مـن الحيوانـات الربيـة  يصيب اإلنسان وغالب� ما يكـون قـاتالً.

ر بين صفوف التجمعات البشـرية عـن طريـق سـريانه مـن إنسـان إلـى آخـر. انظـر: موقـع وينتش

 منظمة الصحة العالمية. مرض فيروس اإليبوال.
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ألمراض دون تقييدها بصفة الوباء، وأيضـا ركز البحث على التدابير الوقائية من ا

تحدث عن الكوارث كالحوادث والحروب وهذا ليس له عالقة ببحثـي وتميـز بحثـي 

 باألوبئة وخصوص� كورونا.

دراسـة فقهيـة، لخالـد بـن عيـد -أثر األمراض المعديـة يف أداء فريضـة الحـج -٥

 الجريسي، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

معينة وهـو أثـر األمـراض المعديـة علـى الحـج، وبحثـي  ركز البحث على مسألة

يتحدث عن وباء كورونا وأثره على أحكام صالة الجمعة والجماعـة وصـالة العيـد يف 

 البيوت. 

 منهج البحث:* 

 سلكت يف بحثي: المنهج االستقرائي، حيث استقرأت المسائل المتعلقة بالموضـوع

حسـب المـنهج الوصـفي، وفـق  من مصـادرها األصـيلة، ثـم قمـت بجمعهـا وتحليلهـا

 الخطوات التالية:

 جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظاهنا. -١

 تصوير المسألة قبل بيان حكمها. -٢

ذكر أقوال الفقهاء يف المسألة وبيان الخـالف فيهـا حسـب المـذاهب الفقهيـة  -٣

 األربعة.

 سببه. عرض أدلة األقوال وبيان وجه الداللة وذكر الراجح مع -٤

 عزو اآليات القرآنية وكتابتها بالرسم العثماين. -٥

تخريج األحاديث الواردة يف البحث والحكم عليها إن لـم يكـن الحـديث يف  -٦

 الصحيحين.
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ال أترجم للبلدان إال لحاجة، ألن ذلك يثقل الحواشي بما ليس مـن مقصـود  -٧

   للبحث. 

 خطة البحث:* 

 وخاتمة، على النحو التالي: ،مباحث قد قسمت البحث إلى مقدمة، وأربعة

 وتشتمل على: أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافـه، وحـدوده، والدراسـات  :مقدمة

 السابقة، وتقسيمات البحث (خطته)، ومنهجه. 

 :المبحث األول: تعريف األوبئة وتاريخها، وفيه أربعة مطالب 

 .المطلب األول: تعريف األوبئة لغة واصطالح� 

 :نبذة تاريخية عن األوبئة. المطلب الثاين 

 ) ١٩المطلب الثالث: تعريف كورونا-COVID(. 

 .المطلب الرابع: قياس األمراض الوبائية على الطاعون 

 :تعليــق الجمعــة والجماعــة وإغــالق المســاجد، وتــرك النوافــل يف  المبحــث الثــاين

 المساجد، وصالة النساء يف بيوهتن يف زمن الوباء، وفيه ثالثة مطالب:

 األول: تعليق الجمعة والجماعة وإغالق المساجد. المطلب 

 .المطلب الثاين: ترك النوافل يف المساجد 

  .المطلب الثالث: صالة النساء يف بيوهتن وعدم حضورهن للمسجد 

  المبحث الثالث: حكم إقامة الجمعة والعيد يف البيوت يف فـرتة وبـاء كورونـا، وفيـه

 مطلبان:

  يف البيوت يف زمن كورونا. المطلب األول: حكم إقامة العيد 

 .المطلب الثاين: حكم إقامة الجمعة يف البيوت يف زمن كورونا 
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 :ترك بعض ما يشرع يف الصالة بسبب كورونا، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الرابع 

 .المطلب األول: الصالة مع تغطية الفم واألنف 

  ،وفيه مسألتان:المطلب الثاين ترك مسافة بين المصلين، والتباعد بين الصفوف 

 المسألة األولى: ترك مسافة بين المصلين وعدم الرتاص. -

 المسألة الثانية: التباعد بين الصفوف. -

 .المطلب الثالث: الصالة بحائل على اليدين  

 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

وأسأل اهللا التوفيق والقبول وأن يكون هذا البحث خالص� لوجهه الكريم وصلى 

 اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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  األول المبحث

  وتاريخها األوبئة تعريف

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .المطلب األول: تعريف األوبئة لغة واصطالًحا* 

من وبأ: والوبأ: الطاعون بالقصر والمد والهمز. وقيل هو كـل مـرض  الوباء لغة:

ويجمع الممدود علـى أوبئـة مثـل متـاع «، )٢()ن َهَذا الَوَباَء ِرْجزٌ إِ (َوفِي اْلَحِديِث:  .)١(عام

وجاء الوباء على عدة معان منهـا: أنـه الطـاعون، وانـه  .)٣(»وأمتعة والمقصور على أوباء

كل مرض عام، وأنه التلف والهالك، واإليماء إلى الخلـف، يقـال أومـأت إلـى قـدامي 

 .)٤(وأوبأت إلى خلفي

أن الوبــاء: حقيقــة تغيــر الهــواء بــالعوارض «األنطــاكي:  وجــاء عــن الحكــيم داود

العلويــة، كاجتمــاع كواكــب ذات أشــعة والســفلية كــالمالحم وانفتــاح القبــور وصــعود 

                                           
 )، حرف الواو.١/١٨٩لسان العرب، ابن منظور (   )١(

وإسـناده صـحيح  ) من حـديث أسـامة بـن زيـد ٣٦/١٣٦أخرجه اإلمام أحمد يف المسند (   )٢(

)، رقـم ٤/١٧٣٨وأخرجه مسلم يف كتـاب السـالم، الطـاعون والطيـرة (على شرط الشيخين. 

) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، هبذا اإلسناد بلفظ: إن هذا الطـاعون رجـز ٢٢١٨(

 ).٢٢١٨)، رقم (٤/١٧٣٨ويف لفظ: إن هذا الوجع رجز. الطاعون والطيرة (

 .)و ب ء()، مادة: ٢/٦٤٦المصباح المنير، الفيومي (   )٣(

) مـادة: قـرف، ومجمـل اللغـة، ابـن فـارس ٤/٣٢٣انظر: غريب الحديث، القاسم بن سـالم (   )٤(

)١/٩١٥.( 
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األبخرة الفاسدة، وأسبابه مع ما ذكر تغير فصول الزمان والعناصر وانقالب الكائنات، 

ــة واأل ــزالت والحك ــدري والن ــى والج ــا الحم ــات، منه ــه عالم ــروا ل ــر وذك ورام وغي

 .)١(»ذلك

والوباء: كل مرض عام، «عرفه بعض الفقهاء المتقدمين بقوله:  :الوباء اصطالح�

وقــال بعــض هــو مــرض الكثيــر مــن النــاس يف جهــة مــن األرض دون ســائر الجهــات، 

 .)٢(»ويكون مخالفا للمعتاد من األمراض يف الكثرة وغيرها، ويكون نوعا واحدا

الـوبــاء: بــفتح الــواو الــمرض الــذي تفشــى «هاء: وجـاء فـي معجــم لــغة الــفق

 .)٣(»الناس، كالجدري والكوليرا وغيرهما وعـم الـكثير مـن

 وأما تعريفات المعاصرين للوباء فمنها:

كل مرض يصيب عددًا كبيرًا مـن النـاس، يف «تعريف الموسوعة الطبية الحديثة: 

لمرض عددًا عظيمَا من الناس يف منطقة واحدة، يف مدة قصيرة من الزمن، فإن أصاب ا

 .)٤(»منطقة جغرافية شاسعة سمي وباًء عالمي�

كل مرض شديد العدوى، سريع «وعرفه معجم اللغة العربية العاصرة بأن الوباء: 

 االنتشار من مكان إلى مكان، يصيب اإلنسان والحيوان والنبات، وعادة ما يكون قاتالً 

 .)٥(»كالطاعون

                                           
 وبأ. ). مادة:١/٤٧٨تاج العروس، الزبيدي (   )١(

 ).٤/١٥٥شرح مختصر خليل، الخرشي (   )٢(

 ).١/٤٩٨معجم لغة الفقهاء، القلعجي (   )٣(

 ).١٣/١٨٩٤الموسوعة الطبية الحديثة (   )٤(

 ).٣/٢٣٩٢معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار (   )٥(
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 بذة تاريخية عن األوبئة.المطلب الثاين: ن* 

مرت على المجتمعات البشـرية عـدة طـواعين وأوبئـة تسـببت يف مـرض ومـوت 

 ماليين من البشر ومن هذه األوبئة والطواعين:

فأثر فيهم حتـى  وأصحابه  الوباء الذي كان بالمدينة عند مقدم النبي  -١

نقله إلى الجحفة فانتقـل أهنم كانوا يصلون قعودًا من شدة الحمى، فدعا النبي ربه بأن ي

 .)٢()َقِدْمنَا الَمِدينََة َوِهَي َأْوَبُأ َأْرِض اهللاِ (: . قالت عائشة )١(إليها وسلم المسلمون منه

ثم أول طاعون وقع يف بالد المسلمين طاعون عمواس، وقع يف بالد الشام يف زمـن  - ٢

جمعتها يف جـزء، ويف اإلسالم عدة طواعين «، قال يف التوضيح: عمر بن الخطاب 

 موضع بالشام، مات منه معاذ وابنه »عمواس«وذكرت ما أدركناه أيض�، ومنها طاعون 

 .)٣(»وجميع أهله، ما بين الجمعة إلى الجمعة، واستشهد به أبو عبيدة، وكثير من المسلمين

وفشـا الطـاعون يف «بـالعراق، قـال يف الكامـل: » شيرويه بـن كسـرى«طاعون  -٣

 .)٤( »فهلك من الفرس أكثرهم ثم هلك هو - يه بن كسرىأي شيرو - أيامه

 - سنة تسع وستين - يف هذه السنة«قال يف الكامل:  »الجارف«ومنها طاعون  -٤

. سـمي )٥(»وقع طاعون الجارف بالبصرة وعليها عبيد اهللا بن معمر، فهلك به خلق كثير

                                           
 ).١/٥٩٠انظر: السيرة النبوية، ابن هشام (   )١(

)، ٣/٢٣أن تعـرى المدينـة ( أخرجه البخاري، كتاب فضـائل المدينـة، بـاب كراهيـة النبـي    )٢(

 ).١٨٨٩رقم (

 ).١٧/٤٥٩التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (   )٣(

 ).١/٤٥٠ل يف التاريخ، البن األثير الجزري (الكام   )٤(

 ).٣/٢٨٩السابق ( صدرالم   )٥(
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 .)١(جارفا ألنه كان ذريعا، جرف الناس كجرف السيل

كان  -  أي سنة ست وثمانين -  وفيها«فتيات، جاء يف تاريخ اإلسالم: طاعون ال - ٥

 .)٢(»طاعون الفتيات، سمي بذلك ألنه بدأ يف النساء، وكان بالشام وبواسط وبالبصرة

ولم تبـق داًرا وال قريـة  ،هـ، فمات أكثرهم....٢١٨الوباء العظيم بمصر سنة  -٦

 .)٣(إال مات أهلها

أن فقـد النـاس  إلىهـ، فمات منه خلق كثير ٢٨٨نة وقوع الوباء بأذربيجان س -٧

ما يكفنون به الموتى، فكفنوا يف األكسية واللبود، ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من يدفن 

 .)٤(الموتى، فكانوا يرتكوهنم مطروحين يف الطرق

 .)٥(عن حفر القبور هـ حتى عجز الحفارون٤٠٦وقوع الوباء يف البصرة سنة  -٨

هــ يف بــالد الهنــد وغزنــة وكثيـر مــن أعمــال خراســان ٤٢٣ســنة وقـوع الوبــاء  -٩

وجرجان والري وأصبهان ونواحي الجبل والموصل، وخرج من أصبهان يف مدة قريبة 

 .)٦(أربعون ألف جنازة، وجاء كتاب من الموصل أنه مات بالجدري أربعة آالف صبي

ور ُتَسّد عل٤٢٥وقوع الوباء بفارس سنة  -١٠  .)٧(ى أصحاهباهـ، حّتى كانت الدُّ

                                           
 )، مادة جرم.١/٢٦٢النهاية يف غريب الحديث واألثر، البن األثير الجزري (   )١(

 ).٦/١٣تاريخ اإلسالم، الذهبي (   )٢(

 ).١٥/٢٧انظر: المصدر السابق (   )٣(

 ).١١/٣٥٤ن جرير الطربي (، اب»تاريخ الرسل والملوك«تاريخ الطربي    )٤(

 ).١٥/١١١المنتظم يف تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي (   )٥(

 ).١٥/٢٣٠المصدر السابق (   )٦(

 ).٢٩/٣٠تاريخ اإلسالم، ابن الجوزي (   )٧(
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هــ لمـا وصـل ملـك األلمـان إلـى أنطاكيـة ٥٨٦وقوع الوباء يف أنطاكية سنة  -١١

أخذها من صاحبها، وأودع فيها خزائنه، وفشا فيهم الوباء حتى لم يسلم من كل عشرة 

 .)١(واحد، ولم يخرجوا من أنطاكية حتى ملؤوها قبوراً 

لوبـاء وفنـي مـن أهـل دمشـق هـ وفيها اشتد ا٦٥٤وقوع الوباء يف الشام سنة  -١٢

 .)٢(خلق ال يحصى

 وأما ما وقع من األوبئة يف العصر الحديث فمنها:

والذي انتشر يف أوروبا وأهلك ثلث سـكاهنا  »الطاعون«وباء الموت األسود  -١

 .)٣(يف منتصف القرن الرابع عشر الميالدي

س يف وبـــاء الحمـــى الصـــفراء يف فيالدلفيـــا ونيويـــورك، والكـــوليرا والتيفـــو -٢

% من مجمل وفيات العـالم خـالل ٥كاليفورنيا ويف أفريقيا وصلت نسبت الوفيات إلى

 .)٤(القرن التاسع عشر الميالدي

* * * 

                                           
 ).١/٤٢٢زبدة الحلب يف تاريخ حلب، البغدادي (   )١(

 ).١/٩١ذيل مرآة الزمان، اليونيني (   )٢(

 ).٢٢/١٢٢ديورانت (قصة الحضارة،    )٣(

 .https://n9.cl/512u6انظر: موقع أطباء بال حدود الشرق األوسط:    )٤(
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 .)COVID-١٩(المطلب الثالث: تعريف كورونا * 

 ما هو فيروس كورونا؟ -

فيروسات كورونا هـي سـاللة واسـعة مـن الفيروسـات التـي قـد تسـبب المـرض 

ن. ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونـا تسـبب لـدى البشـر للحيوان واإلنسا

أمراض تنفسية ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل 

ــة  ــة التنفســية الحــادة الوخيم ــرس) والمتالزم ــط التنفســية (مي متالزمــة الشــرق األوس

 .)١()١٩-فيدكو((سارس). ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض 

 ؟)١٩-كوفيد( ما هو مرض كورونا -

: هو مرض معد، يسببه آخر فيروس تـم اكتشـافه مـن سـاللة )١٩-كوفيد(مرض 

فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضـه قبـل 

، الموافـق كـانون ـهـ١٤٤١بدء تفشيه يف مدينة ووهـان الصـينية يف ربيـع الثـاين مـن عـام

اآلن إلى جائحة تؤثر على العديـد  )١٩-كوفيد(. وقد تحّول م٢٠١٩ول/ ديسمرب األ

 .)٢(من بلدان العالم

 ؟)١٩-كوفيد(ما هي أعراض مرض  -

ــر شــيوع� لمــرض  ــل األعــراض األكث ــد(تتمث الحمــى واإلرهــاق  يف  )١٩-كوفي

األخــرى األقــل شــيوع� ولكــن قــد ُيصــاب هبــا  والســعال الجــاف. وتشــمل األعــراض 

والصـداع، والتهـاب الملتحمـة،  المرضى: اآلالم واألوجـاع، واحتقـان األنـف،  بعض 

                                           
 م. ١٠/٦/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abانظر: موقع منظمة الصحة العالمية    )١(

 المصدر السابق.   )٢(
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أو تغيـر  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفـح جلـدي  وألم الحلق، واإلسهال، 

تكـون هـذه األعـراض خفيفـة وتبـدأ بشـكل  لون أصابع اليدين أو القـدمين. وعـادة مـا 

 .)١(بأعراض خفيفة جدا يشعروا إال ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن  تدريجي. 

* * * 

                                           
 م.١٠/٦/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abظر: موقع منظمة الصحة العالمية ان   )١(
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٧٩٧ 

 .المطلب الرابع: قياس األمراض الوبائية على الطاعون* 

اختلف العلماء هل كل وباء طاعون؟ أو أن الطاعون نـوع مـن أنـواع الوبـاء علـى 

 قولين:

، )٢(، والنـووي)١(وذهب إليه جمع من المحققين: كالقاضـي عيـاضالقول األول: 

، والزبيـدي، وغيـرهم. وهـو أن بينهمـا عمـوم وخصـوص، )٤(ن حجـر، واب)٣(وابن القيم

فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، ويعني ذلك أن الطاعون نوع من الوباء. قال 

الزبيدي: الطاعون نوع من أنواع الوباء وفرد من أفـراده، وعليـه األطبـاء، والـذي عليـه 

لوبـاء: وخـم يغيـر الهـواء فتكثـر المحققون من الفقهـاء والمحـدثين أهنمـا متباينـان، فا

بسـببه األمـراض يف النـاس، والطـاعون هـو الضـرب الـذي يصـيب اإلنـس مـن الجـن، 

 .)٥(وأيدوه بما يف الحديث: أنه وخز أعدائكم من الجن

وقــال ابــن القــيم: والتحقيــق أن بــين الوبــاء والطــاعون عمومــا وخصوصــا فكــل 

ض العامة أعم مـن الطـاعون فإنـه طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا، وكذلك األمرا

واحد منها، والطـواعين خراجـات وقـروح وأورام رديئـة حادثـة يف المواضـع المتقـدم 

ذكرها. قلت: هـذه القـروح واألورام والجراحـات هـي آثـار الطـاعون وليسـت نفسـه، 

ولكن األطباء لما لم تدرك منه إال األثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. والطاعون يعـرب 

                                           
 ).٧/١٣٢إكمال المعلم، القاضي عياض (   )١(

 ).١٤/٢٠٤شرح النووي على مسلم، النووي (   )٢(

 ).٤/٣٨زاد المعاد، ابن القيم (   )٣(

 ).١٠٢ل الماعون، ابن حجر (ص)، بذ١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر (   )٤(

 ).٣٥/٣٥٤انظر: تاج العروس، الزبيدي (   )٥(
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 ثالثة أمور:به عن 

 : هذا األثر الظاهر، وهو الذي ذكره األطباء. أحدها

، الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح، حديث أنس  والثاين:

 .)١()الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ ُمْسلِمٍ (قال:  عن النبي 

قـال: قـال  : السبب الفاعـل لهـذا الـداء، وقـد ورد يف حـديث أسـامة والثالث

الطَّاُعوُن ِرْجٌز َأْو َعـَذاٌب ُأْرِسـَل َعَلـى َبنِـي إِْسـَرائِيَل َأْو َعَلـى َمـْن َكـاَن (: سول اهللا ر

َدْعـَوُة (، َوَجـاَء َأنَّـُه: )٣()َأنَّـُه َوْخـُز اْلِجـنِّ ( :، وورد فِي حـديث أبـي موسـى )٢()َقْبَلُكمْ 

 . )٤()َنبِيٍّ 

 واستدلوا بما يأيت:

قال، قال رسول  ن ال يدخل المدينة فعن أبي هريرة : إن الطاعوالدليل األول

اُل (: اهللا  جَّ ـاُعوُن، َوَال الـدَّ ، أمـا الوبـاء )٥()َعَلى َأْنَقاِب الَمِدينَِة َمالَئَِكٌة َال َيـْدُخُلَها الطَّ

 ، وقد وقـع يف)٦()َقِدْمنَا الَمِدينََة َوِهَي َأْوَبُأ َأْرِض اهللاِ (: فيدخلها بدليل حديث عائشة 

                                           
)، وأخرجه ٥٧٣٢)، رقم (٧/١٣١أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون (   )١(

 ).١٩١٦)، رقم (٣/١٥٢٢مسلم، كتاب اإلمارة، باب بيان الشهداء (

 قـمر )،٤/١٧٣٧رة والكهانـة ونحوهـا (أخرجه مسـلم، كتـاب السـالم، بـاب الطـاعون والطيـ   )٢(

)٢٢١٨.( 

ــه ١/٥٠)، والحــاكم يف المســتدرك (٤/٤١٧أخرجــه أحمــد يف المســند (   )٣( )، وصــححه ووافق

 ).٤٢٣١( )، رقم٢/٧٧٩الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح الجامع الصغير وزياداته (

 ).٤/٣٦زاد المعاد يف هدي خير العباد، ابن القيم (   )٤(

 ).١٨٨٠)، رقم (٣/٢٢البخاري، كتاب الحج، باب ال يدخل الدجال المدينة (أخرجه    )٥(

 سبق تخريجه يف المطلب الثاين من المبحث األول.  ) ٦(
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الوباء بالمدينة، ومات بسببه الناس موت� ذريع�، فعن أبي األسود، قال:  زمن عمر 

، والنــاس يــدخلون )١()َأَتْيــُت الَمِدينَــَة َوَقــْد َوَقــَع بَِهــا َمــَرٌض َوُهــْم َيُموُتــوَن َمْوًتــا َذِريًعــا(

مـن المدينة ويخرجون منها، ولم يذكر أحد من العلماء أن الطاعون وقـع هبـا يف عصـر 

 .)٢(العصور

 فلـيس ،)٤( )الِجنّ  مِنَ  َأْعَدائُِكمْ  َوْخزُ ( أنه ورد فقد ،)٣(سببه خصوص الدليل الثاين:

 .الوحي به أخرب سبب ألنه السبب؛ يف الطاعون يشابه وباء أي هناك

 يف يقـع فإنـه األوبئـة، مـن غيـره عـن بـه اإلصـابة موضـع اخـتالف: الثالث الدليل

 كل وليس الجسد، من الرخوة األماكن ويف األرنبة وعند ناألذ وخلف اإلبط يف األكثر

 .)٥( كذلك وباء

 ،الرب عبد وابن، الفراهيدي أحمد بن كالخليل العلم أهل بعض ذهب: الثاين القول

 الخليـل فقـال الوبـاء وأما«: النووي قال. طاعون وباء كل أن إلى ،الجزري األثير وابن

 . )٦(»الطاعون هو وغيره

                                           
 ).٢٦٤٣)، رقم (٣/١٦٩أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز؟ (   )١(

، مـا رواه الواعـون يف )١٠/١٩١)، فتح الباري، ابن حجـر (٣/٤٩٥انظر: المفهم، القرطبي (   )٢(

 ).١٦٠-١٥٩أخبار الطاعون، السيوطي (ص

)، أحكــام ١٠٤)، بــذل المــاعون، ابــن حجــر (ص١٠/١٣٣انظــر: فــتح البــاري، ابــن حجــر (   )٣(

 ).٩٥األمراض المعدية يف الفقه اإلسالمي، عبد اإلله السيف (ص

 انظر: المطلب الرابع من المبحث األول.   )٤(

 ).٤/٣٧)، زاد المعاد، ابن القيم (٧/١٣٢القاضي عياض ( انظر: إكمال المعلم،   )٥(

 ).١٤/٢٠٤شرح النووي على مسلم، النووي (  ) ٦(
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 :منها ةبأدل واستدلوا

 كثــرة أوقـاٍت  يف يكثـر شـامٌل، عـامٌ  مــوٌت  عنـه يكـون الطـاعون إن: األول الـدليل

 .)١(الوباء وكذا المعهود عن خارجة

 .)٢(فتهلك واألبدان األمزجة له فتفسد الهواء، له يفسد الطاعون إن :الثاين الدليل

دليل أن عمر بن ب )٣(إن الطاعون يكثر عند الوباء، ويف البالد الوبيئة الدليل الثالث:

َفَأْظِهْر (أن يخرج من معه من المسلمين مكان الوباء بقوله:  الخطاب أمر أبا عبيدة 

ةٌ   .)٤()مِْن َأْرِض اْألُْرُدنِّ َفإِنََّها َعِميَقٌة َوبَِيٌة إَِلى َأْرِض اْلَجابَِيِة َفإِنََّها ُنْزَهٌة َنِديَّ

 إن: وغيـره أحمـد بـن الخليـل كقـول اللغـة علمـاء بقـول اسـتدلوا الدليل الرابـع:

 .)٥(الطاعون هو الوباء

 أنـواع مـن نوع وأنه الوباء من أخص الطاعون أن وهو :األول القول هوالراجح: 

 مـن وسـالمتها أدلـتهم لقـوة وذلـك طاعونـ�، وباء كل وليس وباء طاعون فكل الوباء،

 :يأيت بما الثاين القول أدلة وتناقش االعرتاض

                                           
)، وإكمـال المعلـم، ٥/١٧٣)، والمحلـى، ابـن حـزم (٦/٢١١انظر: التمهيد، ابـن عبـد الـرب (   )١(

 ).٧/١٣٢القاضي عياض (

 ن.)، مادة: طع٣/١٢٧النهاية يف غريب الحديث، ابن األثير (   )٢(

 ).٣/١٦٥)، والقانون يف الطب، ابن سينا (٤/٣٥زاد المعاد، ابن القيم (   )٣(

)، قـال الـذهبي يف التلخـيص: علـى شـرط الشـيخين، ٣/٢٩٥أخرجه الحـاكم يف المسـتدرك (   )٤(

). والجابية: قرية من أعمال دمشق. ٢٧٢: بذل الماعون (ص»إسناد صحيح«وقال ابن حجر: 

 .)٢/٩١انظر: معجم البلدان (

 انظر: المطلب الرابع من المبحث األول.   )٥(
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  ون بســبب الهــواء لكــان عامــ� للنــاس والحيوانــات، لكــن إنــه لــو كــان الطــاع -١

نجد أنه يصيب الكثير من الناس والحيـوان، لكـن ال يصـب بـه الجميـع فهنـاك مـن لـم 

 يصب.

 إن الطاعون يقع يف أعدل الفصول، ويف أصح البالد هواًء وأطيبها ماًء. -٢

الطـاعون إن فساد الهواء يؤدي إلى تغير األخـالط، وإلـى كثـرة األمـراض، و -٣

 يقتل دون مصاحبته لعوارض ممرضة، أو لمرض يسير.

إنه لو كان بسبب فساد الهواء لكان عام� لجميع البدن، والطاعون يحدث يف  -٤

 جزء خاص من البدن كاإلبط وخلف األذن.

لو كان بسبب فسـاد الهـواء لـدام يف األرض واسـتمر؛ ألن الهـواء يصـح تـارة  -٥

 .)١(على غير قياس فقد يأيت سنة، ويبطأ سنواتويفسد أخرى، والطاعون يأيت 

وأمــا اســتداللهم بقــول أهــل اللغــة فقــد ضــعفه المحققــون مــن أهــل العلــم  -٦

والصـحيح الـذي قالـه المحققـون أنـه « كالزبيدي وابن القـيم والنـووي، قـال النـووي:

مـرض الكثيـرين مــن النـاس يف جهــة مـن األرض دون سـائر الجهــات ويكـون مخالفــا 

ن أمــراض يف الكثــرة وغيرهــا ويكــون مرضــهم نوعــا واحــدا بخــالف ســائر للمعتــاد مــ

 .)٢(»األوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة

                                           
)، والنهايـة ١٠٦-١٠٥)، وبذل الماعون، ابـن حجـر (ص٤/٣٨انظر: زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

)، وأحكــام ١٠/١٣٣)، وفـتح البــاري، ابـن حجـر (٣/١٢٧يف غريـب الحـديث، ابــن األثيـر (

 ) بتصرف.٩٦األمراض المعدية يف الفقه اإلسالمي، السيف (ص

)، ٣/١٢٧)، والنهايــة يف غريــب الحــديث، ابــن األثيــر (٤/٣٨انظــر: زاد المعــاد، ابــن القــيم (   )٢(

 ).١٠/١٣٣)، وفتح الباري، ابن حجر (١٠٦-١٠٥وبذل الماعون، ابن حجر (ص
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ما عليه المحققون من العلماء، وهو أن الطاعون أخص من الوباء وأنـه  والراجح

نوع من أنواع الوباء، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون�، وهذا هو الموافـق لمـا 

ألطباء من أن الوباء أعّم من الطاعون، فالوباء هو المرض المعدي يهاجم توصل إليه ا

عددًا من الناس يف منطقة معينة ويف زمن واحد، فإذا انتشر يف أكثر من منطقة أو مجتمع 

 فيقال وباء الكوليرا، وباء كورونا وهلم جرًا. )١(»جائحة«سمي 

ــاء كــل إنَّ : قــال مــن أنَّ  الخــالف ثمــرات ومــن ــر طــاعون، وب  مــن الطــاعون فغي

 هبـا فـالموت وأحكامـه، خصائصـه، تأخـذ بسـببها المـوت يعـم التي الوبائية األمراض

 اسـم الطـاعون إن إذ ذلـك، وغيـر المسـلمين، من هبا للمصابين رحمة وتكون شهادة،

 عنـدهم األوبئـة كـل ألن غيـره، فيهـا يشـاركه بـل لـه ليست فخصائصه عام مرض لكل

 .طواعين

ــاء بــأن العلــم أهــل مــن ققــينالمح قــول علــى وأمــا  وأن الطــاعون مــن أعــم الوب

 ال غيـره عـن تميـزه خصـائص للطـاعون يكـون ولـذلك الوباء، أنواع من نوع الطاعون

 .وباء أو مرض أي فيها يشاركه

 الوبائية؟ األمراض من غيره فيها يشاركه ال الطاعون خصائص كل هل لكن

ـــذكر المطهـــرة الســـنة جـــاءت ـــره دون للطـــاعون محـــددة خصـــائص ب  مـــن غي

 وشـهادة رحمـة، ككونـه فيه، للرأي مجال ال الخصائص هذه من كان فما ،)٢(األمراض

 بوبــاء المصــاب إن يقــال فـال غيــره، عليــه يقــاس فـال  النبــي دعــوة وأنــه للمـؤمنين،

                                           
 ).٢٣/١٠٨انظر: الموسوعة العربية العالمية (   )١(

 ).٤/٣٨لقيم ()، زاد المعاد، ابن ا١٠/١٣٣انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٢(
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٨٠٣ 

 للرأي التي الخصائص يف الكالم وإنما مثالً، شهيد )٢(المالريا أو، )١(الكوليرا أو كورونا

 أو الوبــاء، بلـد مــن الخـروج عــن كـالنهي ظـاهرة، حكــم علـى شــتمالهاال مجـال، فيهـا

 .)٣(الطاعون ومنها األوبئة جميع على ينطبق وهذا عليه القدوم

* * * 

                                           
الكوليرا: عدوى حادة تسبب اإلسـهال وقـادرة علـى أن تـودي بحيـاة الُمصـاب هبـا يف غضـون   ) ١(

 https://n9.cl/kk6abساعات إن ُتِركـت مـن دون عـالج. انظـر: موقـع منظمـة الصـحة العالميـة 

 م.١/٨/٢٠٢٠

ه طفيليات التي تنتقل بين البشر من خـالل لـدغات أجنـاس بعـوض المالريا: مرض فتاك تسّبب   )٢(

 م.١/٨/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abاألنوفيلة الحامل لها. انظر: موقع منظمة الصحة العالمية 

 ).٩٧انظر بتصرف: أحكام األمراض المعدية يف الفقه اإلسالمي، عبداإلله السيف (ص   )٣(
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  نيالثا المبحث

   المساجد في النوافل وترك المساجد، وإغالق والجماعة الجمعة تعليق

  الوباء زمن في بيوتهن في النساء وصالة

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: تعليق الجمعة والجماعة وإغالق المساجد.* 

 أقـوال أصـح يف واجبة أهنا والصحيح الجماعة، صالة وجوب يف العلماء اختلف

 يــرتك أن لــه هــل كورونــا كوبــاء معــد، بمــرض أصــيب مــن حكــم مــا ولكــن، )١(العلمــاء

                                           
 اختلف العلماء يف صالة الجماعة على أقوال:    )١(

حكـم بأفضـلية  أهنا سنة مؤكدة عند المالكية، وهـو روايـة عنـد الحنفيـة، ألن النبـي األول:   

  أخرجــه  )صــلينا يف رحالنــا(صــالة الجماعــة علــى صــالة الفــذ، ولــم ينكــر علــى اللــذين قــاال: 

) حـديث رقـم ١/١٥٧جماعـة يصـلي معهـم (أبو داود، باب فيمن صـلى يف منزلـه ثـم أدرك ال

)، ١/٣٧١) وصححه األلبـاين. ولـو كانـت واجبـة ألنكـر عليهمـا، انظـر: ابـن عابـدين (٥٧٥(

 ).٣٩٦، ١/٣١٩)، وحاشية الدسوقي (٣٨٨والطحطاوي على مراقي الفالح (ص

َما مِْن (: أهنا فرض كفاية عند الشافعية يف الصحيح من المذهب. واستدلوا بقول النبي الثاين:   

ـْيَطاُن، َفَعَلْيـَك  ـالَُة إِالَّ َقـِد اْسـَتْحَوَذ َعَلـْيِهُم الشَّ  بِاْلَجَماَعـِة َثالََثٍة فِي َقْرَيٍة َوَال َبْدٍو َال ُتَقـاُم فِـيِهُم الصَّ

ْئُب اْلَقاِصــيَةَ  )، رقــم ١/١٥٠( أخرجــه أبــو داود مــن حــديث أبــي الــدرداء  ).َفإِنََّمــا َيْأُكــل الــذِّ

 ).١/٣١٠)، ومغني المحتاج (١/٢٢١ه األلباين. انظر: القليوبي ()، وحسن٥٤٧(

أهنا واجبة، فيأثم تاركها بال عذر ويعزر وترد شهادته وهو قول الحنابلة، واستدلوا  الثالث:  

 ،]١٠٢[النساء:            للوجوب بقوله تعالى: 

= أن النبي  فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، وبما ورد يف حديث أبي هريرة 
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٨٠٥ 

 بمرضه؟ المصلين يؤذي أن من خوفا بيته، يف ويصلي والجماعة الجمعة

 :حالين من يخلو ال اإلنسان به يصاب الذي المعدي رضالم

 طريـق عن ينتقل ال ألنه وذلك للمصلين، ضرر بسببه يحصل أال :األولى الحالة

 حضــور لــه فيبــاح، )١()C( الوبــائي الكبــد بالتهــاب كالمصــاب المالمســة، أو المخالطــة

 .)٢(المرض من كالسليم ألنه الجماعة؛

 طريـق عـن ينتقـل ألنـه للمصـلين؛ وضـررٌ  أذيـة هبسـبب يحصـل أن: الثانيـة الحالة

                                           
الَِة َفتَُقاَم، ُثمَّ آُمَر َرُجالً ُيَصلَِّي بِالنَّاِس، ُثمَّ َأْنَطلَِق بِِرَجاٍل َمَعهُ ( قال:= ْم َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر بِالصَّ

َق َعَلْيِهْم بُُيوَتُهْم بِالنَّارِ ُحَزٌم مِْن َحَطٍب إِلَ  الََة َفُأَحرِّ أخرجه البخاري،  ).ى َقْوٍم َال َيْشَهُدوَن الصَّ

)، ٢٤٢٠)، رقم (٣/١٢٣باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة (

)، وبحديث ٢٥٢)، رقم (١/٤٥١ومسلم، باب الذين يتخلفون عن صالة الجماعة والجمعة(

رجل أعمى، فقال: يا رسول اهللا، إنه ليس لي قائد يقودين إلى  قال: أتى النبي  ة أبي هرير

 أن يرخص له، فيصلي يف بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: المسجد، فسأل رسول اهللا 

الَةِ؟( ) ٢٥٥)، رقم (١/٤٥٢أخرجه مسلم ( ).َفَأِجْب ( َقال: َنَعْم َقال: )،َهل َتْسَمُع النَِّداَء بِالصَّ

قول الحنابلة لقوة أدلته  والراجحوإذا لم يرخص لألعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى. 

)، والمغني، ابن قدامة ١/٤٥٤وضعف المعارض لها. انظر: كشاف القناع، البهويت (

 ).٢/٤٢٢)، واإلنصاف، المرداوي (٢/١٧٦(

ــد    )١( ــد  )C(التهــاب الكب ــاب الكب ــروس الته ــببه في ــدي يس ــرض كب ــو م ــبب )C(ه ــن أن يس : يمك

الفيروس عدوى التهاب كبد حادة ومزمنـة علـى حـد سـواء، تـرتاوح يف الوخامـة بـين المـرض 

الخفيف الذي يستمر أسابيع قليلة إلى المرض الخطير طيلة العمر. انظر: موقع منظمة الصحة 

 . https://n9.cl/kk6abالعالمية 

 ).٩٧: أحكام األمراض المعدية يف الفقه اإلسالمي، عبد اإلله السيف (صانظر   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف
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 المالمسـة أو الهـواء طريـق عـن تنتقل التي الوبائية كاألمراض المالمسة، أو المخالطة

 .)٢(حالي� وكورونا ،)١(وسارس ،والجدري ،والجذام ،كالطاعون

 :أقوال ثالثة وفيها العلماء بين خالف محل الصورة فهذه

 ويمنع والجماعة، الجمعة وحضور المسجد خولد عليه يحرم إنه :األول القول

 وشيخ ،)٥(المنذر ابن واختيار ،)٤(الحنابلة عند ورواية ،)٣(المالكية مذهب وهو. ذلك من

 .)٦(تيمية ابن اإلسالم

 :يأيت بما واستدلوا

 المجــذوم، مــن بــالفرار األمــر علــى الدالــة الصــحيحة األحاديــث: األول الــدليل

 ال(:  وقولـه ،)٧()األََسدِ  مِنَ  َتِفرُّ  َكَما الَمْجُذومِ  مِنَ  َوفِرَّ ( : قوله ومنها عنه، والبعد

                                           
  تعد متالزمة االلتهاب التنفسـي الحـاد الـوخيم (سـارس) مرًضـا تنفسـي�ا معـدًيا وأحياًنـا مميتًـا.    )١(

. ويف خـالل بضـعة أشـهر، انتشـر سـارس يف ٢٠٠٢ظهر سارس ألول مرة يف الصين يف نوفمرب 

ــوقعين. انظــر: موقــع مــاي كلينــكجميــع أنحــاء العــالم،    محمــوًال بواســطة مســافرين غيــر مت

 https://n9.cl/cq04n م١٥/٥/٢٠٢٠ 

 .)٩٧ص( أحكام األمراض المعدية يف الفقه اإلسالمي، السيف :انظر   )٢(

)، ١٨٤-٢/١٨٢لمواق المالكي ()، والتاج واإلكليل، ا٦/٤٢٣( التمهيد، ابن عبد الرب :انظر   )٣(

ــاين ( ــأ، الزرق ــب: ١/٦٣وشــرح الموط ــن حبي ــرف واب ــنهم مط ــة وم ــض المالكي ــار بع   ). واخت

)، ٢/١٨٢أن عليهم الجمعة فقط ويمنعون من غيرها من الصـلوات. انظـر: التـاج واإلكليـل (

 ).٤١٣)، والطرق الحكمية (ص٢/١٨٤)، ومواهب الجليل(١/٣٨٩وحاشية الدسوقي (

 ).٢/٣٠٤)، واإلنصاف، المرداوي (٩/٣٤١ر: المغني، ابن قدامة (انظ   )٤(

 ).١/١١٦انظر: اإلقناع، ابن المنذر(   )٥(

 ).٤/٦٠٥انظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية (   )٦(

 ).٥٧٠٧حديث رقم ( ،)٧/١٢٦أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (   )٧(
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٨٠٧ 

 َقـدْ  إِنَّـا(: ثقيـف وفد يف الذي المجذوم للرجل  وقوله ،)١()ُمِصّح  َعَلى ُمْمِرٌض  ُيْوَردْ 

 .)٢()َفاْرِجعْ  َباَيْعناك

 ذي وكـل المجـذوم، مباعـدة وجـوب علـى األحاديـث هـذه دلـت :الداللـة وجه

 فـدلت لهـا، مخالفـة الجماعـة مـع للصـالة حضـوره ويف مجالسته، وترك عدية،م عاهة

 مـن ثقيـف وفـد يف المجذوم منع كما دخولها، من ويمنع لها، حضوره عن النهي على

 .المدينة دخول

 ومــن المسجــد، دخـول مـن المجـذوم منـع حيـث  عمـر فعل: الثاين الدليل

 .)٣(بالناس االختـالط

 عـن النهـي علـى دليـل المسـجد دخـول مـن للمجذوم مرع منع أن :الداللة وجه

 بنشـر هبـم ويضـر يـؤذيهم ذلك ألن للناس ومخالطته والجماعة الجمعة صالة حضور

 .بينهم المرض

  : النـاس مـع تطـوف رآهـا لمـا المجذومـة للمـرأة  عمـر قـول: الثالـث الدليل

 .)٤()فجلست لك خيراً  لكان بيتك يف جلست لو الناس، تؤذي ال اهللا أمة يا(

ــه ــة وج ــه :الدالل ــع  إن ــذوم من ــول مــن المج ــجد، دخ ــر كمــا المس ــرأة أم  الم

                                           
 ).٢٢٢١)، حديث رقم (٤/١٧٤٣ طيرة (أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى، وال   )١(

 ).٢٢٣١)، رقم (٤/١٧٥٢أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه (   )٢(

)، وشــرح النــووي علــى مســلم، النــووي ٧/٨٥انظــر: إكمــال المعلــم، القاضــي عيــاض (   )٣(

 ).١٠/٢٠٥)، وفتح الباري، ابن حجر (١٤/١٧٣(

ــد    )٤( ــن عب ــتذكار، اب ــر: االس ــرب (انظ ــاين (٤/٤٠٧ال ــأ، الزرق ــرح الموط ــرق ٢/٥٣١)، ش )، الط

 ).٤١٢الحكمية، ابن القيم (ص
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ــالجلوس ــا البيــت، يف ب ــواف مــن ومنعه ــع الط ــي النــاس؛ م ــل ال ك  أذى مــنهم يحص

 فكان ينكر ولم الصحابة، بمحضر ذلك وكان المسألة، يف صريح نص وهو للمصلين،

 .إجماع�

 أكـل لمن الجماعة وحضور سجدالم دخول عن النهي على القياس: الرابع الدليل

 كـل مـن األذى حصـول بجـامع كريهـة، رائحة له مما نحوهما أو كراث� أو بصالً  أو ثوم�

 َبَصـًال، َأوْ  ُثوًمـا َأَكـَل  َمـنْ (:  اهللا رسـول قال: قال  عبداهللا بن جابر رواه لما منهما،

 َهـِذهِ  مِـنْ  َأَكـَل  َمنْ (:  وقال ،)١()َبْيتِهِ  فِي ْلَيْقُعدْ وَ  -  َمْسِجَدنَا َفْليَْعَتِزْل : َقاَل  َأوْ  -  َفْليَْعَتِزْلنَا

َجَرةِ   منـع يف العلـة أن علـى  فـنص ،))٢(الثُّـوم بِـِرْيِح  ُيْؤِذْينَـا وال َمْسِجَدنَا، َيْقَربَنَّ  َفالَ  الشَّ

 وجـدت حيثمـا الحكـم يعتـرب أن فوجـب ،)٣(للنـاس أذيتـه المسـجد دخـول من الثوم آكل

 وصـاحب ،)٥(وإخراجـه الصـالة مـن منعـه وجـب المصـلون منـه يتـأذى مـا فكـل ،)٤(العلة

 .)٦(بالحكم أولى فهو والبصل، الثوم آكل من أذى وأكثر أعظم ونحوه الجذام

                                           
) ١/١٧٠أخرجــه البخــاري، كتــاب األذان، بــاب مــا جــاء يف الثــوم النــيء والبصــل والكــراث (   )١(

 ).٨٥٥حديث رقم (

أو  أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب هني مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كراثـا   )٢(

 ).٥٦٢) حديث رقم (١/٣٩٤( نحوها

ــد الــرب (   )٣( ــن عب ــد، اب ــن رشــد (٦/٤٢٣انظــر: التمهي ــان والتحصــيل، اب ، )٦١-١٨/٦٠)، والبي

 ).٢٦٨-١٢/٢٦٧)، وتفسير القرطبي (٦/١٤٨وعمدة القارئ، العيني (

 ).١/٤٦١البيان والتحصيل، ابن رشد (   )٤(

 ).١٢/٢٦٧انظر: تفسير القرطبي، القرطبي (   )٥(

)، اإلعالم بفوائـد ١/٢٣٦)، مغني المحتاج، الشربيني (٦/٤٢٣انظر: التمهيد، ابن عبد الرب (   )٦(

 =)، التاج واإلكليل،٢/٥٣١)، شرح الموطأ، الزرقاين (٣/٤١١عمدة األحكام، ابن الملقن (
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  بن طالب الشنقيطيحممد د. 

  

٨٠٩ 

 المسلمين وأذى للمسلمين، عظيم� أذى حضوره يف إن :الخامس الدليل

  : تعالى قال بمكروه، وليس )١(محرم               

                      :٥٨[األحزاب[. 

 ،)٢(الحنفيـة مـذهب وهـو منعـه، ويستحب الجماعة حضور له يكره: الثاين القول

 .)٤(الصحيح على والحنابلة ،)٣(والشافعية

 :يأيت بما واستدلوا

 إن حيـث المسـلمين أذى تحـريم على تدل التي األول القول أدلة :األول الدليل

 ، شعبة بن المغيرة لحديث الكراهة إلى التحريم صرفوا ولكنهم التحريم، ظاهرها

 المسجد دخلت فلما بركعة، ُسبقت وقد  اهللا رسول مصلى فأتيت ثوم� أكلت: قال

 مِـنْ  َأَكـَل  َمـنْ (: قـال تهصـال  اهللا رسـول قضى فلما الثوم، ريح  اهللا رسول وجد

َجَرةِ  َهِذهِ  ـا ِريُحـُه، َأوْ  ِريُحَهـا َيْذَهَب  َحتَّى َيْقَرَبنَّا َفَال  الشَّ ـَالةُ  ُقِضـَيِت  َفَلمَّ  إَِلـى ِجْئـُت  الصَّ

ي َواهللاِ  اهللاِ، َرُسـوَل  َيا: َفُقْلُت  ، اهللاِ  َرُسولِ   ُكـمِّ  يفِـ َيـَدهُ  َفَأْدَخْلـُت : َقـاَل  َيـَدَك، َلُتْعطَِينـِّ

ْدِر، َمْعُصوُب  َأَنا َفإَِذا َصْدِري إَِلى َقِميِصي  .)٥()ُعْذًرا َلَك  إِنَّ : َقاَل  الصَّ

                                           
 ).٢/٢٧٦)، حواشي الشرواين على تحفة المنهاج، الشرواين (٢/١٨٢المواق المالكي (=

  )، المغنـي، ١٧٨-١٨/١٧٧)، التمهيـد، ابـن عبـد الـرب (١٢/٢٦٤المحلى، ابـن حـزم ( انظر:   )١(

 ).٢٧/٣٠٢)، مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٩/٣٤١ابن قدامة (

)، وحاشـية، ١/٦٥٩)، والـدر المختـار، الحصـفكي (٢١/٢٦٧انظر: عمدة القاري، العيني (   )٢(

 ).١/٦٦١ابن عابدين (

 ). ١/٢٩٧)، مغني المحتاج، الشربيني (٢/١٩٩انظر: المجموع، النووي (   )٣(

 ).٢/٣٠٤)، اإلنصاف، المرداوي (٩/٣٤١انظر: المغني، ابن قدامة (   )٤(

 =). قال المنذري: يف إسناده أبو هالل تكلم٣٨٢٦)، رقم:(٣/٣٦١أخرجه أبو داود يف سننه (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف

� �

٨١٠  

 يخرجـه فلـم ثومـ� أكـل وقد المسجد، يف  المغيرة ترك  إنه :الداللة وجه

 علـى يدل مما المسجد، من ألخرجه للتحريم النهي كان فلو ،)ُعْذراً  َلَك  إِنَّ (: له وقال

 .)١( للكراهة يالنه أن

 :به االستدالل جهة ومن سنده جهة من :جهتين من الدليل هذا على اعرتض

 غير فيه تكلم الراسبي، هالل أبو سليم بن محمد سنده يف فإن: سنده جهة من أما

 سـليم بـن محمـد«: النسـائي وقال ،)٢( الضعفاء يف البخاري فذكره العلم أهل من واحد

 .)٤(»المتين بذاك ليس«: حبان ابن حاتم أبو وقال ،)٣(»بالقوي ليس الراسبي هالل أبو

 ،)٥( مهدي بن كعبدالرحمن العلم أهل من واحد غير عنه حّدث أنه: عليه وأجيب

: فيـه حبان ابن قال ،)٧(وغيره داود أبو ووثقه ،)٦(»لين فيه صدوق«: معين بن يحيى وقال

 خالفـت التـي األخبـار مـن بـه انفـرد مـا تـرك الراسـبي هـالل أبـي يف إليـه أميل والذي«

                                           
  بـــاب )، وابـــن خزيمـــة يف صـــحيحه، ٥/٣٣٠فيـــه غيـــر واحـــد. مختصـــر ســـنن أبـــي داود (=

)، وصححه األلباين يف الجـامع الصـحيح ٣/٨٦الرخصة يف أكله عند الضرورة والحاجة إليه (

)٢/١٠٥١.( 

 ).٢/٣٥)، الفروع، ابن مفلح (٩/٣٤١انظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).١٠٢انظر: الضعفاء الصغير، البخاري (ص  ) ٢(

 ).٩٠انظر: الضعفاء والمرتوكون، النسائي (ص   )٣(

 ).٦/١٦٨ن االعتدال، الذهبي (ميزا   )٤(

ـــن عـــدي ١٠٢انظـــر: الضـــعفاء الصـــغير، البخـــاري (ص  ) ٥( )، الكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال، اب

)٦/٢١٢.( 

 ).٦/٢١٢)، والكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي (٤/٧٤انظر: الضعفاء الكبير، العقيلي (   )٦(

 ).٧/٣٦٠زان، ابن حجر ()، لسان المي٣٢٥انظر: سؤاالت أبي عبيد اآلجري، اآلجري (ص   )٧(
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  بن طالب الشنقيطيحممد د. 

  

٨١١ 

 يخالف لم التي الروايات من به انفرد ما وقبول الثقات، وافق بما واالحتجاج الثقات،

 .)١(»مناكير فيها ليس األثبات فيها

 المغيـرة، بن سليمان أيض� رواه بل بالرواية ينفرد لم  المغيرة حديث يف وهو

 ،)٣(»ثبـت ثبـت المغيـرة بـن انسـليم« :أحمـد اإلمـام قال ،)٢(الصحيحين رجال من وهو

 محــدث صــححه وقـد اهللا، شــاء إن صـحيح فالحــديث ،)٤(»ثقـة ثقــة« :معـين ابــن وقـال

 .)٥(األلباين الشيخ العصر

 يف منــه أقــوى بأحاديــث معــارض فالحــديث: بــه االســتدالل جهــة مــن وأمــا

ــديث وغيرهمــا، الصــحيحين ــن جــابر كح ــداهللا ب ــدْ (: الصــحيحين يف  عب  يف َوْلَيْقُع

ُجلِ  مِنَ  ِريَحُهَما َوَجدَ  إَِذا ، اهللاِ  َرُسوَل  َرَأْيُت  َلَقدْ (:  عمر وحديث ،)٦()تِهَبيْ   فِي الرَّ

 .معارضتها على يقوى فال )٧()اْلَبِقيعِ  إَِلى َفُأْخِرَج  بِهِ  َأَمرَ  اْلَمْسِجِد،

 :عليه يعرتض أن ويمكن

 األحاديـث هـذه بـين والجمـع الجمـع، تعـذر عنـد إال الرتجـيح إلـى يصـار ال إنه

                                           
 ).٢/٢٨٣انظر: المجروحين، ابن حبان (   )١(

 ).١/١٢٦تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، الحاكم ( :انظر   )٢(

 ).١٢/٧٢)، هتذيب الكمال، المزي (٤/١٤٤الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (   )٣(

 ).١٢/٧٢هتذيب الكمال (   )٤(

 .)٢/١٠٥١الجامع الصحيح، األلباين (   )٥(

) رقـم ١/١٧٠أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب ما جاء يف الثوم النيء والبصل والكـراث (   )٦(

)٨٥٥.( 

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب هني مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كراثـا أو    )٧(

 ). ٥٦٧)، رقم (١/٣٩٦نحوها (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف

� �

٨١٢  

 غيـر مـن المسـجد دخـول بصـالً  أو ثومـ� أكـل لمـن يكـره إنه: يقال بأن وذلك ممكن،

 .عذر من إال الدخول عن النهي فاألصل عذر،

 :عنه يجاب أن ويمكن

 وهـي للمصـلين، أذيتـه الصـالة حضـور من البصل أو الثوم آكل هني علة أنب -١

 .ال أو بعذر له أكله كان سواء حاصلة

 إنــك أي ،)عــذراً  لــك إن(: للمغيــرة  وقولــه ،)١(التحــريم ظــاهره هــيالن إن -٢

 هنـي علـة أن ذلك على يدل الصالة، حضورك يف معذور ال الحكم معرفة لعدم معذور

 المغيـرة مـن حاصـلة وهـي للمصـلين أذيتـه الصـالة حضـور مـن البصـل أو الثـوم آكل

)٢(. 

 وهـو المسـجد، يف وأدائها ةوالجماع الجمعة إتيان من يمنع ال إنه :الثالث القول

 مـن العيـد دقيـق ابـن إليـه ومـال ،)٤(المالكيـة مـن دينـار بـن وعيسـى ،)٣(الظاهرية مذهب

 .)٥(الشافعية

 :باآليت واستدلوا

 يقــرب أن مــن والكــراث والبصــل الثــوم آكــل هنــى  النبــي أن: األول الــدليل

                                           
 ).٢/٣٥١مفلح ( )، الفروع، ابن٩/٣٤١انظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

ــووي (   )٢( ــووي علــى مســلم، الن ــه ١٤/٩انظــر: شــرح الن ــة يف الفق )، وأحكــام األمــراض المعدي

 ).١٦٩اإلسالمي، عبد اإلله السيف (ص

 )، ألن صالة الجماعة فرض عين عند الظاهرية.٣/١٠٤انظر: المحلى، ابن حزم (   )٣(

 ). ٩/٤١٠البيان والتحصيل، ابن رشد ( :انظر   )٤(

 ). ١/٣٠٣ظر: إحكام األحكام، ابن دقيق العيد (ان  ) ٥(
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٨١٣ 

 َهــِذهِ  َمـنْ  َكـَل أَ  َمــنْ (:  اهللا رسـول قـال: فقــال الثـوم، عـن  أنــس سـئل المسـجد،

َجَرِة،  َأَكـَل  َمـنْ (: قـال  النبـي عـن  جـابر وعن )١()َمَعنَا ُيَصلِّي َوَال  َيْقَرَبنَّا، َفَال  الشَّ

 وجـد وإذا ،)٢()َبْيتِـهِ  فِـي َوْلَيْقُعـدْ  - َمْسـِجَدَنا َفْلَيْعَتـِزْل : َقاَل  َأوْ  - َفْلَيْعَتِزْلنَا َبَصًال، َأوْ  ُثوًما

 المصـاب كـان ولو ،)٣(البقيع إلى فأخرج به ُأمِرَ  المسجد يف الرجل من ريحها  النبي

 دل  يبينـه لـم فلمـا زمانـه، يف وجـوده مـع ، لبينـه ذلـك يف داخل ونحوه بالجذام

 .)٤(يمنع وال به يعذر ال أنه على

 دخـول من والبصل الثوم آكل هني علة أن به استدللتم فيما ذكر  بأنه :ونوقش

ـا َتَتَأذَّى اْلَمَالئَِكةَ  َفإِنَّ ... (: فقال للمصلين أو للمالئكة ذىاأل حصول هو المسجد  مِمَّ

ا(: رواية ويف ،)٥()آَدمَ  َبنُو مِنْهُ  َيَتَأذَّى ْنُس  مِنْهُ  َيَتَأذَّى مِمَّ :  هريرة أبي حديث ويف ،)٦()اْإلِ

                                           
أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب َنْهُي من أكل ثوم� أو بصالً أو كراثـ� أو    )١(

 ).٥٦٢)، رقم (١/٣٩٣نحوهما (

)، رقم ١/١٧٠أخرجه البخاري، كتاب اآلذان، باب ما جاء يف الثوم النيء والبصل والكراث (   )٢(

)٨٥٥.( 

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب هني مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كراثـا أو    )٣(

 ). ٥٦٧)، رقم (٢٢٥نحوهما (ص

 ).٤/٢٠٣( ،)٤٩-٤/٤٨انظر: المحلى، ابن حزم (   )٤(

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب هني مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كراثـا أو    )٥(

 ).٥٦٥)، رقم (١/٣٩٤نحوهما (

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب هني مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كراثـا أو    )٦(

 ).٥٦٣)، رقم (١/٣٩٥نحوهما (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف

� �

٨١٤  

 المؤذيـة المعديـة اضاألمـر مـن ونحوه بالجذام والمصاب ،)١()الثُّومِ  بِِريِح  ُيْؤِذَينَّا َوَال (

 الثــوم ضــرر ألن األولــى قيــاس وهــذا ،)٢(ومتحقــق أعظــم أذاه إذ بــالنهي أولــى للنــاس

 فمنــاط بالقيــاس تقولــون ال كنــتم وإن بــاق فضــرره الجــذام بخــالف يــزول، والبصــل

 .للمصلين منه أذًى  حصول الحكم

 مـع بالبيـت تطـوف رآهـا لمـا المبـتالة للمـرأة قـال  عمـر قـول :الثـاين الدليل

 .)٣(»فجلست لك خيراً  لكان بيتك يف جلست لو الناس، تؤذي ال اهللا أمة يا«: الناس

 حضورها إباحة على فدل بيتها يف بالجلوس عليها يعزم لم  إنه :الداللة وجه

 .)٤(المسجد من تمنع ال وأهنا الصالة

 معـة،والج الجماعـة عـن التخلـف تبيح التي األعذار ُبيِّنَت قد إنه: الثالث الدليل

 ونحـوه المجـذوم كـان ولو ذلك، ونحو المال ضياع وخوف والربد والمطر كالمرض

 .)٥(  ورسول اهللا لبينه عنها التخلف لهم يباح ممن

 َوفِـرَّ (: قولـه  عنـه صح فقد ذلك، يبين لم  أنه يسّلم ال :يناقش أن ويمكن

                                           
أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب هني مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كراثـا أو    )١(

 ).٥٦٢)، رقم (١/٣٩٥نحوهما (

)، اإلعالم بفوائد ١٣/٣٥٦)، االستذكار، ابن عبد الرب (٦/٤٢٣د، ابن عبد الرب (انظر: التمهي   )٢(

 ).٣/٤١١عمدة األحكام، ابن الملقن (

ــرب (   )٣( ــد ال ــن عب ــتذكار، اب ــر: االس ــاين (٤/٤٠٧انظ ــأ، الزرق ــرح الموط ــرق ٢/٥٣١)، ش )، الط

 ).٤١٢الحكمية، ابن القيم (ص

 ).٦/٤٢٢)، المعيار المعرب، الونشريسي (٤١٢انظر: الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٤(

 ).٢٠٣-٤/٢٠٢انظر: المحلى، ابن حزم (   )٥(
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٨١٥ 

 وعدم باجتنابه صريح وغيره لمسجدل شامل وهذا ،)١()األََسدِ  مِنَ  َتِفرُّ  َكَما الَمْجُذومِ  مِنَ 

 . منه القرب

 قصـعةٍ  يف المجذوم مع أكل  النبي أن  اهللا عبد بن جابر عن: الرابع الدليل

الً  باهللا ثقةً  ُكْل (: وقال واحدة،  .)٢()عليه وتوكُّ

 كان ولو المسجد، يف مخالطته من وأشد أعظم المجذوم مع األكل :الداللة وجه

 .معه األكل من  لمنعه المسجد، من يمنع

 :ونوقش

 .به يحتج فال العلم أهل ضعفه ضعيف  جابر حديث -١

 أنـه علـى واحـدة قصعة يف المجذوم مع فيحمل أكله  صحته، فرض على -٢

 ليبن معهأكل   أنه أو ،)٣(اإلعداء فرتة النتهاء أو يسيرًا، لكونه أذى منه يحصل يعد لم

ــة ــة أن لألم ــت وإن المخالط ــبب� كان ــد س ــه وىللع ــها فإن ــباب يعارض ــرى أس ــع  أخ تمن

اقتضاءها، من أقواها التوكل علـى اهللا والثقـة بـه، فإنـه يمنـع تـأثير ذلـك السـبب، ومـن 

                                           
 ).٥٧٠٧) حديث رقم (٧/١٢٦أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (   )١(

)، والرتمـذي، كتـاب ٣٩٢٥)، رقـم (٤/٢٠أخرجه أبـو داود، كتـاب الطـب، بـاب يف الطيـرة (   )٢(

هـذا حـديث «)، وقـال: ١٨١٧)، رقم (١/٧٤١ع المجذوم (األطعمة، باب ما جاء يف األكل م

)، والحــاكم يف ٣٥٤٢)، رقـم (٢/١١٧٢، وابـن ماجــه، كتـاب الطـب، بــاب الجـذام (»غريـب

. وقال »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«)، وقال: ٧١٩٦) رقم(٤/١٥٢المستدرك (

)، ٣/٢٨١عيفة: (. وضـعفه األلبـاين. سلسـلة األحاديـث الضـ»صحيح« الذهبي يف التلخيص:

 ).١١٤٤رقم (

 ).٦٥)، العدوى بين الطب وحديث المصطفى (ص٣/٣٦٤انظر: اآلداب الشرعية (  ) ٣(
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الً  بِاهللا ثَِقةً  اهللاِ  بِاْسمِ  ُكْل (:  قوله بدليل )١( أعظم األسباب التي يدفع هبا المكروه  وتوكُّ

 .)عليه

 :الرتجيح

ــراجح ــو ال ــول ه ــو: األول الق ــه وه ــ أن ــى رميح ــن عل ــان م ــه ك ــرض ب ــدي م  مع

 والجماعـة، الجمعـة وحضـور المسـجد، دخـول ككورونـا قـاتالً، كـان إذا وخصوص�

 :يأيت لما وذلك ذلك، من ويمنع

 .المعارضة من وسالمتها أدلتهم قوة -١

الضــرر «موافقتهــا لقواعــد الشــريعة التــي تمنــع الضــرر والضــرار، كقاعــدة:  -٢

 .)٢(»يزال

 هـذا مـن للمصـلين واألذى الضـرر حصول هو المنع ببس أن نجد التأمل وعند

 شـديدة رائحـة ذو كـان بـأن للمصـلين أذاه متحقـق المعدي المرض كان فإن المرض،

 قـديم�، والجـذام كالطـاعون والمالمسـة الهـواء طريـق عـن ينتقـل أو كالجـذام، منفرة

ل بـ للصـالة، وحضـوره المسجد دخوله تحريم يف شك فال حديث�، وسارس وكورونا

                                           
 ).٢/٢٧٢انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم (  ) ١(

: ). واألصل يف هذه القاعدة: قوله ١/٤١انظر: األشباه والنظائر، السبكي، القاعدة الثانية (   )٢(

ــرار( ــك يف الموطــأ ()ال ضــرر وال ض ــاب ٢/٧٤٥، أخرجــه مال ــية، ب ــاب األقض ــال، كت ) مرس

) كتاب الصلح، ٧٠-٦/٦٩)، والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري (٣١القضاء يف المرفق (

) كتـاب البيـوع، ٣/٧٧باب ال ضرر وال ضرار، والدارقطني من روايـة أبـي سـعيد الخـدري: (

ال: هذا حديث صحيح اإلسناد علـى شـرط ) كتاب البيوع. وق٢/٥٨والحاكم يف المستدرك (

 مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
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 والبصـل، الثـوم آكـل ضـرر عـن زائـد ضـرره ألن آثـم، فهـو حضر ولو ذلك من ويمنع

 والبصـل الثـوم ضـرر بخـالف الهـالك، إلـى يـؤدي وقـد بـاٍق، المعـدي المرض فضرر

 .)١( المسجد من الخروج بمجرد فيزول

 تعليق من السعودية العربية المملكة دولتنا به قامت ما شرعية يؤكد وهذا

 لتغليب مراعاة وذلك المساجد جميع ويف الشريفين الحرمين يف والجماعة الجمعة

 تعالى واهللا التهلكة من النفوس على وحفاظ� الفرد، مصلحة على الجماعة مصلحة

  :يقول                             :يقولو ،]١٩٥[البقرة 

  :سبحانه                       :مقدم المفسدة درء وأن ،]٢٩[النساء 

 انتشار زمن يف خاصة األرواح، هالك وهي أعظم هنا والمفسدة المصلحة، جلب على

 كمال على دلي وهذا الهشيم، يف النار انتشار كله العالم يف ينتشر والذي كورونا، وباء

 بأكثر المعاصر العالم يعرفه أن قبل الصحي بالحجر جاءت حيث وشمولها الشريعة

 .سنة وأربعمائة ألف من

* * * 

                                           
)، أحكام األمراض المعدية يف الفقه اإلسالمي، السيف ٦/١٢٦انظر: كشاف القناع، البهويت (   )١(

 )، بتصرف.١٧٠(ص
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 المطلب الثاين: ترك النوافل يف المساجد.* 

ومنهم الجمهور على أن صـالة النافلـة يف البيـت أفضـل مـن  )١(ذهب أكثر العلماء

لحـديث:  الحـرام ومـن مسـجد رسـول اهللا صالهتا يف المسجد حتى مـن المسـجد 

الَِة َصالَُة الَمْرِء فِي َبْيتِِه إِالَّ الَمْكُتوَبةَ ( َها النَّاُس فِي ُبُيوتُِكْم، َفإِنَّ َأْفَضَل الصَّ   .)٢()َصلُّوا َأيُّ

ـــــد حـــــديث ـــــاض عن ـــــال القاضـــــي عي ـــــي ( وق ـــــَالتُِكْم فِ ـــــْن َص ـــــوا مِ اْجَعُل

قيل هذا يف الفريضة ومعناه: اجعلوا بعض فرائضـكم « :)٣()ُقُبوًرا  َتتَِّخُذوَها َوَال  ُبُيوتُِكْم، 

. »يف بيوتكم ليقتدي بكم من ال يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم

 .)٤(اهـ

الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه وال «قال النووي: 

 البيت لكونه أخفى وأبعد من يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة يف

وتنزل فيه الرحمة والمالئكة ،وأصون من المحبطات وليتربك البيت بذلك ،الرياء

                                           
ــاين (   )١( ــنائع، الكاس ــدائع الص ــد (١/٢٩٠انظــر: ب ــن رش ــيل، اب ــان والتحص ،)، ١/٣٦٩.)، والبي

) وما بعـدها، والمغنـي، ابـن قدامـة ٤/٢)، والمجموع، النووي (٢/٤٠٢رة، القرايف (والذخي

)٢/٩١.( 

)، ومسـلم، كتـاب ٧٣١)، رقـم (١/١٤٧أخرجه البخاري، كتـاب األذان، بـاب صـالة الليـل (   )٢(

ــة يف بيتــه وجوازهــا يف المســجد  ــاب اســتحباب صــالة النافل ــالة المســافرين وقصــرها، ب ص

 ).٧٨١)، رقم (١/٥٣٩(

أخرجه مسلم، كتاب صالة المسـافرين وقصـرها، بـاب اسـتحباب النافلـة يف بيتـه وجوازهـا يف    )٣(

 ).٧٧٧)، رقم (١/٥٣٩المسجد (

 ).٢/٤٠٣إكمال المعلم، القاضي عياض (   )٤(
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يف الرواية األخرى:  كما جاء يف الحديث اآلخر وهو معنى قوله ،وينفر منه الشيطان

وافل يف غير زمن الوباء فإذا كانت الن ،)١()َفإِنَّ اَهللا َجاِعٌل فِي َبْيتِِه مِْن َصَالتِِه َخْيًرا(

مستحبة يف البيوت فمن باب أولى أن تكون مؤكدة يف البيوت يف زمن كورونا وذلك 

 من أجل المحافظة على النفوس وعدم تعرضها لإلصابة بالفيروس، ففي صالة النافلة

مما يكون سبب� يف البعد عن خطر ،يف البيت تقليل للمكث والمخالطة يف المسجد

  واهللا تعالى يقول: ،ى والذي قد يؤدي إلى التهلكةاإلصابة بالعدو            

            :٢٩[النساء[. 

* * * 

                                           
 ). ٧٨١)، وحديث (٧٧٨)، رقم (٦/٦٧شرح النووي على صحيح مسلم، النووي (   )١(
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  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف

� �

٨٢٠  

 المطلب الثالث: صالة النساء يف بيوهتن وعدم حضورهن للمسجد.* 

ل اهللا يباح للنساء حضور الجماعة مع الرجال؛ ألن النسـاء كـن يصـلين مـع رسـو

  :إِْن َكاَن َرُسوُل اهللاِ (قالت عائشة  َعـاٍت ـْبَح، َفَينَْصـِرُف النَِّسـاُء ُمَتَلفِّ َلُيَصـلِّي الصُّ

، َما ُيْعَرْفَن مَِن الَغَلسِ   .)١()بُِمُروطِِهنَّ

ولكن صالهتا يف بيتها خير لها وأفضل لمـا روى ابـن عمـر، َقـاَل: قـال رسـول اهللا 

 :) ِفصالهتا يف بيتهـا أفضـل مـن )٢()َساَءُكُم اْلَمَساِجَد، َوُبُيوُتُهنَّ َخْيٌر َلُهنَّ َال َتْمنَُعوا ن ،

صالهتا يف المسجد الحرام والمسجد النبوي، فكيف بغيرها من المساجد. قال الشـيخ 

أخرب أن صالة المرأة يف بيتها يف المدينة خير من صالهتا يف المسـجد «: ابن عثيمين 

مــع أن الصــالة يف المســجد النبــوي مضــاعفة، كــذلك يف مكــة  النبــوي مــع المضــاعفة،

صالهتا يف بيتها خير من صالهتا يف المسجد الحرام، ولكن قد يقول قائل: كيف يكـون 

خيرًا وهذه مائة ألف صـالة يف المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي بـألف أو خيـر مـن 

ه يف بيتها يقابل العـدد ألف؟ نقول: هناك كمية وهناك كيفية، فاألجر يف كيفيته وضخامت

 .)٣(»الحاصل بالكثرة

                                           
)، ١/١٧٣اب خروج النساء إلى المساجد بالليـل والغلـس (أخرجه البخاري، كتاب األذان، ب   )١(

ــة بعــد الفــاء: أي مــتجلالت ٨٦٧رقــم ( ــالعين المهمل ــه: متلفعــات هــو ب ). قــال النــووي: قول

ومتلففات، قوله بمروطهن: أي بأكسيتهن واحدها مرط بكسر الميم. والغلس: هو بقايا ظـالم 

 ).٥/١٤٤الليل. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (

أخرجه أبو داود، كتاب: الصالة، باب ما جاء يف خروج النساء إلى المسجد والتشديد يف ذلـك    )٢(

 ). وصححه األلباين.٥٦٧)، رقم (١/١٥٦(

 https://n9.cl/x4r6aالموقـــع الرســـمي لفضـــيلة الشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح بـــن عثيمـــين:    )٣(

 .م١٥/٥/٢٠٢٠
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فإذا كانت صالة المرأة يف بيتها يف غير وقت الوباء أفضل من صالهتا يف المسـجد 

ــى  ــورها إل ــاء، ألن حض ــت الوب ــالة يف المســجد يف وق ــرتك الص ــى أن ت ــاب أول ــن ب فم

تقـول:  المسجد قد يعرضها لإلصابة بالوباء، وربمـا نقلتـه إلـى بيتهـا وأهلهـا والقاعـدة

 دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

 :البيوت يف النافلة على ً مؤكدا الناظم قال

 .)١(نفال يريد من وللرجال أولى للنساء البيوت ويف

* * * 

                                           
، أحـد فقهـاء المالكيـة يف بيت من نظم عـن الصـالة للعالمـة محمـد مولـود الشـنقيطي هذا    )١(

 موريتانيا.
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  الثالث المبحث

  كورونا وباء فترة في البيوت في والعيد الجمعة إقامة حكم

 

 وفيه مطلبان:

 .كورونا زمن يف لبيوتا يف الجمعة إقامة حكم: األول المطلب* 

 البيوت؟ يف إقامتها يشرع هل كورونا وباء بسبب المساجد يف الجمعة تعليق بعد

 الجمعة لصحة يشرتط هل وهي: مسألة على مبني البيوت يف الجمعة صالة إقامة

 :قولين على ذلك يف الفقهاء اختلف وقد المسجد، يف تكون أن

 مختصر شرح الجليل منح يف جاء الجامع، اشرتاط وهو المالكية مذهب: األول

 .)١()بجامع( وقوعها الجمعة صحة وشرط: خليل

: مذهب جمهور العلماء مـن الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة وهـو أن صـالَة الثاين

يف القرى التي ال مسجَد فيها، أو  الجمعة ُتقام يف أي مكاٍن غير المسجد، فيصحُّ أن ُتقام

نحو ذلك، وتصـحُّ يف كـل مكـاٍن حصـل فيـه اجتمـاُع فيما قارب البنيان من الصحراء و

، ودليل ذلك أثر عبد الرحمن بـن كعـب بـن مالـك، وكـان )٢(الناس إذا لم يوجد مسجدٌ 

َداَء َيـْوَم (قائد أبيه بعد ما ذهب بصره، عن أبيـه كعـب بـن مالـك:  َأنَّـُه َكـاَن إَِذا َسـِمَع النـِّ

َم ِألَْسَعَد ْبِن ُزَرارَ  ْمَت ِألَْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة، اْلُجُمَعِة َتَرحَّ َة، َفُقْلُت َلُه: إَِذا َسِمْعَت النَِّداَء َتَرحَّ

                                           
 ).١/٤٢٦منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش المالكي (   )١(

ــر: بــدائع الصــنائع، الكاســاين (   )٢(   )، المغنــي، ٢/٣)، روضــة الطــالبين، النــووي (١/٢٥٨انظ

 ).٢/٢١٨ابن قدامة (
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َع بِنَا فِي َهْزِم النَّبِيِت  َقاَل: ُل َمْن َجمَّ ِة َبنِي َبَياَضَة فِي َنِقيٍع، ُيَقاُل َلُه: َنِقيُع  )١(ِألَنَُّه َأوَّ مِْن َحرَّ

فلو كان المسجد شـرط� للجمعـة  )٣()َيْوَمئٍِذ، َقاَل: َأْرَبُعونَ  ، ُقْلُت: َكْم َأْنُتمْ )٢(اْلَخَضَماِت 

 .)٤(يف نقيع الخضمات لما صحت من أسعد بن زرارة 

: أنه ال يشرتط لصحة الجمعة إقامتهـا يف المسـجد وذلـك لعـدم وجـود والراجح

 دليل صحيح يوجب ذلك، فتصح الجمعة خارج المسجد وال حرج يف ذلك.

فقد اختلف أهل العلم يف صالة الجمعة يف البيـوت إذا تـوافر  ونعود إلى مسألتنا:

 على قولين: -سواء أكان اثنان أو ثالثة أو اثنا عشر أو أربعون-العدد المشروط 

أنه يشرع لهم صالة الجمعـة يف البيـوت والسـجون ونحوهـا، وقـد  القول األول:

، وبعـض )٦(بن حـزم، وهو مذهب ا)٥(فهم بعض الحنابلة هذا من رواية ألحمد بن حنبل

 .»لكنهم اشرتطوا العدد أربعين رجالً « )٧(الشافعية

                                           
لما اطمأن من األرض. وهزم النبيت: من حرة بني بياضـة علـى ميـل مـن المدينـة.  الهزم: يقال   )١(

 ).١/٥٠٤انظر: المغرب يف ترتيب المعرب، المطرزي (

 ).٢/٤٤موضع بنواحي المدينة، انظر: النهاية يف غريب الحديث، ابن األثير (   )٢(

). وحسـنه ١٠٦٩رقـم ()، ١/٢٨٠أخرجه أبو داود، كتاب الصـالة، بـاب الجمعـة يف القـرى (   )٣(

 ).٣/٦٧األلباين، انظر: إرواء الغليل (

 ).١/٢٤٤)، ومعالم السنن، الخطابي (٨/٦٤انظر: فتح الباري، ابن رجب (   )٤(

وسـألته عـن الصـالة يـوم «مسائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابنـه أبـي الفضـل صـالح. قـال:    )٥(

 ).١/١٥٦( »ها مع اإلمامالجمعة إذا أخروها؟ فقال: يصليها لوقتها، ويصلي

 ).٣/٢٥٢المحلى، ابن حزم (   )٦(

 ).١/٢٥٩انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيثمي (   )٧(
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بظاهر هذا الحـديث يف الجمعـة، أي  وقد أخذ أحمد « :جاء يف التعليق الكبير

َالَة َعْن مِيَقاتَِها إنَُّه َسَتُكوُن َعَلْيُكْم (حديث:  ُروَن الصَّ : وسـألته عـن )٢(، قال)١()ُأَمَراُء ُيَؤخِّ

 .)٣(»لجمعة إذا أخروها؟ فقال: يصليها لوقتها، ويصليها مع اإلمامالصالة يوم ا

سـألت أبـي عـن أهـل السـجون «ويناقش: برواية عبد اهللا بـن اإلمـام أحمـد قـال: 

 يعني أهنم يصلوهنا ظهرًا ال جمعة. ،)٤(»كيف يصلون الجمعة؟ قال أربعا

ة بخطبة ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين يف جماع«وجاء يف المحلى: 

ولـو صـالها الرجـل المعـذور بامرأتـه صـالها ركعتـين، « :�، وفيـه أيضـ»كسائر الناس

 .)٥(»وكذلك لو صالها النساء يف جماعة

 واستدلوا بدليلين:

عمومات النصوص اآلمرة بإقامة الجمعـة، ولـم تشـرتط المسـاجد، ولـم  األول:

 تستثن البيوت، ونحوها.

الة الجمعة شـرعت بكيفيـة معينـة، فـإذا بأن هذه العمومات بينت أن ص ونوقش:

تعذرت هذه الكيفية، فقد شرع لها بديل وهو صالة الظهر، ولم يختلف أحد أن الظهر 

 بديل عن الجمعة إذا تعذر إقامتها.

القياس على الصـلوات الخمـس جماعـة يف البيـت للحاجـة؛ فـإذا جـازت  الثاين:

                                           
 ).٦٤٨)، رقم (١/٤٤٨أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب كراهية تأخير الصالة عن وقتها (   )١(

 ).١/١٥٦مسائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه أبي الفضل صالح (   )٢(

 ).٣/٢٨١التعليق الكبير، القاضي أبو يعلى (   )٣(

 ). ١/١٢٢مسائل أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد اهللا (   )٤(

 ).٢٥٩-٣/٢٥٢المحلى، ابن حزم (   )٥(
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 الفرائض الخمس يف البيوت للحاجة فالجمعة مثلها.

بأن هذا قياس مع الفـارق، ألن صـالة الجمعـة صـالة مخصوصـة ولهـا نوقش: و

 شروط معينة ال تنطبق على الصلوات الخمس.

أن صـالة الجمعـة ال تشـرع يف البيـوت والسـجون ونحوهـا، وهـذا  القول الثـاين:

، وإنما اختلف هل تصلى الظهـر جماعـة )١(مذهب عامة السلف، وحكي اإلجماع عليه

لين، أصـحهما أن تصـلى جماعـة إن أمكـن مـن غيـر ضـرر، وإلـيكم أم فرادى على قـو

 جملة من كالم السلف حول هذه المسألة.

وقـد أشـار بعـض المتـأخرين مـن الشـافعية إلـى معنـى آخـر يف «قال ابـن رجـب: 

ظهـار شـعار اإلسـالم، إاالمتناع من إقامتها بمكة، وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها 

دار اإلسالم. ولهذا ال تقـام الجمعـة يف السـجن، وإن كـان فيـه  وهذا إنما يتمكن منه يف

 .)٢(»أربعون، وال يعلم يف ذلك خالٌف بين العلماء

 القول الراجح:

وهــو مــذهب جمــاهير الســلف والخلــف وأن صــالة  القــول الثــاين:الــراجح هــو 

الجمعة ال تشرع يف البيوت وإنما تصلى ظهرًا؛ ألن العمل عليـه مـن زمـن السـلف مـع 

جتهم إلى إقامة الجمعة يف بيوهتم، وقد جعل اهللا الظهر بدًال عن الجمعة، وال دليـل حا

 صريح يدفع هذا، ويؤكد ذلك أمور منها:

ال تشرع صالة الجمعـة يف البيـوت، سـواء بسـبب وبـاء كورونـا أو غيـره، بـل  -١

                                           
 ).٨/٦٧انظر: فتح الباري، ابن رجب (   )١(

 المصدر السابق.    )٢(
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قـد و«الواجب الحضور إليها أو صالهتا ظهرًا عند تعذر الحضور، وقد قال ابن القـيم: 

 .)١(»جاء التشديد فيها ما لم يأت نظيره إال يف صالة العصر

الجمعة يف البيوت ال تتحقق هبا مقاصدها، من وجوب السعي  صالةإن إقامة  -٢

لهــا ومــن اجتمــاع أهــل الحــي أو المصــر يف مكــان واحــد ألدائهــا، وألهنــا مــن شــعائر 

 .)٢(اإلسالم الظاهرة

مام على قول بعض أهل العلم. وعلى يشرتط لصحتها إذُن اإل الجمعةصالة  -٣

 .)٣(ذلك فال تصلى يف البيوت إال بإذن اإلمام

عند جمهور العلماء أنه ال يجوز تعدد الجمعة يف البلـد الواحـد  المعروفأن  -٤

إال لعذر معترب؛ كضيق المسجد وكثرة الناس، أو لعداوة بينهم، ونحو ذلك، فمن باب 

 .)٤(كل بيت أولى أن يمنع تعدد إقامة الجمعة يف

ذهب أكثر العلماء المعاصـرين إلـى عـدم مشـروعية إقامـة صـالة الجمعـة يف  -٥

 .)٥(البيوت، وقد خالفتهم فئة قليلة ترى جواز ذلك ولم يأتوا بدليل يعول عليه

                                           
 ).١/٣٨٤انظر: زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

)، والمجمـوع، ١٢٣)، والجواهر الزكية، المنشليلي (ص٢/٢٣لمبسوط، السرخسي (انظر: ا   )٢(

 ).٢/٢٧٥)، والمغني، ابن قدامة (٤/٥٠١النووي (

 ).١/٢٦١انظر: بدائع الصنائع، الكاساين (   )٣(

)، والمحلـى علـى ١/٣٤٧)، وحاشية الدسوقي، الدسـوقي (١/٢٦٠( المصدر السابقانظر:    )٤(

 ).٢٧٨، ٢/٢٧٧غني، ابن قدامة () والم١/٢٧٢المنهاج (

م، ٥/٨/٢٠٢٠ https://n9.cl/zk2bcانظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بـن بـاز    )٥(

ـــن عثيمـــين  ـــن صـــالح ب ـــيخ محمـــد ب ـــمي لفضـــيلة الش ـــع الرس  https://n9.cl/x4r6aوالموق
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عنــد « جــاء يف قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي بجــدة: -٦

يف البيوت بدًال من صـالة الجمعـة،  صالة الجمعة ظهراً  الناسإغالق المساجد يصلي 

 .)١(»فصالة الجمعة يف البيوت ال تجوز، وال يسقط فرض الجمعة هبا

* * * 

                                           
ــــوزان ٥/٨/٢٠٢٠ ــــالح الف ــــيخ ص ــــيلة الش ــــمي لفض ــــع الرس  https://n9.cl/tpizم، والموق

 م.٥/٨/٢٠٢٠

بعنـوان: فيـروس كورونـا  -م ٢٠٢٠ انظر: توصـيات النـدوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا العـام   )١(

 وأحكام شرعية.) وما يتعلق به من معالجات طبية ١٩-المستجد (كوفيد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف

� �

٨٢٨  

 المطلب الثاين: حكم صالة العيد يف البيوت يف زمن كورونا.* 

الصحيح أن الشعائر ال تسقط بالكلية، وإنما يؤتى هبا حسب االستطاعة لقوله 

  تعالى:             :وقوله ]١٦[التغابن ، :) إَذا َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء

، وأن الرخص حال المشقة ال )١()َفاْجَتنُِبوُه، َوإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا مِنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ 

سبب ب »كورونا«تعود على العبادات باإللغاء، وإنما بالتيسير، وأن دعوى تفشي وباء 

االجتماع لها يف المساجد والمصليات غير متحققة يف أداء صالة العيد يف البيوت مع 

 أهل البيت، الذين يتخالطون مع بعضهم باستمرار صباح مساء.

َب اإلمام  وقد بنى الفقهاء مشروعية صالة العيد يف البيوت على من فاتته، وقد َبوَّ

يصلي ركعتـين، وكـذلك النسـاء، ومـن  باب إذا فاته العيد«البخاري يف صحيحه فقال: 

وأمر أنس بن مالـك مـوالهم ابـن (قال:  ، ثم ذكر أثر أنس »كان يف البيوت والقرى

، فـأثر )٢()أبي عتبة بالزاوية فجمع أهلـه وبنيـه، وصـلى كصـالة أهـل المصـر وتكبيـرهم

 يعد أصالً يف هذه المسألة. أنس 

 لين:وقد اختلف العلماء يف قضاء صالة العيد على قو

ــول األول: ــلى  الق ــُه، وال تصــلى إال كمــا تص ــام أو مــن أذن ل ال يصــليها إال اإلم

الجمعة، ومن فاتته، فإنه ال يقضيها على صفتها، كما ال يقضـي الجمعـة علـى صـفتها، 

                                           
ــول اهللا    )١( ــنن رس ــداء بس ــاب االقت ــنة، ب ــاب والس ــام بالكت ــاب االعتص ــاري، كت ــه البخ  أخرج

). وذكر أثر أنس معلقا ولكن مجزوما بـه. ومـا جـزم بـه البخـاري فهـو ٧٢٨٨)، رقم (٩/٩٤(

 صحيح.

 ).٢/٢٣أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (   )٢(
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 .)٢(، ودليلهم: قياس العيد على الجمعة)١(وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق

المنفـرد لنفسـه يف السـفر والحضـر ال يشـرتط لهـا ذلـك، ويصـليها القول الثـاين: 

والمرأة والعبد ومن فاتته، جماعة وفرادى، وهو مـذهب الجمهـور، مالـك والشـافعي 

وأمر أنس بن مالـك مـوالهم ابـن أبـي عتبـة «: -  السابق -  ، ودليلهم أثر أنس )٣(وأحمد

 .»بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصالة أهل المصر وتكبيرهم

ــراجح:  هــور وهــو جــواز قضــاء صــالة العيــد للمنفــرد يف الســفر مــذهب الجمال

، وعليـه عمـل والحضر والمـرأة والعبـد ومـن فاتتـه، جماعـة وفـرادى، ألثـر أنـس 

 السلف رحمهم اهللا. 

واختلف العلماء القـائلون بجـواز أداء صـالة العيـد لمـن فاتتـه مـع اإلمـام، فقـال 

، )٥(كعتـين بـال تكبيـرات زوائـد، وقال الشافعي: يصليها ر)٤(أحمد: يصليها أربع ركعات

وقال جمهور العلماء على أهنـا تصـلى علـى صـفة صـالة العيـد مـع اإلمـام أي ركعتـان 

 ، واستدلوا:)٦(بالتكبيرات الزوائد، دون خطبة

                                           
)، فـتح البـاري، ١/٢٧٥)، وبـدائع الصـنائع، الكاسـاين (٢/٣٩انظر: المبسوط، السرخسـي (  ) ١(

 ).٩/٧٩ابن رجب (

 ).١/٢٣١انظر: بداية المجتهد، ابن رشد(   )٢(

)، المغنـي، ابـن قدامـة ٥/٢٩)، المجمـوع، النـووي (١/٢٤٦انظر: المدونة، مالك بن أنس (  ) ٣(

)٢/٢٨٩ .( 

 ).٢/٢٨٩( انظر: المغني، ابن قدامة   )٤(

 ).٥/٢٩انظر: المجموع، النووي (   )٥(

)، المغنـي، ابـن قدامـة ٥/٢٩)، المجموع، النووي (١/٢٣٠انظر: بداية المجتهد، ابن رشد (   )٦(

)٢/٢٨٩.( 
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 السالف الذكر وهو أصل يف هذه المسألة. بأثر أنس  -١

ه صـالة قياس� على القضاء، فبما أن قضاء صالة العيـد مشـروع، فيقـاس عليـ -٢

العيد يف البيوت وهي تعد أداًء ال قضاء بسبب انتشار وباء كورونا، والذي بسببه علقت 

الصالة يف المساجد والمصليات وغيرهـا، فلـم يبـق إال الصـالة ومنهـا صـالة العيـد يف 

 البيوت.

والراجح قـول الجمهـور مـن السـلف والخلـف لقـوة دلـيلهم وموافقتـه للقواعـد 

 واألصول الشرعية.

ـا إذا صـلى جماعـة مـع أهلـه أو  وإذا صلى المسلم العيد منفردًا فال خطبـة لـه، أمَّ

 غيرهم، فقد اختلف العلماء هل يخطبون أم ال؟ 

 .)١(فمذهب المالكية أنَّهم ال يخطبون -١

 .)٢(وأما الشافعية فقد نصوا على ُسنِّيَّة خطبة العيد -٢

ا أصـاب ُسـنًَّة، ومـن لـم وخطبة العيد سنٌة وليست فرض�، فمن استطاع أن يفعله

 - العيد –لو صلى «: يستطع فال حرج عليه وصالته صحيحة. قال اإلمام الشافعي 

 .)٣(»ولم يخطب لم يكن عليه إعادة خطبة، وال صالة

* * * 

                                           
 ).٢/١٩٧انظر: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني (   )١(

 .)٣/٥٠٨)، حاشية الجمل، سليمان الجمل (٥/٣٢انظر: المجموع، النووي (   )٢(

 ).١/٢٧٠انظر: األم، الشافعي (   )٣(
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٨٣١ 

  الرابع المبحث

  كورونا بسبب الصالة في يشرع ما بعض ترك

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .م واألنفالمطلب األول: الصالة مع تغطية الف* 

، لحديث أبي هريـرة رضـي اهللا تعـالى )١(اّتفق الفقهاء على كراهة الّتلّثم يف الّصالة

أنَّ رسـوَل (، وحـديث: )٢()هنى أن يغّطي الّرجل فاه يف الّصـالة أّن رسول الّله (عنه: 

جُل فاهُ  اهللاِ  الِة وأن يغطَِّي الرَّ دِل يف الصَّ تغطيِة الَفِم  ، وهذا النهي عن)٣()َنهى عِن السَّ

 لسببين:

 .)٤(أن ذلك يعيق عن القراءة يف الصالة األول:

 .)٥(أن ذلك يعيق عن إتمام السجود الثاين:

وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها يف الصالة «قال ابن عبد الرب: 

، وألن سرت الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة واألنـف ويغطـي الفـم. )٦(»واإلحرام

                                           
 ). ٦/٣٦٤)، التمهيد، ابن عبد الرب (١/٤١٩انظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

  )، ٦٤٣أخرجــه أبــو داود، كتــاب الصــالة، بــاب مــا جــاء يف الســدل يف الصــالة، حــديث رقــم (   )٢(

). ٩٦٦ث رقـم (وابن ماجة، كتاب إقامة الصالة والسـنة فيهـا، بـاب مـا يكـره يف الصـالة، حـدي

 ).٧٩٨وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه: رقم (

 ). وحسنه األلباين.٦٤٣صحيح أبي داود رقم (   )٣(

 ). ٣/٣٩٣انظر: المجموع، النووي (   )٤(

 ).٢٣/٦١انظر: التمهيد، ابن عد الرب (   )٥(

 ).٦/٢٦٤( المصدر السابقانظر:    )٦(
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٨٣٢  

الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فال كراهـة، وكـذلك  قد هنى النبي و«

 .)١(»الرجل تزول الكراهة يف حقه إذا احتاج إلى ذلك

 بم تكون تغطية الوجه؟ -

 .)٢(تكون بالّتلّثم: وهو عند الّشافعّية تغطية الفم

 .)٣(وعند الحنفّية والحنابلة: تغطية الفم واألنف

 .)٤(يصل آلخر الّشفة الّسفلى وعند المالكّية: ما

 ذكر الفقهاء حاالت يجوز فيها تغطية الفم يف الصالة بال كراهة: –

 .)٥(إذا تثاءب، جاز له وضع يده على فيه، وكذا إذا عطس الحالة األولى:

 .)٦(إذا كانت رائحة الفم تؤذي المصلين، أو به مرض، جاز له تغطيته الثانية:

صلي بحضرة رجال أجانب، جـاز لهـا تغطيـة وجههـا يف إذا كانت المرأة ت الثالثة:

 .)٧(الصالة

 ويف معنى التلثم لبس الكمامة التي تغطي األنف والفم مع� وبناء على ما سبق:

فـال حــرج يف لـبس الكمامــة يف الصـالة للرجــل والمــرأة عـل حــد سـواء مــن غيــر 

                                           
 ).١/٤١٩لمغني ()، ا٣/١٧٩انظر: المجموع، النووي (   )١(

 ).٣/١٧٩انظر: المجموع، النووي (   )٢(

 ).١/٤١٩)، المغني، ابن قدامة (١/٣١انظر: المبسوط، السرخسي (   )٣(

 ).١/٢٠٢انظر: النوادر والزيادات على ما يف المدونة من غيرها من األمهات، القيرواين (   )٤(

 ).٩/٣٧٠انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال (  ) ٥(

 ). ٢/٩٢ر: نيل األوطار، الشوكاين (انظ  ) ٦(

 ).١/٤١٩)، المغني ابن قدامة (٣/١٧٩انظر: المجموع، النووي (  ) ٧(
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٨٣٣ 

ســبب وبــاء كراهــة، ألن الكراهــة تــزول عنــد الحاجــة إلــى ذلــك، كمــا هــو واقــع اآلن ب

كورونـا، وقـد نقـل ابــن عبـد الـرب اإلجمــاع علـى ذلـك كمــا تقـدم. وإقامـة الجماعــة يف 

 المسجد مع لبس الكمامة خير من ترك الجماعة والصالة يف البيوت.

* *  * 
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  .المطلب الثاين: ترك مسافة بين المصلين والتباعد بين الصفوف* 

 وفيه مسألتان:

 المصلين وعدم الرتاص. المسألة األولى: ترك مسافة بين* 

 ما حكم ترك مسافة بين المصلين وعدم الرتاص أثناء الصالة؟ 

 هذه المسألة مبنية على عدة مسائل: 

 .حكم الُمصافة واالعتدال يف الصف المسألة األولى: -

 اختلف العلماء يف ذلك على قولين:

 .)١(أنه سنة، وهو مذهب األئمة األربعة القول األول:

 يأيت:  واستدلوا بما

وا (: ، قال: قال رسول اهللا حديث أنس بن مالك  -١ ُصـُفوَفُكْم، َفـإِنَّ  َسوُّ

َالةِ  ُفوِف مِْن إَِقاَمِة الصَّ َالةِ (ويف رواية:  )َتْسِوَيَة الصُّ فِّ مِْن ُحْسِن الصَّ  .)٢()َفإِنَّ إَِقاَمَة الصَّ

، واإلنكار قد يكون قالوا: بأن التمام والحسن أمر زائد عن الواجب وجه الداللة:

 .)٣(على ترك سنة

إِنََّها َال َتـتِمُّ َصـَالُة (قد يراد به الوجوب تارة كحديث:  »التمام«بأن لفظ ونوقش: 

، وتارة يراد به االستحباب لحديث ابن )٤()َأَحِدُكْم َحتَّى ُيْسبَِغ اْلُوُضوَء َكَما َأَمَرُه اُهللا 

                                           
)، المجمـوع، ٢/٢٦٠)، الذخيرة، القـرايف (١/٣٣٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق، النسفي (   )١(

 ).١/٣٣٣)، المغني، ابن قدامة (٤/٢٢٦النووي (

 ).٧٢٣)، رقم (١/١٤٥، باب: إقامة الصف من تمام الصالة (أخرجه البخاري، كتاب األذان   )٢(

 ).١/٢١٧إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام( :انظر  ) ٣(

 =)،١/٢٢٧(داود، كتاب الصالة، باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسـجود  أخرجه أبو   )٤(
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٨٣٥ 

اٍت، َأَحُدُكمْ  َرَكَع  إَِذا (: مسعود  ، َفَقاَل فِي ُرُكوِعـِه: ُسـْبَحاَن َربِّـَي الَعظِـيِم َثـَالَث َمـرَّ

َفَقْد َتمَّ ُرُكوُعُه، َوَذلَِك َأْدَناُه، َوإَِذا َسَجَد، َفَقاَل فِي ُسُجوِدِه: ُسْبَحاَن َربَِّي األَْعَلـى َثـَالَث 

اٍت، َفَقْد َتمَّ ُسُجوُدُه، َوَذلَِك َأْدَناهُ  سبيح الثالث على أدنى الكمال وهو ، وحملوا ت)١()َمرَّ

 .)٢(مستحب، واتفقوا على أن الواجب واحدة

 .)٣(أنه واجب، واختاره البخاري، وابن العربي، وابن رجب القول الثاين:

 :واستدلوا بما يأيت

نَّ ُصــُفوَفُكْم، َأْو (: قــال: قــال النبــي  بــن بشــير  النعمــانحــديث  -١ َلُتَســوُّ

 .)٤()َبْيَن ُوُجوِهُكمْ َلُيَخالَِفنَّ اُهللا 

 : أن هذا وعيد وال يكون على مستحب.وجه الداللة

: أنـه قـدم المدينـة، فقيـل لـه: مـا أنكـرت منـا منـذ يـوم  مالكأثر أنس بن  -٢

 .)٥()ما أنكرت شيئ� إال أنكم ال تقيمون الصفوف(عهدت رسول اهللا؟ قال: 

                                           
 ). وصححه األلباين.٨٥٨حديث رقم (=

)، رقـم ٢/٤٦باب ما جاء يف التسـبيح يف الركـوع والسـجود (أخرجه الرتمذي، كتاب الصالة،    )١(

)، وقال الرتمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد اهللا بن عتبـة لـم ٢٦١(

يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلـم: يسـتحبون أن ال يـنقص الرجـل يف الركـوع 

 ).١/٣٠ضعيف سنن الرتمذي ( والسجود من ثالث تسبيحات. وضعفه األلباين: يف

 ).١/٣٦١انظر: المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).٧٢٤)، رقم (١/١٤٦أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب إثم من لم يتم الصفوف (   )٣(

)، رقـم ١/١٤٥أخرجه البخاري، كتاب األذان، بـاب تسـوية الصـفوف عنـد اإلقامـة وبعـدها (   )٤(

)٧٢٣.( 

 .)٧٢٤)، رقم (١/١٤٦األذان، باب إثم من لم يتم الصفوف (أخرجه البخاري، كتاب    )٥(
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 .)٢(الصف إلقامة )١(َقَدَم أبي عثمان النهدي عمر  ضربوقد  -٣

وورد عن سويد بن غفلة قال: كان بالل يضـرب أقـدامنا يف الصـالة ويسـوي  -٤

 .)٣(مناكبنا

ــر  -٥ ــان عم ــرب أن  وك ــى يخ ــرب حت ــال يك ــفوف ف ــة الص ــاال بإقام ــل رج يوك

 .)٤( الصفوف قد استوت

 ؟هل تبطل صالة من أخل بتسوية الصفوف المسألة الثانية: -

 اختلف العلماء يف ذلك على قولين:

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

، وهـو احتمـال عنـد الحنابلـة حكـاه يف )٦(بطالهنا، وقال به ابـن حـزم القول الثاين:

 .)٧(الفروع

 الراجح: 

ألن عدم تسوية الصـفوف والـرتاص فيهـا ال تبطـل بـه الصـالة ألن القول األول: 

: ك عن ذات الصالة. قال ابـن حجـر األصل الصحة، وألن الوجوب هنا شيء منف

                                           
 ).٢/٢١٠)، فتح الباري، ابن حجر (٢/٣٧٤المحلى، ابن حزم (   )١(

 . ينالسابق ينالمصدر   )٢(

 .ينالسابق ينالمصدر   )٣(

 .)٢٢٧)، حديث رقم (١/٤٣٨سنن الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف إقامة الصفوف (   )٤(

 ).٢/٢١٠اري، ابن حجر (فتح الب   )٥(

 ).٢/٣٧٤المحلى، ابن حزم (   )٦(

 ). ٢/١٦٢الفروع وتصحيح الفروع، المرداوي (   )٧(
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٨٣٧ 

ومــع القــول بــأن التســوية واجبــة فصــالة مــن خــالف ولــم يســو صــحيحة، الخــتالف «

، ثم استدلَّ )١(»ه عليهم لم يأمرهم بإعادة الصالةالجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكار

 مـا أنكـرَت منـا منـذ يـوم عهـدَت (حين قِدَم المدينة، فقيل له:  على ذلك بأثر أنٍس 

ــفوف ؟رســول اهللا  ، ومــع هــذا )٢()قــال: مــا أنكــرت شــيئ� إال أنكــم ال تقيمــون الصُّ

 َلم يأمرهم باإلعادة. اإلنكار؛ فإنَّ أنس� 

ــدوى  ــن ع ــرتاز م ــي االح ــة وه ــافة للحاج ــرك المص ــواز ت ــك ج ــن ذل ــذ م ويؤخ

  ، والحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة يف تغيــر الحكــم. قــال شــيخ اإلســالم »كورونــا«

وإذا كان القيام والقراءة وإتمـام الركـوع والسـجود والطهـارة بالمـاء وغيـر « :ابن تيمية

 .)٣(»ذلك يسقط بالعجز فكذلك االصطفاف وترك التقدم

فيجوز للمصلين يف زمن كورونا وغيرها من األمراض المعدية حضور الجماعـة 

يف المســجد والتباعــد بــين المصــلي واآلخــر وبــين الصــف والصــف، وهــذا أولــى مــن 

 هم الجماعة وصالهتم يف بيوهتم.ترك

 المسألة الثالثة: هل يشرتط اتصال الصفوف داخل المسجد؟ -

 .)٤(حكى اآلمدي اإلجماع على عدم اشرتاط االتصال داخل المسجد

وذهب بعض الحنفية إلى أن ذلك يمنع إذا كـان المسـجد كبيـرًا جـدًا، ومعنـاه أن 

                                           
 ).٢/٢١٠فتح الباري، ابن حجر (   )١(

 ).٧٢٤)، رقم (١/١٤٦أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب إثم من لم يتم الصفوف (   )٢(

 ).٢٣/٣٩٧انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(

 ). لم أقف على كالم اآلمدي إال عند النووي. ٤/٣٠٨انظر: المجموع، النووي (   )٤(
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 .)١(المسافات القريبة جائزة اتفاق�المسافات بين الصفوف بعيدة جدًا، ومقتضاه أن 

 .)٢(وجوز شيخ اإلسالم ابن تيمية الصالة خارج المسجد من غير اتصال للحاجة

 التباعد بين الصفوف. المسألة الثانية:* 

 اختلف العلماء يف المسافة بين الصف والصف الذي يليه على قولين:

ليــه يرجــع إلــى أن تحديــد المســافة بــين الصــف والصــف الــذي يالقــول األول: 

فـإن معنـى اتصـال الصـفوف أن ال يكـون « العرف، وقال به الحنابلـة، قـال ابـن قدامـة:

 .)٣(»بينهما بعد لم تجر العادة به، وال يمنع إمكان االقتداء

يرجع يف اتصـال الصـفوف إلـى العـرف علـى الصـحيح مـن «وجاء يف اإلنصاف: 

 .)٤(»المذهب

ذا كـان بينـه وبـين الـذي أمامـه أكثـر مـن تبطل صالة من يف الصف إ القول الثاين:

ولـو وقـف خلـف اإلمـام شخصـان أو «ثالثمائة ذراع، وقال به الشافعية. قال النووي: 

صفان أحدهما وراء اآلخر، اعتربت هذه المسافة بـين الصـف األخيـر والصـف األول 

أو الشخص األخير واألول، حتـى لـو كثـرت الصـفوف وبلـغ مـا بـين اإلمـام والصـف 

أمياال جاز، بشرط أن ال يزيد ما بين كل صف أو شخص وبين مـن قدامـه علـي األخير 

 . )٥(»ثالثمائة ذراع

                                           
 ).١/١٤٦انظر: بدائع الصنائع، الكاساين (   )١(

 ).٢٣/٤١١انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٢(

 ).٢/١٥٢انظر: المغني البن قدامة (   )٣(

 ).٢/٢٩٣انظر: اإلنصاف، المرداوي (   )٤(

 ). ٤/٣٠٤جموع شرح المهذب (انظر: الم   )٥(
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  بن طالب الشنقيطيحممد د. 

  

٨٣٩ 

 الرتجيح:

 الراجح هو القول األول وهو قول الحنابلة.

ــه بعــد البحــث واالطــالع علــى النصــوص الشــرعية، وأقــوال أهــل العلــم يف  ألن

إلـى العـرف، قـال المسألة، لم أقف على نص أو إجماع يحدد ذلك، بل يرجع يف ذلك 

والتحديدات باهبا التوقيف، والمرجع فيها إلى النصـوص واإلجمـاع، وال « ابن قدامة:

ــى  ــه إل ــوع في ــب الرج ــه، فوج ــد علي ــا نعتم ــه وال إجماع ــع إلي ــا نرج ــذا نص ــم يف ه نعل

. وعليه فالمسافة بين الصف والصف يرجع تحديدها إلى العرف وينبغي أن )١(»العرف

المصلي يف ركوعه وسجوده، وإذا احتيج إلى المباعدة بـين  يكون ذلك قدر ما يحتاجه

ن إالصف والصف الذي يليه، فال حرج يف ذلك، وخصوصـ� يف زمـن كورونـا، حيـث 

  المباعدة قد تكون سبب� يف الوقاية من هذا الوباء.

* * * 

                                           
 .)٢/١٥٢انظر: المغني البن قدامة (   )١(
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 المطلب الثالث: الصالة بحائل على اليدين.* 

 هل العلم وهي: هذه المسألة مبنية على مسألة يذكرها أ

 هل البد من مباشرة اليد لألرض يف السجود كالجبهة؟

 اختلف العلماء يف ذلك على قولين: 

ال يجب مباشـرة اليـد لـألرض يف السـجود، وهـو مـذهب جمهـور  القول األول:

وهـذا يـدل «. قـال ابـن قدامـة: )٢()َسـَجَد َوْجِهـي(: ، واستدلوا بقول النبـي )١(العلماء

لى الوجه، وألن الساجد على الوجه يسـمى سـاجدا، ووضـع غيـره على أن السجود ع

على األرض ال يسمى به ساجدا، فاألمر بالسـجود ينصـرف إلـى مـا يسـمى بـه سـاجدا 

 .)٣(»دون غيره، وألنه لو وجب السجود على هذه األعضاء لوجب كشفها كالجبهة

افعية يجب مباشـرة اليـد لـألرض يف السـجود، وهـو وجـه عنـد الشـ القول الثاين:

: قـال: قـال رسـول اهللا  واسـتدلوا بحـديث ابـن عبـاس  .)٤(ورواية عند الحنابلـة

ــَدْيِن ( ــِه َوالَي ــِدِه َعَلــى َأْنِف ــِة، َوَأَشــاَر بَِي ــْرُت َأْن َأْســُجَد َعَلــى َســْبَعِة َأْعُظــٍم َعَلــى الَجْبَه ُأمِ

ْكَبَتْيِن، َوَأْطـَراِف الَقـَدَمْيِن َوَال َنْكِفـَت الثَِّيـ ـَعرَ َوالرُّ  . وحـديث ابـن عمـر )٥()اَب َوالشَّ

                                           
ــي (   )١( ــوط، السرخس ــر: المبس ــرايف (١/٣٤انظ ــذخيرة، الق ــووي ٢/١٩٣)، ال ــوع، الن )، المجم

 ).١/٣٧٠)، المغني، ابن قدامة (٣/٤٢٦(

أخرجــه مســلم، كتـــاب صــالة المســـافرين وقصــرها، بـــاب الــدعاء يف صـــالة الليــل وقيامـــه    )٢(

 ). ٧٧١)، رقم (١/٥٣٤(

 ). ١/٣٧٠انظر: المغني، ابن قدامة (   )٣(

 ).١/٣٧٠)، المغني، ابن قدامة (٣/٤٢٦انظر: المجموع، النووي (   )٤(

 =)، ومسلم،٨١٢)، رقم (١/١٦٢أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب السجود على األنف(   )٥(
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٨٤١ 

إِنَّ اْلَيَدْيِن َتْسُجَداِن َكَما َيْسُجُد اْلَوْجُه، َفإَِذا َوَضَع َأَحـُدُكْم َوْجَهـُه َفْلَيَضـْع َيَدْيـِه، (رفعه: 

 . )١()َوإَِذا َرَفَعُه َفْلَيْرَفْعُهَما

 السـجود : بأن وضع اليـدين ال يلـزم منـه مباشـرهتما لـألرض، فيكفـي يفونوقش

 .)٢( وضعهما على األرض، ويسمى من وضعهما ساجداً 

  الراجح:

ال يجب مباشرة اليد لـألرض يف السـجود، ألن مسـمى السـجود يحصـل بوضـع 

ــال:  ــه ق ــن أن ــن الحس ــا ورد ع ــفها، ولم ــى األرض دون كش ــاء عل ــوم (األعض ــان الق ك

حكـي عـن  قـد«. قـال ابـن رجـب: )٣()يسجدون على العمامة والقلنسـوة ويـداه يف كمـه

الصحابة أهنم كانوا يفعلونه، وممن كان يسجد ويداه يف ثوبـه ال يخرجهمـا: سـعيد بـن 

جبيــر، وعلقمــة، ومســروق، واألســود. وبكــل حــال؛ فيجــزئ الســجود وإن لــم يباشــر 

األرض بيديه رواية واحدة، وال يصح عن أحمد خـالف ذلـك البتـة، وإنمـا أصـل نقـل 

 .)٤(»مجهولة الخالف يف ذلك عن أحمد مأخوذ من كتب

                                           
 ).٤٩٠)، رقم (١/٣٥٤كتاب الصالة، باب أعضاء السجود (=

)، والنسـائي، ٨٩٢)، رقـم (١/٢٣٥أخرجه أبو داود، كتـاب الصـالة، بـاب أعضـاء السـجود (   )١(

)، وأحمـد يف ١٠٩٢)، رقم (٢/٢٠٧كتاب التطبيق، باب وضع اليدين مع الوجه يف السجود (

هـذا حـديث « )، وقـال:٨٢٣)، رقم (١/٣٤٩)، والحاكم يف المستدرك (٤٥٠١المسند رقم (

ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن  »يخرجاه صحيح على شرط الشيخين ولم

 ).٨٣١)، رقم (٤/٤٥أبي داود (

 ).١/٣٧١انظر: المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).١/٨٦أخرجه البخاري، معلقا بصيغة الجزم، باب السجود على الثوب يف شدة الحر (   )٣(

 ).٣/٣٠فتح الباري، ابن رجب (   )٤(
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أنه يجوز للحاجة يف زمن الوباء الصالة بحائـل علـى اليـدين،  يتلخص من ذلك: 

ــد  ــام أحم ــن اإلم ــد روي ع ــة، فق ــد الحنابل ــرى عن ــة األخ ــى الرواي ــة عل ــدون كراه وب

وإسحاق: ال يسجد ويداه يف ثوبه، إال من برد أو علة، وكذا نقل غير واحد عن أحمـد: 

 . )١(وال يفعله من غير علةأنه ال يفعل ذلك إال من علة، 

وال يضـع يـده «وهو كذلك عند المالكية، جاء يف التهذيب يف اختصـار المدونـة: 

إال على ما يضع عليه جبهته، وإن كان حـرًا أو بـردًا جـاز أن يبسـط ثوبـ� يسـجد عليـه، 

. والعلة موجودة وهي أشد خطرًا من الحر والربد وهي هذا الوباء )٢(»ويجعل عليه كّفيهِ 

والذي قد يتسـبب يف عـدوى المصـلين فيتضـرروا منـه وربمـا هلكـوا وعليـه  »كورونا«

تجوز الصالة بحائل علـى اليـدين مـن غيـر كراهـة، حتـى يـزول هـذا الوبـاء بفضـل اهللا 

 ورحمته.

* * * 

                                           
 ).٣/٣١(فتح الباري، ابن رجب    )١(

 ).١/٢٤٢التهذيب يف اختصار المدونة، القيرواين (   )٢(
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٨٤٣ 

  الخاتمة

 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 أهم النتائج: -أ* 

 اآليت:  توصلت من خالل بحثي إلى عدة نتائج أجملها يف

ــاعون  -١ ــا: الط ــان منه ــدة مع ــى ع ــق عل ــة: يطل ـــواو يف اللغ ـــفتح ال ـــاء ب أن الـوب

والمرض العام، الـذي تفشـى وعـم الـكثير مـن الناس، كالطاعون والجدري وكورونـا 

فقد اختلف الفقهاء واألطبـاء يف تعريفـه، ولكـن ال تخـرج  االصطالحوغيرها. وأما يف 

 لعــدوى، ســريع االنتشــار، وعــادة مــا يكــون قــاتال،تعــاريفهم عــن أنــه مــرض شــديد ا

 كالطاعون قديما، وكورونا حديثا.

يف الفرق بين الطاعون والوباء، أحدهما أهنما متطابقـان، واآلخـر  رأيانهناك  -٢

أن بينهما عموم وخصوص، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، وهذا ما اختاره 

 المحققون من أهل العلم، وهو الصواب.

والطـواعين تتكـرر علـى البشـرية جمعـاء، ولكـن بصـور وأشـكال  األوبئةأن  -٣

 مختلفة، وتتفاوت يف القوة والضعف.

إن فيروســات كورونــا هــي ســاللة واســعة مــن الفيروســات التــي قــد تســبب  -٤

وأخطرهـا  »سـارس«و ،»ميـرس«المرض للحيـوان وأمـراض تنفسـية لإلنسـان. منهـا: 

 .)١٩-كوفيد(ض فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مر

أن من أصابه شيء من األوبئة فصرب واحتسب وسلم أمره إلى اهللا فيرجـى لـه  -٥

لـيس مـن أحـد يقـع الطـاعون، ( الشهادة، سواء مات هبذا الوباء أو لـم يمـت، لحـديث
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فيمكث يف بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه ال يصيبه إال مـا كتـب اهللا لـه، إال كـان لـه مثـل 

  البخاري.يف والحديث )أجر شهيد

الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم: أنــه يحــرم علــى مــن كــان بــه مــرض معــدي  -٦

دخول المسجد، وحضور الجمعة والجماعة، يـل  »ككورونا« وخصوصا إذا كان قاتالً 

 ويمنع من ذلك.

المملكـة العربيـة السـعودية  - حفظهـا اهللا تعـالى –شرعية ما قامت به دولتنا  -٧

يف الحرمين الشريفين ويف جميع المساجد، وذلك مراعاة من تعليق الجمعة والجماعة 

علـى مصـلحة الفـرد، وأن درء المفسـدة مقـدم علـى جلـب  الجماعـةلتغليب مصـلحة 

 المصلحة، وذلك احرتازا من خطر وباء كورونا الفتاك.

إذا كانت النوافل يف غير زمن الوباء مستحبة يف البيـوت، فمـن بـاب أولـى أن  -٨

وت يف زمن كورونا، وذلك من أجل المحافظة على النفوس وعدم تكون مؤكدة يف البي

تعرضها لإلصابة بالفيروس، ففي صالة النافلة يف البيت تقليل للمكـث والمخالطـة يف 

، مما يكون سببا يف البعد عن خطر اإلصابة بالعدوى ونقلها لآلخرين بإذن اهللا المسجد

 تعالى.

وقــت الوبــاء أفضــل مــن صــالهتا يف  إذا كانــت صــالة المــرأة يف بيتهــا يف غيــر -٩

المسجد، فمن باب أولى أن ترتك الصالة يف المسـجد يف وقـت الوبـاء، ألن حضـورها 

إلى المسجد قد يعرضها لإلصابة بالوباء، وربما نقلته إلى بيتها وأهلها والقاعدة تقول: 

 جلب المصلحة. علىدفع المفسدة مقدم 

الجمعة ال تشرع يف البيوت، وإنمـا  بعد التحقيق والبحث تبين لي أن صالة -١٠

تصلى ظهرا؛ وهو الراجح، وهو مذهب جمـاهير السـلف والخلـف، ألن العمـل عليـه 
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من زمن السلف مع حاجتهم إلى إقامة الجمعـة يف بيـوهتم، وقـد جعـل اهللا الظهـر بـدال 

 عن الجمعة، وال دليل صريح يدفع هذا.

علمـاء: أن صـالة العيـد يف الراجح من أقوال أهل العلم هو قـول جمهـور ال -١١

صالة العيد مع اإلمـام أي ركعتـان بـالتكبيرات الزوائـد، دون  صفةالبيوت تصلى على 

 خطبة، فإن خطب فال تثريب عليه، ألن الخطبة سنة عند بعض العلماء.

يجوز تغطية الفم واألنف يف الصالة للرجل والمرأة عل حد سواء، من غير  -١٢

نــد الحاجــة إلــى ذلــك، كمــا هــو واقــع اآلن بســبب وبــاء تــزول ع الكراهــةكراهــة، ألن 

 كورونا، وقد نقل ابن عبد الرب اإلجماع على ذلك.

إن عدم تسوية الصـفوف والـرتاص فيهـا ال تبطـل بـه الصـالة، ألن األصـل  -١٣

ومـع «: الصحة، وألن الوجوب هنا شيء منفك عن ذات الصـالة. قـال ابـن حجـر 

. »ن خالف ولم يسـو صـحيحة، الخـتالف الجهتـينالقول بأن التسوية واجبة فصالة م

يف زمن كورونا وغيرهـا مـن األمـراض المعديـة حضـور الجماعـة يف  للمصلينفيجوز 

المسجد والتباعد بين المصلي واآلخر، وبين الصف والصف، وهذا أولى مـن تـركهم 

 الجماعة وصالهتم يف بيوهتم.

، وخصوصـ� مـع ال يشرتط اتصال الصفوف داخل المسـجد عنـد الحاجـة -١٤

وقد أجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية: الصالة خارج المسـجد  »كورونا« وجود هذا الوباء

 من غير اتصال للحاجة.

يجوز للحاجة يف زمـن الوبـاء الصـالة بحائـل علـى اليـدين، وبـدون كراهـة  -١٥

 على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف
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 أهم التوصيات: -* ب

فقهية يف المجاالت الطبية وتوضيح الحكم الشرعي العناية بدراسة النوازل ال -١

 فيها للناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم.

والتواصل بين الجهات الصحية والهيئات الشـرعية، وذلـك  التعاونضرورة  -٢

 إلصدار الفتاوى الشرعية يف األمراض الوبائية.

السـتفادة على البـاحثين وطلبـة العلـم بحـث المسـائل الفقهيـة المعاصـرة وا -٣

 ممن قبلهم وتزويد المكتبة بمسائل جديدة لم يسبق بحثها.

ويف ختام هذا البحث أسأل اهللا تعالى أن يجعله خالص� لوجهه الكريم وأن ينفـع 

بــه وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين والحمــد هللا رب 

 العالمين.

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

 آن الكريم.القر - 

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام. تقي الدين ابن دقيق العيد، حققه وقدم لـه: أحمـد محمـد  - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١القاهرة: مصر، ط -شاكر، مكتبة السنة 

إرواء الغليــل يف تخــريج أحاديــث منــار الســبيل. محمــد ناصــر الــدين األلبــاين،. إشــراف: زهيــر  - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مكتب اإلسالمي، . بيروت، ال٢الشاويش. ط

االستذكار. أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا النمـري ابـن عبـد الـرب القرطبـي. تحقيـق: سـالم محمـد  - 

 م.٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١. بيروت، دار الكتب العلمية، ١عطا، محمد علي معوض. ط

العسـقالين،  اإلصابة يف تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر - 

، ١بيـروت، ط -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة 

 هـ.١٤١٥

ــي. ط -  ــقي الزركل ــد الدمش ــن محم ــود ب ــن محم ــدين ب ــر ال ــالم. خي ــم ١٥األع . (د.م)، دار العل

 م.٢٠٠٢للماليين، 

المنصورة،  -ار الوفاء إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل، د - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢الرياض، ط -دار الندوة العالمية 

بيـروت، الطبعـة  –)، دار المعرفـة هــ٢٠٤ – ١٥٠األم. محمد بن إدريس الشافعي أبوعبـد اهللا ( - 

 هـ. ١٣٩٣الثانية، 

  اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل. عــالء الــدين  - 

هـــ)، دار إحيــاء الــرتاث ٨٨٥بــو الحســن علــي بــن، المــرداوي الدمشــقي الصــالحي (المتــوىف: أ

 .هـ١٤١٩ ،العربي، بيروت، الطبعة األولى



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  - 

سـين بـن علـي الطـوري الحنفـي هـ)ويف آخره تكملة البحـر الرائـق لمحمـد بـن ح٩٧٠(المتوىف 

وبالحاشـية منحـة الخـالق البـن عابـدين، دار الكتـاب اإلسـالمي،  هــ)١١٣٨القادري (ت بعـد 

 . ٨بدون تاريخ، عدد األجزاء  -الطبعة الثانية 

بدايــة المجتهــد وهنايــة المقتصــد. أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  - 

فيــد، مطبعــة مصــطفى البـابي الحلبــي وأوالده، مصــر، الطبعــة: القرطبـي الشــهير بــابن رشـد الح

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الرابعة، 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. عالء الدين أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاين الحنفـي.  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦. بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط

د بـن عبـد الـرّزاق الحسـيني أبـو الفـيض تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس. محّمـد بـن محّمـ - 

بيدي. المحقق: مجموعة من المحققين. (د.ط). (د.م)، دار الهداية.، (د.ت).  مرتضى الزَّ

ــدري  -  ــن يوســف العب ــي القاســم ب ــن أب ــن يوســف ب ــل لمختصــر خليــل. محمــد ب ــاج واإلكلي الت

علميـة، الطبعـة األولـى، هـ)، دار الكتـب ال٨٩٧الغرناطي، أبوعبد اهللا المواق المالكي (المتوىف 

 . ٨م، عدد األجزاء ١٩٩٤-هـ١٤١٦

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشـاهير َواألعـالم، شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد ابـن  - 

 م.٢٠٠٣، ١عثمان بن َقاْيماز الذهبي، تحقيق: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط

ريخ الرسل والملوك (تاريخ الطربي)، محمد بن جرير أبو جعفر الطربي، ومعه: صـلة تـاريخ تا - 

 هـ. ١٣٨٧، ٢بيروت، ط -الطربي، عريب بن سعد القرطبي، دار الرتاث 

تحفــة المحتــاج يف شــرح المنهــاج. أحمــد بــن محمــد بــن علــي ابــن حجــر الهيتمــي. روجعــت  - 

ء. (د.ط). المكتبـة التجاريـة الكـربى بمصـر وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلمـا

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧لصاحبها مصطفى محمد، 

تقريب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقالين. المحقـق:  - 

 م.١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦. سوريا، دار الرشيد، ١محمد عوامة. ط
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  بن طالب الشنقيطيحممد د. 

  

٨٤٩ 

. أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا النمـري ابـن عبـد الـرب التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد - 

القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبـد الكبيـر البكـري. (د.ط). المغـرب، 

 هـ.١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبـو الحجـاج  - 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١بيروت، ط -زي، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة الم

هتذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، تحقيق: محمد عـوض مرعـب، دار إحيـاء  - 

 م.٢٠٠١، ١بيروت، ط -الرتاث العربي 

ــو ســعيد  التهــذيب يف اختصــار المدونــة. خلــف بــن أبــي القاســم محمــد، األزدي القيــرواين، -    أب

هـ) دراسة وتحقيـق: الـدكتور محمـد األمـين ولـد محمـد ٣٧٢ابن الرباذعي المالكي (المتوىف: 

سالم بن الشيخ الناشر: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، دبي الطبعة: األولى، 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

عمـر بـن علـي بـن أحمـد التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص  - 

هــ) المحقـق: دار الفـالح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـرتاث ٨٠٤الشافعي المصري (المتـوىف: 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩سوريا الطبعة: األولى،  -الناشر: دار النوادر، دمشق 

الجامع ألحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي)، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  - 

األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمـد الـربدوين، وإبـراهيم أطفـيش،  فرح

 م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط -دار الكتب المصرية 

الجرح والتعديل. أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي المشـهور بـابن أبـي حـاتم،  - 

 -: الدكن، الهنـد، دار إحيـاء الـرتاث العربـي حيدر آباد -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١، ١بيروت، ط

الجــرح والتعــديل. أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس المشــهور بــابن أبــي حــاتم  - 

حيدر آباد:  -الرازي، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين، دائرة المعارف العثمانية 

 م.١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢، ١بيروت: لبنان، ط -تب العلمية الهند، تصوير: دار الك
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  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد علـيش، دار الفكـر،  - 

 بيروت.

الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء المذهب. ابـن فرحـون برهـان الـدين اليعمـري، تحقيـق  - 

 القاهرة. -الرتاث للطبع والنشر وتعليق: محمد األحمدي أبو النور، دار 

الذخيرة. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرايف المالكي. المحقق:  - 

ــزء  ــزء ١٣، ٨، ١ج ــي، ج ــد حج ــزء ٦، ٢: محم ــراب، ج ــعيد أع ــد ١٢، ٩، ٧، ٥، ٣: س   : محم

 م.١٩٩٤. بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ١بو خبزة. ط

هــ) بعنايـة: ٧٢٦قطب الدين أبو الفتح موسـى بـن محمـد اليـونيني (المتـوىف:  ذيل مرآة الزمان. - 

وزارة التحقيقات الحكمية واألمور الثقافية للحكومـة الهنديـة الناشـر: دار الكتـاب اإلسـالمي، 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة الطبعة: الثانية، 

ز ابــن عابــدين الدمشــقي رد المحتـار علــى الــدر المختــار. محمــد أمــين بــن عمـر بــن عبــد العزيــ - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢. بيروت، دار الفكر، ٢الحنفي. ط

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيـق: زهيـر  - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣بيروت، دمشق، عمان، ط -الشاويش، المكتب اإلسالمي 

  د بـن هبـة اهللا بـن أبـي جـرادة العقيلـي، كمـال الـدين زبدة الحلب يف تاريخ حلب. عمر بن أحمـ - 

هــ) وضـع حواشـيه: خليـل المنصـور الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ٦٦٠ابن العـديم (المتـوىف: 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لبنان الطبعة: األولى،  -بيروت 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين  - 

 . الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، (د.ت).١أللباين. طا

يف األمة، أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر  السيئسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  - 

 م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ة العربية السعودية، طكلالرياض: المم -الدين األلباين، دار المعارف 

أحمد بن عمرو بن الضحاك ابـن مخلـد الشـيباين، تحقيـق: محمـد  السنة، أبو بكر بن أبي عاصم - 

 هــــ.١٤٠٠، ١بيروت، ط -ناصر الدين األلباين، المكتب اإلسالمي 
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سنن ابن ماجه. أبو عبد اهللا محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي.  - 

 البابي الحلب، (د.ت).(د.ط). (د.م)، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى 

سنن أبي داود. سليمان بن األشعث بن إسحاق أبـو داود الّسِجْسـتاين. المحقـق: محمـد محيـي  - 

 الدين عبد الحميد. (د.ط). صيدا: بيروت، المكتبة العصرية، (د.ت).

سنن الرتمذي (الجامع الكبير). محمد بن عيسى بن َسْورة أبو عيسى الرتمذي. المحقـق: بشـار  - 

 م.١٩٩٨د معروف. (د.ط). بيروت، دار الغرب اإلسالمي، عوا

ــَرْوِجردي  -  ــي الُخْس ــر البيهق ــو بك ــى أب ــن موس ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــربى. أحم ــنن الك الس

هـ ١٤٢٤. بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية، ٣الخراساين. المحقق: محمد عبد القادر عطا. ط

 .م٢٠٠٣ -

السنن الصغرى). أحمد بن شعيب بن علي الخراساين أبـو  سنن النسائي (المجتبى من السنن = - 

. حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية، ٢عبد الرحمن النسائي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  ســؤاالت أبــي عبيــد اآلجــري ألبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاين، تحقيــق:  - 

لبســتوي، مكتبــة دار االســتقامة، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر عبــد العلــيم بــن عبــد العظــيم ا

 م.١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨، ١بيروت: لبنان، ط -والتوزيع 

سير أعالم النبالء. شمس الـدين الـذهبي أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز.  - 

، مؤسســة . (د.م)٣المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط. ط

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرسالة، 

ســير أعــالم النــبالء، شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تحقيــق:  - 

 -هــ ١٤٠٥، ٣مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، ط

 م.١٩٨٥

ميـري، تحقيـق: مصـطفى السـقا السيرة النبوية البن هشام، عبد الملك بـن هشـام بـن أيـوب الح - 

، ٢وإبراهيم األبياري وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر، ط

 م.١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف
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٨٥٢  

 - ١٤٢٢محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي،الطبعة األولـى  :الشرح الممتع - 

 هـ.١٤٢٨

كي أبـو عبـد اهللا الخرشـي. (د.ط)، بيـروت، دار شرح مختصر خليل. محمـد بـن عبـد اهللا المـال - 

 الفكر للطباعة، (د.ت). 

جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـالمة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة األزدي  شرح معاين اآلثـار. أبـو - 

هـ)حققه وقدم له (محمد زهري النجار ٣٢١الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوىف 

  هــر الشــريف، راجعــه ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه محمـد ســيد جــاد الحــق) مــن علمــاء األز -

الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية عـالم الكتـب،  -يوسف عبد الرحمن المرعشلي  .د

 وجزء للفهارس).  ٤( ٥م، عدد األجزاء ١٩٩٤ - هـ١٤١٤ -الطبعة األولى 

أبو زكريـا محيـي (شرح النووي على صحيح مسلم) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  - 

 هـ.١٣٩٢. بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، ٢الدين يحيى بن شرف النووي. ط

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي، تحقيـق:  - 

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤بيروت، ط -أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

وسـننه وأيامـه).  (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهللا صحيح البخاري  - 

. ١محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط

ــاقي)،  ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــرقيم محم ــافة ت ــلطانية بإض ــن الس ــورة ع ــاة (مص ــوق النج (د.م)، دار ط

 هـ.١٤٢٢

). مسـلم صحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول اهللا صحيح مسلم (المسند ال - 

بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي. (د.ط)، 

 بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، (د.ت).

ــد  -  ــد اهللا أحم ــو عب ــق: أب ــاري، تحقي ــن إســماعيل البخ ــد ب ــد اهللا محم ــو عب   الضــعفاء الصــغير، أب

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، طا

الضـعفاء الكبيــر، أبــو جعفــر محمـد بــن عمــرو بــن موســى بـن حمــاد العقيلــي المكــي، تحقيــق:  - 

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١بيروت، ط -عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيحممد د. 

  

٨٥٣ 

بـن شـعيب النسـائي، تحقيـق: محمـود إبـراهيم الضعفاء والمرتوكون، أبو عبـد الـرحمن أحمـد  - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط -زايد، دار الوعي 

طبقات الشافعية الكـربى. تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي، تحقيـق: محمـود  - 

 هـــ.١٤١٣، ٢محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة (المتـوىف الطرق الحكمية. محم - 

 هـ) مكتبة دار البيان.٧٥١

الفتاوى الكربى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراين ابـن تيميـة  - 

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨. (د.م)، دار الكتب العلمية، ١الحنبلي الدمشقي. ط

شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقالين الشـافعي، دار  فتح الباري - 

رقــم كتبـه وأبوابـه وأحاديثــه محمـد فـؤاد عبــد البـاقي، قـام بإخراجــه ١٣٧٩بيـروت،  -المعرفـة 

ليقـات العالمـة عبـد العزيـز بـن وصححه وأشرف علـى طبعـه محـب الـدين الخطيـب، عليـه تع

 . ١٣، عدد األجزاء اهللا بن باز عبد

فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: محمـود  - 

 -بن شعبان بن عبد المقصود ومجدي بن عبد الخالق الشافعي وآخرون، مكتبة الغرباء األثريـة 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١القاهرة، ط -المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين 

ء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجـاين، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـدالموجود، الكامل يف ضعفا - 

 م.١٩٩٧ -ه ١٤١٨، ١بيروت: لبنان، ط -وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع. عالء الدين علي بن سليمان المـرداوي، محمـد بـن مفلـح  - 

المقدســي الرامينــى ثــم الصــالحي الحنبلــي بــن محمــد بــن مفــرج، أبوعبــد اهللا، شــمس الــدين 

هـ) المحقق: عبداهللا بن عبدالمحسـن الرتكـي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة األولـى ٧٦٣(المتوىف 

مفصـوال  -بأعلى الصفحة يليـه » الفروع البن مفلح«، ١١عدد األجزاء  -م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 للمرداوي. » تصحيح الفروع« -بفاصل 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي زمن كوروناـأحكام صالة اجلمعة واجلماعة والعيدين ف
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قناع. منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريـس البهـويت كشاف القناع عن متن اإل - 

 )، دار الكتب العلمية.ـه١٠٥١الحنبلى (ت: 

ــهور  -  ــاري المش ــدين األنص ــال ال ــل جم ــو الفض ــي أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب. محم ــان الع   لس

 .هـ١٤١٤. بيروت، دار صادر، ٣بابن منظور. ط

الهنـد،  -الين، تحقيـق: دائـرة المعـرف النظاميـة لسان الميزان، أحمد بن علـي بـن حجـر العسـق - 

 م.١٩٧١ -هـ ١٣٩٠، ٢بيروت: لبنان، ط -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

بيـروت،  –بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفـة  المبسوط. تأليف شمس الدين أبو - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة بدون طبعة، 

لمرتوكين، أبو حاتم محمد بن حبـان الُبسـتي، تحقيـق: المجروحين من المحدثين والضعفاء وا - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط -محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الـدين الهيثمـي، تحقيـق: حسـام الـدين القدسـي،  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤القاهرة،  -مكتبة القدسي 

لعبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراين. المحقـق: مجموع الفتاوى. تقي الـدين أبـو ا - 

عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم. (د.ط). المدينـة النبويـة: المملكـة العربيـة السـعودية، مجمـع 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

لسـبكي المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (مـع تكملـة ا - 

 والمطيعي)، دار الفكر.

 -المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم األندلسـي الظـاهري، دار الفكـر  - 

 بيروت.

مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح، أبـو عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباين، الـدار  - 

 الهند. -العلمية 

بو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبـل الشـيباين. المحقـق: شـعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل. أ - 

. (د.م)، ١األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكـي. ط

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
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مشــارق األنــوار علــى صــحاح اآلثــار، القاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي الســبتي، المكتبــة  - 

 دار الرتاث.العتيقة و

المصــباح المنيــر يف غريــب الشــرح الكبيــر. أحمــد بــن محمــد بــن علــي الحمــوي أبــو العبــاس  - 

 الفيومي. (د.ط). بيروت، المكتبة العلمية، (د.ت).

مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار). أبو بكر بن أبي شيبة عبد اهللا بـن  - 

. ١خواسـتي العبســي. المحقـق: كمـال يوسـف الحــوت. طمحمـد ابـن إبـراهيم بــن عثمـان بـن 

 هــ.١٤٠٩الرياض، مكتبة الرشد، 

هـ)، ٦٢٦معجم البلدان. شهاب الدين أبو عبداهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي (المتوىف  - 

 .٧م، عدد األجزاء ١٩٩٥دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 ن. (د.ط). (د.م)، دار الدعوة، (د.ت).المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى، وآخرو - 

. (د.م)، دار النفــائس ٢معجــم لغــة الفقهــاء. محمــد رواس، وحامــد صــادق قنيبــي قلعجــي. ط - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاين ألفــاظ المنهــاج. شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الخطيــب  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥يروت، دار الكتب العلمية، . ب١الشافعي الشربيني. ط

المغني. أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد الجمـاعيلي الدمشـقي ابـن قدامـة  - 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨المقدسي الحنبلي. (د.ط). القاهرة، مكتبة القاهرة، 

القرطبـي، حققـه وعلـق  الُمْفِهم لما ُأْشكِل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمـر - 

 -هــ ١٤٢٦، ٣دمشـق، ط -بيـروت -عليه: محيي الدين ديـب مسـتور وآخـرون، دار ابـن كثيـر 

 م.٢٠٠٥

ــو الفــرج ابــن الجــوزي، تحقيــق: محمــد  -  ــدين أب ــاريخ الملــوك واألمــم، جمــال ال   المنــتظم يف ت

 -هــ ١٤١٢، ١بيـروت، ط -عبد القادر عطا، ومصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة 

 م.١٩٩٢

مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليــل. محمـد بـن أحمـد بـن محمــد علـيش أبـو عبـد اهللا المــالكي  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت،الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –هـ)، دار الفكر ١٢٩٩(ت:
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� �

٨٥٦  

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـي بـن شـرف النـووي، راجعـه  - 

 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ١الرياض، ط - نى به: عبد السالم بن عمر بن علُّوش، مكتبة الرشد واعت

المهذب يف فقه اإلمام الشافعي. أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي. (د.ط).  - 

 (د.م)، دار الكتب العلمية، (د.ت).

ــدين أ -  ــل. شــمس ال ــل لشــرح مختصــر الخلي ــد اهللا محمــدمواهــب الجلي ــو عب ــن  ب ــن محمــد ب ب

عينـي، تحقيـق زكريـا عميـرات، دار عبد الرحمن الطرابلسي المغربـي، المعـروف بالحطـاب الرُّ

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة:  عالم الكتب

موطأ اإلمام مالك. مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدين. صـححه ورقمـه وخـرج  - 

ــاقي. (د.ط).  ــد الب ــه: محمــد فــؤاد عب ــه وعلــق علي ــي، أحاديث ــاء الــرتاث العرب بيــروت، دار إحي

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦

 .https://n9.cl/512u6موقع أطباء بال حدود الشرق األوسط:  - 

  https://n9.cl/zk2bcالموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  - 

 https://n9.cl/tpizالرسمي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان  الموقع - 

 https://n9.cl/x4r6aالموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين  - 

  https://n9.cl/cq04n موقع ماي كلينك  - 

   https://n9.cl/kk6abموقع منظمة الصحة العالمية  - 

ــن محمــد الشــيباين  -  ــو الســعادات المبــارك ب   النهايــة يف غريــب الحــديث واألثــر. مجــد الــدين أب

محمـود محمـد الطنـاحي. (د.ط). بيـروت،  -: طاهر أحمد الزاوى ابن األثير الجزري. تحقيق

 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية، 

هــ)، ١٢٥٠نيل األوطـار، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين اليمنـي (المتـوىف:  - 

م، ١٩٩٣ -هــ ١٤١٣تحقيق: عصام الدين الصـبابطي، دار الحـديث، مصـر، الطبعـة: األولـى، 

 .٨جزاء: عدد األ

* * * 
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 - Al-misbah Almunir Fi Ghurayb Alsharh Alkabir. 'Ahmad Bin Muhamad Bin Eali 
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