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  ً)كورونا نموذجا(أثر األوبئة على أحكام الصالة 

َمجيلة بنت حممد مكي عبداهللا سليت ِ   

 جامعـــة أم القـــرى مبكـــة - كليـــة الـــشريعة والدراســـات اإلســـالمية -قـــسم الفقـــه وأصـــوله 

  .ة اململكة العربية السعودي–املكرمة 

                                 zjmj.٣@hotmail.com  البريد االلكتروني  

  :الملخص

ً فكان للمصاب به أثـرا علـى حياتـه ،)١٩-كوفيد(فريوس كورونا : مما ابتلى اهللا به األمة
اء علــى الــصالة وجعلــت البحــث  لــذلك أثــرت الكتابــة يف أثــر هــذا الوبــ،وعبادتــه وصــالته

 ، وأســــباب اختيارهــــا، وأهــــداف الدراســــة،حتــــدثت فيهــــا عــــن أمهيــــة املوضــــوعيف مقدمــــة 
ـــة البحـــث ـــسابقة، ومنهجي ـــاء : األول :  ومبحثـــني ، وخطتـــه،والدراســـات ال يف مفهـــوم وب

املطلــب  : وفيــه تــسعة مطالــب ،أحكــام الــصالة املتعلقــة بوبــاء كورونــا:  والثــاين ،كورونــا

 . حكــــم اشــــرتاط اســــتقبال القبلــــة ملــــن أراد الــــصالة وهــــو مــــصاب مبــــرض كورونــــا:األول 
حكـــم اجلمـــع بـــني : املطلـــب الثالـــث  .أثـــر املـــرض علـــى كيفيـــة الـــصالة: املطلـــب الثـــاين 

حكــم قــضاء الــصالة ملــن فاتتــه بــسبب مــرض : املطلــب الرابــع  .الــصلوات ملــريض كورونــا

ًلني مجاعـة خوفـا مـن العـدوى بفـريوس حكم التباعد بني املـص: املطلب اخلامس  .كورونا
حكــم تعطيــل إقامــة اجلمعــة واجلماعــة يف املــساجد للرجــال : املطلــب الــسادس  .كورونــا

ـــــا ـــــاء كورون ـــــسابع  .حـــــال اخلـــــوف مـــــن انتـــــشار وب ـــــب ال ـــــصالة بالقفـــــاز : املطل حكـــــم ال

كيفيـة : املطلـب التاسـع  .حكـم إقامـة صـالة العيـد بـالبيوت: املطلـب الثـامن  .والكمامة
  ...    واحلمدهللا رب العاملني.خلصت فيها نتائج البحث: خامتة  .ة العيد بالبيوتصال

 . الكمامة-  القفاز – كورونا - أحكام - الصالة - األوبئة  : الكلمات المفتاحية
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

The impact of epidemics on the provisions of prayer 
(Corona as a model)  

Jamila bint Muhammad Makki Abdullah Celti 
Assistant Professor of Jurisprudence and its Foundations, Department 
of Sharia College of Sharia and Islamic Studies Umm Al-Qura 
University in Makkah - Kingdom of Saudi Arabia 
E-MAIL : zjmj.٣@hotmail.com   
ABSTRACT : 

From what God has afflicted the nation with is the Corona virus 
(Covid-١٩), so the affected person had an impact on his life, worship, 
and prayers, so writing affected the impact of this epidemic on prayer 
and made the research in an introduction in which I talked about the 
importance of the subject, the aims of the study, the reasons for its 
selection, previous studies, the research methodology and plan, and two 
topics: the first is about the concept of the Corona epidemic, and the 
second is the provisions of prayer related to the Corona epidemic, and it 
has nine requirements:The first requirement: Ruling on requiring the 
direction to the qiblah for someone who wants to pray while suffering 
from corona's disease. The second requirement: the effect of the disease 
on how to pray. Third requirement: Ruling on combining prayers for a 
Corona patient. Fourth requirement: Ruling on making up prayers for 
someone who missed them due to Corona's disease. Fifth requirement: 
Ruling on the spacing of worshipers in congregation for fear of 
infection with the Coronavirus. Sixth requirement: Ruling on cancelling 
Friday and Jamaah prayers in mosques for men in case of fear of the 
spread of the Corona epidemic. The seventh requirement: Ruling on 
praying with gloves and masks. The eighth requirement: Ruling on 
performing Eid prayers at home. The ninth requirement: How to 
perform Eid prayer at home. Conclusion: the researcher summarized 
the search results.  

 Keywords: epidemics, prayer, rulings, corona. 
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 المقدمة

.. .، وآله وصحبه أمجعني والصالة والسالم على نبينا حممد، رب العاملنيهللا احلمد

و: 

ِِاملـرض وسـائر املكـاره  فإن
َ َبـل الـصحة وسـائر-َ ٌ سـنة ربانيـة لالبـتالء واالمتحـان، -ِّ احملـابَ ٌَّ ُ

ُ فيمــا يـــسره وحيبــه، وفيمـــا يــسوؤه ويكرهـــه؛فالعبــد مبتلـــى يف كــل شـــيء ُ َ ُ ُُ ُ ���ـــ��� َ و﴿ ،ُُّ
ُ ُ ۡ َ

��ِ��ِ
ّ �

ِ��ٱَ و
ۡ َ  ���� ���� �����نۡ

َ ُ َ ۡ ُ َ َۡ َ ۖ
ٗ ۡ

 ]٣٥: األنبیاء[ ﴾ ِ

ٌفــاألمراض مــن مجلــة مــا يبتلــي اهللا بــه عبــاده، وهلــا فوائــد وحكــم  َ ِ ُِ ُ َ ُ َ ُ تكفــري الــذنوب :  منهــا ؛ُ

ٌ وهــي نعمــة ،ٌســبب يف دخــول اجلنــةهــي  و،ُوكتابــة احلــسنات ورفــع الــدرجات ،والــسيئات

  .ٌومنحة

 ، مــن أمــراض وأســقام وأوبئــة هــو مــن قــدر اهللا تعــاىلهن مــا يــصيبأ وعلــى املــسلم أن يعلــم

�� أ��ب �ـ� �ـ���� إ� ﴿ : قـال تعـاىل  ويرضـى،-عز وجـل-فيسلم لقضاء اهللا 
�
ِ ٍ

َ َِ
� ِ َ ََ ٓ

ِ��ذن 
ۡ
ِ ِۗ�ٱِ

�
ِ و�� ���� � ۢ ِ

ۡ ُ َ َ��ِ
�

���� ��� ُ َۡ َۡ َ
ُ�ٱَ وۚۥِ

�
ٞ ��ـ� �ء ��ـ�� ِ

َ ُ
ٍ ۡ َ

ِ
ّ

: التغـابن[ ﴾ِ

َ�� �� ������ إ� �� ��� ﴿:قـال تعـاىل ،]١١ َ ََ َ َ�
ِ
ٓ

ِ ُ � ُ
ُ�ٱ

�
 �� �ـ� �����ـ� و� 

َ َ َ ۡۚ
َ ٰ َ َ َ َُ َ

ِ�ٱ
�

 

 ������ِ
� َ َ َ ۡ ������نٱَ

َ ُ ِ
ۡ ُ    ]٥١: التوبة[ ﴾ ۡ

ــــى اهللا بــــه األمــــة و ــــد(فــــريوس كورونــــا : ممــــا ابتل ــــة  ظهــــور األمــــراض ف،)١٩-كوفي واألوبئ

�ن ���ـ�� ﴿:قـال تعـاىل ، الـضرر النفـع و�ـا  تعاىل حيدث والرباكني من سنن اهللا
َ ۡ َ ۡ َ

ُ�ٱ
�

� ��� �� �� ُ َّ َ
ِ

َ َ َ
ٖ

ُ
ِ إ� �� �ن ��دك �� �� راد ��ـ���ٓۥِ ِِ

ۡ َۡ � ٓ َ َ َ
ٖ
ۡ ََ

ِ ِ
ُ

ۖ ِ
َ ُ �

: يـونس[  ﴾

١٠٧[.  
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ــــــركأن هــــــذا الفــــــريوس والخيفــــــى  ــــــواحي احليــــــاة ت ــــــى ن ، قتــــــصاديةاال( كلهــــــا بــــــصمته عل

ًيهــــا تــــأثريا كبــــريا فــــأثر ف،)الــــصحية و،جتماعيــــةواال  طــــال بعــــض األحكــــام  وهــــذا التغــــري،ً

والــــصوم كالطهــــارة والــــصالة ؛يفعلهــــا املــــسلم اعتــــاد أن الــــشرعية وبعــــض العبــــادات الــــيت 

 �ـــذا تهإصـــاببـــسبب وهـــذا التـــأثر كـــان إمـــا  ،ومل يعـــرف حكمهـــاتوقـــف ف ،والزكـــاة واحلـــج

علــى مجيــع فئــات وشــرائح ا�تمــع اجلهــات املختــصة يف الدولــة أو بــسبب فــرض  ،ملــرضا

ال  هــي ممــا و، ملنــع انتقــال املــرض وانتــشاره؛التــدابري الالزمــةواإلجــراءات االحرتازيــة بعــض 

ٍجيــــوز شــــرعا خمالفتهــــا بــــأي حــــال مــــن األحــــوال  وإغــــالق املــــدارس ، كالتباعــــد اجلــــسدي؛ً

  .واملساجد وكل أماكن جتمع الناس

قـال تعـاىل  ،مل يفرطـا يف شـيء حيتاجـه اخللـقفكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

َ��مٱ﴿:  ۡ َ ُ أ���� ��� د�ـ��� و����ـ� ��ـ��� ���ـ� ور�ـ�� ۡ ۡ ُ ۡ ۡ ُِ َ َ َ َ َ َ
ِ

ۡ ِ
ُ َ ُ ُۡ َۡ َۡ َ ََ ِ

ۡ ۡ

 ���ُ ُ َ
َ����ٱ ٰ َ ۡ

ِ
ۡ

ۚ د��� 
ٗ   .]٣: املائدة[ ﴾ِ

ُّ مــا إن اعتــصمتم بــه فلــن تــضلوا -ُّأيهــا النــاس-ُتركــت فــيكم (  :ويف حــديث ابــن عبــاس ِ

ِّب اهللا، وسنة نبيهكتا: ًأبدا َُّ( )١(.  

 ببعض املزايـا غـري املوجـودة يف الـشرائع -سبحانه وتعاىل- اهللا هاخصوشريعتنا اإلسالمية 

 شــريعة أبديــة وخالــدة حــىت  أ�ــا وهــي؛الــسماوية الــسابقة، وال توجــد يف القــوانني الوضــعية

 ،ات مراعيــــة للــــضرور،لكــــل زمــــان ومكــــان وهــــي صــــاحلة ،يــــرث اهللا األرض ومــــن عليهــــا

، الفتــوى بتغــري الزمــان واملكــان وفــق إطــار منــضبط مــن االجتهــاد الــشرعي املعتــربومتغــرية 

                                                           

َّاحـتج البخـاري بأحاديـث عكرمـة، واحـتج ": أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال  )١ ( ُّ َّ
ِ

َّمسلم بأيب أويس، وسائر رواتـه متفـق علـيهم ُ ُ ، والبيهقـي يف ) ٣١٨(١٧١ / ١ ."ٌُ

، وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتغيـب ) ٢٠١٢٣(١١٤/ ١٠السنن الكربى 

)٤٠. ( 
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 فقــد شــرع اهللا  وقلــة التكــاليف،، ودفــع املــشقة، والتيــسري، والــسماحة،رفــع احلــرجوتتــسم ب

ًتعاىل رخصا تبيح للمكلفـني مـا حـرم علـيهم، وتـسقط عـنهم مـا وجـب علـيهم فعلـه حـىت 

ًة من اهللا بعباده وتفضال وكرما وذلك رمح؛تزول الضرورة ً.  

 د عليه من أدلةتمتع  وبيان أصلها وما،أحكام هذه املسائلبيان  الفقهاء يف فاجتهد

  .وقواعد فقهيةشرعية 

من الصحة حتياج كل مسلم ملعرفة أحكام دينه وحكم عبادته اوألمهية املوضوع و

ة فريوس كورونا وأثرها على أحكام نازلبعض  استعنت باهللا ورأيت الكتابة يف ؛والفساد 

  : بعنوانًمقتصرا على الصالة  وجعلت البحث ،الصالة

  "ً كورونا نموذجا " األوبئة على أحكام الصالةأثر 

  :سباب اختيار الموضوعأ

   :من األسباب التي دعتني الختيار هذا الموضوع والكتابة فيه

ًن فريوس كورونا أصاب عددا كبريا من اإحيث  :أهمية الموضوع  -١ لبشرعلى ً

 وكان ،ذكر أو أنثى  أو، ومل يفرق بني صغري أو كبري،وجه الكرة األرضية
 وإصابة السليم ،حالته  حبسبعلى األشخاص كلًخمتلفا ًعظيما وتأثريه 

 وبناء ، متوقع إذا مل يلتزم باإلجراءت اليت أمرت �ا اجلهات املعنيةمنهم

ظورات غري  وحم، إباحات غري متوقعةت هذه اجلائحةّولدعلى ذلك 
ٍ يف مواقف حمرية يف أمور الفتوى  طاليبتوضع  و،معتادة دينية كانت  ّ

َمتبعة يف زمن ما قبل كورونا  لذا ا�الت األسئلة املطروحة على املفتني ؛ َ

 وحكم ،بغزارة، أغلبها يتعلق بوجوب أو عدم وجوب االلتزام بالقرارات
د تتعارض مع تلك باالستثناءات واالجتهادات الدينية اليت قالعمل 

 صالة اجلماعة يف املسجد أو املنزل، وغسل ودفن املتوىف :مثل ؛القرارات
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ً لذلك كان لزاما ؛...  و،ولبس القفاز يف الصالة جراء اإلصابة بالوباء،
 . اختلف فيه يف مسائل هذه النازلةبيان الصحيح والراجح فيما

 من اهلالك، وجعلت الشريعة اإلسالمية أوجبت إنقاذ األرواح واألنفسأن  -٢

 ،بالوقاية من األمراض واألسقام قبل حدوثها  لكل فردا�إنقاذ النفس حق
اإلجراءات يكون ذلك إال باتباع القواعد و  وال،وبالتداوي بعد حدوثها

ملنع اليت فرضتها اجلهات املختصة يف الدولة التدابري الالزمة واالحرتازية 

 .ن اتباعها وإن أثرت يف عبادتنابد م ، فكان الانتقال املرض وانتشاره
 هو حتقيق مصاحل الناس :املقصد العام من تشريع األحكام الشرعية  أنظهار إ -٣

 ً.يف العاجل واآلجل معا

  :الدراسات السابقة 

سوى  الصالة املتأثرة جبائحة كورونا  أحكامّمل أقف على حبث مستقل هلذا املوضوع بني
   :؛ وهي خمتصرة وموجزة إىل بعض األحكام بطريقةتتطرقدراسات 

ة فقهية لألحكام املتعلقة األحكام الشرعية املتعلقة بالوباء والطاعون مع دراس -١
 . عبدالعزيز هيثم بن قاسم احلمويأيب/ ، تأليف )فريوس كورونا(بـــــ

ه ١٤٤١ــــ٧ــــ ٢٣  املوافقاألربعاءيوم حماضرة ألقيت يف جامعة القصيم  -٢

خالد / د . ألقاها أتعلقة بوباء كورونا،م الفقهية امل األحكا:بعنوان
 .املشيقح

 هيئة كبار العلماء :مثل  ؛ودور اإلفتاء بالدول اإلسالمية فتاوى ا�امع العلمية -٣

جملس اإلمارات لإلفتاء و ،ودار اإلفتاء املصرية، ملكة العربية السعوديةبامل
   .الشرعي

  :منهجي في البحث 

 الوصفي مستفيدة من املنهج االستقرائي لقد سلكت يف كتابة هذا البحث املنهج

 مث أعددت اخلطة بالرجوع إىل ،ً فقمت أوال باختيار املوضوع وعنوانه،واالستنباطي
 كما ذكرت أدلتهم ، وذكرت آراء املذاهب الفقهية يف كل مسألة،املراجع املناسبة

 وذكرت الراجح من هذه ، مث ناقشت هذه األدلة عند احلاجة،عليها إن وجدت



        
 
 

 

 
  

 

٢٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 وبعض املسائل هي نوازل مل يتطرق هلا الفقهاء .راء باالعتماد على قوة الدليلآلا
 مستعينة باألدلة الشرعية والقواعد ،دت يف بيان حكمها فاجته،كتبهمًقدميا يف 

 وبينت معاين ،من هذه اآلراء باالعتماد على قوة الدليلالراجح وذكرت  ،الفقهية

 وختمت ،إىل كتب اللغة العربية ومعامجهااملفردات واملصطلحات الصعبة بالرجوع 
  .حبثي خبامتة خلصت فيها ما توصلت إليه من نتائج عامة

  :خطة البحث 

  :كانت خطة البحث كما يلي لقد 

 ،ا وأسباب اختياره، وأهداف الدراسة، حتدثت فيها عن أمهية املوضوع:مقدمة -١

 . وخطته،والدراسات السابقة، ومنهجية البحث

 : وقد جعلتها كما يلي :املباحث واملطالب -٢
  : وفيه مطلبان ،مفهوم وباء كورونا : املبحث األول 

  .مفهوم الوباء يف اللغة ويف االصطالح الشرعي : املطلب األول 

  .مفهوم كورونا: املطلب الثاين 
  :مطالب تسعة  وفيه،أحكام الصالة املتعلقة بوباء كورونا: املبحث الثاين 

 استقبال القبلة ملن أراد الصالة وهو حكم اشرتاط: املطلب األول 

  .مصاب مبرض كورونا
  .الصالةكيفية أثر املرض على : املطلب الثاين 

  .حكم اجلمع بني الصلوات ملريض كورونا: املطلب الثالث 

  .حكم قضاء الصالة ملن فاتته بسبب مرض كورونا:  الرابع              املطلب

ًصلني مجاعة خوفا من العدوى حكم التباعد بني امل: املطلب اخلامس 
  .بفريوس كورونا

حكم تعطيل إقامة اجلمعة واجلماعة يف املساجد : املطلب السادس 

  .للرجال حال اخلوف من انتشار وباء كورونا
  .حكم الصالة بالقفاز والكمامة: املطلب السابع 

  .حكم إقامة صالة العيد بالبيوت: املطلب الثامن 



        
 
 

 

 
  

 

٢٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  .الة العيد بالبيوتكيفية ص: املطلب التاسع 
 .خلصت فيها نتائج البحث : خاتمة -٣

  

ا   اا ا ا  ل أنأ وا، 

  . إم  ؛وأن  ا  اء واء

  





        
 
 

 

 
  

 

٢٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  مفهوم وباء كورونا :ول األبحثالم

  في االصطالح الشرعيمفهوم الوباء في اللغة و: المطلب األول

ٍهو كل مرض عام:  وقيل . بالقصر واملد، الطاعونوهووبأ من : الوباء يف اللغة  ََ ُ ومجع ،ُّ
ٌ أوبئة:املمدود ٌ أوباء: ومجع املقصور،َْ ًَوقد وبئت األرض تـوبأ وبأ و وبوأت وباء ووباءة .َْ ًِ َِ َ َ َْ ََ ً ُُ َ َ ْ َ ُ َ ِ ِ 

ًَو إباءة على البدل
ْ وأرض وبيئة ومو،ِ َ ٌ ِ َ ٌ ٌبوءة وموبئةَ ِ ُ ِكثرية الوباء: ٌَُ

ُالبيئة إذا كثر :  واالسم،َ َ ِ ُ
ُمرضها َ )١(.   

   : شرع أما يف ال

  .)٢( كان أو غريهً  اسم لكل مرض عام طاعونا:فقد ذهب احلنفية إىل أن الوباء هو 

ِغدة كغدة البعري هو :والطاعون عندهم ِ
َْ

ِ َّ َُّ َ ٌ ُ )٣(.  

ٍّ مرض عامُكلو ون الطاعإىل أنهًضا يأوذهب املالكية  َ ٍ َ ْوقال بـعض ،َ ِ هو مرض الكثري :همَ ِ َ ْ ُ َ َ
ِجهة دون سائر اجلهاتمن الناس يف 

َ َ
ِ ِ ٍْ ِ َ َ ُ

ِ )٤(.   

  .)٥(البعري خترج يف الرتاقي واإلباط غدة كغدة : الطاعون هو  و

َّالوباء قد يسمىأما الشافعية فذهبوا إىل أن  ُ ََ ًطاعونا (ْ ْ جمازا جبامع كثـرة الم)ُ ِ
َ ْ ِ ِ َ ً َوت فيهماَ

ِ ِ
ْ، 

ِكثـرةل  وباء:فيقال
ٍ الموت من غري طاعونَْ

ُ ِْ ْ
ِ

ْ ُمثـله َ و،ْ ُ ِالموت بالطاعون: ْ
ُ َّ ُ ْ  فالطاعون ،ْ

                                                           

،  املصباح ١/٢٩٤، خمتار الصحاح ١/١٨٩لسان العرب : يف ) وبأ ( مادة : ينظر   )١(

  .٥/٤٨٣، معجم مقاييس اللغة ٢/٦٤٦للرافعي  املنري يف غريب الرشح الكبري 

 ، ٣٥٧/ ١حاشية الطحطاوي عـىل مراقـي الفـالح رشح نـور اإليـضاح : ينظر   )٢(

  .١٨٣/ ٢ير األبصاررشح تنوحاشية رد املختار عىل الدر املختار 

  .١٢١ / ٤بريقة حممودية للخادمي   )٣(

 ، الثمر الـداين رشح ٦٤٤ / ٢ ، كفاية الطالب ١٢١ / ٢حاشية العدوي :  ينظر   )٤(

  .٧١٢ /١رسالة القريواين 

  .٣٢٦/ ١٣الذخرية   )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ًقد اختص بكونه شهادة  و،أخص من الوباء َ َْ
ِِ

ْ
ِ َّ ًَْرمحة و) ١( ُ ِدعوة النيب   و،َ

َ ْ ُّصلى الله -َ
ِ خبالف الوباء،عليه وسلم

َ ْ ِ ِِ.  

  .) ٢ ()أي السريع( املوت الذريع :قيل  و.م املرض العا: الوباء:قيل و

حيث جاء يف ؛  الطاعون لديهم نوع وباء؛ فإن فهم كالشافعيةأما احلنابلة

 فتفسد ، والوباء الذي يفسد له اهلواء،هو املرض العام ": عند كالمه عن الطاعوناملبدع
يلبث صاحبها هو قروح خترج يل املغابن وغريها ال :  وقال عياض ،به األمزجة واألبدان

 وهو بثر وورم مؤمل ، وأما الطاعون فوباء معروف: ويف شرح مسلم.ويغم إذا ظهرت

 وحيصل معه ، ويسود ما حوله وخيضر وحيمر محرة بنفسجية، خيرج مع هلب،ا�جد
  .)٣(." .خفقات للقلب

 ،ًا وليس كل وباء طاعون،سبق أن األمراض قد تصل لدرجة أن تكون وباء خنلص مما

 نه يرىإحيث ؛ ) ٤( ويؤيده ما ذهب إليه ابن القيم ،ذكره الشافعية يف كتبهم وهذا ما
ًعموماوخصوصا ؛ فكل طاعون وباء  أن بني الوباء والطاعون  ،ً وليس كل وباء طاعونا؛ً

  . )٥( وكذلك األمراض العامة أعم من الطاعون ؛ فإنه واحد منها

                                                           

،  )٢٦٧٥( ١٠٤١/ ٣أخرجه البخـاري ) الطاعون شهادة لكل مسلم : ( حديث   )١(

  ) .١٩١٦( ٣/١٥٢٢ومسلم 

، حاشــية ٢٧ / ٤ ، الفتــاوى الفقهيــة الكــربى ٢١١ / ٣إعانــة الطــالبني : ينظــر  )٢(

 .٢٧٥ / ١البجريمي عىل منهج الطالب 

  .٣٨٩/ ٥املبدع   )٣(

ُّأبو عبداهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي ثم الدمشقي احلنبيل الشهري بـابن   )٤(

 النحوي، العارف، ولد سنة إحدى وتـسعني قيم اجلوزية ، الفقيه األصويل، املفرس

وستامئة ، وتفقه يف املذهب، وبرع وأفتى، والزم الشيخ تقـي الـدين وأخـذ عنـه، 

ًوتفنن يف علوم اإلسالم، وكان عارفا بالتفسري ال جيـارى فيـه، وبأصـول الـدين،  ِ

يف وإليه فيهام املنتهى، واحلديث ومعانيه وفقهه، ودقائق االسـتنباط منـه، ال يلحـق 

 ٥ذيل طبقات احلنابلة : ينظر .( ه٧٥١ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، تويف عام 

 /١٧١. ( 

  .٣٨ / ٤زاد املعاد   )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٣٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  مفهوم كورونا :انيالمطلب الث

الـــــيت قـــــد تـــــسبب املـــــرض للحيـــــوان ) ١( فـــــصيلة كبـــــرية مـــــن الفريوســـــات هـــــي :كورونـــــا 

   .واإلنسان

ً أن عــــددا مــــن فريوســــات كورونــــا تــــسبب لــــدى البــــشر حــــاالت عــــدوى :ومــــن املعــــروف
  .لجهاز التنفسي اليت ترتاوح حد�ا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشدل

  .املستجد) ١٩- كوفيد،فريوس كورونا(يسمى ًكتشف مؤخرا فريوس كورونا املو 

 يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا الفــريوس وهــذا املــرض نــه ملإحيــث  ؛ ٍهــو مــرض معــدو

فــريوس هــذا ال ُوأعلــن عــن ،)٢(  الــصينية)ووهــان( يف مدينــة اكتــشف فقــد ،املــستجدين

َ الفريوس املـسبب لتلـك احلـاالت مـن قبـل  هوعلى أنه )١٩/ كوفيد(
الـسلطات الـصينية ِ

    .م٢٠٢٠ يناير ٧يوم 

   :١٩-كوفيدأعراض مرض 

 يف احلمــــى واإلرهــــاق والــــسعال )١٩-كوفيــــد(ًتتمثــــل األعــــراض األكثــــر شــــيوعا ملــــرض 

وقد يعاين بعض املرضى من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنـف، أو الرشـح، أو . اجلاف
ويـصاب . ً تدرجيياتتفاقمفيفة و وعادة ما تكون هذه األعراض خ،أمل احللق، أو اإلسهال

.  ودون أن يــــشعروا بــــاملرض،بعــــض النــــاس بالعــــدوى دون أن تظهــــر علــــيهم أي أعــــراض

. مــــن املــــرض دون احلاجــــة إىل عــــالج خــــاص%) ٨٠حنــــو (ويتعــــاىف معظــــم األشــــخاص 
 أشـــخاص يـــصابون بعـــدوى ٦ًوتـــشتد حـــدة املـــرض لـــدى شـــخص واحـــد تقريبـــا مـــن كـــل 

وتــزداد احتمــاالت إصــابة املــسنني  .وبة التــنفسحيــث يعــانون مــن صــع ؛ )١٩-كوفيــد(

 أو أمـــراض ، ارتفــاع ضــغط الــدم:مثــل-واألشــخاص املــصابني مبــشكالت طبيــة أساســـية 
                                                           

ُهي مجع فريوس، وهي كائنات دقيقة ال ترى باملجهر العادي، تنفـذ : الفريوسات  )١( ٌّ
ِ

َ ُ

ُمن الراشحات البكتريية، و حتدث  ِ َبعـض األمـراض ّ لكـرتوين موقـع املعـاين اإل. َ

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.   

 ، وتعد أكرب مدينـة فيهـا،هويب عاصمة مقاطعة مدينة بالصني ، وهي هي: ووهان  )٢(

  .https://ar.wikipedia.org/wikiموقع . وسط الصني ًواألكثر اكتظاظا بالسكان يف



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

مــن األشــخاص الــذين % ٢ حنــو وقــد تــويف.  بــأمراض وخيمــة- أو داء الــسكري،القلــب
  . ُأصيبوا باملرض

  :كيفية انتشار هذا المرض 

 عـــــن طريـــــق األشـــــخاص )١٩-وفيـــــدك(ميكـــــن أن يـــــصاب األشـــــخاص بعـــــدوى مـــــرض 

ـــالفريوس  وميكـــن للمـــرض أن ينتقـــل مـــن شـــخص إىل شـــخص عـــن ،اآلخـــرين املـــصابني ب
ُطريق القطـريات الـصغرية الـيت تتنـاثر مـن األنـف أو الفـم عنـدما يـسعل الـشخص املـصاب 

ُ وتتــــساقط هــــذه القطــــريات علــــى األشــــياء واألســــطح ، أو يعطــــس)١٩-كوفيــــد(مبــــرض 
 )١٩-كوفيــد(حينهــا أن يــصاب األشــخاص اآلخــرون مبــرض  وميكــن ،احمليطــة بالــشخص

 أو ،أفــواههم أو ،فهموأو أنـ ،أعيــنهم مث ملـس ،عنـد مالمـستهم هلــذه األشـياء أو األســطح

  .)١( ُالقطريات اليت خترج من الشخص املصاب باملرض مع سعاله أو زفريهإذا تنفسوا 

 مـن -بقـدر املـستطاع- كان هنالك ضرورة حلمايـة الـنفس وصـحة اإلنـسان السبب اوهلذ

  قـال تعـاىل، إذ إن احلفـاظ علـى الـنفس البـشرية مـن مقاصـد الـشريعة األساسـية؛األمراض

ُ�� أ�� ��� ����� � �� إ��ء�� ���﴿ ۡ� َ ََ َ
ِ � َ ِ ٓ ِٰ

َ ٰ َ َ َ َۡ َۡ َ
ِ ِِ

ۡ �� ��� ���� ��� ��ـ� أو ۥۡ ََ
ٍ

ۡ َۡ َ َ
ِ
ۡ

ِ
ۢ َ ََ َ

ِ���د �  ٖ َ َ
ِ��ضٱ

َ ۡ
 ��� ������ 

َ َ ََ َ � َ َ
َ�ـ�سٱ �� ِ

َ
َ��ـ� و�ـ� أ����ـ� �����ـ� أ��ـ�  َ َ َۡ َۡ َٓ � َ َ َ َ ۡ َ ٗ

َ��سٱ � ���� ۚ
ٗ ِ

َ
 .]٣٢: املائدة[ ﴾

ؤدى إىل يـــ جتمـــع النـــاس يف مكـــان واحـــدأن علـــى كـــد األطبـــاء واملختـــصون فعلـــى ذلـــك أ

ولذلك ال بد من األخذ باألسـباب، واالبتعـاد عـن التجمعـات  ؛اإلصابة بفريوس كورونا 

َ����� ﴿:ل تعـاىل قـاجبميع أشكاهلا وصـورها،  � َ � َ��ـ�ٱَ ِ
�

ۡ ءا��ـ�ا �ـ�وا �ـ�ر��  ُ َ ۡ
ِ

ْ ُْ ُ ُ َ َ﴾ 
  .]٧١: النساء[

                                                           

           ، https://www.who.int/ar: ظمــة الــصحة العامليــة اإللكــرتوين موقــع من: ينظــر      )١(

   موقع وزارة الصحة السعودية اإللكرتوين

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  أحكام الصالة المتعلقة بوباء كورونا: المبحث الثاني

حكم اشتراط استقبال القبلة لمن أراد الصالة وهو مصاب  :      المطلب األول 

  .بمرض كورونا

ُيف أن من شروعند الفقهاء َف ِخال ال ُ ْ
ِ َّ َ َِط صحة الصالةِ َّ ِ َِّ َ استقبال:ِ َ ْ

ِ
َِ القبـلةْ ْ

 لقادر على ِْ

   ذلك ؛

و�� ��� ���� ��ل و��� ﴿ :  لنبيه صلى اهللا عليه وسلموله تعاىلقل
َ ََ َ ۡۡ َۡ َ

ِ
ّ َ َ َ ُ َ ۡ ِ

 ���َ ۡ َ
ِ�����ٱ ِ

ۡ َ ���امٱ ۡ ِ
َ َ ُ و��� �� ���� ����ا و����� ���هۡ َ ۡ َُ ۡ ُۡ َ ُ ْ � َ َ ُ َ َُ ُ ۡ : البقرة [﴾َ

١(]١٥٠(.  

-اســــتقبال القبلــــة ئمــــة األربعــــة إىل أن مــــن بــــه عــــذر حــــسي مينعــــه مــــن ذهــــب األ و
ـــــى حـــــسب حالـــــه-املربـــــوط  و،كـــــاملريض ـــــو إىل غـــــري القبلـــــة   و يـــــصلي عل ألن ؛ ل

  .)٢( فأشبه القيام ؛ قد عجز عنه االستقبال شرط لصحة الصالة و

 ا عمــنً أن يعجــز أيــض: الــصاحبان مــن احلنفيــة لــسقوط القبلــة عنــه  وواشــرتط الــشافعية

ألن فـرض  و ،ألن اسـتقبال القبلـة أوكـد مـن فـرض القيـام ؛ )٣(لو بـأجر املثـل  يوجهه و

فرض القبلة ال يسقط مـع القـدرة مـن   و،القيام يسقط يف النافلة مع القدرة من غري عذر
  .)٤ (غري عذر

 الصالة دون استقبال للقبلة إن عجز عن ذلك ومل جيد من وعليه جيوز ملريض كورونا
  .االستقباليساعده على 

                                                           

/ ١ ، املغنـي ٩٣ / ١ ، األم ١/٢٢٢ ، حاشية الدسـوقي ١/٢٩ملبسوط ا: ينظر   )١(

٢٨٥. 

ــدين  : ينظــر   )٢( ــن عاب ــدائع الــصنائع ٤٢٧ / ١حاشــية اب  ، حاشــية ١١٩/ ١ ،  ب

، روضة الطالبني ٧٣ / ٢احلاوي الكبري   ، ٢٢٤ / ١الدسوقي عىل الرشح الكبري 

  .٤٨٦/ ١ ، املغني ٤٨٦ / ١ ، الرشح الكبري ، ٢٠٩/ ١

 ، روضـة الطـالبني ٤٣٥ - ٤٢٤ / ١ ، هناية املحتاج ٥٦٩ / ١رد املحتار : ينظر   )٣(

٢٠٩/ ١.  

  . ١/٤٢٧هناية املحتاج   )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  الصالةكيفية أثر المرض على :  الثاني المطلب

 لذا فمن استطاع أن ؛كما هو معلوم أن حدة مرض كورونا ختتلف من شخص آلخر

يعذر  يصلي الصالة بإقامة فروضها وواجبا�ا بالصفة اليت وجبت فهي واجبة وال
 فهل ؛ض أفعاهلا وعجز عن الصالة أو بع، أما من أخذ املرض منه قوته وطاقته،رتكهاب

  تسقط عنه ؟

 ، والقراءة، والقيام،التحرمية:  هي ؛أركان للصالة اتفق الفقهاء على ستة فروض أو

  .)١( عبده ورسوله: األخرية مقدار التشهد إىل قوله  والقعدة ، والسجود،والركوع

ًقاعدا يركع  فيصلي ،واتفقوا  على أنه يسقط القيام يف الفرض والنافلة للعاجز عنه
ً صل قائما(:  حلديث عمران بن حصني؛ يسجدو  فإن مل ً، فإن مل تستطع فقاعدا،ّ

  .)٣( )٢( )تستطع فعلى جنب 

  أما إذا عجز عن مجيع ذلك فهل له أن يصلي باإلمياء ؟

  :اء متقاربة يف كيفية صالة املريض، ولعل بعضها أيسر من بعضرللفقهاء آ

ِ إذا خاف زيادة املرض:قال احلنفية  ََ َ َ ِ ِو إبطاء البـرء بالقيامأ َ
َ ُ
ِ ِ ِ

ْ َ ِ أو دوران الرأس،َ َّ ِ
ُ أو جيد ،ََ ِ

َوجعا لذلك
ِ ِ

ً ِ فإن حلقه نوع مشقة مل جيز ترك ذلك القيام؛َ
َ
ِ ُ َ َُْ ُ

ٍ َِّ َ ْ ِ ولو كان قادرا على بعض  ،ِ َ ً
ِ

َْ
                                                           

ــر )       ١ ( ــسوط : ينظ ــل ١/١٦٢املب ــب اجللي ــاج  ٥١٤ /  ١ ؛  مواه ــي املحت  ؛  مغن

 .١/١٩ ؛ عمدة الفقه ١/٣٤٠

: مران بن حصني ريض اهللا عنه قالاحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه عن ع)        ٢(

صـل ": عن الـصالة، فقـال  كانت يب بواسري، فسألت النبي صىل اهللا عليه وسلم 

ًقائام، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعىل جنب  ، وابن  )١٠٦٦(١/٣٧٦.  "ً

ـــننه  ـــه يف س ـــننه   ، )١٢٢٣(١/٣٨٦ماج ـــو داود يف س ، ) ٩٥٢(٢٥٠/ ١وأب

 ).٣٧٢(٢/٢٠٨ي يف سننه والرتمذ

 ، حاشية ٤٧٥ ، ٤٦٨ ، ٢٩٩ / ١ ، حاشية ابن عابدين ٢١٢/ املبسوط : ينظر )      ٣(

  ، جواهر ٢٣٦ ، ٢٣٥ / ١الدسوقي 

 / ١ ، ٢٦ / ٢ ، روضة الطالبني ٤٦٥ / ٢ ، هناية املحتاج ٥٧ ، ٥٥/  ١اإلكليل          

 .١٤٤، ١٤٣ / ٢ ، املغني ٢٣٢



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ُالقيام دون متامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر َ
ِ ِ

َ َ ُ ََ َ ُ ْ َِ
ُ

ِ ِ َ ْ حىت إذا كان قادرا على أن ؛ِ ً
ًيكبـر قائما ِ

ِ
َ ِّ ُ

ِوال يقدر على القيام للقراءة
َ َ

ِ ِ ِ ِِ
َ َُ َ أو كان قادرا على القيام لبعض القراءة دون متامها،َ

ِ َ َ ِ
َ َ

ِ ِ ِِ َ َ
ِ

ً
ُ يؤمر ؛ِ َ ُ

ًبأن يكبـر قائما ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائما ُ َ َ ً
ِ ِِ

َ َ َُ ََ َ ِّ ْ َ مث يقعد إذا عجز ،ِ َ ََ ُ َّ)١( .  

  .شيء عليه  سقطت عنه الصالة وال؛لرأس أما إذا عجز املريض عن اإلمياء با

   : باآليتواستدلوا على ذلك

� ���� ﴿ :قوله تعاىل -١
ُ
ِ
ّ َ ُ َ

ُ�ٱ
�

ۚ ���� إ� و����  َ ًَ ۡ ُ �
ِ

ۡ َ
 .]٢٨٦: البقرة[ ﴾

�﴿ :قوله تعاىل -٢
َ

���ا�
ْ ُ �
َ�ٱ 

�
ۡ������ٱَ ��  ُ ۡ َ َ  .]١٦: التغابن[ ﴾ ۡ

  .وألن الطاعة حبسب الطاقة

 .اهللا عنه السابقضي عمران بن حصني روحلديث  -٣

 بالعني أو  يومئ وال، سقطت عنه الصالة؛لو عجز عن اإلمياء بالرأس: وقالوا 

 العني  حركة فأما، واإلشارة إمنا تكون بالرأس،القلب ؛ ألن اإلمياء عبارة عن اإلشارة

 ومبجرد النية ال تتأدى ، وبالقلب يسمى نية وعزمية،سمى إمياء ت وال؛سمى إحناء فت
  .)٢(جيوز   ونصب األبدال بالرأي ال،الصالة

  و، لألدلة النقلية؛ سقوط الصالة عمن عجز عن اإلمياء: فخالصة مذهب احلنفية
  .يكون بالرأس ألن اإلمياء ال

ًإذا مل يقدر املصلي على القيام استقالال لعجز أو ملشقة فادحة يف : وقال املالكية 
 وجيوز أداء بعض اع إال لعذر، جيوز االضطجوال ، جاز له اجللوس؛صالة الفرض 

  .)٣(ً وبعضها جالسا ً،الصالة قائما

                                                           

 .١/١٣٦هلنديةالفتاوى ا)     ١(

 ، الفتـاوى ٧٧ / ١، اهلدايـة رشح البدايـة ١٠٣  ٢حاشية ابـن عابـدين : ينظر )     ٢(

 ، ١/١٠٥، بــدائع الــصنائع ٣١٤ /٢العنايــة رشح اهلدايــة  ، ١٣٦ / ١اهلنديــة 

 .٢١٢/ ١املبسوط 

 ١/٢٠٥، الثمر الداين ١/٢٠٦ ، الفواكه الدواين ٤٣ / ١القوانني الفقهية : ينظر )     ٣(

  .٧٦ صفحة ١ املدونة الكربى  جزء   ، ٢٧٦/ ١، منح اجلليل 



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ا غري ً أن يصلي قائم:يف صالة املريض وفيه أحوال" :القوانني الفقهية قال يف 
ً مث جالسا ،� مستقالً مستنداًصلى قائما ؛ أو قدر مبشقة فادحة ،فإن مل يقدر ،مستند

 على ظهره ًمث مستلقيا ،ل القبلة بوجهه على جنبه األمين مستقبًمث مضطجعا ً،مستندا

على  ًمث مضطجعا ،على االضطجاع ستلقاءاال يقدم  :وقيل ،مستقبل القبلة برجليه
 فإن مل يقدر على ،ستلقاءاال بالركوع والسجود يف االضطجاع وئويوم ،جنبه األيسر

  .)١( "شيء نوى الصالة بقلبه

  :وقال الشافعية 

ينقص ثوابه ؛ ألنه   وال، عدل إىل القعود؛فرض إذا عجز عن القيام يف صالة ال
  .معذور

فإن مل ميكنه أن يركع  . بل جيزئه مجيع هيئات القعود؛وال يتعني لقعوده هيئة 
 فإن سجد على خمدة ، أومأ إليهما وقرب وجهه إىل األرض على قدر طاقته؛ويسجد

  .هأأجز

جرى أفعال الصالة  أ فإن مل يقدر،إىل أفعال الصالة أومأ بطرفه فإن مل يقدر

  .)٢(ًالة مادام عقله ثابتا  تسقط عنه الص، والبسننها على قلبه وال إعادة عليه

واملريض إذا كان القيام يزيد يف مرضه  : فإ�م قالوا ؛ومذهب احلنابلة كالشافعية 

 ، وغريه السابق عمران بن حصنيحلديث ؛ فإن مل يطق فعلى جنبه  ،ًاصلى جالس

  .)٣( ما أمكنه  أومأ إمياء؛عن الركوع والسجود  فإن عجز،ظهرهفإن شق عليه فعلى 

تسقط عن  أن الفقهاء متفقون على أن الصالة ال: سبق  خنلص من مجيع ما

 يفتحها عند :ً فمثال؛ فإن عجز عن اإلمياء بالرأس أومأ بعينه ً،املسلم مادام عقله ثابتا
ً ويغمضها يسريا عند ،لتشهد وعند ا، والرفع من الركوع والسجود،القراءة والقيام

                                                           

 .١/٤٣القوانني الفقهية )     ١(

ـ ـــ١/٣٤٨  ، مغني املحتاج٣٤٠/ ١ الطالبني ، روضة٤/٢٦٦املجموع : ينظر   )٢(

٣٥١. 

 .٣٠١ / ١ ،كشاف القناع ٣٧/ ٢ ، الفروع ٢٤ـ ٢٣/ ١عمدة الفقة ، : ينظر   )٣(



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 فإن عجز عن اإلمياء بالعني تسقط عنه األفعال دون ، وأكثر عند السجود،الركوع
 وجيري ، مث ينوي الركوع، ويقرأ الفاحتة، فينوي التكبري وجيري على لسانه،األقوال

   . ينويها بقلبه؛ وإذا عجز عن األقوال واألفعال ، وهكذا،التسبيح على لسانه

  

  

  .حكم الجمع بين الصلوات لمريض كورونا: المطلب الثالث

 أو هو ضم الشيء بتقريب بعضه من .من مجع الشيء وتأليف املتفرق: اجلمع لغة

   .بعض

  

 املزدلفة ؛ :اً ومجع أيض، اسم جلماعة الناس:اً واجلمع أيض،مجعته فاجتمع: يقال 

  .)١(   ومجع الكف بالضم وهو حني تقبضها،الجتماع الناس �ا

ً فإما أن يكون  تقدميا ،مهاا بني الصالتني يف وقت إحدهو اجلمع: ويف االصطالح 
 ،ً أو مؤخرا للظهر إىل وقت العصر، والعشاء إىل وقت املغرب،للعصر إىل وقت الظهر

  .)٢(واملغرب إىل وقت العشاء 

 :بابومــن هــذه األســ ؛ لكــنهم خمتلفــون يف أســباب اجلمــع؛ الفقهــاءباتفــاقواجلمــع جــائز 

 ،)٣( نابلــة إىل جــواز اجلمــع بــسبب املــرض حيــث ذهــب املالكيــة والــشافعية واحل؛املــرض
  .)٤( وخيري بني التقدمي والتأخري 

  

                                                           

  .٤٥١ /٢٠ ، تاج العروس ٤٦ / ١خمتار الصحاح : يف) مجع( مادة :ينظر  )١(

، مسائل أمحد بـن ١/٧٩، األم ٢/١٥، احلاوي الكبري١/١٩٣الثمر الداين : ينظر   )٢(

 .١٨٤/ ١اإلمام أمحد بن حنبل  اإلقناع يف فقه، ١١٦/ حنبل رواية ابنه عبد اهللا 

 ٢، احلـاوي الكبـري ٣٦٨/  ١، الـرشح الكبـري ٣٩١/ ١التاج واإلكليـل : ينظر   )٣(

 .٦ / ٢، كشاف القناع ٤٨صفحة 

 .٢٠٤ / ١ ، الكايف يف فقه ابن حنبل ٢٨٠ / ١رشح منتهى اإلرادات   )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  :  منها ؛واستدلوا على ذلك بأدلة

ِمجع رسول اهللا  : ( قال-ماُ اهللا عنهرضي- عن ابن عباس ــــ ١ ُ َ َّصلى اهللا عليه وسلم-َ َُّ - 

ِبني الظهر والعصر َِ ٍملغرب والعشاء باملدينة، من غري خوف واُّ ِ ِ ِِ ٍ وال مطر،ِ  وال عذر .)١( )َ
  .)٢(بعد ذلك إال املرض 

َّــــ عن محنة بنت جحش حني استفتت النيب ٢ ٍ َ
ِ َ َّصلى اهللا عليه وسلم-َ ِ يف استحاضتها، - َُّ

َّفقال هلا عليه الصالة والسالم ُ ِّإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي (  :َّ ُ َُ ِّ ِ َ العصر، مث ْ
ِّتغتسلني حىت تطهرين، وتصلني  ُ َُ َ

ًالظهر والعصر مجيعاِ َ َمث تؤخرين املغرب وتعجلني ،َ
ِ ِّ ُ َُ َ ِّ

ِالعشاء، مث تغتسلني وجتمعني بني الصالتني َّ َ َ
ِ ِ
َ َْ

ِ َ ِ فافـعلي؛َ
َ ْ( )٣(.  

 فكذلك كل مريض ،فثبت بنص احلديث جواز اجلمع للمستحاضة وهي نوع مرض

  .)٤(مشقة وضعف  يلحقه برتك  اجلمع  

 ،أما احلنفية فذهبوا إىل أنه ال جيوز اجلمع بني فرضني يف وقت أحدمها إال بعرفة واملزدلفة

  .)٥(  يف املزدلفةوبني املغرب والعشاء ،فيجمع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرفة

  : ذلك ومن أدلتهم على

                                                           

 ،) ١٢١١(٢/٦، وأبـو داود يف سـننه )٧٠٥(١/٤٩٠أخرجه مسلم يف صحيحه   )١(

ـــننه  ـــذي يف س ـــربى ، ) ١٨٧(١/٣٥٥والرتم ـــسنن الك ـــي يف ال / ٢و البيهق

٥٣٣٧(١٦٧. ( 

 .٦ / ٢كشاف القناع   )٢(

، ) ١٢٨(٢٥٥/ ١، والرتمـذي يف سـننه )٢٨٧ (١/٧٦أخرجه أبو داود يف سننه   )٣(

 ) . ٤٨(١/٢١٤و الدار قطني يف سننه ، )٢٧٥١٤ (٦/٤٣٩وأمحد يف مسنده 

يعنـي -ًوسـألت حممـدا ": ًوقـال أيـضا. "هذا حديث حسن صـحيح": قال الرتمذي 

هـو حـديث : وقـال أمحـد.  هو حديث حسن:فقال  عن هذا احلديث ، -البخاري

  .٣٣٨/ ١حتفة األحوذي  . "حسن صحيح

  .٦/ ٢كشاف القناع : ينظر   )٤(

 .١٢٦ / ١بدائع الصنائع   )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٣٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 إن ﴿ : قوله تعاىل- ١ 
�
����ةٱِ

َ ٰ َ � � ��� 
َ َ ۡ َ َ

�ٱ
ۡ

�����َ ِ ِ
ۡ ُ������ ���� 

ٗ ُ ۡ � ٗ ٰ َ : النساء[ ﴾ ِ
١٠٣[.  

حملافظة على الوقت يف  واً،مؤقتاً  فرضااآلية دلت على أن الصالة فرضت: وجه الداللة 
 فال جيوز تغيريها عن أوقا�ا ؛الصالة فرض بيقني من الكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع

لنص جبمع رسول اهللا بني الصالتني  ورد القدو ،بضرب من االستدالل أو خبرب الواحد

  .)١ (فال جيوز اجلمع إال بتلك الصفة ؛يف عرفة واملزدلفةواخللفاء من بعده 

ِأ�� ﴿ : قوله تعاىل-٢ ِ
َ

����ةٱ
َ ٰ َ ِ ���ك �

ُ ُ ِ����ٱِ ۡ �
ِ إ� ��� 

َ َ ٰ َ ِ��ٱِ
ۡ  و��ءان �

َ َ ۡ ُ ِ�����ٱَ
ۡ َ ۡ

 

إن ��ءان 
َ َ ۡ ُ �

ِ����ٱِ
ۡ َ ۡ

 �ن ����دا
ٗ ُ ۡ َ َ َ

   ]٧٨: اإلسراء[ ﴾

ال جيوز غريه من النصوص القطعية الواردة بتعيني األوقات  هذا النص و: وجه الداللة 

  .)٢(ا  إال بدليل مثلهاتركه

از اجلمع بسبب املرض، فال حرج على املريض إذا بلغ به  جبومهور هو قول اجل:والراجح

رب مع  الظهر مع العصر، واملغ:غري معتادة أن جيمع بني الصالتنياملرض مشقة 
 من -عز وجل- ً خاصة إذا شق عليه أيضا التطهر للصالة بسبب ما ابتاله اهللا ؛العشاء

ُ ���� ﴿: - عز وجل-  قول اهللا :مرض وأمل، والدليل على ذلك
ِ
ُ�ٱُ

�
 ��� ُ ُ

َ���ٱِ ۡ ُ ۡ 

ُو� ���� ���  ُ
ِ

ُ
ِ
ُ َ َ���ٱَ ۡ ُ ۡ

ُ��� ���� ﴿: ، وقوله تعاىل]١٨٥: البقرة[ ﴾ 
ِ
ُ ُ�ٱَ

�
���� 
َ َ ۡ َ ِ 

ٖ����� �� ��ج  َ َ ۡ ِ ّ ُ َۡ  : وهلذا اتفق الفقهاء على القاعدة املستقرة؛]٦: املائدة[ ﴾َ

  ."املشقة جتلب التيسري"

  وفعل أيب، بني املغرب والعشاء يف ليلة مطريةه صلى اهللا عليه وسلممجعًوأيضا لثبوت 

  ملا يصيب املريض من فجوازه للمرض أوىل؛،ًرفعا للحرج ؛ذلكبكر وعمر وعثمان 

  .مشقة يف أداء واجباته 

 السفر :والقصر سببه: " - رمحه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيمية هالق ويؤيد ذلك ما

 فإذا احتاج إليه مجع ، احلاجة والعذر:وأما اجلمع فسببه.  ال جيوز يف غري السفر،خاصة

                                                           

 .١٢٧ / ١ ، بدائع الصنائع ٤/١٦املبسوط : ينظر   )١(

  .٢٦٧ / ١البحر الرائق : ينظر   )٢(



        
 
 

 

 
  

 

٣١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 ولغري ذلك ، وللمرض وحنوه، وكذلك اجلمع للمطر وحنوه،يف السفر القصري والطويل
   .)١(" رفع احلرج عن األمة :األسباب ؛ فإن املقصود بهمن 

  .رض كورونااتته بسبب مفلمن  قضاء الصالة حكم: المطلب الرابع

 فهـل عليـه ؛ وأعجـزه عـن أداء الـصالة)١٩-covid (من أصابه مرض كورونا املـستجد

  قضاء ؟

ٍقــضى يـقـــضي قـــضاء فهــو قـــاضمـــن : القــضاء لغـــة َ َِ ْ َ َ إذا حكـــم وفــصل:َ َ َ َ َ
: ضاء الـــشيءَ وقـــ.ِ

ُإحكامه ْ ُ وإمضاؤه،ِ   .)٢(َْ فيكون مبعىن اخللق ، والفراغ منه،ِْ

ُّ وكــل مــا .ِالقــضاء يف اللغــة علــى وجــوه مرجعهــا إىل انقطــاع الــشيء ومتامــه: وقــال الزهــري 
ِأحكم عمله

َُِّ أو أمت،ْ َ أو خـتم،َ
ِ
ُ َ أو أدي أداء،َ ُ ََ َ أو أوجـب،ِّ

ِ ُ َ أو أعلـم،َ
ِ
ْ ُ َ أو أنفـذ،َ ُِْ َأمـضيَ أو ،َ

ِ
 ؛ُْ

َفقد قضي 
ِ ُ)٣(.  

  .)٤( ًافعل الواجب خارج وقته املقدر له شرع:  والقضاء يف اصطالح األصوليني

  .)٥(فعل الواجب بعد وقته :  حيث عرفوه بأنه ؛وعند الفقهاء هو كذلك

  .)٦( مضى وقته ومل يفعل ً: وفواتاً فوتامن فات األمر: والفائتة لغة 

 الشــــتغاله بــــأمر البــــد ؛ تــــرك فعلهــــا مــــن غــــري قــــصدهــــي الــــصالة الــــيت: ويف االصــــطالح 
  .)٧(منه

                                                           

  .٢٩٢ / ٢٢جمموع الفتاوى   )١(

 .١٨٦/ ١٥، لسان العرب ١٨٥ / ٥العني : يف ) قىض(ينظر مادة   )٢(

 .١٨٦ / ١٥لسان العرب   )٣(

 .٤٥٤ / ١رشح خمترص الروضة   )٤(

، ٦٥ /٢، الدر املختار رشح تنوير األبصار ٨٥ صفحة ٢البحر الرائق جزء : ينظر   )٥(

 .٢٢٩ ٢/رشح العمدة 

 .٧٠٥ / ٢يف املعجم الوسيط  ) فات(مادة : ينظر  )٦(

 .١١٠ / ١لفقهاء أنيس ا:  ينظر  )٧(



        
 
 

 

 
  

 

٣١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ًبــأن كــان مــثال علــى - فعلــى ذلــك مــن أصــيب  مبــرض كورونــا ومنعــه مــن فعــل الــصلوات
 فهــــل عليــــه -حــــساسه بــــأمل شـــديد يعوقــــه عــــن احلركـــةإ أو ،أجهـــزة التــــنفس االصـــطناعي

   أم تسقط عنه للعذر ؟،قضاؤها

��ن  ﴿: لقوله تعاىل؛ل من األحوال جيوز ترك الصالة بأي حا أنه ال:األصل
�
����ةٱِ

َ ٰ َ � 

 � ���
َ َ ۡ َ َ

َ������ٱ ِ ِ
ۡ ُ ۡ������ ���� 

ٗ ُ ۡ � ٗ ٰ َ بل جيب على املكلف أن  ]١٠٣: النساء[ ﴾ِ

حيرص على الصالة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فال جيوز له ترك 
 حسب استطاعته، فإذا  بل عليه أن يؤديها يف وقتها؛املفروضة حىت يفوت وقتها

ًأخرجها عن وقتها عامدا وهو يقوى على أدائها ولو إمياء  فهو آمث ولو كان ينوى ؛ً

   (١).قضاءها

واألصل يف وجوب  ، فعليه قضاؤها حال استطاعته؛لكن إن عجز عن فعلها ملرضه

ِّ فليصلها إذا ذكر؛َمن نسي صالة( :  ُقضاء الفوائت قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،هاُ
  .)٢( ) َّال كفارة هلا إال ذلك

  .)٣(  وجوب القضاء على النائم والناسيمتفقون علىالفقهاء و

س لي(  : قوله صلى اهللا عليه وسلم: والنائم، احلديث السابق:الدليل يف حق الناسي و

ًيف النوم تفريط؛ إمنا التفريط يف اليقظة، فإذا نسي أحدكم صالة ُ ٌ ِّ فليصله؛ أو نام عنها،َّ ا ُ
  .) ( ٤  )إذا ذكرها

                                                           

/ ٤، األوسـط ٥٢٥/ ٢، احلاوي الكبري ٢٤٢/ ٢، املحىل ١٥٦/ ٢املغني : ينظر   )١(

 .٣٦٥/ ٢، االستذكار ٢٥٥/ ١، األم ٣٨٤

، وأمحـد ) ٤٤٢(١٢١/ ١داود يف سننه  ، وأبو) ٥٧٢(٢١٥/ ١أخرجه البخاري   )٢(

  .)٤٧٣٥ (٤١١/ ١، وابن أيب شيبه يف مصنفه ) ١٣٨٧٥(٢٦٩/ ٢يف مسنده 

، ١/٤٤٢، احلــاوي الكبــري٢/٣٨١، الــذخرية ١٣١ / ١بــدائع الــصنائع : انظــر  )٣(

 .١/٢٦٧الفروع 

 ( ٣٣٤/ ١، والرتمــذي يف ســننه ) ٦٨١(٤٧٣/ ١أخرجــه مــسلم يف صــحيحه   )٤(

 ) .٦٩٨(٢٢٨/ ١وابن ماجه يف سننه  ، "حسن صحيح ثيحد": وقال ) ١٧٧



        
 
 

 

 
  

 

٣١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

من أو مينعه مرضه لشدته  ،ومريض كورونا قد مينعه نومه من فعل الصلوات يف وقتها
  .يلحق باملريض يف احلكم ولو كثرت الصلوات فهو ،فعلها

  

  حكم التباعد بين المصلين جماعة : المطلب الخامس

  ًخوفا من العدوى بفيروس كورونا

ًهتمامـــا كبـــريا هـــتم اإلســـالم باصـــطفاف املـــصلني االقـــد   ، حيـــث أمـــر بتـــسوية الـــصفوف؛ً
ِّحديث أنس بن مالك رضـي اهللا عنـه عـن النـيب : منها ؛وبني فضل ذلك يف أدلة كثرية ََِّ َْ َ

ٍ ِ ِ ْ ِ َ-

ــــه وســــلم ــــه علي َصــــلى الل
َّ َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ َ قــــال -َ ــــصفوف مــــن متــــام ؛ســــووا صــــفوفكم( : َ ــــسوية ال ــــإن ت  ف

 .)١()الصالة

ٍوحـــديث عبـــداهللا بـــن مـــسعود رضـــي
ُ ْ َ اهللا عنـــه قـــال َ ِكـــان رســـول اللـــه : َ َّ ُ ُ َ َ ِصـــلى اللـــه عليـــه -َ

ََْ ُ َّ َّ َ
َوســـــــــلم
َّ َ ُ ميـــــــــسح مناكبـنـــــــــا يف الـــــــــصالة ويـقـــــــــول -َ ُ َ َ ََ ُ

ِ َّ ِ َ َِ
َ  فتختلـــــــــف ؛ختتلفـــــــــوا  وال،اســـــــــتووا( : َْ

  .)٢()قلوبكم

 ويــسدوا ، هــو أن يــرتاص املــصلون علــى مســت واحــد:ومقــصود الــشرع بتــسوية الــصفوف

  .)٣( ويلصقوا الكعب بالكعب ،ناكبهم يف الصفوف ويسووا بني م،اخللل

  ؟ ماحكم تسوية الصفوف يف صالة اجلماعة:واألمر الذي البد من  معرفته هو

  

                                                           

/ ١لم يف صــحيحه ، ومــس) ٦٩٠(٢٥٤/ ١أخرجــه البخــاري يف صــحيحه   )١(

  ســــــــووا صــــــــفوفكم؛ ": ، ولفــــــــظ البخــــــــاري)٤٣٣(٣٢٤

  ."فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة 

 ) .٤٣٢(٣٢٣/ ١أخرجه مسلم يف صحيحه   )٢(

 ٤٨٣ / ١،املجمــوع ٢١١ /١،الفواكــه الــدواين ١٣٦ / ١تبيــني احلقــائق :ينظــر  )٣(

 .٤٨٧/ ١ ،كشاف القناع ٥٣/ ١،احلاوي للفتاوي 



        
 
 

 

 
  

 

٣١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ِاختلف العلماء يف حكم تسوية الصفوف على قولني ُّ ِ
َ ُِ ْ َ ِ ْ ُ:   

 وهـــذا هـــو قـــول مجهـــور الفقهـــاء مـــن ،تـــسن تـــسوية الـــصفوف يف الـــصالة: القـــول األول 

  .)٤(واحلنابلة  )٣( والشافعية )٢(الكية  وامل)١(احلنفية 

  : منها ؛واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة

ُرضـــي اهللا عنـــه- أنـــس بـــن مالـــك  روي عـــنمــا َ
ِ
ِقـــال رســـول اهللا :  قـــال-َ ُصـــلى اهللا عليـــه -ُ َّ

 .)٥(  ) فـــــــــإين أراكـــــــــم مـــــــــن وراء ظهـــــــــري ؛ أقيمـــــــــوا صـــــــــفوفكم وتراصـــــــــوا( : -مَّوســـــــــل

ِقـــال رســـول اهللا: ًوعنـــه أيـــضا قـــال ُصـــلى اهللا عليـــه - ُ َّســـووا صـــفوفكم؛ فـــإن (  : -وســـلمَّ َ ُّ
َّتسوية الصفوف من إقامة الصالة ِ ِ(  )٦(.  

إقامـة الـصالة قـد  ف، ولـيس بفـرض؛أن إقامة الصفوف سنة منـدوب إليهـا : وجه الداللة 
  .)٧(تقع على السنة كما تقع على الفريضة 

ــــاين  ــــصفوف: القــــول الث ــــسوية ال  ابــــن : مــــنهم؛ن العلمــــاء وهــــو قــــول مجاعــــة مــــ،جتــــب ت
   ،)٩(، وابن تيمية )٨(حزم

  

                                                           

 .١٣٦/ ١ائق تبيني احلق  )١(

 .٢/٧٨الذخرية   )٢(

 ٢٢/ .٢إعانة الطالبني   )٣(

  .٣٩ / ٢اإلنصاف   )٤(

 ) .٦٨٧(٢٥٣/ ١أخرجه البخاري يف صحيحه   )٥(

 )٦٩٠(٢٥٤/ ١أخرجه البخاري يف صحيحه   ) ٦(

 .٣٤٧ /٢رشح صحيح البخاري البن بطال   )٧(

و فرض؛ ألن إقامة تسوية الصف إذا كان من إقامة الصالة فه": قال عيل بن حزم   )٨(

أخرجـه . ٥٥ / ٤املحـىل   .  "الصالة فرض، وما كان مـن الفـرض فهـو فـرض

 ).٦٩٠(٢٥٤/ ١البخاري يف صحيحه 

 .٥٤٥/ ٢٢جمموع الفتاوى :  ينظر  )٩(



        
 
 

 

 
  

 

٣١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  .)٣(به أفتت اللجنة الدائمة   و،)٢( وابن عثيمني من املعاصرين ،)١(وابن حجر

  :أدلتهم 

ُرضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  -١ َ
ِ
ِ، قال رسول اهللا -َ ُصـلى اهللا عليـه -ُ -وسـلمَّ

ُّصفوفكم وتراصوا ِقيمواأ ( : ِ؛ فإين أراكم من وراء َ ُ َ   .)٤( ) َ ظهريِّ
ِقــال رســول اهللا : ًوعنــه أيــضا قــال -٢ ُصــلى اهللا عليــه وســل-ُ وا صــفوفكم ّرصــ ( :-مَّ

 إين ألرى الــشيطان ، فوالــذي نفــسي بيــده، وحــاذوا باألعنــاق،وقــاربوا بينهــا

 يدخل من خلل الصف كأ�ا 
 .)٥( )احلذف 

                                                           

َّأو ليخـالفن اهللاُ بـني وجـوهكم ": قال ابن حجر يف قوله صىل اهللا عليـه وسـلم  )١( َ ِ" :

َواختلف يف الوعيد املذكور، فق" ِ تسوية الوجه بتحويل : هو عىل حقيقته، واملراد: يلُ

َّخلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك، فهو نظري ما تقـدم مـن الوعيـد  ِ
ْ َ

ِ ْ َ

ٍفيمن رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل اهللاُ رأسـه رأس محـار َ َ : َّوفيـه مـن اللطـائف. َ

َوقوع الوعيد من جنس اجلناية؛ وهي املخالفة، وعىل هذا َ َ ُ
ُ فهو واجب، والتفريط فيه ِ ٌ ِ

 .٢٠٧/ ٢فتح الباري . "حرام

ُ القول الراجح يف هذه املـسألة": قال ابن عثيمني  )٢( ِ
َّ َّوجـوب تـسوية الـصف، وأن : ُ َ ُِ ْ َ

ِاجلامعة إذا مل يسووا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كـالم شـيخ اإلسـالم ابـن  ُ َ
ِ َّ َّ ُّ ُ

 .٣/١٠الرشح املمتع . " -رمحه اهللا-َّتيمية 

ِالدليل عىل تـسوية الـصفوف  )٣( ِ
ُّ َ ُقـول النبـي : ُ ْ َّصـىل اهللاُ عليـه وسـلم-َ َّلتـسون ": -َّ ُّ َ ُ َ

َّصفوفكم، أو ليخالفن اهللاُ بني قلـوبكم ُ َُ َّ، وهـذا الوعيـد عـىل تـرك واجـب؛ ألن "َِ ِ
ْ َ

ُاملستحب ال يعاقب تاركه  ِ ُ َّ   .٣٢٤/ ٦ املجموعة الثانية -فتاوى اللجنة الدائمة.  ََ

 ) .١٧(سبق خترجيه يف صفحة    )٤(

، ) ٤٩٦٠(١٠٠/ ٣، والبيهقي يف السنن الكربى )٦٦٧(١٧٩/ ١أخرجه أبوداود   )٥(

 .)٢١٦٦ (٥٣٩/ ٥َّوابن حبان يف صحيحه 

صحيح رواه أبو داود بإسناد ": قال يف خالصة األحكام حميي الدين الدمشقي الشافعي

   =.٧٠٨/ ٢. "عىل رشط مسلم



        
 
 

 

 
  

 

٣١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ِرسـول اهللا  قـال: ًوعنـه أيـضا قـال -٣ َّصـلى اهللا عليـه وسـلم-ُ َوا صـفوفكم؛ ُّ سـو(: -َُّ
ِفإن تسوية الصفوف من إقامة ِ  .)١(  ) الصالة َّ

 على نحاديث داال يف األيناملذكوروالوعيد أن األمر : اديث حوجه الداللة من األ
  .)٢(الوجوب 

 ؛ قول اجلمهور أن تسوية الصفوف مسنونة  ؛ أل�ا مأمور �ا:- واهللا أعلم- والراجح 
 لكنها مكملة ؛واجبا�ا  ليست من أركا�ا أو فهي، هلا يف صحة الصالةأثر لكنها ال

  .هلا

ْســووا صـــفوفكم (  : يف شــرح حــديثقيـــل ويؤيــد ذلــك مــا  ُ ُ ُ ََِ فــإن تــسوية ؛ُّ ْ َّ ْالــصفوف مـــن ِ
ِ ُ ّ

ِإقامة الصالة
ّ

ِ
َ

 ولـيس ؛ أن إقامة الـصفوف سـنة منـدوب إليهـا  علىهذا احلديث يدل:   )ِ

فـــإن إقامـــة الـــصفوف مـــن حـــسن (  : عليـــه الـــسالمًفـــرض ؛ ألنـــه لـــو كـــان فرضـــا مل يقـــلب
ــــادة علــــى متامــــهالــــشيء؛ ألن حــــسن  )الــــصالة ــــك زيــــادة علــــى الوجــــوب، زي  ودل ، وذل

 أن إقامـة الـصالة قـد تقـع علـى  )إن تسوية الصفوف من إقامة الصالةف( : حديث أنس

   .)٣( السنة كما تقع على الفريضة 

ن سوى إقامة آ يذكر يف القر ومل.اإلتيان �ا على وجه الكمال: املراد بإقامتها  ًوأيضا

 وقد صرح يف هذا احلديث بأن .اإلتيان �ا قائمة على وجهها الكامل:  واملراد،الصالة
 نقص من إقامتها ؛تسوية الصفوف من مجلة إقامتها، فإذا مل تسو الصفوف يف الصالة

  .)٤( واهللا أعلم ،اً أيضذلكحبسب 

                                                                                                                                           

حذفة؛ : بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتني، ثم فاء، واحدهتا: احلذف": قال النووي= 

إهنا أكثر مـا : ويقال. غنم صغار سود: واحلذف: قصب وقصبة، قال اخلطايب: مثل

 .٢/٢٥٩عون املعبود  . "تكون باليمن

 ) .١٧(سبق خترجيه يف صفحة    )١(

 .٣/٢٢٣، نيل األوطار ٢/٢٩سبل السالم : ينظر   )٢(

 .٣٤٧ / ٢ري البن بطال رشح صحيح البخا  )٣(

  .٢٥٩ / ٤فتح الباري يف رشح صحيح البخاري   )٤(
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

د بني املصلني بناء على ما نص عليه بناء على ذلك إذا أمر إمام املسلمني بالتباعو
 االقرتاب نتيجة )١٩-covid(األطباء من وقوع حمتم للعدوى مبرض كورونا املستجد 

وز وتصح صالة اجلماعة مع وجود مسافات  فإنه جت؛فيما بينهم إذا كان بينهم مصاب

بإذن - وحيد من تناقل وانتشار الوباء ،بني املصلني، مما يساعد يف الوقاية من العدوى
  .- اهللا

للتعامل مع اليت فرضتها وزارة الصحة إلجراءات االحرتازية والوقائية ان أ :ألصلًوأيضا ا
 ،ا للنفوس املعصومة من التلفً حفظ؛نازلة وباء كورونا قائمة على دليل االستحسان

على ًفإ�ا تسقط قياسا   كانت التسوية واجبة أو سنةٌ وسواء.قواعد الفقهيةومنضبطة بال

 واستقبال ، كالطهارة؛ع واجبات الصالة وشروطها وأركا�ا فإ�ا تسقط بالعجز عنهامجي
  .سرت العورة و،القبلة

 باململكة العربية السعودية عضو هيئة كبار العلماءن وهذا ما أفىت به من املعاصري
 ال : " حيث قال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري املستشار بالديوان امللكيو

 ؛ ويوقف �ا انتشار املرض،ُاذ اإلجراءات االحرتازية اليت حتمى �ا النفوسشك أن اخت

لقول النيب ًا من القربات اليت يتقرب �ا إىل اهللا، ولئن كان الرتاص بني الصفوف مشروع
 فإمنا هذه ؛) وال ترتكوا فرجات للشيطان، وسدوا اخللل،تراصوا(: صلى اهللا عليه وسلم

 ولذلك فإ�م ال يرون ؛ للوجوب عند مجاهري أهل العلماألوامر لالستحباب وليست

هذا إذا كان هناك عذر يستدعي  ً خصوصا؛الصالة أ�ا مؤثرة على صحة
  .)١("التباعد

  

                                                           

ــاظ  ) ١( ــدة عك ــع جري local/news/sa.com.okaz.www://https/  موق

٢٠٢١٤١٩ 



        
 
 

 

 
  

 

٣١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  حكم تعطيل إقامة الجمعة والجماعة في المساجد للرجال :المطلب السادس
  حال الخوف من انتشار وباء كورونا

حمل اتفاق بني  وهو ،عني على الرجالكما هو معلوم أن صالة اجلمعة فرض 
  . )١(الفقهاء

 :ا منهـــــــاًنـــــــذكر بعـــــــض؛  علـــــــى ذلـــــــك بأدلـــــــة مـــــــن الكتـــــــاب والـــــــسنة واإلمجـــــــاعواســـــــتدلوا
  :ِمن الكتاب

َ����� ﴿ : اهللا تعاىلولق � َ � َ���ٱَ ِ
�

ِ ءا��ـ�ا إذا �ـ�دي ��ـ���ة �ـ� �ـ�م  ۡ َ ِ ِ ِِ ٰ َ � َ ُ َ
ِ
ْ ٓ َُ ِ���ـ�ٱَ َ ُ ُ ۡ 

�
َ

���ا�
ْ ۡ َ ِ إ� ذ�� ۡ

ۡ
ِ ٰ َ ِ�ٱِ

�
 وذروا 
ْ ُ َ ۚ���ٱَ

َ ۡ َ   ]٩: اجلمعة[  ﴾ۡ

ِوجـــــه الداللــــــة َ َّ ُ ْ  واألمــــــر ، أن اهللا تعــــــاىل أمــــــر بالــــــسعي الــــــذي هــــــو الــــــذهاب إىل الــــــصالة:َ
 فلو مل تكن واجبـة ملـا �ـى ، لئال ينشغل املصلي به عن الصالةالبيع و�ى عن ،للوجوب

  .)٢(عن البيع من أجلها 

   :َُّّمن السنةو 

َّى اهللا عليه وسلمَّصل-ِّالنيب قول  -١ ِلينتهني أقوام عن ودعهم  (: -ُ ْ َ ٌ َّ ِ ََ
َاجلمعات، أو ليختمن اهللا على قلو�م، مث ليكونن من الغافلني

ِ
َ
ِ َّ َُّ َ َِ ِ

ُ ُ ُ(  )٣(. 

َعن أيب اجلعد الضمري، أن رسول اهللا  -٢ َّ ِّ ْ َّ
ِ

َّصلى اهللا عليه وسلم- َ ( :  قال-َُّ

ًمن تـرك ثالث مجع �اونا ٍَُُ َ َ ُ طبع اهللا؛َ َ ِ على قلبهَ َ(  )٤(. 
                                                           

املغنـي ، ٥٠ / ١، اإلقنـاع للـاموردي ٢/٣٢٩، الذخرية ٢١ /٢املبسوط : ينظر   )١(

٢/٧٠.  

 .٢/٧٠املغني : ينظر   )٢(

، ) ١٦٥٩(١/٥١٦، والنسائي يف سـننه الكـربى ) ٨٦٦(٢/٥٩١أخرجه مسلم   )٣(

 ) .٥٣٦٠(٣/١٧١والبيهقي يف سننه الكربى 

 ٢٧٧/ ١، وأبــو داود يف ســننه )١٥٥٣٧(٣/٤٢٤أخرجــه أمحــد يف مــسنده   )٤(

 ، والنسائي "نحديث حس": وقال)  ٥٠٠(٢/٣٧٣، والرتمذي يف سننه )١٠٥٢(

ــربى  ــننه الك ــة ) ٣/٨٨(٥١٦/ ١يف س ــووي يف اخلالص ــناده الن ــسن إس ُّ،  وح َ َّ
ِّ، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )٢/٧٥٨( َّ)٤/٥٨٣( . 



        
 
 

 

 
  

 

٣١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

َعن حفصة  -٣ ُرضي اهللا عنها-َ َ
ِ
َّ، أن النيب - َ ُصلى اهللا عليه وسل-َّ :  قال -مَّ

ٍرواح اجلمعة واجب على كل حمتلم(  َِ ُ ِّ ٌ ُ ُ َُ ( )١( 

ِمن اإلمجاع: ًثالثا ْ ِِ َ
ِ. 

َنقل اإلمجاع على  َ ُ، وابن )٢(   ُّالكاساين: فرضية صالة اجلمعة على الرجال َ
َقدامة َّ وابن تيمية،)٣(   ُ ِّوابن القيم ،)٤(  ُ ُ )٥(  

                                                           

، قال ابن امللقن  و حمي الـدين ) ١٦٦٠(١/٥١٧أخرجه النسائي يف سننه الكربى   )١(

حتفـة . "لم هبـذا اللفـظرواه النسائي بإسناد صـحيح عـىل رشط مـس": الشافعي

  .٢/٧٥٨، خالصة األحكام ١/٤٩٠املحتاج 

 .١/٢٥٦بدائع الصنائع   )٢(

هو أبوبكر بن أمحد الكاسـاين ، ملـك العلـامء عـالء الـدين احلنفـي ، فقيـه : والكاساين 

السلطان املبني يف أصول الدين، وبدائع الصنائع يف ترتيـب : أصويل، من تصانيفه 

 .٢/٢٤٤اهر املضيئة يف طبقات احلنفية اجلو: ينظر . الرشائع 

 أبوحممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بـن قدامـة بـن :وابن قدامة هو  . ٢/٧٠املغني   )٣(

املذهب احلنبيل، اإلمام، بحر علوم الرشيعة َّمقدام بن نرص املقديس اجلامعييل، شيخ 

ً، وكان إماما حجـة مـصنفا متفننـاً حمـرراً متبحـرا يف العلـوم،كبري  ً القـدر، ومـن ً

الربهان، مسألة العلو، االعتقاد ، ذم التأويـل ، املتحـابني يف اهللا تعـاىل ، : تصانيفه

فضل عاشوراء ، وصنف املغنـى يف الفقـه يف عـرش جملـدات، والكـايف، واملقنـع، 

 .٢/٥٢١فوات الوفيات : ينظر . هــ٦٢٠والعمدة ، تويف سنة 

محد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن أ: وابن تيمية هو . ٢١/٣٣٩جمموع الفتاوى  )٤(

تيمية احلراين، الشيخ تقي الدين أبو العباس، اإلمام املجمع عىل فضله ونبله ودينه، 

قرأ الفقه وبرع فيه، والعربية ، واألصول ، ومهر يف علمي التفسري واحلديث، وكان 

ط إماماً ال يلحق غباره يف كـل يشء، وبلـغ رتبـة االجتهـاد، واجتمعـت فيـه رشو

املجتهدين، وكان إذا ذكر التفسري هبت الناس من كثرة حمفوظـه، وحـسن إيـراده، 

وإعطائه كل قول ما يستحقه مـن الرتجـيح والتـضعيف واإلبطـال ، مـات سـنة 

 .٢٩ــــ١/٢٨العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم : ينظر . ه٧٢٨

 ).٧(وابن القيم سبقت ترمجته يف صفحة . ٣٨٦، ٣٨٥/زاد املعاد   )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٣١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ٌصالة اجلماعة واجبة وكذلك  ِ  ،مذهب مجهور الفقهاء  وهو،على الرجالُ
َِ مذهب احلنابلةوهو َ ََوبعض احلن ،)١( ُ ٌووجه عند ، )٢(فية ِ

ِ وهو قول طائفة من السلف ،)٣(  َّالشافعية َّ ٍ ٍ حزموابن، )٤(  ُ
ْ   وابن،)٥( َ

  .)٦( َّتيمية

 : منها ؛ى ذلك بأدلة من الكتاب والسنة واملعقولواستدلوا عل

  :ِمن الكتاب: ًأوال 

ُ�ذا ��� ���� ����ـ� ��ـ� ﴿ : تعـاىلقولـه ُ َۡ َ ۡ ََ ََ
ِ ِ

ُ َ
�ـ���ةٱ

َ ٰ َ ُ ��ـ��� ����ـ� �ـ��� � ۡۡ ِ ّ
ٞ َ

ِ
ٓ َ ُ َ ۡ َ

���
َ َ ِوالداللة من وجهني .]١٠٢: النساء [﴾� َ ْ َ

ِ ُ َّ:  
 حـــال اخلــــوف، ففــــي حــــال األمــــن اعــــة يفأن اهللا تعــــاىل أمــــر بالــــصالة مج: َّالوجـــه األول

  .)٧(أوىل

                                                           

 .٢/٣املغني   )١(

 .١/٤٥٧حاشية ابن عابدين   )٢(

  .١/١٥٣األم   )٣(

 اجلامعة واجبة للصلوات اخلمس، روي نحو ذلك عن ابن مـسعود ":قال يف املغني   )٤(

  .٢/٣. وأيب موسى، وبه قال عطاء واألوزاعي وأبوثور

 .٤/١٨٨املحىل   )٥(

 الفاريس األصل ، ثم األندليس ّأبو حممد عيل بن أمحد بن حزم بن غالب: و ابن حزم هو

ًالقرطبي ، كان حافظا ، عاملا بعلوم احلديث وفقهه ، مستنبطا لألحكام من الكتاب  ً ً

مـع الـذكاء . وما رأينـا مثلـه فـيام اجتمـع لـه : ًوالسنة ، متفننا يف علوم مجة ، قيل

يف ) اإلحكام ألصول األحكام(ورسعة احلفظ ، وكرم النفس والتدين ، وله كتاب 

اية التقيص وإيراد احلجاج ، وكتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، وكتـاب غ

. هـــ٤٥٦اإلمجاع ومسائله عىل أبواب الفقه ، وكتاب املجىل واملحىل، مات سـنة 

 . ٢/٩٥، الوايف يف الوفيات ٨٩ ، ٨٨/  ٤اإلحاطة يف أخبار غرناطة :ينظر

 .٣٤٥/ ٥الفتاوى الكربى   )٦(

  .٢/٤١املبدع  ، ٢/٣املغني : ينظر   )٧(



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

وسـوغ فيهـا مـا  ، أنه سن صـالة اخلـوف مجاعـة:"ذكره ابن تيمية يف الفتاوى  ما: الثاين 
ـــــري  ،كاســـــتدبار القبلـــــة؛ال جيـــــوز لغـــــري عـــــذر  نـــــه ال جيـــــوز لغـــــري عـــــذر إف ؛والعمـــــل الكث

 التخلـــف عــــن وكـــذلك ،مــــام قبـــل الـــسالم عنـــد اجلمهــــور وكـــذلك مفارقـــة اإل،باالتفـــاق

 ،ذا كـان العـدو أمـامهمإ مـاماإلكما يتأخر الصف املؤخر بعـد ركوعـه مـع  ،ماممتابعة اإل
 فلـو مل تكـن اجلماعـة واجبـة بـل ،  وهذه األمور تبطل الصالة لو فعلت لغـري عـذر:قالوا

وتركـت املتابعـة الواجبـة يف الـصالة ،  لكان قد التزم فعـل حمظـور مبطـل للـصالة؛مستحبة

 فعلـم ؛ا صـالة تامـةًمع أنـه قـد كـان مـن املمكـن أن يـصلوا وحـدان، ستحبألجل فعل م
 .)١("أ�ا واجبة 

  

  :َُّّمن السنة: ًثانيا

َّعن أيب هريرة، أن النيب   -١ َّ ََ َ َّصلى اهللا عليه وسلم-ُ َ أثقل صـالة علـى املنـافقني ( : قال-َُّ
ٍ

ُ
ُصـــالة العـــشاء وصـــالة الفجـــر، ولـــو يعلمـــون مـــا فيهمـــا ألتومهـــ َ َ ُ َ ِ ُ ُِ ُا ولـــو حبـــوا، ولقـــد مهمـــت ِ ً

ٌبالـــصالة فتقـــام، مث آمـــر رجـــال يـــصلي بالنـــاس، مث أنطلـــق معـــي برجـــال معهـــم حـــزم مـــن  ُ ُ ُ
ٍ ِ ُ ِّ ً َُّ ُ

ِ

ُحطب إىل قوم ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم بيو�م بالنار ُ َُ َِّ ُ َ َّ ٍَ ٍ( )٢(.  

  

ـــة  ٌوهـــذا احلـــديث ظـــاهر يف وجـــوب شـــهود اجلما": ُقـــال ابـــن رجـــب: وجـــه الدالل ْ
ِ
ِعـــة يف َ

َّاملــساجد، وإجابـــة املنـــادي بالـــصالة؛ فـــإن النـــيب  َّ َّصــلى اهللا عليـــه وســـلم-َّ َّ أخـــرب أنـــه هـــم -َُّ َّ

َّبتحريــق بيــوت املتخلفــني عــن اجلماعــة، ومثــل هــذه العقوبــة الــشديدة ال تكــون إال علــى  َ ِّ

ٍترك واجب
ْ ")٣(. 

  

  

                                                           

 .٢٢٧/ ٢٣جمموع الفتاوى   )١(

 ) .٢٣٧١(٣/١٥٠اجلمع بني الصحيحني   )٢(

 .٤/١٤فتح الباري   )٣(



        
 
 

 

 
  

 

٣٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  : من املعقول  :ا ًثالث

ِتوارث األمة
ُّ ْ ُ ُ ِ فألن األمة مـن لـدن رسـول اللـه ،ة على فعل الصالة مجاعَ ِّ ْ ُ َ ُّ َْ ُصـلى اللـه عليـه -َّ ّ

ْ إىل يومنــا هــذا واظبــت عليهــا-وســلم ََ َ ِ َوعلــى النكــري علــى تاركهــا ،ْ
ِ ِِ ِ ّ ُوالمواظبــة علــى هــذا  ،ََ ََ َ ُ ْ

ِالوجه دليل الوجوب 
ُ ْ ُْ َ

ِ
ْ )١(.  

 ســــبق وغــــريه ثبــــت أن صــــالة اجلمعــــة واجلماعــــة واجبــــة علــــى الرجــــال يف وبنــــاء علــــى مــــا
 وقـررت اجلهـات ، فإن انتـشر وبـاء أو مـرض ثبـت انتقالـه بالعـدوى وهـو مهلـك،املساجد

 فهـل تـرتك ؛ وعدم التجمـع بـني النـاس، ضرورة العزل-ًكالطبية مثال-املختصة يف الدولة 

  صالة اجلمعة واجلماعة الواجبة يف املساجد ؟

 وال - وســـــلم عليـــــه اهللاصـــــلى–ن مثـــــل هـــــذه احلالـــــة مل تقـــــع يف عـــــصر الرســـــول إ :نقــــول

ً لكن ثبت يف الفقـه اإلسـالمي أن هنـاك أسـبابا تبـيح تـرك اجلمعـة ؛ الصحابة وال التابعني
عبـد عـن مـسلم صـحيح  يفورد حيـث  واملطـر؛ ، أو اخلـوف منـه،املـرض:  منها؛واجلماعة

 أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن :إذا قلـت" :اهللا بن عباس أنه قال ملؤذنـه يف يـوم مطـري

 فكـــأن : قـــال". صـــلوا يف بيـــوتكم:قـــل ، حـــي علـــى الـــصالة: فـــال تقـــل؛ســـول اهللا رًحممـــد
 إن ، قــــد فعــــل ذا مــــن هــــو خــــري مــــين!؟أتعجبــــون مــــن ذا" : فقــــال،النــــاس اســــتنكروا ذاك

  .)٢("  وإين كرهت أن أحرجكم فتمشوا يف الطني والدحض،اجلمعة عزمة

 فـأجيز لـه تـرك ،بةهذا واحلال أنـه ميكـن للـبعض أن يـصلي يف املطـر مـع شـيء مـن الـصعو

 أو يعـرض مـن يعـيش ، فكيف مبن ميكن أن يقع يف خطر يعرضه للهالك،صالة اجلماعة

  .والد كالزوجة واأل؛معه

كذلك نصوص الـشريعة اإلسـالمية وقواعـدها ومقاصـدها توافـق القـول بـالرتخص يف تـرك 

  : منها  لعذر؛اجلمعة واجلماعة

                                                           

  .١/١٥٥بدائع الصنائع   )١(

والدحض والزلل والزلق والردغ كله ) . ٦٩٩(١/٤٨٥أخرجه مسلم يف صحيحه   )٢(

وي عىل صـحيح رشح النو. هو املطر الذي يبل وجه األرض : بمعنى واحد ، قيل

  .٢٠٨ / ٥مسلم 



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

َ �� ﴿:  -تبـارك وتعـاىل-قـول اهللا  -١ ُ
ٰ��ـ��ٱ َ َ ۡ��ۡ ُ

ِ و�ـ� ��ـ� ��ـ��� � 
ۡ ُ َۡ َ َ َ َ َ َ

ِ���ٱ ِ � �� ��جّ ٖ َ َ ۡ   ]٧٨: احلج[ ﴾ ِ

 مــن بــني النـاس، واختــار لكــم الــدين، -يــا معـشر املــسلمني- اختــاركم اهللا: ومعـىن اآليــة 

ٍومــا جعــل علــيكم يف الــدِّين مــن حــرج "ورضــيه لكــم،  َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ مــشقة مــن ضــيق و: أي " َ

وإمنــا كلفكــم دون مــا  ؛يكلفكــم جمهــود الطاقــة ومل  ً، ولكــن جعلــه واســعا؛وعــسر

 وتــستوجب ، والــذي بــه تــصل إىل رضــوانه،الــشرع مبنــاه علــى الــسهولة ف،تطيقــون

 خفــف ؛ مث إذا عــرض بعــض األســباب املوجبــة للتخفيــف،َجزيــل فــضله وإحــسانه
  . )١(  أو إسقاط بعضه، إما بإسقاطه؛ ما أمر به

 يف كــل مــا اختلــف فيــه اوحيــتج �ــ" :يــة يف تفــسري اآل ن للجــصاصآقــال يف أحكــام القــر

 ومــــا أوجــــب التوســــعة فهــــو ،مــــن احلــــوادث أن مــــا أدى إىل الــــضيق فهــــو منفــــي
  .)٢("أوىل

ُومـــا أمـــرتكم بـــه فـــأتوا منـــه مـــا ... (:ومـــن حـــديث النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -٢
 .)٣() . .ُاستطعتم

ُفـأتوا منـه مـا اسـتطعتم( :ومعـىن ُفـافعلوا منـه مـا قـدرمت :  أي)ُْ َ ِعليـه علـى قـدر َ

ِطاقتكم واستطاعتكم ً؛ وجوبا يف الواجب، وندبا يف املندوب ِ ًِ.   

 تعليمـات صـحية مـنيف كل ما يـأمر بـه  لوجوب طاعة ويل أمر املسلمنيًا اعتبار -٣
ن األدلـــة يف إ حيـــث ؛وتنظيميـــة صـــادرة عـــن اجلهـــات املختـــصة يف الدولـــة 

قولـــه  : منهـــا؛ كثـــرية طاعـــة ويل أمـــر املـــسلمني  وجـــوبالـــشرع الدالـــة علـــى

َ����� ﴿: تعـاىل � َ � َ���ٱَ ِ
�

 ءا���ا أ����ا 
ْ ُْ ِ

َ
ٓ َُ َ�ٱَ

�
 وأ����ا 
ْ ُ ِ

َ ���ـ�لٱَ
َ ُ ِ وأو� �

ْ ُ َ

ِ���ٱ
ۡ َ ۡ

 ���� ۖ ۡ
ُ   ]٥٩: النساء[ ﴾ِ

مـــن األمـــراء  الـــوالة علـــى النـــاس:  وهـــم ؛بطاعـــة أويل األمـــراهللا تعـــاىل أمر فـــ

 ديـــــــنهم ودنيـــــــاهم إال  فإنـــــــه ال يـــــــستقيم للنـــــــاس أمـــــــر؛ واحلكـــــــام واملفتـــــــني
                                                           

، تفـسري القـشريي ١/٢٧٤، تفسري البغوي ٤٧٢ / ٢تفسري السمرقندي : ينظر   )١(

 .٥٤٧/ ١ ، تفسري السعدي ٢/٣٣٣

)٥/٩٠   )٢.  

، ومـــسلم يف صـــحيحه ) ٦٨٥٨(٦/٢٦٥٨أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه   )٣(

١٣٣٧(٢/٩٧٥.( 



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 أال :ولكــن بــشرط ؛  طاعــة هللا ورغبــة فيمــا عنــده؛  واالنقيــاد هلــم،بطــاعتهم
  .)١( اهللا يأمروا مبعصية 

 .تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة: ومن القاعدة الشرعية  -٤

َّ قاعـــدة نـــص عليهـــا فقهـــاء املـــذاهب األربعـــة، وفرعـــوا عليهـــا مـــسائل ذههـــف َّ
    .)٢(ةثريك

 تقـوم ضـمنها  للسلطة صالحيات واسعة يف الدولـة اإلسالم أعطتشريعةف

مبا تشاء من التـصرفات والتنظيمـات، وأوجبـت علـى األمـة إنفاذهـا والعمـل 
 .َّ مــن الــشرعاًلتــصرفات ســند�ــا، وعــدم التحايــل عليهــا، ممــا يعــين أن هلــذه ا

م علـى مجيـع فئـات وشـرائح ا�تمـع االلتـزام التـاً جيب شرعافبناء على ذلك 

ــــه ويل األمــــر مــــن  ــــدابري مبــــا أمــــر ب ــــاءزمــــة ملنــــع انتقــــال ال ت ــــا وب  كورون
) ١٩-COVID(يف املــساجد بــرتك صــالة اجلمعــة واجلماعــة وانتــشاره 

 .ٍ بأي حال من األحوالهًوال جيوز شرعا خمالفت ،إىل حني زواله

 .)٣( درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: "ومن القاعدة الشرعية -٥
 حبيـــث مل ميكـــن فعـــل املـــصلحة إال ؛لحة مـــع املفـــسدةإذا تعارضـــت املـــصفـــ

ــــت املــــصلحةبارتكــــاب املفــــسدة، ومل  ــــإن ؛ميكــــن دفــــع املفــــسدة إال بتفوي َّ ف

واملفـــسدة املرتكبـــة، والعمـــل  َّ والرتجـــيح بـــني املـــصلحة املفوتـــةاملتعـــني املوازنـــة
  .مبقتضى الرتجيح

                                                           

 .١٨٣/ ١، تفسري السعدي ٥/١٥٠تفسري الطربي : ينظر   )١(

 ، األشباه والنظـائر ١/١٢١ ، األشباه والنظائر للسيوطي ١/٣٠٩املنثور : ينظر   )٢(

  .١/١٧٩ ، األم ١/١٢٣البن نجيم 

 .١٦٥ / ١رشح القواعد الفقهية   )٣(



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

إن  فـــ؛إذا اجتمعـــت مـــصاحل ومفاســـد":  )١( بـــن عبـــد الـــسالميقـــول العـــز 
ً امتثــاال ألمــر اهللا فيهمــا؛ ؛أمكــن حتــصيل املــصاحل ودرء املفاســد فعلنــا ذلــك

�﴿ :- سـبحانه -لقولـه 
َ

���ا�
ْ ُ �
َ�ٱ 

�
ۡ�ـ�����ٱَ �ـ�  ُ ۡ َ َ  ،]١٦: التغـابن[ ﴾ ۡ

وإذا تعذر الدرء والتحـصيل؛ فـإن كانـت املفـسدة أعظـم مـن املـصلحة درأنـا 
��  ﴿ :- تعـاىل - قال ،املفسدة وال نبايل بفوت املصلحة

ۡ ِ���� �ـ� َ َٔ
َ َ َ ُ

ِ���ٱ
ۡ َ ِ�����ٱَ وۡ ِ

ۡ َ  �� ����� إ�� ��ـ� و���ـ� ���ـ�س �����ـ� ۡ
ٓ َٓ َ َُ ُ ۡ

ِ ِ� َُ ِٞ ٰ َ ٞ
ِ
َ ۡ ۡ

ِ ِ ِ
ُ

ۗ َأ�� �ـ� �����ـ�
ِ ِ

ۡ �
ِ ُ َ ۡ َ

 حرمهمـا ألن مفـسد�ما أكـرب ،]٢١٩: البقـرة[ ﴾
وإذا كانت املـصلحة أعظـم مـن املفـسدة حـصلنا املـصلحة ... من منفعتهما

  .)٢(  " م املفسدةمع التزا

فقـد تعارضـت فيهـا مـصلحة تطبيـق الواجـب  ، مسألتنا هذه:ومن تطبيقات هذه القاعدة

 اءوبـــب مـــع مفـــسدة اإلصـــابة -وهـــو صـــالة اجلمعـــة واجلماعـــة يف املـــسجد-علـــى الرجـــال 

 فلجأنـا إىل ، ومل ميكن اجلمع بينهمـا، وكالمها مبنزلة واحدة (١٩-COVID) كورونا

شـــــهود صـــــالة اجلمعـــــة  واحلكـــــم بعـــــدم ،ة علـــــى جلـــــب املـــــصلحةالرتجـــــيح بـــــدرء املفـــــسد
  .واجلماعة

 وهذه من القواعد ، جتب إزالته: أي؛)الضرر يزال(َّأمجع العلماء على أن  -٦

  .)٣(ينبين عليها كثري من أبواب الفقه الكلية اليت 
                                                           

ٌعبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، يكنـى بـأيب   )١(
ن العلامء، وبائع األمراء؛ ملوقفه الشجاع من بيع َّحممد، ولقبه ابن دقيق العيد بسلطا

ٌهـ، فقيه شافعي، بلغ رتبة االجتهاد، ولد ونشأ يف دمـشق، وزار ٥٧٧املامليك، ولد 
ً هــ فأقـام شـهرا، وعـاد إىل دمـشق، فتـوىل اخلطابـة والتـدريس ٥٩٩بغداد سنة 

: انظـر. ه٦٦٠والقضاء، ثم اخلطابة باجلامع األموي، تويف يف مرص مجـادى األوىل 

، طبقات ٢٤٢/ ١، طبقات املفرسين ١٠٩/ ٢طبقات الشافعية البن قايض شهبة 

  .٢٠٩/ ٨الشافعية الكربى 

 .١/٨٤قواعد األحكام   )٢(

 ١/٨٥ ، األشباه والنظائر البـن نجـيم ٣٨٤٦ / ٨التحبري رشح التحرير : ينظر   )٣(

،٨٤.   



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

ً بالغري مطلقا، ال ابتداء الضررإحلاقجيوز  فعلى ذلك ال ُ انتهاء، فيزال الضوال ،ً ُ ُرر قبل ً
  .بعده  أووقوعه

 ؛ البعد عن مواطن اإلصابة باألوبئة املعدية احلكم بوجوب:ومن تطبيقات هذه القاعدة
 واملساجد يف زمن انتشار ، وسالمة البدن من الضرر،ًحفاظا على النفس من اهلالك

 وصالة املصلني ومكوثهم �ا جبانب ،من هذه األماكن) ١٩كوفيد (وباء كورونا 

عدم شهود صالة  فوجب دفع الضرر بض عرضة إلهالك أنفسهم وغريهم؛البعبعضهم 
  . أو اخلوف من انتشاره،يف حال انتشار الوباء اجلمعة واجلماعة

 : القياس   -٧

َثبــت أن الــشرع احلنيــف أمــر مــن بــه رائحــة مؤذيــة بــاعتزال املــسجد  ً دفعــا ؛بــل إخراجــه ؛َّ
ْعمــر بــن اخلأن :  ففــي صــحيح مــسلم،لــألذى عــن النــاس َ ْ َ َطــاب رضــي اهللا عنــهَ  خطــب َ َ ِ َّ

ـــــوم اجلمعـــــة فكـــــان ممـــــا قـــــال ِيـ
َ َُ ْ ْ ـــــأكلون شـــــج": َ َمث إنكـــــم أيـهـــــا النـــــاس ت َ ُ ْ َ ُ َّ ََ ُّ ْ ُ َِّ َِّرتـني ال أرامهـــــا إال َُّ َ ََْ َ ِ ََ

ِخبيثتـــني ْ ََ ََ  هــذا البــصل والثــوم، لقــد رأيــت رســول اهللا :ِ ُ ََْ َْ ََ َ َُّ َ َْ َصــلى اهللا عليــه وســلم-َ
َّ ََّ

ِ
َْ َ إذا وجــد -ُ َ َ ِ

َرحي َهمــــا مــــن الرجــــلِ يف المــــسجد أمــــرِ َ ِ ِ
ْ َ َْ ِ َّ ْ َبــــه فــــأخرج إىل البقيــــع، فمــــن أكلهمــــا فـليمتـهمــــا  ُ َ َ َُ ُْ ِ ُ ْ ََْ َ ََ ََ ِ ُِ ِ ْ ِ ِ

ًطبخا َْ")١(.  

 فكيـف بــأذيتهم ،واحلكـم بإخراجـه مــن املـسجد �ــرد أذيتـه املـصلني برائحــة كريهـة مباحــة
  .!؟ أويصيبهم بضرر يف جسدهم،ض قد يودي حبيا�مرمب

 ففـي القيـاس ؛ُ أنه يتأذى بـه :وإذا كانت العلة يف إخراجه من املسجد: "التمهيدقال يف 
 أو ، بــأن يكــون ذا رحيــة قبيحــة لــسوء صــناعته،أن كــل مــا يتــأذى بــه جريانــه يف املــسجد: 

 وكـل مـا يتـأذى بـه النـاس إذا وجـد يف أحـد جـريان املـسجد ،عاهة مؤذيـة كاجلـذام وشـبهه

 مــا كانــت العلــة موجــودة فيــه  كــان ذلــك هلــم؛عــاده عنــه وإب،وأرادوا إخراجــه عــن املــسجد
  .)٢( "  فإذا زالت كان له مراجعة املسجد،حىت تزول

  

                                                           

 ).٤٤(١١٩ / ١اجلمع بني الصحيحني   )١(

 . بترصف ٤٢٣-٦/٤٢٢ن عبد الرب التمهيد الب  )٢(



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  : سبق خنلص إىل  من مجيع ما

 للضرر احلاصل من اجتماع ؛أنه يرخص يف ترك اجلمعة واجلماعة باملساجد .١

-COVID)  (كورونا اءوبب ًاعدد من املصلني قد يكون أحد منهم مصاب
 .وت حصول العدوى بالتقارب بني املصلني، ولثب١٩

هذا  أن تعليق الصالة مجاعة يف املساجد مؤقت إىل حني زوال السبب ؛ ألن .٢
 لكن أثره ؛ ضرره حمقق على األشخاص) (١٩-COVID كوروناالوباء

ًا أمر حمرم شرعا ً فإيقاع املسلم نفسه يف اهللكة عمد،خيتلف من شخص آلخر
 و� �﴿: لقوله تعاىل ؛
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و� ����ا ������� إ� ﴿:  تعاىلهقولو ]٢٩: النساء[
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ِ
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ِ
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ِ
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َ ُ ۡ �﴾  

 ]١٩٥: البقرة[

 حكم تعطيل الصالة الواجبة يف املساجد على كل صالة مسنونة تؤدى طبقين .٣

 فاملسنونة ؛إذا جاز تعليق الصلوات املفروضةويح ؛ ألنه ا كالعيدين والرت؛مجاعة

  .من باب أوىل

 :  فيمـا يلـي نـصهًباململكـة العربيـة الـسعودية قـرارا أصـدرت هيئـة كبـار العلمـاء هـذا وقـد 

 ، وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني، والـصالة والـسالم علـى نبينـا حممـد،احلمد هللا رب العـاملني"
ر�ـا االســتثنائية الرابعـة والعـشرين املنعقــدة فقــد نظـرت هيئـة كبــار العلمـاء يف دو :أمـا بعـد

هــــ فيمـــا عـــرض عليهـــا خبــــصوص ١٤٤١ / ٧/ ١٦مبدينـــة الريـــاض يـــوم األربعـــاء املوافـــق 

 أو اخلــوف مــن ،الرخــصة يف عــدم شــهود صــالة اجلمعــة واجلماعــة يف حــال انتــشار الوبــاء
 أهـــل  وكـــالم، وقواعـــدها، ومقاصـــدها، وباســـتقراء نـــصوص الـــشريعة اإلســـالمية،انتـــشاره

  : فإن هيئة كبار العلماء تبني اآليت؛العلم يف هذه املسألة

 

 ال يـورد (: لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ؛حيرم على املصاب شهود اجلمعة واجلماعـة: ًأوال

  ممرض على 



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 إذا مسعــــتم الطــــاعون بــــأرض فــــال (: -عليــــه الــــصالة والــــسالم- ولقولــــه ،)١( . )مــــصح
  .)٢( ) فال خترجوا منها  وإذا وقع بأرض وأنتم فيها،تدخلوها

 فـــإن الواجـــب عليـــه االلتـــزام ؛مـــن قـــررت عليـــه جهـــة االختـــصاص إجـــراءات العـــزل: ًثانيـــا
 ؛ ويـصلي الـصلوات يف بيتـه أو مـوطن عزلـه،بذلك، وتـرك شـهود صـالة اجلماعـة واجلمعـة

 ،كـان يف وفـد ثقيـف رجـل جمـذوم(: ملا رواه الشريد بـن سـويد الثقفـي رضـي اهللا عنـه قـال

 .) ٣  ()إنـــــــــا قــــــــــد بايعنـــــــــاك فــــــــــارجع:رســـــــــل إليــــــــــه النـــــــــيب صــــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســــــــــلمفأ
 ؛ فـريخص لـه يف عـدم شـهود اجلمعـة واجلماعـة؛من خشي أن يتـضرر أو يـضر غـريه: ًثالثا

ويف كـل مـا ذكـر . رواه ابـن ماجـه)  وال ضـرار،ال ضـرر: ( -صلى اهللا عليه وسـلم-لقوله 

هـــذا وتوصـــي هيئـــة كبـــار العلمـــاء . ركعـــاتًإذا مل يـــشهد اجلمعـــة فإنـــه يـــصليها ظهـــرا أربـــع
اجلميــع بالتقيـــد بالتعليمـــات والتوجيهـــات والتنظيمــات الـــيت تـــصدرها جهـــة االختـــصاص، 

 واللجوء إليـه سـبحانه بالـدعاء والتـضرع بـني ،-عز وجل-كما توصي اجلميع بتقوى اهللا 

ــ�� ﴿:  قــال اهللا تعــاىل،يديــه يف أن يرفــع هــذا الــبالء �ن ���
َ ۡ َ ۡ ُ�ٱَ
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 وعلــى آلــه ،م علــى نبينــا حممــدوصــلى اهللا وســل، )٥(  ﴾
   ."وصحبه أمجعني

هـ املوافق ١٤٤١ رجب ١٧لرياض ا هـ ١٤٤١ / ٧ / ١٦يف  ) ٢٤٦( رقم القرار 
  .م٢٠٢٠ مارس ١٢

  

                                                           

 ).٢٢٥٦(٣/٧٦اجلمع بني الصحيحني / أخرجه البخاري ومسلم   )١(

 ).٢٧٩٧(٣/٣٣٧اجلمع بني الصحيحني / أخرجه البخاري ومسلم   )٢(

 ).٣٠٥٧(٣/٥٠٠اجلمع بني الصحيحني / أخرجه البخاري ومسلم   )٣(

 .١٠٧آية : سورة يونس  )٤(

 .٦٠آية : سورة غافر  )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  حكم الصالة بالقفاز والكمامة :المطلب السابع

ُالقفاز  َّ  هو شيء تلبسه النساء يف أيديهن يغطي األصابع ،بضم القاف وتشديد الفاء: ُ

ََُُّ ويكون له أزرار تـزرر على ، حيشى بقطن،، ويعمل لليدينً حفظا هلا؛يد مع الكفوال َ

 وميسكون اجلوارح ، اجللد الذي يلبسه الصيادون يف أيديهم:الساعدين من الربد، ومنه

  .)١( كفة : ويسمونه،عليه

 ، وأكمــــام، وأكمــــة، كمــــام: واجلمــــع، أوعيــــة طلــــع النخــــل،بكــــسر الكــــاف: مامــــة ِوالك

ُّشــيء يــسد بــه فــم البعــري والفــرس:  والكمامــة .موأكــامي ُ َ لــئال يـعــض؛ٌ ُالكمــام  و.َ
َّمــا ســد : ِ ُ

َّ و الكمة ،به ْالقلنسوة املدورة ؛ أل�ا تغطي الرأس: ُ َ َّ ََ)٢(.  

 أو ، أو جلـد، القفـازين املـصنوعني  مـن نـسيج- كـان أو امـرأةً رجـال–فإذا لبس املـصلي 

 ليحمــي �مــا يديــه ووجهــه مــن ؛ أو الكمامــة،رمــواد أخــرى كالبالســتيك يف وقتنــا احلاضــ
ً أو ممارسـا طبيــاً، كـان طبيبــاٌ ســواء؛اإلصـابة بفــريوس كورونـا ً أو مريــضا ،ًقـا ملــريض أو مراف،ً

   فهل يؤثر لبسها على صحة صالته ؟؛ خيشى إصابة غريهبالفريوس

 -ابلـــةوهـــم احلنفيـــة واملالكيـــة واحلن-حـــرج يف ذلـــك ؛ ألن مجهـــور الفقهـــاء  نـــه الإ :نقـــول

 )٤( - كعطـــاء وطـــاوس والنخعـــي والـــشعيب واألوزاعـــي- مـــن علمـــاء الـــسلف اً ومجعـــ)٣(

ــــــ يف  ذهبـــــوا إىل عـــــدم وجـــــوب كـــــشف أعـــــضاء الـــــسجود ـــــــــــ اجلبهـــــة واليـــــدين والقـــــدمني ــ
 بــل جيــوز الــسجود علــى ؛ وال جتــب مباشــرة شــيء مــن هــذه األعــضاء باملــصلى،الــسجود

 ؛ ممـا هـو متـصل باملـصلي يف احلـر أو يف الـربد كمه وذيلـه ويـده وكـور عمامتـه وغـري ذلـك

كنــا نــصلي مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف (: حلــديث أنــس رضــي اهللا عنــه قــال 

                                                           

، حتريـر ٢/٧٥١ ، املعجـم الوسـيط ٣٩٦ / ٥لـسان العـرب ) قفز(مادة : رينظ  )١(

  .٦٤ / ٣ ، دستور العلامء ٧٩ / ١، طلبة الطلبة ١٤٣ / ١ألفاظ التنبيه 

 ، ٥٢٧، ٥٢٦ /١٢ ، لـسان العـرب ٢٤١ / ١خمتار الـصحاح ) كم(مادة : ينظر  )٢(

 .١٨١ / ١حترير ألفاظ التنبيه 

 .١٣٧/ ١، الكايف ٢/٩٤ ، الذخرية ١/٥٠ اهلداية رشح البداية: ينظر  )٣(

  . ١/٥٥٧الرشح الكبري البن قدامة   )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٣٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 يبـــسط ثوبـــه فيـــسجد ؛ فـــإذا مل يـــستطع أحـــدنا أن ميكـــن جبهتـــه مـــن األرض،شـــدة احلـــر
  . )١( )عليه

  .صالة �االيف فال حرج  ؛والقفاز والكمامة كالكم والذيل وكور العمامة

  

  حكم إقامة صالة العيد بالبيوت: المطلب الثامن

ممـــا ســـبق علمنـــا حكـــم تعطيـــل الـــصلوات الـــيت تقـــام مجاعـــة يف املـــساجد بـــسبب جائحـــة 

، فهـل يـشرع إقامتهـا يف البيـوت فـرادى  صالة العيد: ومن ذلك؛ونا املستجدفايروس كور

  أو مجاعات؟

تـــه مجاعـــة مـــع اإلمـــام تعلـــى مـــن فااملـــسألة تبـــىن علـــى مـــسألة حكـــم قـــضاء صـــالة العيـــد 

 :حيث اختلف الفقهاء فيها على قولني ؛ باملسجد

ذهـب إليـه مجهـور الفقهـاء   وهـو مـا بـل يـستحب،؛يـشرع قـضاء صـالة العيـدأنه : األول 

 .)٤( واحلنابلة )٣(والشافعية ) ٢ (املالكيةمن 

وا وعلــــيكم إذا أتيــــتم الـــصالة فامـــش( :  قولـــه صــــلى اهللا عليـــه وســـلم :واألصـــل يف ذلـــك

  .)٥(  ) وما فاتكم فأمتوا، فما أدركتم فصلوا،السكينة والوقار

أنه كان إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام بالبـصرة مجـع ( وما روي عن أنس رضي اهللا عنه 

  .)٦()  عبداهللا بن أيب عتبة مواله فيصلي �م ركعتني يكرب فيهما  مث قام،أهله ومواليه

                                                           

ـــه البخـــاري يف صـــحيحه   )١( ، ومـــسلم يف صـــحيحه ) ٣٧٨(١/١٥١أخرج

٦٢١(١/٤٣٣.( 

  .٤١٥ / ١مواهب اجلليل   )٢(

 .١/٣١خمترص املزين   )٣(

 .٢٥٠/ ٢الرشح الكبري البن قدامة   )٤(

 ) .٢٢٢١(٣/٤٢مع بني الصحيحني أخرجه البخاري ومسلم ، اجل  )٥(

 .٦/٣٠٨، عمدة القاري ) ٦٠٣١(٣/٣٠٥أخرجه البيهقي يف سننه الكربى   )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 وابــن )١( وهــو قــول احلنفيــة ،الة العيــد إن فاتــت مــع اإلمــامتقــضى صــ ال: القــول الثــاين 
  .)٢(تيمية 

 فيبقـى مـا عـداه ،لكن ورد احلـديث بتأخريهـا إىل الغـد للعـذر؛األصل فيها أال تقضى ألن
   .)٣( على األصل

 وً سـواء كـان منفـردا أ؛ جواز القضاء بالبيت ملـن فاتتـه صـالة العيـد-واهللا أعلم-فالراجح 
  .ة اجلمهور لقوة أدل؛مجاعة

ٍ أن نعــرف إذا تعــذرت إقامــة صــالة العيــد ملــانع كمــا يف هــذه األيــامفبقــي  بــسبب جائحــة َّ
فـــشي  ملنـــع ت؛ ونتيجـــة إلجـــراءات التباعـــد اجلــسدي الـــيت فرضـــتها الـــدول،فــايروس كورونـــا

  ؟، فهل تصلى بالبيوتالوباء وانتقاله بني األفراد

ً يف حالنـا اآلن مل تـصل أصـال، فلـم البيـوت ؛ ألن صـالة العيـديف جيـوز أن تـصلى : نقول َّ ُ
َحيــصل أداء الفــرض، فتقــاس صــالة العيــد يف هــذه احلــال علــى حــال مــن فاتتــه  وهــو قــول ،ُ

 وبــه أفــىت املفــيت العــام للملكــة ، وقــول كثــري مــن الفقهــاء املعاصــرين،اجلمهــور عــدا احلنفيــة
 ودار ،اهللا آل الـشيخالعربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بـن عبـد

   . وجملس اإلمارات لإلفتاء الشرعي،اإلفتاء املصرية

                                                           

 .١٧٥/ ٢البحر الرائق    )١(

 .٢٤/١٨٢كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه   )٢(

  .١٧٦ /٢، الدر املختار رشح تنوير األبصار ١/٢٨٥جممع األهنر   )٣(

وإن منع عذر بأن غم اهلالل، وشهدوا برؤيته بعد الزوال، كذا يف  ": قال يف جممع األهنر 

كـاملطر -أكثر الكتب؛ لكن التقييد باهلالل ليس برشط؛ ألنه لو حصل عذر مـانع 

 فإنه يصليها من الغد؛ ألنه تأخري للعذر كام يف اجلـوهرة عنهـا؛ أي -الشديد وشبهه

ن ارتفاع الـشمس إىل زواهلـا، صالة العيد يف اليوم األول صلوها يف اليوم الثاين م

 ١/٢٥٨ ".وفيه إشارة إىل أهنا ال تؤخر إىل الغد بغري عذر حتى لو تركت سقطت 

. 



        
 
 

 

 
  

 

٣٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  كيفية صالة العيد بالبيوت: المطلب التاسع

ُإن صـــليت صـــالة العيـــد يف البيـــوت بـــسبب إجـــراءات التباعـــد اجلـــسدي الـــذي حيـــد مـــن 
   هل على الصفة املعهودة أم ختتلف ؟: فكيف تصلى؛انتشار املرض

ُ مث يكـــرب بعـــدها ســـت ، يكـــرب يف األوىل تكبـــرية اإلحـــرام،ركعتـــان: صـــفة صـــالة العيـــدين 
 التكبـــــري يف الفطـــــر (:  حلـــــديث عائـــــشة رضـــــي اهللا عنهـــــا؛ تكبـــــريات أو ســـــبع تكبـــــريات

 .)١( )  تكبريات ويف الثانية مخس،واألضحى األوىل سبع تكبريات

ســـبح اســـم (، أو )اقرتبـــت( ويف الثانيـــة ،)ق(ويـــسن أن يقـــرأ فيهـــا بعـــد الفاحتـــة يف األوىل
  .)٢(ً جهرا ، يف الثانية)الغاشية( و، يف األوىل)ربك األعلى

:ن جبواز أدائها بالبيوت يف الصفة اليت تصلى �ا على ثالثة أقوال واختلف القائلو  

ُيـصليها ركعتـني، ويكـرب التكبـريات الزوائـد، وجيهـر فيهـا : ُتصلى على صـفتها، أي: األول َّ َّ ِّ ُ ُِّ

ـــة  .َّصلى فـــرادى ومجاعـــةُوتـــ، خيطـــب وال بـــالقراءة، وهـــو قـــول مجهـــور الفقهـــاء مـــن املالكي
  .)٣( واألصح عند احلنابلة ،والشافعية

َ بــن مالــك رضــي اهللا عنــه أنــه كــان إذا فاتتــه صــالة العيــد مجــع أهلــه ُ فعــل أنــس:ودلــيلهم ُ َّ

ُوبنيــه، مث قــام عبــد اهللا بــن أيب عتبــة مــواله فــصلى �ــم ركعتــني، يكــرب فيهمــا كــصالة أهــل 
َّ ُ َ

  .)٤(املصر وتكبريهم 

  
                                                           

، وابـــن ماجـــه يف ســـننه ) ١١٤٩(٢٩٩/ ١أخرجـــه أبـــو داود يف ســـننه   )١(

هذا حـديث تفـرد بـه ابـن : قال احلاكم ": قال يف البدر املنري ) . ١٢٨٠(١/٤٠٧

  .٥/٨٢. "لم يف موضعني من صحيحههليعة ، وقد استشهد به مس

، ٢٦١ / ١ ، إعانـة الطـالبني ٢٤٨ ١/الثمر الداين رشح رسالة القـريواين : انظر   )٢(

 .٥٥، ٥٤/ ٢كشاف القناع 

 .١٩٠ / ٢، املبدع ١/١٧٢ ، فتاوى الرميل ٤٩٠/ ١حاشية العدوي : انظر   )٣(

 .٣٠سبق خترجيه يف صفحة   )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  .)١( كسائر الصلوات ؛ فكان على صفتها؛ًوأيضا ألنه قضاء صالة

وهو قـول . وال تكبريات زوائد،أ�ا تصلى يف البيوت أربع ركعات بال خطبة: القول الثاين

  .)٢( عند احلنابلة

   .)٣( )ً فليصل أربعا ؛ من فاتته الصالة مع اإلمام يوم العيد(: لقول ابن مسعود

  .)٤( وهو قول ثالث عند احلنابلة ،أنه خمري بني ركعتني وأربع: ول الثالث الق

 قـد جـاء األثـر � وألن كـال،ً فكـان خمـريا فيـه كـاملطلق؛ألنه تطـوع بالنهـار: " قال يف املبدع 
   .)٥(" شاء   فكان له فعل ما؛مرجح به عن الصحابة وال

ًعـا ُألن القول القائل بأ�ـا تـصلى أرب و، األول ؛ لصحة أدلته هووالقول الراجح يف املسألة
 وهـذا ال يقـع ً، فتقضى يف وقت صالة الظهر أربعـا، يف وقتهاُبين على أ�ا فائتة ومل تصل

 وكــان املـــانع مـــن فعلهــا باملـــساجد هـــو فــرض إجـــراءات التباعـــد ،؛ أل�ــا فعلـــت يف وقتهـــا

ًو إنكـــارا هلـــذه  أً، أو اســـتخفافاً، ولـــيس �اونـــا؛اجلـــسدي الـــذي حيـــد مـــن انتـــشار املـــرض
  . واهللا أعلم،الفريضة

وهذا ما اختارته اللجنة الدائمـة لإلفتـاء باململكـة العربيـة الـسعودية برئاسـة العالمـة الـشيخ 
 ؛ومــن فاتتــه وأحــب قــضاءها":  فقــد جــاء يف فتواهــا،– يرمحــه اهللا –عبــد العزيــز بــن بــاز 

  .)٦(" فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها،استحب له ذلك

  

  

                                                           

 .١٩٠ / ٢املبدع   )١(

 .١٩٠ / ٢ ، املبدع ٤٣٤/ ٢اف للمرداوي اإلنص  )٢(

 ) .٥٧١٣ (٣٠٠ /٣أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه   )٣(

 .٤٣٤/ ٢اإلنصاف للمرداوي   )٤(

 .١٩٠ / ٢املبدع   )٥(

 .٣٠٦/ ٨فتاوى اللجنة الدائمة   )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  اخلامتة

ًهللا أوال وآخرا على ما احلمد  فما كان فيه من صواب فهو ،يسر من إ�اء هذا البحث ً
قد  و . فهو من نفسي والشيطان؛كان فيه من خطأ أو زلل  وما،من اهللا وحده

  : أمهها ؛خلصت إىل مجلة من النتائج

بني ف ،ًا وليس كل وباء طاعون،أن األمراض قد تصل لدرجة أن تكون وباء -١
ًعموما وخصوصا باء والطاعون الو  ؛  وليس كل وباء طاعون،فكل طاعون وباءً

 . من هذه األمراض)١٩كوفيد (وفريوس كورونا املسمى 
جيوز للمريض املصاب بكورونا الصالة دون استقبال للقبلة إن عجز عن  -٢

  . ومل جيد من يساعده على االستقبال ،ذلك
تسقط عن   فإ�ا ال؛ة وأعجزه عن الصالاً فريوس كورونا شخصأصابن إ -٣

 فإن عجز عن . وإن استطاع فعل بعض أفعاهلا فعلهً،املسلم مادام عقله ثابتا
 والرفع من ، يفتحها عند القراءة والقيام:ً فمثال؛اإلمياء بالرأس أومأ بعينه 

ً ويغمضها يسريا عند الركوع وأكثر عند ، وعند التشهد،الركوع والسجود
 ، تسقط عنه األفعال دون األقوال؛ بالعني فإن عجز عن اإلمياء،السجود

 وجيري ، مث ينوي الركوع، ويقرأ الفاحتة،فينوي التكبري وجيري على لسانه
   . وإذا عجز عن األقوال واألفعال ينويها بقلبه، وهكذا،التسبيح على لسانه

ال حرج على املريض إذا بلغ به املرض مشقة غري معتادة أن جيمع بني  -٤
 .مع العصر، واملغرب مع العشاء الظهر :الصالتني

 فعليه قضاؤها ولو ؛ن فعل الصلوات يف وقتها عمريض كورونا إن منعه مرضه  -٥
  .كثرت

 .ًجيوز التباعد بني املصلني مجاعة خوفا من العدوى بفريوس كورونا -٦
 أو ،انتشار الوباء  يف عدم شهود صالة اجلمعة واجلماعة يف حالأنه يرخص -٧

  .اخلوف من انتشاره
 .الصالة بالقفاز والكمامةج يف حر ال -٨
جواز إقامة صالة العيد بالبيوت فرادى ومجاعات إذا مل تصل بسبب انتشار  -٩

 . وتفعل على صفة صالة العيدين بتكبريات زوائد،وباء كورونا

وا رب ا ،ا  و ا و ا ،أ و وآ   

  



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

  فهرس املصادر واملراجع

أبو عبد اهللا بن سعد بن أمحد :   اسم املؤلف،إلحاطة يف أخبار غرناطةا -١

 لبنان - دار الكتب العلمية :  دار النشر ،)لسان الدين ابن اخلطيب(السلماين 
يوسف علي . د:  حتقيق ،األوىل:  الطبعة ،هـ١٤٢٤ - هـ ٢٠٠٣ -بريوت / 

 .طويل

 دار ، أبو بكر،صاصأمحد بن علي الرازي اجل:   اسم املؤلف،أحكام القرآن -٢
حممد الصادق :  حتقيق ،١٤٠٥ -  بريوت - دار إحياء الرتاث العريب : النشر 

  .قمحاوي

أبو عمر يوسف بن :   اسم املؤلف،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار -٣
 بريوت - دار الكتب العلمية :  دار النشر ،عبد اهللا بن عبد الرب النمري القرطيب

  .حممد علي معوض-سامل حممد عطا:  حتقيق ،ألوىلا:  الطبعة ،م٢٠٠٠ - 

براهيم بن إالشيخ زين العابدين بن :   اسم املؤلف،األشباه والنظائر البن جنيم -٤
  . - بريوت - دار الكتب العلمية :  دار النشر ،جنيم

جالل الدين :  اسم املؤلف ،يف قواعد وفروع فقه الشافعيةشباه والنظائر األ -٥

ه، ١٤٠٧ – بريوت -اب العريبدار الكت: ار النشر  د،عبدالرمحن السيوطي
  . األوىل:الطبعة

شرف الدين موسى بن :   اسم املؤلف،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -٦

 ، -  بريوت - دار املعرفة :  دار النشر ، أبو النجا احلجاوي ،أمحد بن موسى
  .عبد اللطيف حممد موسى السبكي:  حتقيق ، ؟؟؟:الطبعة 

دار :  دار النشر ، أبو عبد اهللا،حممد بن إدريس الشافعي:  سم املؤلف ا،األم -٧

  .الثانية:  الطبعة ،١٣٩٣ -  بريوت -املعرفة 
 ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -٨

دار إحياء :  دار النشر ، أبو احلسن،علي بن سليمان املرداوي:  اسم املؤلف

  .حممد حامد الفقي:  حتقيق ، بريوت- الرتاث العريب 
قاسم :   اسم املؤلف،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -٩

 ،١٤٠٦ - جدة - دار الوفاء :  دار النشر ،بن عبد اهللا بن أمري علي القونوي

  .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي. د:  حتقيق ،األوىل: الطبعة 



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 بكر حممد بن وأب:   اسم املؤلف، واالختالفاعاألوسط يف السنن واإلمج - ١٠
 ،م١٩٨٥ -  الرياض -دار طيبة : إبراهيم بن املنذر النيسابوري، دار النشر 

 . محاد صغري أمحد بن حممد حنيف أيب.د:  حتقيق ،األوىل: لطبعة ا

 دار ،زين الدين ابن جنيم احلنفي:   اسم املؤلف،البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ١١
  .الثانية:  الطبعة ، بريوت-  املعرفة دار: النشر 

 دار ،عالء الدين الكاساين:   اسم املؤلف،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع - ١٢

  .الثانية:  الطبعة ،١٩٨٢ -  بريوت - دار الكتاب العريب : النشر 
:   اسم املؤلف،ريثار الواقعة يف الشرح الكبدر املنري يف ختريج األحاديث واآلالب - ١٣

حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي املعروف بابن وسراج الدين أب

 -السعودية -  الرياض-دار اهلجرة للنشر والتوزيع :  دار النشر ،امللقن
عبداهللا  و،الغيط مصطفى أبو:  حتقيق ،وىلاأل:  الطبعة ،م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

  . وياسر بن كمال،بن سليمان

: املتوىف (حممد اخلادمي أبو سعيد حممد بن :   اسم املؤلف،بريقة حممودية - ١٤
 - مصر - مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده :  دار النشر ،)هـ١١٥٦

  .حممد أمني عمران:  حتقيق ،األوىل:  الطبعة ،هـ١٣٤٨

حممد بن يوسف بن أيب القاسم :   اسم املؤلف،التاج واإلكليل ملختصر خليل - ١٥
:  الطبعة ،١٣٩٨ -ت  بريو- دار الفكر :  دار النشر ، أبو عبد اهللا،العبدري

 .الثانية

حممد مرتضى احلسيين :   اسم املؤلف،تاج العروس من جواهر القاموس - ١٦
  .جمموعة من احملققني:  حتقيق ،دار اهلداية:  دار النشر ،الزبيدي

دين عثمان بن علي فخر ال:   اسم املؤلف،ني احلقائق شرح كنز الدقائقيتب - ١٧

 . هـ١٣١٣ -  القاهرة-إلسالمي دار الكتب ا:  دار النشر،الزيلعي احلنفي
حممد عبد الرمحن بن عبد :   اسم املؤلف،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي - ١٨

 . بريوت–دار الكتب العلمية :  دار النشر ، أبو العال،الرحيم املباركفوري

عمر بن علي بن أمحد الوادياشي :   اسم املؤلف،حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج - ١٩
األوىل، :  الطبعة ،١٤٠٦ -  مكة املكرمة - دار حراء : نشر  دار ال،األندلسي

  .عبد اهللا بن سعاف اللحياين: حتقيق 



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

احلسن و عالء الدين أب:   اسم املؤلف،قهالتحبري شرح التحرير يف أصول الف - ٢٠
/  السعودية -مكتبة الرشد :  دار النشر ،علي بن سليمان املرداوي احلنبلي

عبد الرمحن . د: األوىل، حتقيق : عة  الطب،م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ - الرياض 

  .أمحد السراح. عوض القرين، د. اجلربين، د
 حتقيق ، بريوت-دار املعرفة :  دار النشر ،البغوي:   اسم املؤلف،تفسري البغوي - ٢١

 .خالد عبد الرمحن العك: 

 ،نصر بن حممد بن أمحد:   اسم املؤلف، حبر العلوم:تفسري السمرقندي املسمى - ٢٢
حممود .د:  حتقيق ، بريوت-دار الفكر : مرقندي، دار النشر أبو الليث الس

  .مطرجي

أبو القاسم عبد :   اسم املؤلف، لطائف اإلشارات:تفسري القشريي املسمى - ٢٣
دار :  دار النشر ،الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي النيسابوري الشافعي

 ،ألوىلا:  الطبعة ،م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ - لبنان / بريوت -الكتب العلمية 

  .عبد اللطيف حسن عبد الرمحن: حتقيق 
:   اسم املؤلف،الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين - ٢٤

   . -  بريوت -املكتبة الثقافية :  دار النشر ،صاحل عبد السميع اآليب األزهري

 بن حممد بن جرير بن يزيد:   اسم املؤلف،جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ٢٥
  .١٤٠٥ – بريوت - دار الفكر :  أبو جعفر، دار النشر ،خالد الطربي

حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري :   اسم املؤلف،اجلامع الصحيح املختصر - ٢٦

 ،١٩٨٧ -  ١٤٠٧ -  بريوت - اليمامة ، دار ابن كثري :  دار النشر ،اجلعفي
 .مصطفى ديب البغا. د:  حتقيق ،الثالثة: الطبعة 

 أبو عيسى ،حممد بن عيسى:   اسم املؤلف،الصحيح سنن الرتمذياجلامع  - ٢٧

:  حتقيق ، بريوت-دار إحياء الرتاث العريب :  دار النشر ،الرتمذي السلمي
 .نيأمحد حممد شاكر وآخر

حممد بن فتوح :   اسم املؤلف،)البخاري ومسلم(اجلمع بني الصحيحني  - ٢٨

 ،م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -ت بريو/  لبنان-دار ابن حزم :  دار النشر ،احلميدي
  .علي حسني البواب. د:  حتقيق ،الثانية: الطبعة 



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

عبد القادر بن أيب الوفاء :   اسم املؤلف،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية - ٢٩
 –مري حممد كتب خانه :  دار النشر ، أبو حممد،حممد بن أيب الوفاء القرشي

  .كراتشي

 مبهمات ني لشرح قرة العنيحاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املع - ٣٠
 دار ، بكر عثمان بن السيد حممد شطا الدمياطيوأب:  الدين، اسم املؤلف

    -  بريوت- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : النشر 

:   اسم املؤلف،)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب  - ٣١
 ديار -املكتبة اإلسالمية  :  دار النشر،سليمان بن عمر بن حممد البجريمي

   . تركيا–بكر 

 دار ،حممد عرفه الدسوقي:   اسم املؤلف،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري - ٣٢
  .حممد عليش:  حتقيق ، بريوت- دار الفكر : النشر 

 اسم ، حنيفةملختار شرح تنوير األبصار فقه أيبتار على الدر احاشية رد احمل - ٣٣

 -   بريوت-دار الفكر للطباعة والنشر : ر لنش دار ا،ابن عابدين:  املؤلف
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

علي الصعيدي :   اسم املؤلف،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين - ٣٤

يوسف :  حتقيق ،١٤١٢ -  بريوت - دار الفكر :  دار النشر ،العدوي املالكي
  .الشيخ حممد البقاعي

أمحد :   اسم املؤلف،ححاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضا - ٣٥

املطبعة الكربى األمريية :  دار النشر ،بن حممد بن إمساعيل الطحاوي احلنفي
  .الثالثة:  الطبعة ،هـ١٣١٨ - مصر - ببوالق 

 اسم ،)وهو شرح خمتصر املزين(احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  - ٣٦

دار : دار النشر  ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي:  املؤلف
 ،األوىل:  الطبعة ، م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ - لبنان - بريوت - الكتب العلمية 

  . الشيخ عادل أمحد عبد املوجود- الشيخ علي حممد معوض : حتقيق 

حيىي بن :   اسم املؤلف،سالم حكام يف مهمات السنن وقواعد اإلخالصة األ - ٣٧
مي، احلوراين، أبو مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزا

 - لبنان - مؤسسة الرسالة :  دار النشر ،زكريا، حميي الدين الدمشقي الشافعي 



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

:  حققه وخرج أحاديثه،وىل األ:  الطبعة ،م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ -بريوت  
 .حسني إمساعيل اجلمل

 -دار الفكر :  دار النشر ،حممد أمني عابدين :   اسم املؤلف،الدر املختار - ٣٨

  .الثانية:  الطبعة ،١٣٨٦ - بريوت 
دار :  دار النشر ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف:   اسم املؤلف،الذخرية - ٣٩

  .حممد حجي:  حتقيق ،م١٩٩٤ -  بريوت -الغرب 

 ،عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي :   اسم املؤلف،ذيل طبقات احلنابلة - ٤٠
: بعة  الط، ٢٠٠٥-١٤٢٥ -  السعودية -مكتبة العبيكان : دار النشر 

  .عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.د:  حتقيق ،األوىل

املكتب :  دار النشر ،النووي:   اسم املؤلف،روضة الطالبني وعمدة املفتني - ٤١
  .الثانية:  الطبعة ،١٤٠٥ -  بريوت - اإلسالمي 

 ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي:   اسم املؤلف،زاد املعاد يف هدي خري العباد - ٤٢

 -  بريوت - مكتبة املنار اإلسالمية - مؤسسة الرسالة :  النشر دار،أبو عبد اهللا
شعيب :  حتقيق ،ةالرابعة عشر:  الطبعة ،١٩٨٦ -  ١٤٠٧ - الكويت 

  . عبد القادر األرناؤوط-األرناؤوط 

حممد بن :   اسم املؤلف،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام - ٤٣
 - بريوت -حياء الرتاث العريب دار إ:  دار النشر ،إمساعيل الصنعاين األمري

  .حممد عبد العزيز اخلويل:  حتقيق ،الرابعة:  الطبعة ،١٣٧٩

: دار النشر  أبو عبداهللا القزويين،،حممد بن يزيد:   اسم املؤلف،سنن ابن ماجه - ٤٤
  .حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق-  بريوت- دار الفكر

داود السجستاين  أبو ،سليمان بن األشعث:   اسم املؤلف،سنن أيب داود - ٤٥

حممد :  حتقيق ، ؟؟:، الطبعة -  بريوت - دار الفكر : دار النشر  ،األزدي
 .حميي الدين عبد احلميد

 أبو ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى:   اسم املؤلف،سنن البيهقي الكربى - ٤٦

 - ١٤١٤ -  مكة املكرمة - مكتبة دار الباز :  دار النشر ،بكر البيهقي
  .عبد القادر عطاحممد :  حتقيق ،١٩٩٤



        
 
 

 

 
  

 

٣٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 ، أبو احلسن الدارقطين البغدادي،علي بن عمر:   اسم املؤلف،سنن الدارقطين - ٤٧
السيد عبد :  حتقيق ،١٩٦٦ -  ١٣٨٦ -  بريوت - دار املعرفة : دار النشر 

  .اهللا هاشم مياين املدين

املكتب :  دار النشر ،احلسني بن مسعود البغوي:   اسم املؤلف،شرح السنة - ٤٨
 حتقيق ،الثانية:  الطبعة ،م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ -  بريوت -ق دمش–اإلسالمي 

    حممد زهري الشاويش-شعيب األرناؤوط : 

 أبو ،بن تيمية احلرايناأمحد بن عبد احلليم :   اسم املؤلف،شرح العمدة يف الفقه - ٤٩
 ،األوىل:  الطبعة ،١٤١٣ - الرياض - مكتبة العبيكان :  دار النشر ،العباس

  .لعطيشانسعود صاحل ا. د: حتقيق 

:  دار النشر ،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا:   اسم املؤلف،شرح القواعد الفقهية - ٥٠
 ،الثانية:  الطبعة ،م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ - سوريا /  دمشق - دار القلم 

  . مصطفى أمحد الزرقا:صححه وعلق عليه

 عبد الرمحن بن ،ابن قدامة املقدسي:   اسم املؤلف،الشرح الكبري البن قدامة - ٥١
  .حممد رشيد رضا:  حتقيق ، -  القاهرة -مطبعة املنار : دار النشر  ،حممد 

الكرمي عبد سليمان بن عبد القوي بن :   اسم املؤلف،شرح خمتصر الروضة - ٥٢

 -  - مؤسسة الرسالة :  دار النشر ،الطويف الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين
احملسن عبد اهللا بن عبد :  حتقيق ،األوىل:  الطبعة ، م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧

  .الرتكي

:   اسم املؤلف، دقائق أويل النهى لشرح املنتهى:شرح منتهى اإلرادات املسمى - ٥٣
 -  بريوت - عامل الكتب :  دار النشر ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت

  .الثانية:  الطبعة ،١٩٩٦

 دار ،حممد بن صاحل العثيمني:  اسم املؤلف ، على زاد املستقنعالشرح املمتع - ٥٤
  . الثانية:ه، الطبعة١٤١٦- الرياض -سة آسام للنشر مؤس: النشر

أبو زكريا حيىي بن شرف بن :   اسم املؤلف،شرح النووي على صحيح مسلم - ٥٥

 الطبعة ،١٣٩٢ -  بريوت - دار إحياء الرتاث العريب :  دار النشر،مري النووي
  .الثانية: 



        
 
 

 

 
  

 

٣٤٠
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 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

حممد بن :   اسم املؤلف،بن تيميةاالعقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد  - ٥٦
دار الكاتب :  دار النشر ، أبو عبد اهللا،أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي

 .حممد حامد الفقي:  حتقيق ، بريوت-العريب 

:  دار النشر ، املقدسيةعبد اهللا بن أمحد بن قدام:   اسم املؤلف،عمدة الفقه - ٥٧
غيليب حممد د، عبد اهللا سفر العبديل :  حتقيق ، الطائف-مكتبة الطرفني 

  .العتييب

   .)هـ٧٨٦: املتوىف (حممد بن حممد البابريت :   اسم املؤلف،العناية شرح اهلداية - ٥٨
حممد مشس احلق العظيم :   اسم املؤلف،عون املعبود شرح سنن أيب داود - ٥٩

:  الطبعة ،م١٩٩٥ -  بريوت - دار الكتب العلمية :  دار النشر ،آبادي

  .الثانية
دار :  دار النشر ،ابن حجر اهليتمي:  ملؤلف اسم ا،الفتاوى الكربى الفقهية - ٦٠

  .الفكر

:   اسم املؤلف،الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان - ٦١
 - هـ ١٤١١ - دار الفكر :  دار النشر ،الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند

  .م١٩٩١

و  أب،أمحد بن علي بن حجر:   اسم املؤلف،فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٢
حمب :  حتقيق ، بريوت- دار املعرفة :  دار النشر ،الفضل العسقالين الشافعي

  .الدين اخلطيب

 ، أبو عبد اهللا،حممد بن مفلح املقدسي:   اسم املؤلف،الفروع وتصحيح الفروع - ٦٣
 حتقيق ،األوىل:  الطبعة ،١٤١٨ - بريوت -دار الكتب العلمية : دار النشر 

  . الزهراء حازم القاضيأيب: 

:  دار النشر ،حممد بن شاكر بن أمحد الكتيب:   اسم املؤلف،ت الوفياتفوا - ٦٤
علي حممد :  حتقيق ،األوىل:  الطبعة ،م٢٠٠٠ -  بريوت - دار الكتب العلمية 

  .عادل أمحد عبد املوجود/بن يعوض اهللا

أمحد بن غنيم :   اسم املؤلف،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين - ٦٥
  .١٤١٥ – بريوت - دار الفكر : فراوي املالكي، دار النشر بن سامل الن
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

أبو حممد عز الدين عبد :   اسم املؤلف،قواعد األحكام يف مصاحل األنام  - ٦٦
العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب 

 ،:  الطبعة ، - بريوت - دار الكتب العلمية :  دار النشر ،بسلطان العلماء

  .حممود بن التالميد الشنقيطي: حتقيق 
 دار ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي:   اسم املؤلف،القوانني الفقهية - ٦٧

حممد :  حتقيق ،:  الطبعة ،٢٠٠٦ - بريوت - دار الكتب العلمية : النشر 

 .أمني الضناوي
ن أبو احلس:   اسم املؤلف،كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين - ٦٨

:  حتقيق ،:  الطبعة ،١٤١٢ - بريوت - دار الفكر :  دار النشر ،املالكي

  .يوسف الشيخ حممد البقاعي
عبد اهللا بن قدامة :   اسم املؤلف،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل - ٦٩

  . بريوت–سالمي املكتب اإل:  دار النشر ، أبو حممد،املقدسي

دار : دار النشر  ، أمحد الفراهيدياخلليل بن:  ؤلف اسم امل،كتاب العني - ٧٠
  . إبراهيم السامرائي.د/  مهدي املخزومي .د:  حتقيق ،ومكتبة اهلالل

أمحد عبد احلليم :   اسم املؤلف،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية - ٧١

 ،الثانية:  الطبعة ،مكتبة ابن تيمية:  دار النشر ، أبو العباس،بن تيمية احلراين
  .الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجديعبد : حتقيق 

منصور بن يونس بن إدريس :   اسم املؤلف،كشاف القناع عن منت اإلقناع - ٧٢

هالل مصيلحي :  حتقيق ،١٤٠٢ -  بريوت -دار الفكر :  دار النشر ،البهويت
  .مصطفى هالل

 دار ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري:   اسم املؤلف،لسان العرب - ٧٣

  .األوىل:  الطبعة ، بريوت-دار صادر : النشر 
 دار ،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي:   اسم املؤلف،خمتار الصحاح - ٧٤

طبعة :  الطبعة ،١٩٩٥ - ١٤١٥ -  بريوت - مكتبة لبنان ناشرون : النشر 

  .حممود خاطر:  حتقيق ،جديدة
هللا بن مفلح إبراهيم بن حممد بن عبد ا:   اسم املؤلف،املبدع يف شرح املقنع - ٧٥

 .١٤٠٠ – بريوت - املكتب اإلسالمي :  دار النشر ، أبو إسحاق،احلنبلي
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًنا نموذجاكورو(أثر األوبئة عىل أحكام الصالة  
 

 –دار املعرفة :  دار النشر ،مشس الدين السرخسي:   اسم املؤلف،املبسوط - ٧٦
 .بريوت

عبد الرمحن بن حممد بن :   اسم املؤلف،جممع األ�ر يف شرح ملتقى األحبر - ٧٧

 - دار الكتب العلمية : ر النشر  دا،سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده
 :آياته وأحاديثهخرج  ،األوىل:  الطبعة ،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بريوت / لبنان

 .خليل عمران املنصور

  .م١٩٩٧ -  بريوت - دار الفكر :  دار النشر ،النووي:   اسم املؤلف،ا�موع - ٧٨
ر  دا، أبو حممد،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري:   اسم املؤلف،احمللى - ٧٩

 .جلنة إحياء الرتاث العريب:  حتقيق ، بريوت- دار اآلفاق اجلديدة : النشر 

 –دار صادر :  دار النشر ،مالك بن أنس:   اسم املؤلف،املدونة الكربى - ٨٠
  .بريوت

عبد اهللا بن أمحد بن :   اسم املؤلف،مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا - ٨١

 الطبعة ،م١٩٨١هـ ١٤٠١ - وت  بري- املكتب اإلسالمي :  دار النشر ،حنبل
  .زهري الشاويش:  حتقيق ،األوىل: 

 أبو عبداهللا احلاكم ،حممد بن عبداهللا:   اسم املؤلف،املستدرك على الصحيحني - ٨٢

 - هـ ١٤١١ -  بريوت - دار الكتب العلمية :  دار النشر،النيسابوري
  .مصطفى عبد القادر عطا:  حتقيق ،األوىل:  الطبعة ،م١٩٩٠

ح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهللا املسند الصحي - ٨٣

 أبو احلسني القشريي ،مسلم بن احلجاج:   اسم املؤلف،صلى اهللا عليه وسلم
 ،:  الطبعة ، -  بريوت -دار إحياء الرتاث العريب :  دار النشر ،النيسابوري

  .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق 

أمحد بن حممد بن :   اسم املؤلف، للرافعياملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - ٨٤
  . بريوت–املكتبة العلمية :  دار النشر ،علي املقري الفيومي

:  دار النشر ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين:   اسم املؤلف،املصنف - ٨٥

حبيب :  حتقيق ،الثانية:  الطبعة ،١٤٠٣ -  بريوت -املكتب اإلسالمي 
  .الرمحن األعظمي
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 دار ، احلسني أمحد بن فارس بن زكرياوأب:   اسم املؤلف، اللغة مقاييسمعجم - ٨٦
:  الطبعة ،م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ -  لبنان -  بريوت -دار اجليل : النشر 

 .عبد السالم حممد هارون:  حتقيق ،الثانية

حامد عبد / أمحد الزيات / إبراهيم مصطفى :   اسم املؤلف، املعجم الوسيط - ٨٧
 .جممع اللغة العربية:  حتقيق ،دار الدعوة: نشر  دار ال،حممد النجار/ القادر 

عبد اهللا بن أمحد :   اسم املؤلف،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين - ٨٨

 ،١٤٠٥ -  بريوت - دار الفكر :  دار النشر ، أبو حممد،بن قدامة املقدسي
  .األوىل: الطبعة 

حممد اخلطيب :  ف اسم املؤل،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج - ٨٩

  . بريوت–دار الفكر :  دار النشر ،الشربيين
 أبو عبد ،حممد بن �ادر بن عبد اهللا الزركشي:   اسم املؤلف،املنثور يف القواعد - ٩٠

 ،١٤٠٥ -  الكويت - ون اإلسالمية ؤوزارة األوقاف والش:  دار النشر ،اهللا

  .تيسري فائق أمحد حممود. د:  حتقيق ،الثانية: الطبعة 
 دار ،حممد عليش:  اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل، اسم املؤلفح من - ٩١

  . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ -  بريوت - دار الفكر : النشر 

 ،حممد بن عبد الرمحن املغريب:   اسم املؤلف،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل - ٩٢
  .الثانية:  الطبعة ،١٣٩٨ -  بريوت - دار الفكر :  دار النشر ،أبو عبد اهللا

 أبو حممد ،عبداهللا بن يوسف:   اسم املؤلف،ألحاديث اهلدايةنصب الراية  - ٩٣

حممد :  حتقيق ،١٣٥٧ - مصر -دار احلديث :  دار النشر،احلنفي الزيلعي
  .يوسف البنوري

مشس الدين حممد بن أيب العباس :  ، اسم املؤلف�اية احملتاج إىل شرح املنهاج - ٩٤

:  دار النشر ،عي الصغرين الرملي الشهري بالشافأمحد بن محزة ابن شهاب الدي
  . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ -  بريوت - دار الفكر للطباعة 

:   اسم املؤلف،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار - ٩٥

  .١٩٧٣-  بريوت - دار اجليل :  دار النشر ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين
ن أيب بكر بن عبد  احلسن علي بوأب:   اسم املؤلف،بداية املبتدياهلداية شرح  - ٩٦

   . -  القاهرة - املكتبة اإلسالمية : اين، دار النشر ناجلليل الرشداين املرغي
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دار ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي:   اسم املؤلف،الوايف بالوفيات - ٩٧
أمحد :  حتقيق ،م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ - بريوت - دار إحياء الرتاث : النشر 

 .األرناؤوط وتركي مصطفى

  :ونية المراجع اإللكتر

 موقع جريدة عكاظ  -١
https://www.okaz.com.sa/news/local/٢٠٢١٤١٩   

  https://www.who.int/ar: لعاملية  اموقع منظمة الصحة  -٢

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arاملعاين  وقع م -٣
   https://ar.wikipedia.org/wikiدياييبيكموقع و -٤

 :موقع وزارة الصحة السعودي  -٥

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx   

  

  


