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أحكام صالة اجلماعة يف زمن الوباء ومنع التجول
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أحكام صالة الجماعة في زمن الوباء ومنع التجول
حياة بنت عبداهلل بن محمد المطلق
قسم الدراسات اإلسالمية-كلية اآلداب -جامعة االميرة نورة بنتت عبتدالرحمن –
الرياض -المملكة العربية السعودية
 haalmutlaq@pnu.edu.saالبريد اإللكتروني:
المستخلص:
يكثتتر الحتتدي فتتي اآلونتتة ا خيتترة عتتن مواتتوا الوبتتاء وانت تتار ف تتد أصتتب
منت ار بكثرة وأصب من ا مور التي تطتر للن تاف فتي مجتمعنتا ولمتا للوبتاء
من آثار على ا سرة والمجتمع فإن مواتوا صتالة الجماعتة فتي زمتن الوبتاء
ومنع التجول يعتبر من المواايع المهمة في هتاا البتاب وقتد تعراتت فتي هتاا
البح إلى حكم ها المسألة بالتفصيل.
وقتتتد اتبعتتتت المتتتنهف العلمتتتي فتتتي هتتتاا البحتتت متتتن استتتت راء آلراء الف هتتتاء فتتتي
المستتألة واإلعتمتتاد علتتى المصتتادر ا صتتيلة للبح ت وعتتزو نصتتوص العلمتتاء
وآرائهم لكتبهم مبا رة.
وقد تناولت المسائل التالية :تعريف الصالة وتعريف زمن الوباء وتعريتف منتع
التجول وحكم ا اان فتي البيتوت فتي زمتن الوبتاء ومنتع التجتول وكتال حكتم
اإلقامتتة للصتتالة فتتي البيتتوت فتتي زمتتن الوبتتاء ومنتتع التجتتول وأحكتتام صتتالة
المصتتابين بالوبتتاء وأحكتتام صتتالة العتتاملين فتتي الهيئتتة الطبيتتة وحكتتم صتتالة
الجماعة فتي البيتوت فتي زمتن الوبتاء ومنتع التجتول وصتالة الرجتل بأهتل بيتت
وحكتتم إمامتتة الصتتبي المميتتز للبتتالض فتتي الفرياتتة والنفتتل وم تتروعية اتختتاا
المستتتجد فتتتي البيتتتت وحكتتتم الجلتتتو فتتتي مصتتتلى البيتتتت النت تتتار الصتتتالة
وللجلتتو بعتتد الفجتتر حتتتى يصتتلي الاتتحى وكتتال حكتتم صتتالة الجمع ت فتتي
البيوت في زمن الوباء ومنع التجول وحكتم صتالة العيتد فتي البيتوت فتي زمتن
الوباء ومنع التجتول وحكتم صتالة الجنتازة فتي البيتوت علتى الميتت البائتب فتي
زمن الوباء ومنع التجول .
الكلمات المفتاحية  :وباء -تجول –صالة –بيوت -حكم –منع –تجمعات .
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Abstract:
There is a lot of talk recently about the issue of the epidemic
and its spread, as it has become widespread and has become
one of the issues that are discussed in our society, and because
of the effects of the epidemic on the family and society, the
topic of community prayer in the time of the epidemic and
curfew is one of the important topics in this section. In this
paper, I have discussed in detail this issue
I followed the scientific method in this research from
extrapolating the opinions of jurists on the matter, relying on
the original sources of the research, and attributing scholars'
texts and opinions to their books directly.
The following issues were addressed: the definition of prayer,
the definition of the time of the epidemic, the definition of
curfew, the rule of the call to prayer in homes at the time of
the epidemic, and the curfew, as well as the rule of residence
for prayer in homes at the time of the epidemic and the
curfew, the provisions of the prayers of those affected by the
epidemic, the provisions of the prayers of workers in the
medical staff, and the rule of prayer Congregation in homes at
the time of the epidemic, the curfew, the man’s prayer in his
household, and the ruling on the imamate of the distinguished
child, who is exaggerated in the obligatory and obligatory
prayers,
The legitimacy of taking the mosque at home, the ruling on
sitting in the chapel of the house to wait for prayer, and sitting
after dawn until the morning prayer, as well as the ruling on
Friday prayers in homes at the time of the epidemic and the
curfew, and the ruling on Eid prayers at home at the time of
the epidemic and the curfew, and the ruling on funeral prayer
in homes on The absent dead in the time of the epidemic and
curfew.
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املقدمة
الحمتتد للت رب العتتالمين والصتتالة والستتالم علتتى ستتيد ا ولتتين واآلختترين نبينتتا
محمد وعلى آل وصحب أجمعين ي ول اهلل تعالى (يأيها الاين آمنوا ات وا اهلل
حق ت ات وال تموتن اال وأنتم مسلمون ) آل عمران .201
مواوا البح :
أمتتا بعتتد ف تتد اقتاتتت حكمتتة اهلل أن تكتون ال تتريعة االستتالمية متصتتفة بالكمتتال
وال مول صالحة لكل زمان ومكان وقد اعتنت بجميتع جوانتب الحيتاة المختلفتة
فمتتامن حادثتتة تحتتد وال نازلتتة تنتتزل بالمستتلمين إال ولهتتا حكتتم عنتتد اهلل تعتتالى
ومن تل النوازل مسألة أحكام صالة الجماعة في زمن الوباء ومنع التجول.
ومتتتن المعلتتتوم أن ال تتتريعة اإلستتتالمية وأحكامهتتتا تمتتتتاز بصتتتفات عديتتتدة متتتن
أهمهما :رفع الحرج والسماحة والتيسير ودفع الم ة وقلة التكتاليف ذوااا وجتد
ما ي ق فعل ووصل ا مر إلى درجة الحاج أو الارورة ف د ترا اهلل تعتالى
رخصاً تبي للمكلفين ما حرم عليهم وتس ط عنهم متا وجتب علتيهم فعلت حتتى
تتزول الاتترورة والت رحمتتة متتن اهلل بعبتاد وتفاتالً وكرمتاً لتتال كتتان هنالت
ارورة لحماية النف وصحة اإلنسان فيجب على المسلمين أن يحتاف وا علتى
أنفسهم ب در المستطاا من ا مراض .
وقد أوجبت ال ريعة اإلسالمية إن اا ا روا وا نف من الهال وجعلت إن اا
النف ح ا لكل فرد بالوقاية من ا مراض وا س ام قبل حدوثها وبالتداوي بعد
حدوثها وقد قال صلى اهلل علي وسلم( :عبتاد اهلل تتداووا فتإن اهلل تعتالى لتم
داء واحت ًتدا الهتترم( ))2إا إن الحفتتا علتتى
داءا إال واتتع ل ت التتدواء إال ً
ياتتع ً
النف الب رية من م اصد ال ريعة ا ساسية والتي ت مل باإلاتافة إلتى حفت
( )2أخرج البخاري في االدب المفرد باب حسن الخلتق ااا ف هتوا  201/2وأخرجت الحتاكم
في المستتدر وقتال حتدي صتحي االستناد ولتم يخرجتا  212/2وأخرجت أبتوداود فتي
سنن كتتاب الطتب بتاب فتي ا دويت المكروهتة 7/4وأخرجت الترمتاي فتي ستنن كتتاب
الطتتب بتتاب ماجتتاء فتتي التتدواء والحت عليت  383/4وقتتال عنت حتتدي حستتن صتتحي
وأخرجت النستتائي فتي ستتنن كتتاب الطتتب االمتر بالتتدواء 71/7وأخرجت ابتتن ماجت فتتي
سنن كتاب الطب باب مأنزل اهلل داء اال أنزل ل دواء .2237/1
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التتنف  :حف ت التتدين وحف ت الع تتل وحفت النستتل وحف ت المتتال قتتال ستتبحان
ٍ
يعا
سا بب ْير ن ْف ٍ أ ْو فساد في اْ ْرض فكأنما قتل النا جم ً
وتعالى( :من قتل ن ْف ً
يعا)[ستورة المائتدة  ]31كمتا يحتق لجهتات
وم ْن أ ْحياها فكأنما أ ْحيا النا جم ً
االختصاص ال يام بإستعافات وتتدخالت طبيتة خاصتة بالجائحتة الت أن “ممتا
ت تاتتي ع يتتدة المستتلم أن المتترض وال تتفاء بيتتد اهلل عتتز وجتتل وأن التتتداوي
والعالج أخا با سباب التي أودعهتا اهلل تعتالى فتي الكتون وأنت ال يجتوز اليتأ
من رو اهلل أو ال نوط من رحمت بل ينببي ب تاء ا متل فتي ال تفاء بتإان اهلل
( . )2لتتتال ال يجتتتوز فتتتي هتتتا الحالتتتة ا ختتتا بمتتتا يستتتمى بمناعتتتة ال طيتتتع أو
الجمهتتور ن ت يلتتزم متتن ال ت تتتر المتترض لينت تتر فيهل ت ب ت ا كثتتر عراتتة
للهتتال متتن كبتتار الستتن ومتتن التتاين تعتتددت أمرااتتهم وفتتي ال ت ت تتاع عتتن
المعالجة الممكن رعاً.
ومتتن هنتتا أختتات التتدول والحكومتتات فتترض الت ييتتدات علتتى الحريتتة الفرديتتة بمتتا
يح ق المصلحة سواء من حي منع الدخول إلى المدن والختروج منهتا وح تر
التجتتول أو الحجتتر علتتى أحيتتاء محتتددة أو المنتتع متتن الستتفر أو المنتتع متتن
التعامتتتل بتتتالن ود الورقيتتتة والمعدنيتتتة وفتتترض اإلجتتتراءات الالزمتتتة للتعامتتتل بهتتتا
وتعليتتتق ا عمتتتال والدراستتتة ذواقتتتالق ا ستتتواق والمستتتاجد ويجتتتب علتتتى النتتتا
االلتزام ب اررات الدول والحكومات بما يسمى بالتباعد االجتماعي ونحو ال مما
من أن المستاعدة علتى تطويتق الفيترو ومنتع انت تار ن تصترفات اإلمتام
منوطة بالمصلحة عمالً بال اعدة ال رعية التي تنص علتى أن (تصترف اإلمتام
على الرعية منوط بالمصلحة).
ومن هنا هرت أهمية المواتوا أحكتام صتالة الجماعتة فتي زمتن الوبتاء ومنتع
التجول.
أسأل تعالى أن ينفعني بما علمني ويرزقني علماً ينفعني وأن يتوف ني لحستن
الفهم والدراسة والن ر وأن يجعل هاا العمل خالصاً لوجه الكريم.

( )2ان ر :قرار المجمتع الف هتي االستالمي التدولي رقتم )7/5( 77 :ب تأن العتالج الطبتي
في دورت السابعة التي ع دت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
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م كلة البح :
تحاول الدراسة اإلجابة على سؤال  :ما االحكتام الف هيتة المتعل تة بصتالة
الجماعة التي تتأثر في زمن الوباء ومنع التجول ؟
وال من خالل اإلجابة عن ا سئلة الفرعية التالية :
 مالم صود بالصالة ؟ مالم صود بزمن الوباء ؟ مالم صود بمنع التجول ؟ االحكتتام الف هيتتة المتعل تتة بصتتالة الجماعتتة التتتي تتتتأثر فتتي زمتتنالوباء ومنع التجول ؟
أهمية البح :
يمكن بيان أهمية البح من خالل الن اط التالية :
 يعتبر هاا المواوا من النوازل المستجدة حي أقل ت المساجدوأوقفت صالة الجمعة والعيد والتجمع لصالة الجنازة .
 حاجة المجتمع للبت في مثل ها النوازل الف هية . يمكتتن أن ت تتكل هتتا الدراستتة مرجعتتا للمفتتتين فتتي هتتا النازلتتةوا باهها.
أهداف البح :
يهدف البح إلى بيان ا حكام المتعل ة بصالة الجماعة فتي زمتن الوبتاء ومنتع
التجول وال من خالل :
 بيان الم صود بالصالة . بيان الم صود بزمن الوباء. مالم صود بمنع التجول . بيتتتان ا حكتتتام الف هيتتتة المتعل تتتة بصتتتالة الجماعتتتة فتتتي زمتتتن الوبتتتاء ومنتتتعالتجول .
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منهج البحث :
املنهج الوصفي االستقرائي واملنهج التحليلي،وذلك
من خالل :
-1
-2
-3

االست راء آلراء الف هاء في النازلة.

توثيق نصوص العلماء وآرائهم من كتبهم مبا رة إال إاا تعار ال .

تحليتتل مستتتند الف هتتاء فتتي الحكتتم فعنتتد تنتتاول المستتائل الف هيتتة أاكتتر
أقوال الف هاء من ائمة المااهب ا ربعة وابن حزم ال اهري ومن يؤيدهم
من العلمتاء المعاصترين وأاكتر بعتد كتل قتول متا يعاتد متن ا دلتة التتي
استدلوا بها وال واعد الف هية التي يمكن أن تابط ال إن وجدت .

 -4مناق ة استدالالت الف هاء وترجي ماي ار الباح أقرب الى الصواب .
الدراسات الساب ة :
-2دراستتة محمتتد ال تتاماني بعن توان :ا حكتتام الف هيتتة المتعل تتة با وبئتتة التتتي
تصيب الب رية جمعا ودراسة م ارن مجلة جامعة طيبة .
-1دراستة ستعيد ال حرفتوف بعنتوان :ح تر التجتول واحكامت الف هيتة رستالة
لنيل درجة الماجستير من جامعة االمام محمد بن سعود .

خطة البحث :

وخاتمة.

ي تمل البح على م دمة وتمهيد ومبح
الم دمة:
وت تمل على أهمية البح ومنهج وخطت .
التمهيد:في التعريف بمفردات العنوان .
وفي ثالثة مطالب :
المطلب ا ول :تعريف الصالة في اللبة واالصطال .
المطلب الثاني :تعريف زمن الوباء في اللبة واالصطال .
المطلب الثال  :تعريف منع التجول في اللب واالصطال .
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المبح ا ول :االحكام الف هية لصالة الجماعتة فتي زمتن الوبتاء ومنتع التجتول
وفي ستة مطالب :
المطلب ا ول :حكم اآلاان واالقامت فتي البيتوت فتي زمتن الوبتاء ومنتع التجتول
وفي مسألتان :
المسألة ا ولى  :حكم اآلاان في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول.
المسألة الثانية :حكم اإلقامة في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول .
المطلب الثتاني :أحكتام صتالة المصتابين والعتاملين فتي الهيئتة الطبيتة فتي زمتن
الوباء ومنع التجول وفي مسألتان :
المستتألة ا ولتتى  :أحكتتام صتتالة المصتتاب بالوبتتاء متتع الجماعتتة فتتي زمتتن
الوباء ومنع التجول .
المسألة الثانية  :أحكام صالة العاملين في الهيئة الطبية في زمن الوباء
ومنع التجول .
المطلب الثال  :أحكام صالة الجماع في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول
وفي أربع مسائل :
المسألة االولى :صالة الرجل بأهل بيت في زمن الوباء ومنع التجول .
المسألة الثانية  :إمامة الطفل المميز في زمن الوباء ومنع التجول .
المسألة الثالثة  :اتخاا المسجد في مكان مخصوص من البيت في زمن
الوباء ومنع التجول .
المسألة الرابعة :م روعية الب اء في مسجد البيت حد أمرين :
 -2النت تتار الصتتالة  -1 .بعتتد الفجتتر حتتتى تطلتتع ال تتم ويصتتلي
الاحى .
المطلب الرابع :حكم صتالة الجمعت فتي البيتوت والمتزارا فتي زمتن الوبتاء
ومنع التجول .
المطلب الخام  :حكم صالة العيد في البيوت والمتزارا فتي زمتن الوبتاء
ومنع التجول .
المطلب الساد  :حكم صالة الجنتازة فتي البيتوت علتى البائتب فتي زمتن
الوباء ومنع التجول .
ثم الخاتمة :وفيها أهم النتائف والتوصيات ثم الفهار .
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هاا وأ كر الل تعالى أن يسر لتي هتاا البحت وأستأل ستبحان التوفيتق
والسداد إن ولي ال وال ادر علي وصلى الل وسلم على نبينا محمتد وعلتى
آل وصحب أجمعين .
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التمهيد في التعريف بمفردات العنوان .
المطلب ا ول :تعريف الصالة في اللبة واالصطال
أوال :تعريف الصالة في اللبة :
صتتال ن :أحتدهما النتتار ومتا أ ْ تتبهها متن ا ْلحمتتى
الصتاد والتالم وا ْلحت ْترف ا ْلم ْعتتل أ ْ
و ْاآلخر ج ْن ٌ من ا ْلعبادة .
والصالة من الل تعتالى الر ْحمتة والصتالة واحتدة (الصتلوات) ا ْلم ْفرواتة وهتو
صدر.
اس ٌم يواع م ْواع ا ْلم ْ
ْ
والصالة :الدعاء واالستبفار قال ا ع ى :
وص ْهباء طاف يهوديها  ...وأ ْبرزها وعل ْيها خت ْم
الري في د ِّنها  ...وصلى على د ِّنها و ْارتس ْم .
وقابلها ِّ
وهتتي العبتتادة المخصوصتتة وأصتتلهافي اللبة:التتدعاء فست ِّتميت بتتب ْعض أجزائهتتا
وقيل :أصلها في اللبة :الت ْع يم وس ِّتميت الصتالة ا ْلم ْخصوصتة صتالةً لمتا فيهتا
()2
ب تعالى وت د ٍ .
من تع يم الر ِّ
والصالة في االصطال :
ا فعال المعلومة من ال يام والركوا والستجود والجلتو وال تراءة والتاكر
وسميت بال ال تمالها على الدعاء (.)1
وهتتي فتتي معجتتم المصتتطلحات وا لفتتا الف هيتتة  :هتتي أق توال وأفعتتال مفتتحتتة
بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية ب رائط مخصوصة(.)3
المعلومة من ال يام وال عود والركوا والستجود
وقال المرداوي  :هي ا فْعال ْ
ِّ
ستتليم .وقتتال
ومتتا يتعلتتق بت متتن ال تراءة والتتا ْكر م ْفتتحت ٌة بتتالت ْكبير م ْختتمت ٌة بالت ْ
مخصوص ٍة م ْ تمل ٍة على ركوٍا وس ٍ
جود (.)4
الزْرك ي :هي عبارةٌ عن هيئ ٍة ْ

( )2ان ر:ال تتامو المحتتيط 351/2لستتان العتترب 475-474/124متتادة صتتلى مختتتار
الصحا  278/2م ايي اللب .300/3
( )1ان ر :المطلع على ألفا الم نع . 73/2
(.377/1 )3
( )4ان ر :االنصاف في معرفة الراج من الخالف . 5/3
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المطلب الثاني  :تعريف زمن الوباء في اللبة واالصطال
الزمن فتي اللبتة  :قتال الليت :التزمن متن الزمتان وقتال تمر :التدهر والزمتان
واحتتتد والتتتزمن :استتتم ل ليتتتل الوقتتتت وكثيتتتر وجمعتتت أزمتتتان وأزمنتتتة والتتتزمن
والزمان العصر(.)2
الوباء في اللبة :
الوبتتاء هتتو :كتتل مت ٍ
ترض عتتام كالطتتاعون وقتتد وبئتتت ا رض وبتتأ ووبتتؤ ْت وبتتأ
أرض وبئ ت ٌة ومؤبتتوة
تاء ذوابتتاءةً علتتى البتتدل وأ ْوبتتأ ْت ووبئت ْ
تاء و ٌ
تت وبت ً
ووبتتاءةً ذوابت ً
وموبئ ٌة كثيرة الوباء واالسم البيئة واستوبأ ا رض است ْوخمها.
والوباء هو :الاي ي ْفسد ل الهتواء فتفستد بت ا ْمزجتة وا بتدان والبالتب علتى
سف فيها الدِّماء وبالوباء (.)1
فناء ا مة بالفتن التي ت ْ
والوباء في االصطال :
جاء في معجم لبة الف هاء بأن الوباء هتو  :المترض التاي تف تى وعتم الكثيتر
كالجدري والكولي ار وقيرهما (. )3
من النا
وجاء في معجم اللبة العربية المعاصرة بأن الوباء هو :
كتتتل متتترض تتتديد العتتتدوش ستتتريع االنت تتتار متتتن مكتتتان التتتى مكتتتان يصتتتيب
االنسان والحيوان والنبات وعادة مايكون قاتالً كالطاعون (. )4
وجاء في الموسوعة الطبية الحديثة الوباء هتو  :كتل مترض يصتيب عتددا كبيت ار
في منط ة واحدة في متدة قصتيرة متن التزمن فتإن أصتاب المترض
من النا
عددا ع يما من النا في منط ة جبرافية اسعة سمي وباء عالميا (.)5
وعتدم
وتعريف زمن الوباء  :هو وقت انت ار المترض العتام بتين النتا
ال درة على السيطرة علي .

( )2ان ر:تهايب اللبة  131/23مختار الصحا .237/2
( )1ان تتتتر :المحكتتتتم والمحتتتتيط ا ع تتتتم  577 /20لستتتتان العتتتترب  2877 /3مختتتتتار
الصحا . 331 /2
(.418 /2 )3
(.1311 /3 )4
( )5ان ر :الموسوعة الطبية الحديثة . 2814 /23
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المطلب الثال  :تعريف منع التجول في اللبة واالصطال .
المنع في اللبة  :قال ابن فتار ( )2المتيم والنتون والعتين أصتل واحتد
هو اد اإلعطاء ي ال :رجل مانع ومناا ومكتان منيتع ومنعتت ال تي منعتاً
وقد منع وفالن او منعة أي :عزيز ممتنع على من يريد (. )1
تتيء التتاي
وفتتي لستتان العتترب الم ْنتتع :أن تحتتول بت ْتين الرجتتل وبت ْتين ال ْ
تيء منع ت ي ْمنع ت م ْنع تاً
يريتتد وهتتو ختتالف اإل ْعطتتاء وي تتال :هتتو تحجيتتر ال ت ْ
ين م ْمس ت ٌ  .وفتتي
تامتنع م ْن ت وتمنتتع .ورج ت ٌل منتتواٌ ومتتانعٌ ومنتتااٌ :اتتن ٌ
ومنع ت فت ْ
()3
اا للخير وفي  :ذوااا مس ا ْلخ ْير منوعاً .
الت ْنزيل :من ٍ
وفي االصطال  :جاء في معجم اللبة العربيتة المعاصترة تعريتف المنتع
بأن :
منع من السفر :حرم إيا ولم ِّ
يمكن من .
ومنع ال يء ومنع عتن ال تيء منعت متن ال تيء :صترف وصتد
حجب وأمسك (.)4
ويتا من ال أن المنع  :هو الصد والحجب واإلمسا .
(اإلجالتتة)
اتتا بفتتْ ا ْلتتواو و ْ
معنتتى التجتتول( :جتتال) مت ْتن بتتاب قتتال (جوال ًنتتا) أ ْي ً
ي طتتتوف و
ْاإلدارة و (الت ْجتتتوال) الت ْطتتتواف و (جتتتول) فتتتي ا ْلتتتبالد بالت ْ تتتديد :أ ْ
(تجاولوا) في ا ْلح ْرب :طاف ب ْعاه ْم على ب ْعض( )5والتجوال هو التطواف (.)7
منع التجتول معنتا  :منتع ختروج النتا متن بيتوتهم إلتى ال توارا وتطتوفهم
()2

()1
()3
()4
()5
()7

أبتتو الحستتين أحمتتد بتتن فتتار بتتن زكريتتا بتتن محمتتد بتتن حبيتتب ال زوينتتي كتتان رأستتا فتتي
ا دب بصي ار بف مالت منتا ار متكلمتا وماهبت فتي النحتو علتى طري تة الكتوفيين
متتن تصتتانيف  :م تتايي اللبتتة والمجمتتل والصتتاحبي متتات بتتالري فتتي صتتفر ستتنة
315هت.
سير أعالم النبالء ( )203/27وفيات ا عيان ( )228/2ا عالم (.)213/2
ان ر :معجم م ايي اللبة البن فار مادة (منع ) (. )178/5
ان ر :لسان العرب . 344/8
. 1218/ 3
ان ر :مختار الصحا .74/2
ان ر  :لسان العرب  230/22المعجم الوسيط .248/2
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بموجب أمر تصدر السلطة الحاكمة ( .)2وبعد استعراض معاني مفتردات عنتوان
البحتت يتبتتين أن المتتتراد متتن البحتت  :هتتتو أحكتتام صتتالة الجماعتتتة التتتي تتتتتأثر
بانت ار الوباء ومنع خروج النا بموجب أمر تصدر السلطة الحاكمة.

()2

ان ر :معجم اللب العربي المعاصرة .414 /2
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المبح ا ول :ا حكام الف هية لصالة الجماعة في زمن الوباء ومنع التجول .
المطلب ا ول  :حكم ا اان واإلقامة في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول
وفي مسألتان :
المسألة ا ولى :حكم ا اان في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول .
صورة المسألة  :ااا وقع المرض والوباء العام فتي ا متة ومنتع اإلمتام التجتول
ومنع صالة الجماع وسم با اان في المساجد ف ط وأمر المؤان بأن ي ول
للنتتتا صتتتلوا فتتتي بيوتكم كمتتتا هتتتي ستتتنة النبتتتي صتتتلى اهلل عليتتت وستتتلم فتتتي
الخوف والمطر فهتتتتتل ي تتتتترا للنتتتتتا فتتتتتي بيتتتتتوتهم ا اان؟ أم يكتفتتتتتى بتتتتتأاان
المسجدال ريب في الحي .
ال ول ا ول  :الاي يصلي في بيت منفرداً أو في جماعة يكتفي بأاان مسجد
الحتتي وهتتاا قتتول الجمهتتور ومال ت وأحمتتد وال تتافعي فتتي ال تتديم وقتتال ب ت
()2
ال عبي والنخعي وعكرمة ومجاهد وا سود وسعيد بن جبير وا وزاعي .
ال تتول الثتتاني  :أن ت يستتتحب أن يتتؤان فتتي بيت ت وهتتو قتتول أبتتي حنيف ت و
ال افعي في الجديد (.)1
أدلة الجمهور :
 -2أن النبي صلى اهلل علي وسلم قتال للتاي علمت الصتالة (:إاا أردت الصتالة
فأحسن الواوء ثم است بل ال بلة ثم كبتر ثتم أقت ار( ))3وفتي روايت ابتو داود
(فأقم ثم كبر(.) 4
وج الداللة  :أن النبي صلى اهلل علي وسلم لم يأمر با اان فدل على صتحة

( )2ان ر:المبستتتوط  233/2بتتتدائع الصتتتتنائع  251/2مواهتتتب الجليتتتل  452/2التتتتاخيرة
 58/1المجموا  85/3رواة الطالبين  215/2المبني .232/1
( )1ان ر :المبسوط  233/2المجموا  85/3رواة الطالبين .215/2
( )3أخرج النسائي في السنن الكبرش كتاب الصالة باب الرخصة في تر التاكر فتي الركتوا
.311/2
( )4أخرج ت أبتتو داود فتتي ستتنن كتتتاب الصتتالة بتتاب صتتالة متتن الي تتيم صتتلب فتتي الركتتوا
والسجود  118/2وصحح االلباني وقتال استناد صتحي علتى ترط البختاري صتحي
سنن ابي داود .22/4
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صالت بدون (.)2
 -1أن ابن مسعود راي اهلل عن (صلى بعل متة وا ستود فتي بيتت ببيتر أاان
وال إقامة ف يل ل  :أال تؤان لنا قال  :إقامة المصر وأاان تكفينا (. ))1
وج الداللة  :أن ابن مسعود راي اهلل عن بين أن أاان الحي وقع لكل
واحد من أهل الحي فيكفيهم(. )3
 -3أن ا اان واجتتب إلقامتتة تتعائر اإلستتالم فتتإن فعلت واحتتد متتنهم ست ط عتتن
جملتهم (.)4
 -4أن مؤان الحي نائب عن أهتل المحلتة فتي ا اان نهتم هتم التاين نصتبو
لألاان فكان أاانت كتأاان الكتل فكتان المصتلي فتي الحتي ببيتر أاان ح ي تة
مصليا ب حكما (.)5
 -5أن قد ثبت في قير مواع س وط ا اان كما في ثانيت الصتالة يتوم عرفتة
فالبأ بس وط هنا (.)7
 -7أن م صود ا اان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة وقتد حصتل بتأاان قيتر
فيكفي (.)7
أدلة ال ول الثاني :
 -2أن إن عجز عن تح ق الجماعة بنفس فلم يعجز عن الت ب بهم فيندب
الى أن يؤدي الصالة على هيئة الصالة بالجماعة (.)8
يمكتتن أن ينتتاقف  :بتتأن ا اان الم صتتود من ت اإلعتتالم وقتتد حصتتل بتتأاان
المسجد فالداعي لتكرار .
( )2ان ر :المبني .232/1
( )1ان ر :بدائع الصنائع .251/2
( )3أخرجتتتت عبتتتتدالرزاق فتتتتي مصتتتتنف  521/2وأخرجتتتت ابتتتتن ابتتتتي تتتتيب فتتتتي مصتتتتنف
 211/2واخرج أحمد في مسند  523/15وأخرج ابن حبان في صحيح .211/5
( )4ان ر  :الاخيرة .58/1
( )5ان ر  :العناية ر الهداية  155/2تبيين الح ائق ر كنز الدقائق .14/2
( )7ان ر :فت ال دير .155/2
( )7ان ر  :المجموا  85/3رواة الطالبين .215/2
( )8ان ر  :بدائع الصنائع .251/2
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 -1ماروش طاو أن قال  (:إاا صلى الرجل وحد فصلى بإقامت صتلى معت
ملكتتتا ذوان صتتتلى بتتتأاان ذواقامتتتة صتتتلى متتتن وراء متتتن المالئكتتتة مايستتتد
ا فق(.))2
يمكتتن أن ينتتاقف  :أننتتا إاا أثبتنتتا ا اان فمتتن بتتاب أولتتى نثبتتت وجتتوب اإلقامتتة
قال ا لباني (:لكن في ثبوت ال في الحدي ن تر
ولم ي ل بال أحد
ولو ثبت ال لكانت اإلقامة واجبة في حق المنفرد مر صلى اهلل علي وستلم
ل بها ولكن ال لم يثبت ).
ال ول الراج  :أن أاان الحي يكفي عن ا اان في كل بيتت ن الم صتود متن
ا اان اإلعالم بدخول وقت الصالة وقد حصل بأاان المؤان في الحي .

( )2أخرجت عبتدالرزاق موقتوف فتي مصتنف  520/2وأخرجت الطبرانتي فتي المعجتم الكبيتر
مرفوا عن النبتي صتلى اهلل عليت وستلم  141/7وقتال ابتن المل تن فتي خالصتة البتدر
المنير  :روا مال وعبدالرزاق والنسائي والبيه ي وابتن طتاهر بعاتهم مرفتوا وبعاتهم
موقتتوف خالصتتة البتتدر المنيتتر  11/2وقتتال ا لبتتاني (:حتتدي ستتلمان المرفتتوا صتتحي
وأخرجتتت البيه تتتي مرفوعتتتا ورجتتت الموقتتتوف وال يخفتتتى أن لتتت حكتتتم المرفتتتوا )صتتتحي
الترقيب والترهيب.121/2
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المسألة الثانية :حكم اإلقامة في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول .
صورة المسألة  :إاا وقع الوباء العام في البلد ومنع إمام المستلمين التجتول
ومنع صتالة الجماعتة خوفتا متن انت تار المترض وأمتر بتا اان فتي المستاجد
ف ط فهل ي را لمن صلى في بيت إقامة الصالة أم ال ؟
اتفق الف هاء على إستتحباب اإلقامتة للجماعتة وللمنفترد ستواء صتلى فتي بيتت
أو في مكان آخر قير المسجد وهي سنة مؤكتدة فتي حتق ا فتراد والجماعتات
ذوان صلى مصل ببير أاان وال إقامة فالصالة صحيحة (. )2
قتتال ابتتن قدامتتة  (:وال أعلتتم أحتتداً ختتالف فتتي ال ت إال عطتتاء قتتال  :متتن نستتي
اإلقامة يعيد وا وزاعي قال :مرة يعيد مادام في الوقتت وهتاا تاوا والصتحي
قول الجمهور(.) )1
استدل الجمهور على استحباب اإلقامة با تي :
 -2حدي الرجل المسيء صتالت ف تد جتاء فتي روايتة …(:فتواتأ كمتا أمتر
اهلل ثم ت هد فأقم ثم كبر(.))3
وج الداللة من الحدي :أن النبي-صلى اهلل علي وسلم -أمر باإلقامة اتمن
أركتتان وواجبتتات و تتروط الصتتالة ولتتم يتتاكر ا اان فتتدل علتتى إستتتحبابها دون
ا اان(.)4
-1حتتدي أبتتي التتدرداء-راتتي اهلل عن ت  -قتتال :ستتمعت رستتول اهلل-صتتلى اهلل
علي وسلم -ي ول( :ما من ثالثتة فتي قريتة ال يتؤان وال ت تام فتيهم الصتالة إال
إستحوا عليهم ال يطان(. ))5
( )2ان تتر  :بتتدائع الصتتنائع  247/2فتتت ال تتدير  151/2بدايتتة المجتهتتد  227/2التتتاج
واالكليل  214/1المجموا  81/3االم  207/2المبني  303 /2ا لمبدا .175/2
( )1ان ر :المبني  303/2الواا في ر الخرقي .287/2
( )3سبق تخريج في ص .8
( )4ان ر :نيل االوطار .115/1
( )5أخرجتتتت أبتتتتو داود فتتتتي ستتتتنن كتتتتتاب الصتتتتالة بتتتتاب فتتتتي الت تتتتديدفي تتتتتر الجماعتتتتة
 250/2والنستتائي فتتي ستتنن كتتتاب الصتتالة بتتاب الت تتديد فتتي تتتر الجماعتتة  445/2وابتتن
حبتتان فتتي صتتحيح  457/5وقتتال عن ت ا لبتتاني (:حتتدي صتتحي ) صتتحي ستتنن أبتتي داود
.1/2
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ووج الداللة :أن التر الاي هو نوا من إستحواا ال يطان يجب تجنب (.)2
-3عتتن ع بتتة بتتن عتتامر –راتتي اهلل عنت -قتتال :ستتمعت رستتول اهلل-صتتلى اهلل
علي وسلم-ي ول(:يعجب ربت متن راعتي قتنم علتى أر ال ت ية للجبتل يتؤان
للصالة ويصلي في ول اهلل :ان روا إلى عبدي هتاا يتؤان وي تيم للصتالة يختاف
مني قد قفرت لعبدي وأدخلت الجنة(.))1
وجتتت الداللتتتة :أن هتتتاا يتتتدل علتتتى إستتتتحباب اإلقامتتتة للمنفتتترد وأنهتتتا ليستتتت
بواجب (.)3
واستدلوا على عدم فساد الصالة باآلتي:
 -2أن عل مة واالسود وهما من كبتار التتابعين قتاال( :دخلنتا علتى عبتداهلل بتن
مسعود فصلى بنا بال أاان وال إقامة (.))4
وجتتت الداللتتتة  :أن عبتتتداهلل بتتتن مستتتعود راتتتي اهلل عنتتت صتتتلى بتتتدون أاان وال
إقامة .
()5
-1أن اإلقامة أحد ا اانين فلم تفسدالصالة بتركها .

( )2ان ر  :مرقاة المفاتي ر م كاة المصابي .833/3
( )1أخرج النسائي في كتتاب الصتالة بتاب ا اان لمتن يصتلي وحتد  147/1وأخرجت أبتو
داود فتتتي ستتتنن كتتتتاب الصتتتالة بتتتاب ا اان فتتتي الستتتفر  4/1وابتتتن حبتتتان فتتتي صتتتحيح
 545/4والبيه تتتتي فتتتتي ستتتتنن  517/2وقتتتتال ا لبتتتتاني( :استتتتناد صتتتتحي ) ارواء البليتتتتل
. 130/2
( )3ان ر :المبني  303/2الواا في ر الخرقي .287/2
( )4سبق تخريج في ص . 8
( )5ان ر :مجمع ا نهر . 225/2
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المطلب الثاني :أحكام صالة المصابين والعاملين في الهيئة الطبية زمن الوباء
ومنع التجول وفي مسألتان :
المسألة ا ولى :أحكام صالة المصاب بالوباء مع الجماعة زمن الوباء ومنع
التجول.
يحرم على المصاب بالوباء هود الجمعة والجماعة لمافي ال من اإلارار
حي ينت ر المرض بالعدوش والمالمسة وأدلة ال مايأتي :
بالنا
()2
) متفتتق
-2قتتول النبتتي صتتلى اهلل علي ت وستتلم (اليتتورد ممتترض علتتى مص ت
علي .
اجتنتاب
وج الداللة :قال الزرقاني(:وأما الن ْهي ع ْن إيتراد ا ْلم ْمترض فم ْتن بتاب ْ
ستتتب ًابا ل ْلهتتتال أو اْ اش وا ْلع ْبتتتد
ستتتباب التتتتي خل هتتتا اللتتت تعتتتالى وجعلهتتتا أ ْ
اْ ْ
()1
سباب ا ْلبالء إاا كان في عافي ٍة م ْنها ).
ور باتِّ اء أ ْ
مأْم ٌ
()3
 -3قول صلى اهلل علي وسلم (:فر من المجاوم فرار من ا سد ) .
وجتتت الداللتتتة :أي اجتنبتتتوا مخالطتتتت كمتتتا تجتنبتتتوا مخالطتتتة ا ستتتد الحيتتتوان
المفتر فإن يعدي المعا ر كما جزم ب ال افعي في ا م فتي مواتع وحكتا
عتتتن ا طبتتتاء والمجتتتربين ون لتتت قيتتتر عتتتن أفااتتتل ا طبتتتاء ف تتتالوا :م اربتتتة
المجاوم معدية برائحتت وقتد تكتون الطبيعتة ستريعة االنفعتال قابلتة لالكتستاب
متتن أبتتدان المجتتاورين والمختتاطبين بتتل التتوهم وحتتد متتن أكبتتر أستتباب اإلصتتابة
والرائحة أ د أسباب العدوش (.)4

( )2أخرج البخاري في كتاب الطب بتاب ال هامتة  238/7وأخرجت مستلم فتي صتحيح
كتاب السالم باب العدوش والطيرة وال هامة .2741/4
( )1ان ر  :ر الزرقاني للموطأ .518/4
( )3أخرجت البختاري فتتي صتحيح فتي كتتتاب الطتب بتاب الجتتاام  217/7وأخرجت أحمتد فتتي
مسند عن أبي هريرة  441/25وقال عن ابتن حجتر (:لتم أقتف عليت متن حتدي أبتي
هريتتر اال متتن هتتاا الوجت ومتتن وجت آختتر عتتن أبتتي نعتتيم فتتي الطتتب لكنت معلتتول) فتتت
الباري.251/20
( )4ان ر  :فيض ال دير .237/2
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-4قتتول النبتتي صتتلى اهلل عليت وستتلم (إاا ستتمعتم الطتتاعون بتتأرض فالتتتدخلوها
ذوااا وقع بأرض وأنتم فيها فالتخرجوا منها(.) )2
وج ت الداللتتة  :قتتال ال رطبتتي:و فتتي الحتتدي دلي ت ٌل علتتى أن كتتل متتا يتتتأاش ب ت
كالمجاوم و ْبه ي ْبعد عن المسجد وحلق ِّ
الاكر (.)1
-5ماروش ال ريد بن سويد أن وفْد ث ٍ
مجتاوم فأرستل إليت إلنبتي
يف كان معهم
ٌ
علي السالم( :-إنا قد باي ْعنا ف ْارج ْع(.) )3صتتحاب لتتئال يتتر ْوا
وج ت الداللتتة :أن ت صتتلى اهلل علي ت وستتلم رد خ ْوفًتتا علتتى أ ْ
ا ًال عل ْي في ْدخلهم ا ْلع ْجب أ ْو خ ْوفًا عل ْي لئال ي ْحزن ا ْلم ْجاوم لر ْؤيتة
ْنفسه ْم ف ْ
()4
النا في ل ص ْبر على ا ْلبالء وقيل :ن ا ْلجاام يتعدش عادةً و في الحدي
أيااالتوقي من أسباب التلف وكل مايعدي وي ن ب السوء يجتنب (.)5
-7نهى عمربن الخطاب راي اهلل عن المجاومة من الطواف بالبيت (. )7
وج الداللة :أن في هتاا ا ثتر منتع الجتاماء متن م تاهدة الجمتع فتي الجوامتع
مع النا قلت  :ويحمل ال على كل وباء يار بالمخالطة .

( )31أخرجتتتت البختتتتاري فتتتتي صتتتتحيح فتتتتي كتتتتتاب الطتتتتب بتتتتاب مايتتتتاكر فتتتتي الطتتتتاعون
 230/7وأخرج ت مستتلم فتتي صتتحيح فتتي كتتتاب الستتالم بتتاب الطتتاعون والطيتترة والكهانتت
ونحوها .2738/4
( )40أخرجتتت مستتتلم فتتتي صتتتحيح كتتتتاب المستتتاجد بتتتاب نهتتتي متتتن أكتتتل ثومتتتا وبصتتتال أو
كراثتتا  315/2..وأخرجت النستتائي فتتي ستتنن بتتاب الكت ار  138/7وأخرجت ابتتن خزيمتتة فتتي
صحيح . 85/3
( )1ان ر :المسال ر الموطأ .471/2
( )3أخرجتتتتتت مستتتتتتلم فتتتتتتي صتتتتتتحيح كتتتتتتتاب الستتتتتتالم بتتتتتتاب اجتنتتتتتتاب المجتتتتتتاوم ونحتتتتتتو
 2751/4واخرج ت ابتتن ماج ت فتتي ستتنن بتتاب الجتتاام  2271/1واخرج ت النستتائي فتتي
سنن باب المجاوم .12/7
( )4ان ر :حا ية السندي على سنن ابن ماج .347/1
( )5ان ر :مرقاة المفاتي ر م كاة المصابي .2722/7
( )7أخرج مال في الموطتأ كتتاب الحتف عتن ابتن أبتي مليكت عتن عمتر  577/2وأخرجت
عبدالرزاق في مصنف  72/5وقال عن عبدال ادر االرنتاؤؤط  (:فتي ستند ان طتاا فتإن
عبداهلل بن أبي مليك لم يدر عمر بن الخطاب) ان ر  :جامع ا صول .125/3
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والعزل أثناء الوباء كانت معروف منا المااي وكان المراى يعتزلون النا
في اواحي المدينة أو في بيوتهم وقد ي اي الحتاكم لمتن بت وبتاء بالستجن
صتتبض لت ْتي علتتى م ْراتتى
ااا لتتم يلتتتزم بتتال
وممتتاورد يتتدل علتتى الت (قتتال :أ ْ
ا ْلحواار أ ْن ي ْخرجوا م ْنها إلى ناحي ٍتة ب ا ٍ
إن أ ْجترش
تاء ي ْحكتم بت عل ْتيه ْم ولك ْتن ْ
الرْزق ما ي ْكفيه ْم منعوا م ْن مخالطة النا بلزوم بيوته ْم أ ْو
عل ْيه ْم ْاإلمام م ْن ِّ
تجن إاا
تجن ْ
إن تاء وقتالْ :ابتن حبيت ٍب و ْابتن ع ْبتد ا ْلحكتم ي ْحكتم عل ْتيه ْم بالست ْ
بالس ْ
()2
).
كثروا أحب إلي وهاا الاي عل ْي النا
 -7عبتتتتداهلل بتتتتن أبتتتتي أوفتتتتى قتتتتال(:كلم المجتتتتاوم وبينتتتت وبينتتتت قيتتتتد رمتتتت او
رمحين(.))1
وج الداللة  :إباحتة مباعتدة أهتل ا ست ام الفادحتة المستتكرهة إاا لتم يتؤد
الت إلتتى إاتاعتهم ذواهمتتالهم ( )3فيت أياتاً أن اهلل تعتالى جعتتل مخالطتتة
ا ْلمريض للصحي سببا إلعدائ بمرا (.)4
كيفية صالة المصاب :
وااللتتتتزام بالتعليمتتتات
فتتتااا كتتتان االنستتتان مصتتتاباً فيجتتتب عليتتت إعتتتتزال النتتتا
الصادرة من ولي ا مر ومن وزارة الصحة بعزل نفست فيصتلي فتي بيتت أو
في موطن العزل فإن كتان قتاد ارً علتى أداء الصتالة بأركانهتا و تروطها صتالها
كمتتاهي ذوان كتتان مريا تاً مرا تاً ي تتق علي ت ال ت صتتلى علتتى قتتدر إستتتطاعت
ل تول النبتي صتتلى اهلل عليت وستلم (:صتتل قائمتا فتإن لتتم تستتطع فصتل قاعتتدا
فإن لم تستطع فعلى جنب (. ))5

( )2ان ر :المنت ى ر الموطأ . 175-174/7
( )1أخرج أبو نعيم في الطب باب توقي كالم المجتاوم  355/2وقتال عنت ابتن حجتر فتي
فت الباري (:أخرج ابو نعيم في الطب بسند وا ).251/20
( )3اخيرة الع بى في ر المجتبى .177/31
( )4ان ر :عمدة ال اري .147 /12
( )5أخرج البخاري في صتحيح كتتاب الصتالة بتاب ااا لتم يطتق قاعتدا صتلى علتى جنتب
 48/1وأخرج أبوداود في سنن كتاب الصالة باب فتي صتالة ال اعتد 150/2وأخرجت
الترماي في كتاب الصالة باب ماجاء أن صالة ال اعد علتى النصتف متن صتالة ال تائم
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قال ابن ر د (ت" :)515في صالة المريض :أجمتع العلمتاء علتى أن المتريض
مخاطتتب بتتأداء الصتتالة وأنت يست ط عنت فتترض ال يتتام إاا لتتم يستتتطع ويصتتلي
جالساً وكال يس ط عن فرض الركوا والسجود إاا لتم يستتطعهما أو أحتدهما
ويومئ مكانهما ( ))2قال ابن بطال  (:والعلماء مجمعون أنت يصتليها كمتا ي تدر
حتى ينتهى ب ا مر إلى اإليماء على هتر أو علتى جنبت كيفمتا تيستر عليت
فإن صلى على جنب كان وجه إلى ال بلة على حستب دفتن الميتت ذوان صتلى
علتتتى هتتتر كانتتتت رجتتتال فتتتى قبلتتتت ويتتتومئ برأستتت إيمتتتاء( ))1وقتتتال النتتتووي
(ت( :)777فأجمعت ا مة على أن متن عجتز عتن ال يتام فتي الفرياتة صتالها
قاعداً وال إعادة علي  ...قال أصحابنا :وال ي ترط في العجز أن ال يتأتى ال يام
وال يكفي أدنى م ة بل المعتبر الم ة ال اهرة فإاا ختاف م ت ة تديدة أو
زيادة مرض أو نحو ال أو خاف راكب السفينة البرق أو دوران الت أر صتلى
قاعداً وال إعادة وقال إمام الحرمين في باب التيمم :الاي أ ار في اتبط العجتز
ن الخ وا م صود الصالة(.))3
أن يلح بال يام م ة تاهب خ وع
ومن خالل هتا النصتوص نجتد التيستير والرحمتة علتى المتريض فتي ال تريعة
اإلسالمية وفتق متا اكتر الف هتاء ا جتالء دون إفتراط أو تفتريط فهنتا مراعتاة
لحال المريض تختلف عن حتال الصتحي بتن تيص بعتض ا متور المطلوبتة فتي
الصالة من ا صحاء حي ال تص صالتهم إال باإلتيان بها ولكتن عنتد طتروء
المتترض فإن ت ييستتر علتتى المتتريض رحمتتة ب ت فتتال يكلتتف بإتمتتام المطلتتوب بتتل
ين ص من .
وقتتد ستتئلت اللجنتتة الدائمتتة لالفتتتاء :بعتتض مراتتى فيتترو كورونتتا اليستتتطيع
الواتتوء وهتتو قتتادر علتتى التتتيمم ولكتتن يخ تتى أن يتتؤثر الببتتار علتتى الجهتتاز

 108/1وأخرجتتت ابتتتن ماجتتت فتتتي كتتتتاب الصتتتالة بتتتاب ماجتتتاء فتتتي صتتتالة المتتتريض
.387/2
( )2بداية المجتهد ونهاية الم تصد .288/2
( )1ر البخاري البن بطال 204/3
( )3المجموا ر المهاب .320/4
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عادة يفت بالجهاز التنفسي فما الحكتم متن

التنفسي خصوصا أن الفايرو
حي الطهارة ؟
أجابت اللجنة  :إاا كان التيمم يلح ب ارر فإن يصلي على حسب حال .
وسئلت أياا :إاا كان مريض فتايرو كورونتا فتي مكتان اليوجتد حولت دورات
ميا وكان على قير طهار وأدركت الفرياة وفي البالب يلح ت اترر بتتر
مكان فكيف يتطهر ويصلي ؟
أجابت اللجنة :إاا كان ا متر كمتا اكتر فإنت يصتلي علتى حستب حالت إن قتدر
على التطهر بالمتاء لزمت فتإن لتم ي تدر فإنت يتتيمم فتإن تعتار عليت الواتوء
والتيمم صلى على حسب حال (.)2
وااا تطتتتورت حالتتتة المتتتريض حتتتتى ن تتتل التتتى الم تتتفى وجعتتتل فيتتت التتتتنف
الصناعي فان كان ع ل حاا ار صلى على حستب حالت إن استتطاا الواتوء
ذواال تيمم ذوان لم يستطع صلى علتى حستب حالت ذوان كتان فاقتداً للتوعي رفتع
عن التكليف واهلل المستعان.

( )2فتوش اللجنة الدائمة لالفتاء رقم ( )18078وتاريخ 2442/1/27ه.
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المسألة الثانية :أحكام صالة العاملين في الهيئة الطبية زمن انت ار الوباء
ومنع التجول.
في زمن الوباء وانت ار ا مراض في وقتنا الحتالي ومتع هتور مترض كورونتا
ياتتطر العتتاملون فتتي المؤسستتات الصتتحية إلتتى تتتأخير الصتتالة عتتن وقتهتتا فتتي
الحتتاالت ال تتديدة جتتدا ولتتب مالب ت خاصتتة تجنبتتا للع تدوش وفتتي الحتتاالت
الارورية قد يكون تحت ها المالب حاف ة ل اتاء الحاجتة والبتد أن يلتتزم
العتتاملون بهتتاا اللبتتا فتتتر ستتاعات التتدوام التتتي يمكتتن أن تكتتون 8ستتاعات أو
فمتاهو الم تروا فتي ح هتم ومتاحكم الصتالة
أكثر لخوف العدوش وقلة اللبا
في ح هم ؟
فتتتى المست تتتفيات حاليتتتا يتعتتترض ا طبتتتاء للمهالتتت وهتتتم اآلن علتتتى ثبتتتر متتتن
حيت يستارعون فتى إن تااهم متن ا خطتار
الجهاد للحفا على أنف النتا
وهتم معتارون اآلن فتي تتر الجمعت والجماعتة وقتد اتفتق ا ْلف هتاء فتي ا ْلج ْملتة
على س وط وجوب ا ْلجمعة وجواز التخلف عن ا ْلجماعتة لم ْتن ي توم بتالت ْمريض
لرٍ
يب أ ْو ق ْير ( ")2قال ْابن ا ْلم ْنار :ثبت أن ْابن عمر راي الل تعالى ع ْنهما
صتتترع علتتتى ستتتعيد ْبتتتن زْيت ٍتتد ب ْعتتتد ْارتفتتتاا الاتتتحى فأتتتتا بتتتا ْلع يق وتتتتر
"است ْ
ْ
()1
ا ْلجمعة ".
وقد عد السيوطي فتي ا تبا والن تائر نحتو أربعتين عتا ار للتخلتف عتن صتالة
الجماعة اكرها الف هاء ومن هتا ا عتاار  " :ال يتام علتى المتريض والعنايتة
بتتتت ( ")3وقتتتتال ابتتتتن عابتتتتدين الحنفتتتتي رحمتتتت اهلل – فتتتتي اكتتتتر أعتتتتاار تتتتتر
الجماعة (:وقيام بمريض فإن كان يحصل ل ببيبت الم ت ة والوح تة جتاز
ل ال ())4
( )2ان تتتر :درر الحكتتتام  85/2التتتتاج واالكليتتتل  557/1الحتتتاوي الكبيتتتر  415/1المبتتتدا
. 205/1
( )1أخرجتتتت البختتتتاري فتتتتي صتتتتحيح فتتتتي كتتتتتاب المبتتتتازي بتتتتاب فاتتتتل متتتتن تتتتهد بتتتتد ار
 2477/4وأخرج عبدالرزاق في مصنف  131/3وأخرج ابتن أبتي تيب فتي مصتنف
 443/2واخرج البيه ي في سنن .285/3
( )3اال با والن ائر .431/2
( )4حا ية ابن عابدين .557/2
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وقال النووي ال افعي رحمت اهلل :قتال أصتحابنا (ال تافعية)  :متن ا عتاار فتي
تر الجماعة ( :أن يكون ممِّرااً لمتريض يختاف اتياع فتإن كتان لت قيتر
يتعهتتد لكنت يتعلتتق قلبت بت فوجهتتان أصتتحهما أنت عتتار ن م ت ة تركت
أع م من م ة المطر و ن ياهب خ وع (. ))2
وقال المرداوي الحنبلي رحم اهلل (:يعار أياا في تركها لتمريض قريب "(.) )1
وقتتال ابتتن حتتزم رحم ت اهلل( :متتن العتتار للرجتتال فتتي التخلتتف عتتن الجماعتتة فتتي
المسجد  ..خوف اياا المريض(. )")3
ويجوز للعاملين في المجاالت الصحية فتي هتا الجائحتة ا ختا برخصتة الجمتع
بين الصلوات جمع ت ديم أو جمع تأخير قياسا علتى الستفر بجتامع الم ت ة
والحاجة وقد كان هاا من امن توصيات النتدوة الطبيتة الف هيتة الثانيتة لعتام
2442ه والتي كانت بعنوان فيرو كورونا المستجد (كوفيتد  )21ومتايتعلق
ب من معالجات طبية وأحكام رعية(. ")4
وقتتد ستتئلت اللجنتتة الدائمتتة :متتتى يصتتلى الممتتار الصتتحي التتاي لدي ت حتتاالت
حرجتتتة واليستتتتطيع الصتتتالة فتتتي وقتهتتتا كالعصتتتر متتتثال وكتتتان م تتتبوال بإن تتتاا
المراى من الهلكة حتى قربت ال م ؟
أجابت اللجنة :إاا كان ا مر كمتا اكتر فإنت يصتليها متتى تمكتن متن الت ولتو
بعد خروج وقتها (.)5
وال تتت أن متتتن م اصتتتد ال تتتريعة رفتتتع الحتتترج والم تتت ة عتتتن المكلفتتتين قتتتال
ال اطبي (ت" :)710فكال إاا فرانا أن رفع الحرج في الدين مثالً مف ود في
صيبة عموم فإنا نستتفيد متن نتوازل متعتددة خاصتة مختلفتة الجهتات متف تة
فتتي أصتتل رفتتع الحتترج كمتتا إاا وجتتدنا التتتيمم تترا عنتتد م ت ة طلتتب المتتاء
( )2المجموا ر المهاب.105/4
( )1االنصاف في معرفة الراج من الخالف302/1.
( )3المجموا ر المهاب .320/4
( ) 4مجمع الف االسالمي الدولي الندوة الف هية الطبية الثانيتة فتايرو كورونتا المستتجد
كوفيد  21-ومايتعلق ب من معالجات طبية وأحكام ترعية التتي ين مهتا مجمتع الف ت
االسالمي  -عن بعد 13 -عبان 2442ه  27ابريل 1010م.
( )5فتوش اللجنة الدائمة لالفتاء رقم ( )18078وتاريخ 2442/1/27ه.
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والصتتالة قاعتتداً عنتتد م ت ة ال يتتام وال صتتر والفطتتر فتتي الستتفر والجمتتع بتتين
الصتتالتين فتتي الستتفر والمتترض والمطتتر ...إلتتى جزئيتتات كثيتترة جتتداً يحصتتل متتن
مجموعها قصد ال ارا لرفع الحرج فإنتا نحكتم بمطلتق رفتع الحترج فتي ا بتواب
كلها عمالً باالست راء فكأن عموم لف ي (.")2
قتتال ال تربيني (ت )177عتتن جتواز الجمتتع للمتتريض ونحتتو " :وهتتاا هتتو الالئتتق
بمحاستتن ال تتريعة وقتتد قتتال تعتتالىَ :ومتتا جعتتل علت ْتيك ْم فتتي التتدين متتن حتترج
[الحف.")1( ]78:
ذوااا ااتتتطر الممتتترض والطبيتتتب التتتى لتتتب المالبتتت الخاصتتتة بالوبتتتاء ولتتتب
الحفا ت تحتهتتا وطتتال علتتيهم الوقتتت وحتتان وقتتت الصتتالة واليستتتطيعون خلتتع
وال الواتوء وال التتيمم فلهتم الصتالة علتى حستب حتالهم وقتد رأينتا
المالب
م اطع فيديو لبعض العاملين في المست تفيات فتي هتاا الوبتاء العتام يصتلون
ايمتاء والت يجتوز ااا كتان هنتا ي تين بتأن
واليسجدون فتي االرض ويصتلون
ً
ن هتا متن حتاالت الاترورة وال
ا رض تحمل الفيرو ويخ ى من انت الت
إعادة عليهم وصالتهم صحيحة وقد ستألت طبيبتة فتي مست تفى الملت فيصتل
التخصصتتي ()3فأجابتتت :بتتأن ا متتر واقتتع وأنت يكتتون فتتي حتتاالت التوالدة للمترأة
المصتتابة بالوبتتاء أو فتتي حتتاالت قتترف االنعتتاف للمراتتى المصتتاين بالوبتتاء
وهتتا حالتتة ااتتطرار ي تتدر لهتتا ق تدرها وقتتد أفتتتى ال تتيخ ابتتن عثيمتتين المتتريض
الماطر للصتالة علتى حالت بتال ف تال رحمت اهلل  (:إن هتا الم تكلة تواجت
متاء يتواتأ بت وال
كثي ارً من المراى تجد يكون متعبتاً متن مرات وال يجتد ً
يجد تراباً يتيمم بت وربمتا تكتون ثيابت ملوثتة بالنجاستة فيفتتي نفست فتي هتا
الحال أن ال يصتلي وأنت بعتد أن يبت أر يصتلي وهتاا خطتأ ع تيم والواجتب علتى
المريض أن يصلي بحسب حال بواوء إن أمكن فإن لتم يمكتن فيتتيمم فتإن
لم يمكن فإن يصلي ولو ببير تيمم ثم يصلي وثياب طاهرة فإن لم يمكن صلى
( )2المواف ات .58 /4
( )1مبني المحتاج .534/2
( )3كان هاا السؤال عن طريق االتصال بأحد الطبيبات في مست فى التخصصي بالرياض
يوم الثال ثاء 2442/8/17ه الساع الرابع عصر.
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بهتتا ولتتو كانتتت نجستتة وكتتال بالنستتبة للف تراف إاا كتتان طتتاه ارً فتتإن ل تم يمكتتن
تطهير وال إزالت ذوابدال ببير وال واع ثوب صفيق علي فإن يصلي علي ذوان
كان نجسا ( ))2وهكاا العاملين يصلون على حسب حالهم .
وقد سئلت اللجنة الدائمة لالفتاء :هل يجوز للممار الصحي الاي يتعامل مع
المصتتابين بفتتايرو كورونتتا ويصتتعب علي ت نتتزا المالب ت الطبيتتة الواقيتتة أن
يتيمم للصالة ؟
أجابتتت اللجنتتة  :إاا كتتان اليستتتطيع نتتزا المالبتت الواقيتتة أو يتاتترر بنزعهتتا
للواوء أو للتيمم فإن يصلي على حسب حال (.)1

( )2مجموا فتاوش ورسائل ال يخ ابن عثيمين .18-17/21
( )1فتوش اللجنة الدائمة لالفتاء رقم ( )18078وتاريخ 2442/1/27ه.
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المطلب الثال :حكم صالة الجماعة في البيوت زمن الوباء ومنع التجول وفي
أربعة مسائل :
المسألة االولى  :صالة الرجل بأهل بيت في زمن الوباء ومنع التجول .
صورة المسألة :
متتع إنت تتار الوبتتاء ومتتع منتتع التجتتول قامتتت الدولتتة م تتكورة بتتإجراء احت ترازي
للحتتد متتن متتن التعتترض للمختتاطر وت ليتتل التجمعتتات وانت تتار االوبئتتة فمنعتتت
الصالة جماعة في المساجد واإلكتفاء با اان فهل يعتبر الخوف متن الوبتاء
من ا عاار ال رعية التي تمنع من الاهاب للمسجد وتكون الصتالة فتي البيتت
أو مكانت رخصتة ترعية نعتم يعتبتر الختوف متن المترض رخصتة لتتر صتالة
الجماعة في المسجد.
قتال المتترداوي فتتي اإلنصتاف :ويعتتار فتتي تتتر الجمعتة والجماعتتة المتتريض بتتال
نزاا ويعار أياا في تركهما لخوف حدو المرض (.)2
وقال ابن قدامة (وي ْعار في ت ْركهما ا ْلخائف لما روش أبو داود ع ْتن ْابتن عبتا ٍ
أن النبي  -صلى الل عل ْي وسلم قال :م ْن سمع ا ْلمنادي فل ْم ي ْمن ْع من اتِّباع
ض لت ْتتم ت ْبتتتل م ْنتتت الصتتتالة التتتتي
عتتتاٌْر قتتتالوا :ومتتتا ا ْلعتتتاْر؟ قتتتال :خت ْتتو ٌ
ف أ ْو متتتر ٌ
()1
ف علتتى ا ْلمتتال
ف علتتى التتن ْف
صتتلى ) .وا ْلخ ْتتوف ثال ثتتة أ ْنتتو ٍ
وخ ْتتو ٌ
اا خ ْتتو ٌ
ف على اْ ْهل .فاْ ول أ ْن يخاف علتى ن ْفست ست ْلطا ًنا يأْختا أ ْو عتد ،وا أ ْو
وخ ْو ٌ
صتتا أ ْو ستتب ًعا أ ْو دابتت ًة أ ْو س ْتتي ًال ون ْحتتو التت ممتتا ي ْؤايتت فتتي ن ْفستت ())3
ل ،
( )2االنصاف .300/1
( )1أخرجتتت أبتتتو داود فتتتي ستتتنن كتتتتاب الصتتتالة بتتتاب فتتتي الت تتتديد فتتتي تتتتر الجماعتتتة
 114/1وصتتحح الحتتاكم فتتي مستتتدرك بتتاب التتتأمين  145/2وأخرجت التتدارقطني فتتي
ستتنن  410/2وأخرج ت ابتتن حبتتان فتتي صتتحيح  425/5وقتتال ابتتن حجتتر (روا ْابتتن
اعيف ا ْلك ْلب ِّي ولك ْتن قتال ْابتن مع ٍ
وق
تين :هتو صتد ٌ
حبان .وا ْلحاكم وأ ْكثر النا على ت ْ
إال أن يدلِّ
نصب الرايتة  13/1وقتال فتي الدرايتة (:اخرجت أبتو داود متن طريتق أبتي
جنتتاب عتتن مبتراء ا ْلع ْبتتدي عتتن عتتدي بتتن ثابتتت عتتن ستتعيد بتتن جبيتتر عنت وأخرجت ْابتتن
ماجة من رواية ْعبة عن عدي بل ْفت متن ستمع النتداء فلتم يأْتت فتال صتالة لت إال متن
عار وصحح ا ْلحاكم ) .277/2
( )3المبني .452/2
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متتن الهلكتتة متتن

وال ت أن تتتر الصتتالة جماعتتة إنمتتاهو للختتوف علتتى التتنف
الوباء .
وقال الماوردي ال افعي  (:العار الاي يتر ب الجماع هو الختوف العتام متن
متبلب قير مأمون على نف أ ومال (.))2
وأياتتتا فتتتي أمتتتر عليتتت الصتتتالة والستتتالم بالصتتتالة فتتتي الرحتتتال جتتتل الطتتتين
تجنان
والمطر دليل على مسألتنا وال فيما روي أن ْابن عمر أقتام الصتالة با ْ
في ل ْيل ٍة مطيرٍة ثتم قتال :صتلوا فتي رحتالك ْم " كتان صتلى اهلل عل ْيت وستلم يتأْمر
مناديت فتتي الل ْيلتتة ا ْلمطيتترة أو الل ْيلتتة ا ْلبتتاردة اات الت ِّتري فينتتادي :أال صتتلوا فتتي
رحتتالك ْم ( ")1متتع أن اتتررهما أيستتر متتن انت تتار الوبتتاء وا م تراض واله تال
وفي ال ال تنبيهاً على جواز بماهو أع م (.)3
و ن الم تتت ٌة الع يمتتتة فتتتي ال تتترا معتبتتترة كم تتت ة ا ْلخت ْتتوف علتتتى النفتتتو
وا ْ ْطراف ومنافع ا ْ ْطراف فها م ٌة موجبت ٌة للت ْخفيتف والت ْترخيص ن ح ْفت
ا ْلمهف وا ْ ْطراف إلقامة مصال الدارْين أ ْولى م ْن ت ْعرياها ل ْلفوات في عباد ٍة أ ْو
عباد ٍ
ات ثم تفوت أ ْمثالها(.)4
ومما يدل على م روعية الصالة في البيوت عند الخوف قول تعتالىَ :واجعلتوا
بيوتكم قبلة [يون  ]87قال مجاهد( :كانوا ال يصتلون إال ختائفين فتأمروا
أن يصلوا في بيوتهم( ))5ول ْول  -صلى اللت عل ْيت وستلم « -ستيكون أمتراء
ب ْعدي يؤ ِّخرون الصالة ع ْن مواقيتها فإاا فعلوا فصلوا أ ْنتت ْم فتي بيتوتك ْم ثتم صتلوا
معه ْم وا ْجعلوا صال تك ْم معه ْم س ْبح ًة( »)7فهاا يدل على صحة الصالة في البيوت
( )2الحاوي الكبير .304/1
( )1أخرجت البختتاري فتتي صتتحيح فتتي كتتتاب ا اان بتتاب ا اان للمستتافر  211/2ومستتلم
في صحيح كتاب صالة المسافرين باب الصالة في الرحال في المطر .484/2
( )3ان ر  :ال ر الكبير .84/1
( )4ان ر :قواعد االحكام . 20/1
( )5ان ر:تفسير الطبري . 271/25
( )7أخرج أحمد في مسند  85/7وأخرج ابن ماج فتي ستنن فتي كتتاب الصتالة بتاب
ماجتتاء فيمتتا ااا أختتروا الصتتالة عتتن وقتهتتا  318/2وأخرج ت ابتتن خزيمتتة فتتي صتتحيح
.12/2
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مع العار .
ومتتن كتتان محاف تتا علتتى صتتالة الجمعتتة والجماعتتة ولتتزوم المستتاجد للعبتتادة
وجاء العار فإن معاور وأجر تام موفور لعمتوم قولت ﷺ( :إاا مترض العبتد
أو ستتافر كتتتب ل ت مثتتل متتا كتتان يعمتتل م يم تاً صتتحيحاً( ))2قتتال العالمتتة ابتتن
عثيمتتين رحم ت اهلل ( :المعتتاور يكتتتب ل ت أجتتر الجماعتتة كتتامالً إاا كتتان متتن
عادت أن يصلِّي مع الجماعة مستدال بالحدي (. ))1
والسنة أن يصلي الرجل بأهل ومن مع جماعة ويدر بال فال الجماعتة
أبي بن كعب قال :قتال رستول اهلل ﷺ( :صتالة الرجتل متع الرجتل أ ْزكتى م ْتن
فعن ِّ
صالت و ْحد وصالة الرجل مع الرجل ْين أ ْزكى م ْن صالت مع الرجل وما كتانوا
أ ْكثر فهو أحب إلى الل عز وجل(.))3
ذوااا اجتمع رجالن فأكثر في البيت فيجب عليهم أن يصلوا جماعة نص علي
اإلمام أحمد وهو قول عطاء وا وزاعي وأبو ثتور واختتار ابتن قدامتة وابتن
تيمية (. )4
وقتتال التتوزير ابتتن هبيتترة  :أجمع توا علتتى أن أقتتل الجمتتع التتاي تنع تتد ب ت صتتالة
الجماعة في الفرض قير الجمعة إثنتان إمتام ومتأموم قتائم عتن يمينت وحكتا
النووي إجماا المسلمين (.)5
صتبيا ن النبتي ﷺ لمتا
رجتال أو
والواحد يكون عتن يمتين اإلمتام ستواء أكتان ً
ً
صف مع ابتن عبتا فتي صتالة الليتل عتن يستار أدار عتن يمينت ف تد روي
( )2أخرج ت البختتاري فتتي صتتحيح كتتتب الجهتتاد والستتير بتتاب يكتتتب للمستتافر متتل ماكتتان
يعمل في االقامة  57/4وأخرج أحمد في مسند .280/10
( )1ال ر الممتع . .313/4
( )3أخرجتتتت أبتتتتتو داودفتتتتتي ستتتتنن كتتتتتتاب الصتتتتتالة بتتتتتاب فتتتتي فاتتتتتل صتتتتتالة الجماعتتتتت
 252/2والنستتائي فتتي ستتنن كتتتاب الصتتالة بتتاب الجماعتتة ااا كتتانوا أكثتتر متتن اثنتتين
 414/2وأخرجتتت ابتتتن حبتتتان فتتتي صتتتحيح  405/5وقتتتال عنتتت االلبتتتاني (:حتتتدي
صحي ) صحي ابتو داود 74/3وقتال ابتن حجتر ( :قتال النتووي فتي الخالصتة استناد
صحي ) نصب الراية .14/1
( )4ان ر:المبني .232/1
( )5ان ر:االحكام ر اصول ا حكام  34/2المجموا .217/4
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ع ْتن ْابتتن عبتا ٍ  -راتتي اللت ع ْنهمتتا -قتتال (:بتت ع ْنتتد ختالتي م ْيمونتتة راقتتب
صالة رسول الل  -صلى اللت عل ْيت وستلم  -فا ْنتبت رستول اللت  -صتلى اللت
تر
تت ا ْلعيتون وقتار ْت النجتوم وب تي ا ْلحتي ا ْل يتوم ثتم ق أ
عل ْي وستلم  -وقتال :نام ْ
آخر آل ع ْمران َإن في خ ْلق الستماوات وا ْرض [آل عمتران ]210 :ثتم قتام
إلى ن معل ٍ
ق في ا ْلهواء فتواأ وافْتت الصالة فتواتأْت ووق ْفتت ع ْتن يستار
فأختا بتتأاني  -وفتتي روايت ٍتة بتتاؤابتي  -وأدارنتي خ ْلفت حتتتى أقتتامني عت ْتن يمينت
فع ْدت إلى مكاني فأعادني ثان ًيا وثالثًا فلما فرغ قال :ما منع يا قالم أ ْن تثْبت
فتتي ا ْلم ْواتتع التتاي أ ْوق ْفت ت في ت ؟ ف ْلتتت :أ ْنتتت رستتول الل ت وال ي ْنببتتي حت ٍتد أ ْن
يساوي في ا ْلم ْوقف ف تال  -صتلى اللت عل ْيت وستلم  :-اللهتم ف ِّ ْهت فتي التدِّين
صلى مع
وعلِّ ْم التأْويل( ) )2و ااا كانوا أكثر من واحد صلوا خلف الن أن
قتال أنت ْبتن مالت ٍ  -راتي اللت ع ْنت : -
النبتي ﷺ واليتتيم فجعلهتم خلفت
(إن جدتي مل ْيكة دع ْت رسول الل  -صلى اللت عل ْيت وستلم  -إلتى طع ٍ
تام ف تال
 صتتلى الل ت عل ْي ت وستتلم  :-قوم توا صتلِّي بكت ْتم فأقتتامني وا ْليتتتيم مت ْتن ورائ توأ ِّمي أم سل ْيٍم م ْن ورائنا( ))1و ن ْاإلمام ي ْنببي أ ْن يكتون بح ٍ
تال ي ْمتتاز بهتا ع ْتن
ق ْير وال ي ْ تب على الداخل لي ْمكن االقْتداء ب وال يتح ق ال إال بالت دم(. )3
ستبعا فتأكثر وهكتاا لتو كتان
وا طفال يجعلهم خلف كالمكلفين إاا كانوا قد بلبو ً
ن النبي ﷺ صلى بأن واليتتيم وجعلهمتا خلفت
صبي ومكلف يجعلهما خلف
كما في الحدي السابق و ل ْول  -عل ْي السالم « -ليلنتي مت ْنك ْم أولتو اْ ْحتالم
()4
احتتتلم أ ْو لت ْتم
اء ْ
والنهتتى » أ ْ
ي ا ْلبتتالبون أولتتو ا ْلع تتول وا ْلحتتالم هتتو ا ْلبتتالض ستتو ٌ
( )2أخرجتتتتت البختتتتتاري فتتتتتي صتتتتتحيح كتتتتتتاب الواتتتتتوء بتتتتتاب التخفيتتتتتف فتتتتتي الواتتتتتوء
 31/2وأخرج مسلم في صحيح في كتاب صالة المسافرين وقصرها باب الدعاء فتي
صالة الليل وقيام . 518/2
( )1أخرج البخاري في صحيح كتاب الصالة باب الصالة على الحصير  87/2وأخرج
مسلم في صحيح كتاب الصالة باب جواز الجماعة في النافلة . 457/2
( )3ان ر  :بدائع الصنائع .58/2
( )4أخرجتتتت مستتتتتلم فتتتتتي صتتتتتحيح كتتتتتتاب الصتتتتتالة بتتتتتاب تستتتتتوية الصتتتتتفوف ذواقامتهتتتتتا
 333/2واخرج أبو داود في سنن كتاب الصالة باب من يستحب أن يلتي االمتام فتي
الصف  280/2وأخرج الترماي في سنن كتاب الصالة باب ماجاء ليلنتي متنكم أولتوا
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ي ْحتل ْم (. )2
والمتتترأة إاا أرادت صتتتالة الجماعتتتة فإنهتتتا تكتتتون خلتتتف الرجتتتل ولتتتو كتتتان متتتن
محارمهتا وال يجتوز لهتتا أن تصتف متتع اإلمتام وال متتع الرجتال( )1ن النبتتي ﷺ
لمتتا صتتلى بتتأن واليتتتيم جعتتل أم ستتليم خلفهمتتا قتتال أن ت ( :ف تتام رستتول اهلل
وصففت واليتيم وراء والعجوز من ورائنا( ))3وااا كان الرجل يصلي بأهل بيتت
من النساء وأخطأ فإن يجوز للمترأة أن تترد عليت ااا أخطتا نت محترم لهتا
والتجوز إمامة المرأة بالرجال قال النووي  (:اتفتق أصتحابنا علتى أنت التجتوز
صالة رجل بالض والصبي خلف امرأة وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صتالة
الفتترض والت تراوي وستتائلر النوافتتل هتتاا متتاهبنا ومتتاهب جمتتاهير العلمتتاء متتن
السلف والخلف وحكا البيه ي عن الف هاء السبعة ف هاء المدينة التتابعين ())4
و ي را للنساء صالة الجماعة في البيتت إاا لتم يوجتد رجتال وتكتون اإلمامتة
في وسطهن .

االحتتالم  440/2وأخرج ت ابتتن متتاجهنفي ستتنن كتتتاب الصتتالة بتتاب مايستتتحب أن يلتتي
ا مام .321/2
( )2ان ر  :الجوهرة النيرة .70/2
( )1ان تتتر  :بتتتدائع الصتتتنائع  58/2متتتن الجليتتتل  380/2التنبيتتت فتتتي الف تتت ال تتتافعي
 31/2والمبني .232/1
( )3سبق تخريج في ص .12
( )4المجموا .252/4
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المسألة الثانية  :إمامة الصبي المميز بأهل بيت في زمن الوباء ومنع
التجول .
صتتورة المستتألة  :متتع انت تتار الوبتتاء ومتتع منتتع التجتتول قامتتت الدولتتة بتتإجراء
احترازي للحد من التعرض للمخاطر وت ليل التجمعات وانت ار االوبئة فمنعت
الصتتالة جماعتتة ف تي المستتاجد واإلكتفتتاء بتتا اان واكتفتتى النتتا بالصتتالة فتتي
البيوت جماعة فإاا وجد في البيت صبي يت ن قراءة ال ران لتم يبلتض هتل يجتوز
الصالة خلف أم ال ؟
الصبي :هو من لتم يبلتض الحلتم متن البلمتان وقتد يكتون مميت ازً وقتد يكتون قيتر
مميتتتز ( )2قتتتال الست ْتتبكي  :الصتتتبي ا ْلبتتتالم وقتتتال الستتتيوطي هتتتو صتتتبي حتتتتى
يبلض(.)1
والت ْمييز ب ْين ا ْ ْ تياء بم ْعنتى :أ ْن يكتون لت إ ْد ار ٌ يف ِّترق بت ب ْتين الن ْفتع والاتر
ويالح :أن التمييز لي
ل س ٌّن معين ٌة ي ْعرف بها ولك ْن تدل على الت ْمييز أمتارات التفتت والناتوج ف ْتد
يصل الطِّ ْفل إلى م ْرحلة الت ْمييز في سن مب ِّكترٍة وق ْتد يتتأخر إلتى متا ق ْبتل ا ْلبلتوغ
وت ْنتهي ها ا ْلم ْرحلة با ْلبلوغ (. )3
تحرير محل النزاا :
تز وقتد يكتون قيتر
مي ًا
في تعريف الصتبي الستابق تبتين أن الصتبي قتد يكتون م ِّ
مميز وقد اتفق الف هاء على أن
أن إمامتتة الصتتبي قيتتر المميتتز ال تجتتوز( )4لف تتدان النيتتة والصتتالة بتتال نيتتة
باطلة قال ابن قدامتة  -رحمت اهلل " : -وال نعلتم خالفتا بتين ا متة فتي وجتوب
()5
أياتتا  -أن إمامتتة
النيتتة للصتتالة وأن الصتتالة ال تنع تتد إال بهتتا " .واتف توا ً -

()2
()1
()3
()4
()5

ان ر :تهايب اللبة  280/21لسان العرب .452/24
ان ر :عون المعبود ر سنن ابو داود .73/21
ان ر :الموسوعة الف هية الكويتي  278/1نيل ا وطار  35/8المجموا .148/4
ان ر :بدائع الصنائع  257/2الاخيرة .141/1
المبني .337/2
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المميتتز لمثل ت جتتائزة ن ت بمنزلت ت ( )2جتتاء فتتي الموستتوعة الف هيتتة
الصتتبي
ِّ
:إمامة المميز لمثل جائزة في الصلوات الخم وقيرها عند جميع الف هاء (.)1
اء أمت لفتترض أو نفتتل وهاتتتان
واختلفتوا فتتي إمامتتة الصتتبي
ِّ
المميتتز لبتتالض ستو ً
الصورتان هما محل البح .
المسألة ا ولى  :إمامة الصبي المميز لبالض في الفرض :
في ها المسألة قوالن للعلماء :
ال تتول ا ول :اليجتتوز وهتتو قتتول الحنفيتتة والمالكيتتة والحنابلتتة واختتتار ابتتن
()3
قدامة
ال تتول الثتتاني  :يجتتوز وهتتو قتتول ال تتافعية وروايتتة عنتتد الحنابلتتة واختتتار
ال يخين ابن باز وابن عثيمين( )4رحمهما اهلل تعالى .
أدلة ال ول ا ول :
 -2حتتدي عائ تتة راتتي اهلل عنهتتا قالتتت :قتتال النبتتي صتتلى اهلل علي ت وستتلم:
وعتتن الصتتبير حتتتى يكبتتر
(رفتتع ال لتتم عتتن ثالثتتة :عتتن النتتائم حتتتى يستتتي
وعن المجنون حتى يع ل أو يفيق(.))5
وج الداللة  :أن الصبي القصد ل وهي العلة في رفع التكليف عن (.)7

()2
()1
()3
()4
()5

()7

ان تتر :البح تر الرائتتق  382/2الفتتتاوش الهنديتتة  85/2التتاخيرة  141/1مواهتتب الجليتتل
 437/2المجموا  148/4الفروا .14/3
ان ر :الموسوعة الف هية الكويتي  103/7نيل ا وطار .35/8
ان ر :البحتر الرائتق  382/2بتدائع الصتنائع  257/2التاخيرة  141/1مواهتب الجليتل
 437/2المبني .337/2
ان ر  :ا م  213/2المجموا  148/4المبني  337/2الفروا .14/3
أخرج ت أبتتو داود فتتي ستتنن كتتتاب الحتتدود بتتاب فتتي المجنتتون يستترق أو يصتتيب حتتدا
 231/4وأخرج النسائي في سنن الكبرش كتاب الطالق بتاب متن الي تع طالقت متن
ا زواج  175/5وأخرج الترماي في سنن كتاب الحتدود بتاب ماجتاء فتيمن اليجتب
علي ت الحتتد 31/4وأخرج ت ابتتن ماج ت فتتي ستتنن كتتتاب الطتتالق بتتاب طتتالق المعتتتو
والصتتبير والنتتائم  751/2وأخرج ت الحتتاكم فتتي المستتتدر كتتتاب البيتتوا وقتتال في ت
صحي على رط مسلم ولم يخرجا .51/1
ان ر :أنوار البروق في أنواء الفروق.77/1
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نتتتتوقف التتتتدليل بتتتتاآلتي  :أن الصتتتتبي المميتتتتز لتتتت قصتتتتد يعتتتترف بتتتت ماينفعتتتت
ومايار (. )2
أجيب  :إاا ص أن قير مأمور وال مكلف فإاا هو كال فلتي هتو المتأمور
با اان وال باإلمامة ذواا لي مأمو ار بهما فال يجزئتان إال متن متأمور بهمتا ال
(.)1
ممن لم يؤمر بهما
يجاب :بأن مأمور من باب التدريب على الخير ومأجور على فعلت والحتدي
في رفع التكليف ولي في نفي صحة الصالة (.)3
 -1حتتدي أبتتو هريتترة قتتال الرستتول صتتلى اهلل علي ت وستتلم( :اإلمتتام اتتامن
و ِّ
المؤان مؤتمن اللهم أر د ا ئمة واقفر للمؤانين(. ))4
وجتتت الداللتتتة :أن الصتتتبي ال يتتتؤمن منتتت اإلختتتالل ب تتترط متتتن تتترائط الصتتتالة
واليص من الامان لصالة الم تدي(.)5
 -3قتتول النبتتي صتتلى اهلل علي ت وستتلم (ال ت تتدِّموا صتتبيانكم وال ستتفهاؤكم فتتي
صالتكم (.))7
وج الداللة  :أن االمر جاء بعدم ت ديمهم في الصالة(. )7
()2
()1
()3
()4

()5
()7

()7

ان ر :المجموا . 150/4
ان ر :المنهل العاب المورود ر سنن اإلمام أبي داود .304 /4
ان ر :المجموا . 150/4
أخرجتتت أبتتتو داود فتتتي كتتتتاب الصتتتالة بتتتاب مايجتتتب علتتتى المتتتؤان متتتن تعاهتتتد الوقتتتت
 243/2وأخرج الترماي في سنن في كتتاب الصتالة بتاب ماجتاء أن االمتام اتامن
والمؤان مؤتمن  243/2وابن ماج في سنن كتاب الصالة باب مايجب على االمام
 324/2وقتتال ابتتن حجرفتتي تلختتيص الحبيتتر ( :أختترج مستتلم بهتتاا االستتناد نحتتو متتن
أربعتتتتة ع تتتتر حتتتتديثا عتتتتن أبتتتتي هريتتتترة ) 371/2وأخرجتتتت الحتتتتاكم فتتتتي المستتتتتدر
وقال :صحي على رط مسلم ولم يخرجا .337/2
ان ر :المبسوط  280/2ك اف ال ناا  480/2الاخيرة .141/1
أخرجتتت البيه تتتي واتتتعف استتتناد فتتتي الخالفيتتتات  321/3وقتتتال التتتاهبي فتتتي تن تتتي
التح يتتق (:اليص ت ) 480/1وقتتال ابتتن عبتتدالهادي (:هااحتتدي اليص ت واليعتترف ل ت
استتناد صتتحي بتتل روي بعا ت بإستتناد م لم)تن تتي التح يتتق فتتي أحادي ت التعليتتق
.155/1
ان ر:ك اف ال ناا  480/2المبدا .81/1
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نوقف  :بأن الحدي اعيف ولي اسناد بصحي قال الاهبي (:اليص )(.)2
-4أن اإلمامة حال كمال والصبي لي من أهل الكمال أ تب المترأة بتل آكتد
ن ن ص يمنع التكليف وصحة اإلقرار(.)1
 -5قول ابتن مستعود  :ال يتؤم البتالم حتتى تجتب عليت الحتدود( )3وقتول ابتن
عبتتتا  :ال يتتتؤم البتتتالم حتتتتى يحتتتتلم ( )4رواهمتتتا ا ثتتترم قتتتال ال تتتيخ منصتتتور
البهوتي  -رحم اهلل " : -ولم ين ل عن قيرهما من الصحابة خالف (.)5
ونوقف  :بأن قول صحابي ولالجتهاد في مجال فال يكون حجتة ستيما وقتد
(. )7
ورد ما يدل على خالف وهو حدي عمرو بن سلمة الجرمي
-7أن الطفل اليعتدب من جملة المؤتمين في الجمعة فاليجتوز أن يكتون إمامتا
(. )7
أدلة ال ول الثاني :
 -2عموم حدي أبي مسعود ا نصاري قتال  :قتال رستول اهلل صتلى اهلل عليت
وسلم (يؤم ال وم أقرؤهم لكتاب اهلل  ...الحدي (. ))8
()2
()1
()3

()4

()5
()7
()7
()8

ان ر:تن ي التح يق البن عبدالهادي  155/1تن ي التح يق للاهبي .480/1
ان ر:ك اف ال ناا  480/2المبدا  81/1الممتع ر الم نع .477/2
اكتتر ابتتن رجتتب فتتي فتتت البتتاري وقتتال عن (:أخرج ت ا ثتترم عتتن ابتتن مستتعود باستتناد
من طع ) 273/7وقال ا لباني في ارواء البليل (:لم أقتف علتى استناد اال ان االثترم
اكر في سنن ولم نطلع عليها وال وجدت من تكلم عن ).323/1
أخرج عبدالرزاق في مصنف  318/1و البيه ي فتي ستنن الكبترش  155/3واخرجت
في الخالفيات وقال عنت ( :استناد اتعيف)  381/3وقتال عنت ابتن حجتر فتي فتت
البارئ (:اسناد اعيف ). 285/1
ان ر :ر منتهى االرادات .177/2
ان ر:مرقاة المفاتي ر م كاة المصابي .77/4
ان ر:البحر الرائق . 274/1
أخرج مسلم في صحيح في كتاب الصالة باب من أحق با مام  475/2وابو داود
فتي ستتنن كتتاب الصتتالة بتاب متتن أحتق با مامت  251/2والترمتاي فتتي ستنن فتتي
كتاب الصالة باب من أحق با مام  458/2والنسائي في ستنن فتي كتتاب الصتالة
باب من أحق با مام  428/2وابن ماج في سنن في كتتاب الصتالة بتاب متن
أحق با مام .323/2
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وجت الداللتتة :الحتتدي لت ْتم ي تاْك ْر بال ًبتتا وال ق ْيتتر بتتال ٍض واْ ْخبتتار علتتى ا ْلعمتتوم ال
ستتتثْناء فيهتتا إال بحتتدي ٍ عت ْتن رستتول اهلل صتتلى الل ت علي ت وستتلم او
يجتتوز اال ْ
()2
إجماا ولم يوجد .
نوقف  :بأن هاا حدي عام تخصصت أحاديت النهتي عتن إمامتة الصتبي نت
قير مكلف(. )1
-1حتتدي عمتترو بتتن ستتلمة الجرمتتي ( أن النبتتي صتتلى اهلل عليت وستتلم قتتال :
(صلوا صالة كاا في حين كاا وصلوا صالة كتاا فتي حتين كتاا فتإاا حاترت
الصالة فليؤان أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنتا) قتال فن تروا فلتم يكتن أحتد أكثتر
قرآ ًنا مني لما كنت أتل ى من الركبتان ف تدموني بتين أيتديهم وأنتا ابتن ستت
أو سبع سنين ( ..)3الحدي ) .
وج الداللة :فتي هتاا الحتدي دليتل علتى أن الصتبي المميتز تجتوز أمامتت فتي
الفريات فعمتترو بتتن ستتلم كتتان صتتبي ارً وكتتان هتتاا بعلتتم النبتتي صتتلى اهلل عليت
وسلم ذواقرار بال (.)4
نتتوقف  :بأنت بتتال علتتم متتن النبتتي صتلى اهلل عليت وستتلم فالحجتتة فيت وأن هتتاا
اجتهتتاد متتن قومت فالحجتتة فإنت كتتان با ْلباديتتة فتتي حتتي مت ْتن ا ْلعتترب بعيت ٍتد مت ْتن
استي
ا ْلمدينة وقوش هاا اال ْحتمال ق ْول في ا ْلحدي  :وك ْنت إاا سج ْدت خرج ْت ْ
وأياا قالوا إن يحتمل أن نافل وليست فرض (. )5
اجيب  :بما روا عمرو بن سلم عند ابوداود في سنن قال عمترو بتن ستلمة
عتتن أبي ت ( :أنهتتم وفتتدوا إلتتى النبتتي  -صتتلى اهلل علي ت وستتلم  -فلمتتا أرادوا أن
ينصرفوا قالوا :يتا رستول اهلل متن يؤمنتا قتال" :أكثتركم جمعتاً لل ترآن -أو :أختااً
()2
()1
()3

()4
()5

ان ر:البحر الرائق  274/1المجموا .150/4
ان ر:فت الباري البن رجب .273/7
أخرج البخاري في صحيح في كتاب المبازي باب من تهد الفتت  250/5وأحمتد
في مسند 443/33والنستائي فتي ستنن كتتاب الصتالة إمامتة البتالم قبتل أن يحتتلم
.411/2
ان ر:المجموا  150/4فت الباري البن رجب 274/7المبني .277/1
ان تتتر :التتتاخيرة  141/1المبنتتتي  277/1فتتتت التتتودود فتتتي تتتر ستتتنن أبتتتي داود
.371/2
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لل ترآن "-فلتتم يكتتن أحتتد متتن ال تتوم جمتتع متتا جمعتتت قتتال :ف تتدموني وأنتتا قتتالم
وعلتتي ت ْتملة لتتي قتتال :فمتتا تتهدت مجمع تاً متتن جت ْترٍم إال كنتتت إمتتامهم وكنتتت
أصلي على جنائزهم إلى يومي) وكالم الخصم على ت دير أن لم يفد متع أبيت
ف تد كانتتت إمامتت متع وجتتود رستتول اهلل صتتلى اهلل عليت و ستتلم والتتوحي ينتتزل
علي وال ي ع الت رير مع نزول الوحي على ما ال يجوز(. )2
نتوقف  :قتتال الخطتابي ( :كتتان الحستتن ياتعف حتتدي عمتترو بتن ستتلمة وقتتال
مرة :دع لي ب يء بين قال أبتو داود :وقيتل حمتد :حتدي عمترو؟ قتال :ال
أدري متا هتاا؟ والعجتب أنهتم لتم يجعلتوا قتول أبتي بكتر الصتديق وعمتر الفتتاروق
وكبار الصحابة  -راي اهلل عنهم -وأفعالهم حجة واستتدلوا بفعتل صتبي ستت
ستتنين وال يعتترف فترائض الواتتوء والصتتالة فكيتتف يت تتدم فتتي اإلمامتتة ومنعت
أحوط في الدين (.))1
التراج متتن ا قتوال  :ال تتول بجتواز إمامتتة الصتتبي للبتتالض فتتي الفتترض لحتتدي
عمرو بن سلمة فإن حد في زمن الت ريع ووافق عموم حتدي ( :يتؤم ال توم
أقرؤهم لكتاب اهلل) .
أي
وقد قال ال يخ ابن عثيمين ( :أن ال قيا في م ابلة الن ِّ
ص ن ال يا ر ٌ
يخطئ ويصيب وال يجوز ال ول في الدين بالرأي فإاا كان لدينا حدي ٌ صحي ٌ
فإن الرأي أمام لي ب ٍ
يء.
ترض في تتول :هتتل علتتم بتتال رستتول اهلل صتتلى اهلل علي ت
لكتتن قتتد يعتتترض معتت ٌ
يعلم؟
وسلم أو لم ْ
أن ن تول :ال
يعلتم .ذوامتا ْ
أن ن ول :إن علم .ذواما ْ
الجواب :إما ْ
أن ن ول :إنت لتم ْ
ندري .فإن كان قد علم فاالستدالل بها الستنة واات ٌ ذوان علمنتا أنت لتم يعلتم
فإننا ن ول :إن اهلل قد علم ذواقرار اهلل لل يء في زمن نزول الوحي دليت ٌل علتى
جتواز وأنت لتتي بمنكت ٍتر نت لتتو كتتان منكت ارً نكتر اهلل ذوان كتتان الرستتول لتتم
يعلم ب ودليل ال :
ْ
( )2أخرجت أبتتو داود فتتي كتتتاب الصتتالة بتتاب متتن أحتتق با مامتتة 251/2فتتت التتودود فتتي
ر سنن أبي داود .371/2
( )1ان ر:بال المجهود في حل سنن أبي داود  458/3المبني .277/1
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ستت ْخفون متن اللت وهتو معه ْتم
ست ْخفون من النا وال ي ْ
أوالً :قول اهلل تعالىَ :ي ْ
طتا س [النستاء]
إ ْا يب ِّيتون ما ال ي ْراى متن ا ْل ْتول وكتان اللت بمتا ي ْعملتون محي ً
نهتم إنمتا بيتتوا
فأنكر اهلل عليهم تبييتهم لل تول متع أن النتا ال يعلمتون بت
أم ت ارً منك ت ارً فتتدل هتتاا علتتى أن ا متتر المنكتتر ال يمكتتن أن يدع ت اهلل ذوا ْن كتتان
النا ال يعلمون ب
ثانياً :أن الصحابة استدلوا على جواز الع ْتزل بتأنهم كتانوا يعزلتون وال ترآن ينتزل
وهاا استدال ٌل منهم بإقرار اهلل تعالى(.))2
المسألة الثانية :إمامة الصبي بالبالض في النفل .
أقوال العلماء في المسألة :
ال ول ا ول :
تص ت إمامتتة الصتتبي بالبتتالض فتتي النفتتل وهتتو قتتول ال تتافعية والمتتاهب عنتتد
الحنابلة ورواية عند الحنفية والمالكية(.)1
ال ول الثاني :
ال تص إمامة الصبي بالبالض في النفل وهو رواية عند الحنفية وهتي ا هتر
ورواية عند المالكية والحنابلة (.)3
دليل ال ول ا ول  :أدلة الصورة الساب ة (إمامة الصبي بالبالض في الفترض)
متنفل يؤم ِّ
ِّ
متنفلين وهي أخف (.)4
ون
دليل ال ول الثاني :أن نفل الصبي دون نفل البالض حتى ال يلزم الصبي ال اتاء
باإلفساد بخالف البالض وبناء ال وي على الاعيف ال يجوز (.)5
الترجي :
الراج هو ال ول ا ول بتأن إمامتة الصتبي تصت فتي النفتل ل توة أدلتتهم واهلل
( )2ان ر:ال ر الممتع على زاد المست نع .117/4
()1
()3
()4
()5

ان ر :بدائع الصنائع  257/2الاخيرة  142/1المجموا  114/4المبني .
ان ر:المبستتتتوط 237/2بتتتتدائع الصتتتتنائع  257 /2بدايتتتتة المجتهتتتتد  254/2التتتتاخيرة
. 142/1
ان ر  :الكافي في ف االمام أحمد .117/2
ان ر  :المبسوط  237/2البحر الرائق .382/2
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أعلم .
المستتألة الثالثتتة  :إتختتاا المستتجد فتتي مكتتان مخصتتوص متتن البيتتت فتتي زمتتن
الوباء ومنع التجول .
انت ا ار وبئة العامة ومنها وباء كورونا يعتبر من ا عاار ال رعية التي تمنتع
من التجمع في المساجدلصالة الجمعة والجماعة وتجيز الصالة فتي البيتت
وهتتتو رخصتتتة تتترعية ذواجتتتراء احترازيتتتاً للحتتتد متتتن التعتتترض للمختتتاطر وانت تتتار
ا وبئتتة ومتتع منتتع التجتتول وانت تتار الوبتتاء و فتتي مثتتل هتتا ا ح توال ي تترا
لإلنسان أن يتخا مصلى في بيت ويصلي في بأهل بيت جماعة.
واتخاا مسجد في مكان مخصتوص متن البيتت ستنة ف تد روش اإلمتام مالت فتي
الموطأ عن ابن هاب عن محمود بتن الربيتع ا نصتاري( :أن عتبتان بتن مالت
كان يؤم قوم وهو أعمى وأن قال لرسول اهلل صلى اهلل علي وسلم إنها تكون
ال لمتتة والمطتتر والستتيل وأنتتا رجتتل اتترير البصتتر فصتتل يتتا رستول اهلل فتتي بيتتتي
مكانا أتخا مصلى فجاء رسول اهلل صتلى اهلل عليت وستلم ف تال أيتن تحتب أن
أصتتلي فأ تتار لت إلتتى مكتتان متتن البيتتت فصتتلى فيت رستتول اهلل صتتلى اهلل عليت
وسلم (.) )2
اب :ا ْلمساجد فتي
وقد بوب ا ْلبخاري رحم الل تعالى على هاا ا ْلحدي ف ال« :ب ٌ
ا ْلبيتتوت( .»)1قتتال ا ْلحتتاف ْابتتن رجت ٍتب رحم ت الل ت تعتتالى« :مستتاجد ا ْلبيتتوت :هتتي
أماكن الصتالة م ْنهتا وق ْتد كتان م ْتن عتادة الستلف أ ْن يتختاوا فتي بيتوته ْم أمتاكن
معدةً للصالة فيها( »)3وقال أيااً (:قد يستدل بحدي عتبتان علتى أن الجماعتة
في البيت تكفي من حاور المستجد خصوصتا لألعتاار( ))4وقتال النتووي رحمت
اهلل ( :وفي  :أن ال بأ بمالزمة الصالة في مواع معتين متن البيتت ذوانمتا
جتتاء فتتي الحتتدي النهتتي عتتن إيطتتان مواتتع متتن المستتجد للختتوف متتن الريتتاء

()2
()1
()3
()4

أخرج البخاري في صحيح في كتاب الصالة باب المساجد في البيوت  11/2ومسلم
في صحيح في كتاب الصالة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة .455/2
ان ر :صحي البخاري .11/2
ان ر :فت الباري .217/3
ان ر :فت الباري .287/3
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ونحو (.))2
واتختتاا المستتجد فتتي البيتتوت ستتنة ومستتتحب و مستتاجد ا ْلبيتتوت تصتتلِّي فيهتتا
ِّ
الرجال الن ْفتل ا ْلم ْطلتق وصتالة الاتحى
النساء فرائاها ونوافلها ويصلِّي فيها ِّ
والسنن الرواتب ن النبتي صتلى اللت عل ْيت وستلم كتان يصتلِّيها فتي ب ْيتت فع ْن
تي صتتلى اللت عل ْيت
ع ْبتتد اللت ْبتتن تتد ٍاد قتتال  :ستتم ْعت ختتالتي م ْيمونتتة ز ْوج النبت ِّ
ستجد
وسلم ت ول ( :أنها كان ْت تكون حائ ً
اا ال تصلِّي وهي م ْفتر ت ٌة بحتااء م ْ
رسول الل صلى الل عل ْي وسلم وهو يصلِّي على خ ْمرت إاا سجد أصابني
ب ْعض ث ْوب (. ))1
قال الحاف ابن رجب رحم اهلل :
"وال اهر  :أن مراد ميمونة في هاا الحتدي مستجد بيتت النبتي صتلى اهلل عليت
ن ميمونتتة ال تفتتترف إال بحتتااء هتتاا
وستتلم التتاي كتتان يصتتلي فيت متتن بيتت
()3
المسجد ولم ترد  -واهلل أعلم  -مستجد المدينتة " انتهتى .وكتال قيتام الل ْيتل
يكتتون فيها ويصتتلي فيهتتا الرجتتل الفرياتت إاا متترض وكتتال إاا حصتتل عتتار
يمنع من الجماعة كما في مسألتنا قتال ابتن رجتب (:ومتا اكتر البختاري هنتا
أن البراء ابن عازب صتلى فتي مستجد بيتت جماعتة واكرنتا قتول أحمتد أنت ال
يحصل بالصالة فيها فايلة الصالة في المسجد إال أن يكون يؤان في وي ام
كأن ت ي تتير إلتتى أن يكتتون فتتي حتتال الصتتالة قيتتر ممنتتوا وأن إستتحاق قتتال :ال
يحصل بالصالة في جماعة فال الجماعة في المسجد إال أن يكون لت عتار.
وما حكا البخاري هنا عن ابن عون اهر  :يدل على حصول فاتل الجماعتة
ذوان كتان مبل تا وهتو قيتا قتول متن أجتاز االعتكتاف فيت
في المسجد بتال
كمتتا ستتبق اكتتر ويحتمتتل أن يكتتون ابتتن عتتون ال يتترش حاتتور المستتاجد فتتي

( )2ان ر  :ر صحي مسلم . 272/5
( )1أخرجتتت البختتتاري فتتتي صتتتحيح كتتتتاب الصتتتالة بتتتاب الصتتتالة علتتتى النفستتتاء وستتتننها
 73/2وأخرج مسلم في صحيحة كتتاب الصتالة بتاب االعتتراض بتين يتدي المصتلي
.377/2
( )3ان ر:فت الباري.213/1
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الجماعتتة واجبتتا أو أن ت كتتان لهتتم عتتار( )")2وم تراد ابتتن رجتتب ان المصتتلي فتتي
مسجد بيت لعتار يحصتل لت فرياتة الجماعتة فيستتحب لت أن يتختا مستجداً
سترائيل أمترهم اللت تعتالى
ليصلي في جماعة بأهل بيت ولما ا ْ تد اْ اش ببني إ ْ
ستتت ْخفوا بصتتال ته ْم ويتختتاوا مستتاجد فتتي بيتتوته ْم :أ وأ ْوح ْينتتا إلتتى موستتى
أ ْن ي ْ
اجعل توا بيتتوتك ْم ق ْبل ت ًة وأقيم توا الصتتالة
صتتر بيوتًتتا و ْ
وأخي ت أ ْن تبتتوآ ل ْومكمتتا بم ْ
[يون  .]87 :قال ْابن عبا ٍ راي الل ع ْنهما« :أمروا أ ْن يتخاوا في بيوته ْم
مستتاجد ( .»)1وعتتن عائ تتة  -راتتي الل ت ع ْنهتتا  -قالتتت« :أمتتر رستتول اهلل -
صتتلى الل ت عل ْي ت وستتلم  -ببنتتاء المستتاجد فتتي التتدور وأن تن تتف وتطيتتب (»)3
 .قال ال وكاني في معنى الحتدي  (:أن النبتي صتلى اهلل عليت وستلم أان أن
مسجدا يصلي في أهل بيت (. ))4
يبني الرجل في دار
ً
واتختتتاا المستتتاجد فتتتي البيتتتوت ستتتنة مستتتتحبة للرجتتتال و النستتتاء علتتتى حتتتد
سواءاكرها الف هاء في كتبهم .
قتتال ابتتن عابتتدين ( :ينتتدب للرجتتل أيا تاً أن يخصتتص مواتتعاً متتن بيت ت لصتتالة
النافلة (.))5
وقال أبتو محمتد بدرالتدين العينتي (:يستتحب لكتل إنستان أن يعتد فتي بيتت مكانتا

( )2ان ر:فت الباري.213/1
( )1ان ر:المنثور في التفسير بالمأثور  713/7بداية المجتهد .254/2
( )3أخرجتتتتت أبتتتتتو داود فتتتتتي ستتتتتنن كتتتتتتاب الصتتتتتالة بتتتتتاب اتختتتتتاا المستتتتتاجد فتتتتتي التتتتتدور
 214/2وأخرج الترماي في ستنن كتتاب الصتالة بتاب متااكر فتي تطييتب المستاجد
 410/1وأخرج ابن ماج في ستنن كتتاب الصتالة بتاب تطهيتر المستاجد وتطييبهتا
 150/2واخرج ابن خزيمة في صحيح كتتاب الصتالة بتاب ا متر بببنتاء المستاجد
في الدور  170/1وأخرج ابن حبان في صحيح باب اكر ا مر بتن يف المستاجد
وتطييبهتتا  523/4قتتال ا لبتتاني (استتناد صتتحي علتتى تتر ال تتيخين )صتتحي أبتتو
داود .354/1
( )4ان ر :نيل االوطار .271/1
( )247ان ر:حا ية رد المحتار .485/1
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للصالة يصلي في النوافل والسنن (.))2
وقتتال فختتر التتدين الزيلعتتي  (:إن كتتل م ٍ
ستتج ًدا
ستتلم م ْنتتد ٌ
وب ْن يتختتا فتتي ب ْيتت م ْ
ْ
()1
سجد ).
يصلِّي في السنن والنوافل لك ْن ل ْي ل ح ْكم ا ْلم ْ
ولي بالارورة أن يكون المسجد الاي يتخا في البيت منفصالً عن البيت أو
ل حجرة خاصة إنما الم صود تخصيص مكان في البيت يكون محتال ،للصتالة
ذواعطاء هاا المكان كل المسجد ببعض الترتيب البسيط .
ومساجد البيوت ال يثبتت لهتا أحكتام المستاجد عنتد جمهتور العلمتاء فتال يمنتع
الجنب والحائض منها خالفاً إلسحاق في ال (. )3
قال ابن رجب  (:ها المساجد ال يثبت لها يء من أحكام المستاجد المستبلة
فال يجب صيانتها عن نجاسة وال جنابة وال حيض .هتاا متاهب أصتحابنا وأكثتر
الف هتتتاء ومنتتتع إستتتحاق متتتن جلتتتو الجنتتتب فيهتتتا والحتتتائض  :-ن لتتت عنتتت
حرب(.))4
ا دلة على ال :
 -2أن ا ْلم ْصود ت ْع يم ا ْلب ْعة في ْختص بب ْعة م ْع م ْر ًعا وال ال يوجد فتي
مساجد ا ْلبيوت(. )5
 -1نت بتتا ٍ
ق علتتى ح ْكتتم م ْلكت لت أ ْن يبيعت ولت أن يتتؤجر وهتتاا الينطبتتق
على حكم المسجد الح ي ي(.)7
واليص االعتكاف في مسجد البيت ل ْلم ْأرة وال للرجل إاا تمكنوا من االعتكاف
في المسجد هاا قول الجمهتور قتال الزرك تي  (:واليجتوز للرجتل وال للمترأة أ ْن

()2
()1
()3

()4
()5
()7

ان ر :البناية ر الهداية .471/1
ان ر :تبين الح ائق ر كنز الدقائق .278/2
ان تتر :تبتتين الح تتائق تتر كنتتز التتدقائق  278/2المبستتوط  221/3الفتتتاوش الهنديتتة
 310/5البيان والتحصيل  14/1ر مختصر خليل للخر ي  205/1التنبي في
ف االمام ال افعي  122/3ر الزرك ي .7/3
ان ر :فت الباري .270/3
ان ر:المبسوط .221/3
ان ر :بدائع الصنائع  227/2الفتاوش الهندية  310/5الروض المربع .143/2
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سجد دار (.).)2
ي ْعتكفا أ ْو أحدهما في م ْ
اعتكاف ا ْلم ْأرة في بيتهتا إال
وقال الوزير ابن هبيرة  :وأ ْجمعوا على أن ال يص ْ
سجد بيتها (.)1
أبا حنيفة فإن قال :يجوز لها اال ْعتكاف في م ْ
وقال الخطتابي  :وفيت الداللتة علتى أن اعتكتاف المترأة فتى بيتهتا جتائز وحكتى
عن أبى حنيفة فأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكاف فى بيت قير جائز(.)3
وال ول الثاني :هو قول الحنفية أن يجوز للمرأة االعتكاف في مسجد بيتها(.)4
واستتتدل الجمهتتور علتتى أن ت اليجتتوز االعتكتتاف للرجتتل وال الم ترأة فتتي مستتجد
البيت با دلة التالية:
 -2ق ْول الل تعالىَ :وأ ْنت ْم عاكفون في ا ْلمساجد َ.سورة الب رة االية . 287
وج الداللة :أن اهلل جعل االعتكاف في المساجد ولم يخص قيرها فال اعتكتاف
اال في المسجد (.)5
ستج ًدا
 -1ق ْد ص ع ْن رسول الل صلى اهلل عليت وستلم" :جعل ْ
تت لتي ا ْرض م ْ
ورا"(.)7
وطه ً
وج الداللة :أن تجتوز الصتالة فيت ف تط ذواال ف ْتد جتاء التنص واإل ْجمتاا بتأن
ستتجدح ْكم
سجد فص ت أن ت لت ْتي لمتتا عتتدا ا ْلم ْ
ا ْلبت ْتول وا ْلبتتائط جتتائٌز فيمتتا عتتدا ا ْلم ْ
ٍ ()7
سجد .
سجد فص أ ْن ال ْ
اعتكاف إال في م ْ
ا ْلم ْ
أنت ستتئل عتتن اعتكتتاف المترأة فتتي مستتجد بيتهتتا؟ ف تتال:
روي عتتن ابتتن عبتتا
بدعتتة وأببتتض ا عمتتال إلتتى اهلل البتتدا ال اعتكتتاف إال فتتي مستتجد ت تتام في ت

تتر الزرك تتي  7/3بتتدائع الصتتنائع  227/2مبنتتي المحتتتاج  441/2الفتتروا

( )2ان تتر:
.223/3
( )1ان ر :اختالف االئمة العلماء .151/2
( )3ان ر :معالم السنن .231/1
( )4ان ر :بدائع الصنائع .227/2
( )5ان ر :المحلى .213/5
( )7أخرج البخاري في صحيح كتاب التيمم  74/2وأخرج مسلم في صحيح فتي كتتاب
المساجد وموااع الصالة باب جعلت لي ا رض مسجدا وطهو ار .370/2
( )7ان ر :المحلى .213/5
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الصالة(.)2
وهاا الحكم في ا وقات العادية التي تكون المساجد مفتوح ويردهتا كتل النتا
أما في مسالتنا هنا عند إقالق المساجد واالقتصار علتى الصتالة فتي البيتوت
فاننا ن ول يتوج ال ول بال ول الثاني وهو جواز اإلعتكاف فتي مستاجد البيتوت
للرجال والنساء في حال العار وقد جوز إعتكاف الرجل في مسجد بيتت بعتض
أصحاب مال وبعض أصحاب ال افعي ( )1واعتكف أبو ا حوص صاحب ابن
مسعود في مسجد بيت ( )3وقال االمتام ال تعبي :البتأ أن يعتكتف الرجتل فتي
مستتتجد بيتتتت ( )4وقتتتال ال تتتوكاني  (:قتتتال فتتتي الفتتتت  :واتفتتتق العلمتتتاء علتتتى
م روطية المسجد لإلعتكاف إال محمد بن عمتر بتن لبابتة المتالكي فأجتاز فتي
كل مكان وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهتو المكتان المعتد
للصالة وفي قول لل افعي قديم وفي وج صتحاب وللمالكيتة يجتوز للرجتال
والنساء ن التطوا في البيوت أفال (.))5

( )2ان تتر :فتتت البتتارئ البتتن رجتتب  270/3وا ثتتر أخرج ت البيه تتي فتتي الستتنن الكبتترش
. 521/4
( )1ان ر :ر النووي على مسلم  272 /5عون المعبود  17/7الفروا .223/3
( )3أخرج ابن أبي يب في مصنف .503/1
( )4ان ر :أخرج عبدالرازق في مصنف  350/4وابن أبي يب في مصنف .503/1
( )5ان ر :نيل ا وطار  354/4فت الباري .171/4
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المسألة الرابعة  :م روعية الب اء في مسجد البيت حد أمرين:
المسأل ا ولى :م روعية الب اء في مسجد البيت النت ار الصالة .
صورة المسألة  :في ل منع التجول وزمن الوباء والصالة في البيتوت هتل
يحصل لإلنسان أجر انت ار الصالة ؟.
نعم يحصل لالنسان ا جر في الب اء في مصال حتى تحار الصتالة ا خترش
وعمتتدة ال ت حتتدي ورد عتتن النبتتي صتتلى اهلل علي ت وستتلم عتتن ع ْبتتد اهلل ْبتتن
مسلمة عن مال عن أبي الزناد عن ا عرج عن أبي هرْيرة أن رستول اهلل
 ص تلى اهلل عل ْي ت وستتلم  -قتتال(( :المالئكتتة تصتتلي علتتى أحتتدكم متتا دام فتتيمصال ما ل ْم يحد  :اللهم اقفتر لت اللهتم ارحمت وال يتزال أحتدكم فتي صتالة
مادامت الصالة تحبس ال يمنع أن ين لب إلى أهل إال الصالة(. )))2
قال ابن رجب  :دل هاا الحد ْي على فال أمرين:
أحدهما :الجلو في المصلى وهو مواع الصالة الت ْي صالها :والمراد ب في
المجل دون البيت وآخر الحد ْي يدل علي .
قال ابن ع ْبد البر :ولو صلت المرأة في مسجد بيتها وجلست في تنت ر الصالة
فهتتي داخلتتة فتتي هتتاا المعنتتى إاا كتتان يحبستتها عتتن قيامهتتا تتبالها انت تتار
الصالة (.)1
وجاء عن اإلمام مالت – رحمت اهلل – أنت  " :ستئل عتن رجتل صتلى فتي قيتر
جماعة ثم قعد بمواع ينت تر صتالة أخترش أتت ار فتي صتالة بمنزلتة متن كتان
في المسجد كما جاء في الحدي قال نعم إن اء اهلل أرجو أن يكتون كتال متا
لم يحد فيبطل ال ولو استمر جالساً (.")3
المسأل الثانية :الجلو في مسجد البيت بعد الفجر حتى تطلع الفجر ويصتلي
الاحى .
صورة المسألة  :لو صلى الرجل أو المرأة فتي مستجد البيتت وجلت بعتد الفجتر
( )2أخرجت البختتاري فتتي صتتحيح كتتتاب التتتيمم  74/2وأخرجت مستتلم فتتي صتتحيح كتتتاب
المساجد وموااع الصالة باب جعلت لي ا رض مسجدا وطهو ار .370/2
( )1ان ر :فت الباري  42-40/7االستاكار .111/1
( )3ان ر :ر الزرقاني . 553/2
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ينت تتر طلتتوا ال تتم ويصتتلى الاتتحى هتتل يحصتتل ل ت ا جتتر كمتتا لوكتتان فتتي
المسجد نعم يحصل ل ا جر ودل لألدلة التالية :
جاء في فال الجلو للاكر بعد الفجر حدي أن بن مال راتي اهلل عنت
قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليت وستلم  ( :م ْتن صتلى ا ْلبتداة فتي جماع ٍتة
ثم صلى رْكعت ْين كان ْت لت كتأ ْجر حج ٍتة
ثم قعد ياْكر الل حتى ت ْطلع ال ْم
وع ْمرٍة( ) )2وحسن ال يخ ا لباني رحم اهلل في " صحي سنن الترماي " .
وهاا الفال ل روط :
أولها  :أن يصلي الفجر فتي جماعتة ل ولت فتي الحتدي الستابق (:متن صتلى
البداة في جماعة )فال ي مل من صلى منفرداً و اهر الجماعة ي مل جماعة
المسجد وجماعة السفر وجماعة ا هل إن تخلتف لعتار كتأن يصتلي بأبنائت
في البيت فيجل في مصال .
ثاني تاً  :أن ي تتتبل يتتاكر اهلل فتتإن نتتام لتتم يحصتتل ل ت هتتاا الفاتتل أو ا تتتبل
فإن ت ال يحصتتل ل ت هتتاا
بالحتتدي متتع زميتتل وهكتتاا لتتو جل ت ختتامالً يتتنع
الفال إنما يجل تالياً لل رآن ااك ارً للرحمن أو يستتبفر أو ي ت أر فتي كتتب
العلم أو يااكر في العلم أو يفتي أو يجيب عن المسائل أو ينص قيتر
أو يأمر بالمعروف وينهى عتن المنكتر فتإن جلت لبيبتة أو نميمتة لتم يحتز
هاا الفال ن إنما قال  ( :ياكر اهلل ).
ثالثا  :أن اليخرج من مصال فلو خرج مدة ورجع لم يدر هتاا الفاتل نت
فا ت ٌل ع تتيم وهتتو حج ت ٌة وعمتترة تامتتة تامتتة فهتتاا فاتتل ع تتيم وتحصتتيل
الفاتتل الع تتيم يكتتون أكثتتر م ت ة فيحتتتاج إلتتى أن يتكلتتف العبتتد فتتي إصتتابة
ثم يصلي ركعتين .
اهر ها السنة فيجل حتى تطلع ال م
وقد سئل ال يخ ابن باز  -رحم اهلل  " : -هل المكو في المنزل بعد صالة
ثم يصلي اإلنسان ركعتي ال روق ل
الفجر ل راءة ال رآن حتى تطلع ال م
( )2أخرجتتت الترمتتتاي فتتتي الستتتنن  482 /1كتتتتاب الصتتتالة بتتتاب اكتتتر متتتا يستتتتحب متتتن
وقتتال ع تتب الحتتدي ( :هتتاا
الجلتتو فتتي المستتجد بعتتد صتتالة الصتتب حتتتى تطلتتع ال تتم
حدي حسن قريب) وقال ا لباني  (:وقد تكلِّم في إسناد لكن في الباب ما ي ويت ) ان تر:
الترقيب والترهيب .328 /2
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نف ا جر الاي يحصل بالمكو في المسجد ؟
فأجاب  :هاا العمل في خير كثير وأجر ع تيم ولكتن تاهر ا حاديت التواردة
في ال أن ال يحصل ل نف ا جر التاي وعتد بت متن جلت فتي مصتال فتي
المسجد لكن لو صتلى فتي بيتت صتالة الفجتر لمترض أو ختوف ثتم جلت فتي
ثتم يصتلي ركعتتين فإنت
مصال يتاكر اهلل أو ي ت أر ال ترآن حتتى ترتفتع ال تم
يحصتتل ل ت متتا ورد فتتي ا حادي ت لكون ت معتتاو ارً حتتين صتتلى فتتي بيت ت  .وهكتتاا
المرأة إاا جلست في مصالها بعد صالة الفجتر تتاكر اهلل أو ت ت أر ال ترآن حتتى
ترتفتتع ال تتتم ثتتتم تصتتتلي ركعتتتين فإنتتت يحصتتتل لهتتتا ا جتتر التتتاي جتتتاءت بتتت
وهتتتو أن اهلل يكتتتتب لمتتتن فعتتتل التتت أجتتتر حجتتتة وعمتتترة تتتتامتين
ا حاديتتت
وا حادي في ال كثيرة ي د بعاها بعااً وهي من قسم الحدي الحسن لبير
واهلل ولي التوفيق (.)2
وقال العالمة ال اري – رحم اهلل  ( " : -من صتلى الفجتر فتي جماعتة ثتم قعتد
ياكر اهلل ) أي استمر في مكانت ومستجد التاي صتلى فيت فتال ينافيت ال يتام
لطواف أو لطلب علم أو مجل وع في المسجد بل وكاا لتو رجتع إلتى بيتت
واستمر على الاكر حتى تطلع ال م ثم صلى ركعتين (.")1
وقتال فتي مواهتتب الجليتل (:إاا صتلى فتتي المستجد ثتم انت تتل متن المواتع التتاي
صلى في ولم يخرج من المسجد إن يب ى تدعو ل المالئكة (. )")3
واليؤثر انت ال من مواع وا تبال بالطهارة والاكر على انتفاء اجر .
وجاء في " فتاوش اللجنة الدائمة  -المجموعة الثانية  ":من جلت فتي مصتال
ثتتم أحتتد فختترج متتن
بعتتد أداء صتتالة الفجتتر يتتاكر اهلل حتتتى طلعتتت ال تتم
المسجد ليتواأ ثم رجع بعد واوئ لمصال من قريب ولتم يطتل مكثت ختارج
فتتإن خروج ت ال ت ال
المستتجد فصتتلى ركعتتتين بعتتد ارتفتتاا ال تتم قتتدر رم ت
يؤثر وال يمنع متن حصتول علتى الثتواب الع تيم المترتتب علتى تلت العبتادة إن

( )2ان ر :مجموا فتاوش ابن باز .403/22
( )1مرقاة المفاتي ر م كاة المصابي . 770/1
( )3مواهب الجليل .74/1
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اء اهلل تعالى وهو إد ار حجة وعمرة تامتين والفوز بجنت (. " )2
وال يوجد الدليل الصحي الصري على انتفاء ا جر لمن تحتول متن مكانت إلتى
مواع آخر فتي المستجد أو فتي البيتت وا جتر أثبتت النبتي – صتلى اهلل عليت
ثتم صتلى ركعتتين
وسلم  -لمن اكر اهلل بعد صالة الفجر حتتى طلعتت ال تم
 .قال ال يخ ابن عثيمين – رحم اهلل  " : -إن ما ورد عن ال ارا مطل اً فإن
نت لتي لنتا أن ن يتد متا أطل ت
ال يجوز إدخال أي قيد من ال يود إال بتدليل
ال ارا ( ")1والحدي جاء مطل ا فيب ى على اطالق .

( )2فتاوش اللجنة الدائمة  -المجموعة الثانية " (. )250/7
( )1ال ر الممتع . 133/4
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المطلب الرابع :حكم صالة الجمع في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول .
صتتورة المستتألة :متتع انت تتار الوبتتاء ومنتتع التجتتول والتجمعتتات ومنتتع اإلمتتام
لصالة الجمعة و الجماعة في المسجد أدش ال الى تساؤل كثيتر متن النتا
عن حكم صالة الجمعة في البيتوت فهتل يجتوز أن تتؤدش الجمعتة فتي البيتوت
هر .
أو تصلى ا
صالة الجمعة لها أهمي ٌة خاص ٌة إنفردت بها عن الصلوات الخم المفرواات
وقتتد ع تتد العالمتتة ابتتن ال تتيم فص تالً فتتي هدي ت صتتلى اهلل علي ت وستتلم فتتي يتتوم
الجمعتتة( )2واكتتر خصائص ت وخصتتائص صتتالة الجمعتتة وهتتي ثتتال ٌ وثالثتتون
خاصية قال في [ :صالة الجمعة خصت من بين ستائر الصتلوات المفرواتات
بخصتتائص ال توجتتد فتتي قيرهتتا متتن االجتمتتاا والعتتدد المخصتتوص وا تتتراط
اإلقامة واالستيطان والجهر بتال راءة .وقتد جتاء متن الت تديد فيهتا متا لتم يتأت
ن ير إال في صالة العصر ففي السنن ا ربعة من حتدي أبتي الجعتد الاتمري
وكانت ل صتحب ٌة-أن رستول اهلل صتلى اهلل عليت وستلم قتال (:متن تتر ثتالجمع تهاوًنا طبع اهلل على ق ْلبت ( . ])1وتتر الجمعتة لختوف المترض عتار اكتر
الف هاء في كتتبهم قتال أبتو عمتر ابتن عبتد البتر فتي "التمهيتد " :فالعتار يتستع
ال ول في وجملت كل مانع حائل بين وبين الجمعة ممتا يتتأاش بت أو يختاف
عدوان أو يبطل بال فرااً البد من فمن ال السلطان الجائر ي لم والمطر
وما كان مثل الت ( .")3اهتت .وقتال إبتن قدامتة
الوابل المتصل والمرض الحاب
في المبني" :ويعار في تركهما الخائف ل ول النبي  -صلى اهلل علي وستلم –
وختتوف
" :العتتار ختتوف أو متترض" والختتوف ثالثتتة أنتواا ختتوف علتتى التتنف
على المال وخوف على ا هتل .فتا ول :أن يختاف علتى نفست ستلطاناً يأختا

( )2ان ر :زاد المعاد .385-384/2
( )1أخرجتتتت أبتتتتو داود فتتتتي ستتتتنن فتتتتي كتتتتتاب الصتتتتالة بتتتتاب الت تتتتديد فتتتتي تتتتتر الجمعتتتتة
 447/2والترمتاي فتي ستنن أبتواب التدعوات بتاب فتي دعتاء الحفت  573/5والنستائي فتي
ستتنن كتتتاب الصتتالة بتتاب الت تتديد فتتي التخلتتف عتتن الجمعتتة . 151/1وروا المستتتدر فتتي
صحيح وقال عن (:حدي صحي على رط مسلم ولم يخرجا ) . 407/2
(. 144 /27 )3
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أو عتتدواً أو لصتتاً أو ستتبعاً أو دابتتة أو ستتيالً ونحتتو التت ممتتا يؤايتت فتتي
نفس ت ( .")2اهتتت فتتإاا عرفنتتا أن الختتوف عتتارفي تتتر الجمعتتة فتتي المستتجد فهتتل
يمكن أن ت ام الجمعة في البيوت.
وها مسألة اختلف فيها العلماء على قولين :
ال ول ا ول :أن صتالة الجمعتة ت ترا فتي البيتوت وهتو روايتة لالمتام أحمتد
بن حنبل وهو ماهب ابن حزم وبعض ال افعية (لكنهم ا ترطوا العتدد أربعتين
رجتتتالً) وهتتتو فتتتتوش اللجنتتتة الدائمتتتة لمتتتن لتتت عتتتار وهتتتو قتتتول ال تتتيخ خالتتتد
عبدالمنعم الرفاعي وقال :لو صالها في بيت جمعة صحت من (. )1
ال تتول الثتتتاني :أن صتتتالة الجمعتتة ال ت تتترا فتتتي البيتتوت وهتتتاا متتتاهب عامتتتة
السلف وحكتي اإلجمتاا عليت وبتال تصتلى هت ار فتي البيتوت وبهتاا صتدرت
فتتتوش هيئتتة كبتتار العلمتتاء فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية ومجتتامع الفتتتوش فتتي
التتبالد العربيت مثتتل ا زهتتر واإلمتتارات وا ردن وبهتتاا صتتدرت توصتتيات النتتدوة
الطبية الف هية الثانية التابعة لمجمع الف االسالمي الدولي (.)3
أدلة ال ول ا ول :
(.452 /2 )2
( )1ان تتتتر :االنصتتتتاف  373/1الفتتتتروا  271/3المحلتتتتى  151/3ا م  110/2فتتتتتاوش
اللجنتتة الدائمتتة الجتتزء االول  284/8حكتتم صتتالة الجمعتتة فتتي المنتتزل فتتي زمتتن الكرونتتا منتتا
 17-03-1010لالستاا:خالد الرفاعي مست ار ومفتيتا فتي موقتع ا لوكتة رابتط المتادة:
. /https://ar.islamway.net
( )3ان ر:بتتتتتتدائع الصتتتتتتنائع  177/2بدايتتتتتتة المجتهتتتتتتد  275/2ا م  110/2اإلنصتتتتتتاف
 374/1فتتتتوش هيئتتتة كبتتتار العلمتتتاء قرارهتتتا رقتتتم (  ) 147فتتتي  2442 / 7 / 27مجلتتت
االمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات
للفتتتتتوشhttps://www.emaratalyoum.com/localsection/other/2020-
ودائرةاالفتاءبتتتتتا ردن https://www.ammonnews.net/article/524087مركتتتتتز
االزهرالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمي للفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوش االلكترونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D9%85%D8%B1%D9
  %83%D8%B2-مجمتتتع الف تتت االستتتالمي التتتدولي النتتتدوة الف هيتتتة الطبيتتتة الثانيتتتةفايرو كورونا المستجد كوفيد  21-ومايتعلق ب من معالجتات طبيتة وأحكتام ترعية التتي
ين مها مجمع الف االسالمي  -عن بعد 13 -عبان 2442ه  27ابريل 1010م.
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الدليل ا ول :قال اللت تعتالىَ :يتا أيهتا التاين آمنتوا إاا نتودي للصتالة م ْتن ي ْتوم
اسع ْوا إلى ا ْكر الل واروا ا ْلب ْيع [الجمعة]1 :
ا ْلجمعة ف ْ
اب ال يجوز أ ْن ي ْخرج م ْنت مستافٌر وال ع ْب ٌتد وال مستجد
وج الداللة  :هاا خط ٌ
()2
وال بيت بب ْير نص م ْن رسول الل  -صلى الل عل ْي وسلم
و يجاب علي  :بأدلة ال ول الثاني وأنها جاءت مخصص لهاا العموم.
الدليل الثاني :ال يا علتى الصتلوات الخمت جماعتة فتي البيتت للحاجتة فتإاا
جازت الفرائض الخم في البيوت للحاجة فالجمعة مثلها(.)1
و يجاب عنها :بأن ال يصت قيتا صتالة الجمعتة علتى الجماعتة ن صتالةٌ
ٍ
قتال االمتام ابتن
موجتودة فتي الصتلوات الخمت
الجمعة خصت بخصائص قير
ال يم ( صالة الجمعة خصت متن بتين ستائر الصتلوات المفرواتات بخصتائص
ال توجتتتد فتتتي قيرهتتتا متتتن االجتمتتتاا والعتتتدد المخصتتتوص وا تتتتراط اإلقامتتتة
واالستيطان والجهر بال راءة(. ) )3
وقد اكرال يخ ابن عثيمين
وكال الجمعة وال هر خاصة بينهم فرق واا
رحم اهلل الفروق بين صالة الجمعة وصالة ال هر ف ال  2( :ت صالة الجمعتة
ال تنع د إال بجمع على خالف بين العلماء في عدد  .وصالة ال هر تص متن
الواحد والجماعة  1 .ت صالة الجمعة ال ت تام إال فتي ال ترش وا مصتار  .وصتالة
ال هر في كتل مكتان  3 .ت صتالة الجمعتة ال ت تام فتي ا ستفار فلتو متر جماعتة
مسافرون ببلد قد صلوا الجمعتة لتم يكتن لهتؤالء الجماعتة أن ي يموهتا .....هتاا
وقد عدها بعاهم إلى أكثر من ثالثين حكما لكن بعاها في ن ر أو داخل
في بعض ما اكرنا (.) )4
الدليل الثال  :ال ول بعدم وجوبها ال ينافي صحتها لمتن صتالها فالمرأة والعبتد
والمسافر معارون في تركها ومتن فعلهتا متنهم صتحت منت وهتاا مجمتع عليت
عند أهل العلم قال ابن المنار (:أجمع كل من نحف عن من أهتل العلتم أن ال
()2
()1
()3
()4

ان
ان
ان
ان

ر:
ر:
ر:
ر:

المحلى .155/3
المحلى 151/3
زاد المعاد .385/2
.http://iswy.co/e46s1
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جمعتتة علتتى النستتاء وأجمع توا علتتى أنهتتن إاا حاتترن فصتتلين الجمعتتة أن ال ت
يجزئ عنهن ن إس اط الجمعة للتخفيف عنهن فإاا تحملتوا الم ت ة وصتلوا
أجزأهم كالمريض) فإاا ت رر هاا فيجوز أداء صتالة الجمعتة فتي المنتازل فتي
زمتتتن ان تتتار الوبتتتاء ومنتتتع التجتتتول والجمعتتتة ذوان كانتتتت قيتتتر واجبتتتة علتتتى
المكلفتتين فتتي المستتجد لحفتت التتنف إال أنتت ي تترا أداؤهتتا فتتي المنتتزل متتن
العدوش وال ول بعدم وجوبها ال ينافي صحتها لمن صالها كما سبق اكر (.)2
يمكن أن يجتاب عنت  :أن ال تول بعتدم وجتوب الجمعتة علتيهم الي صتد بت عتدم
قبولها منهم ذوانما الم صد عتدم إحتراجهم والتاتييق علتيهم بحاتورها والدين
ديتتن اليستتر والتخفيتتف فكتتال الجمعتتة إاا منتتع منهتتا فتتي المستتاجد فتتالتخفيف
فيها وعدم الحرج أن تصلى ه ار (.)1
أدلة ال ول الثاني :
ٍ
متأاون فيهتا اإلان ال ترعي متن جهتات
 -2أن إقامة الجمعة في البيوت قيتر
االختصاص وا ئمة ا ربعة وقيرهم من الف هاء ا ترطوا لصحة صالة الجمعة
ٍ
الحاكم ومن ال قول اإلمام الزيلعي رحم اهلل« :م ْتن ْترط
روطًا منها :إاْن
أدائهتا -أي :الجمعتة -أ ْن يتأْان ْاإلمتام للنتتا إ ْا ًنتا عا ،متا ..نهتتا م ْتن تتعائر
ستتالم وخصتتائص التتدِّين فتجتتب إقامتهتتا علتتى ستتبيل اال ْ تتتهار ( »)3والجمعتتة
ْاإل ْ
تعار متتن تتعائر التتدين فتتي بلتتدان المستتلمين وال يتح تتق ال ت بإقامتهتتا فتتي
ت ٌ
البيوت ونحوها بل يناقا كل المناقاة لهاا كر الحنابلتة التجمتع لل هتر فتي
حق أهل العار لئال يااهي بها جمعتة أخترش إحترامتا للجمعتة الم تروعة فتي
يومها (.)4
وقد فهم السلف الصال هاا الف وطب تو فكتانوا يصتلون الجمعتة فتي البيتوت
إن حال بينهم وبين تأديتها جماع ًة في المسجد حائت ٌل ذوان كثتر عتددهم
ه ار ْ
ترهيم النخعتتي و ز،ار
ستتلٍم قال (:تته ْدت إ ْبتتراهيم الت ْيمتتي ذوا ْبت ا
فعت ْتن موستتى ْبتتن م ْ
()2
()1
()3
()4

ان
ان
ان
ان

ر:
ر:
ر:
ر:

.https://ar.islamway.net/fatwa/
ا م لل افعي .128/2
تبيين الح ائق ر كنز الح ائق .112/2
االنصاف في معرف الراج من الخالف .373/1
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وسلمة ْبن كه ْي ٍل -وكلهم من التابعين -فتاكر ز،ار والت ْيمتي فتي ي ْتوم جمع ٍتة ثتم
هر -في مكانه ْم وكانوا خائفين(. ))2
صلوا ا ْلجمعة أ ْرب ًعا -أيً :ا
-1أن من روط صحة الجمعة فعلها في المسجد الجامع وعلي فال يص أن
تصلى الجمعة في البيوت قال في حا ية الصتاوي علتى ال تر الصتبير :عنتد
اكتتتر تتتروط صتتتحة الجمعتتتة (ال تتترط الختتتام  :الجتتتامع ذواليتتت أ تتتار ب ولتتت :
(بجامع) ال تص في البيتوت وال فتي بت ار متن ا رض وال فتي ختان وال فتي
رحبة دار(.))1
-3أن متتن تتروط صتتحة الجمعتتة أن تتتؤدش جماعتتة قتتال الكاستتاني  (:أجمتتع
العلماء أنها التؤدش إال جماعة ( ))3فا صل أنها تصتلى متع جماعتة المستلمين
فتتي المستتاجد وقتتال ال تتيخ محمتتد بتتن صتتال العثيمتتين (:ال يجتتوز أن تتتؤدش
صالة الجمعة إال مع المسلمين في المسجد(. ))4
 -4أن أهتتل ا عتتاار متتن الستتجناء والمراتتى ونحتتوهم ال ت تترا لهتتم إقامتتة
الجمعة في أمكنتهم مع توفر روط وجوب إقامة الجمعة فيهم وهتاا متا عليت
جمهور علماء المسلمين ( )5وقتال الستبكي( :ال يجتوز لهتم إقامتة الجمعتة فتي
السجن بل يصلون ه ارً نت لتم يبلبنتا أن أحتداً متن الستلف فعتل الت متع أنت
كتتان فتتي الس تجون أق توام متتن العلمتتاء المتتتورعين والبالتتب أن ت يجتمتتع معهتتم
()7
متفرقتة
أربعون وأكثر ) وهاا يخ اإلسالم -رحم اهلل -سجن سبع ستنين ِّ
تام ي تتتدش ب ت وقبل ت إمتتام أهتتل
ولتتم ين ت ْتل أن ت صتتلى جمعتتة بالستتجناء وهتتو إمت ٌ
تهر
ًا
السنة أحمد بن حنبل -راي اهلل عن  -لب في سجن ثمانية وع رين
وقيل :أكثر من ال ولم يؤثر أن صلى الجمعة بمن مع في السجن(.)7
( )2ان ر:مصنف ابن أبي يبة 477/2
(.500/2 )1
( )3ان ر:بدائع الصنائع .177/2
(.http://binothaimeen.net/content/8233 )4
( )5ان ر :ا وسط  208/4المجموا  410/4المبني .127/3
( )7ان ر :فتاوش السبكي .271/2
( )7من ول من فتوش ال يخ عبدالرحمن بن ناصر الب ار في حكم صالة الجمعة في البيتوت
. https://sh- albarrak.com/article/17275
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 -5أن المعروف عند جمهور العلمتاء أنت ال يجتوز تعتدد الجمعتة فتي البلتد إال
ٍ
أو لعتداوة بيتنهم ونحتو الت فمتن
لعار معتب ٍر كايق المسجد وكثرة النا
باب أولى أن يمنع تعدد إقامة الجمعة في ِّ
كل بيت يدل على الت أنت كتان فتي
المدينة في عهد النبي صتلى اهلل عليت وستلم عتدة مستاجد ت تام فيهتا الصتلوات
كالمسجد الاي كتان معتاا بتن جبتل راتي اهلل عنت يصتلي فيت ب ومت
الخم
صالة الع اء بعتد أن يصتليها متع النبتي صتلى اهلل عليت وستلم ولكتن متا كانتت
ت ام الجمعة إال في مسجد النبي صلى اهلل علي وسلم وهاا يدل على أن تعتدد
الجمعة بدون الحاجة خالف السنة(. )2
وقتتد اكتتر ال تتيخ ت تتي التتدين الستتبكي فتتي رستتالت المستتماة (االعتصتتام بالواحتتد
ا حد من إقامة جمعتين في بلد) أقوال أهل العلم في المستألة وأدلتتهم ورجت
ال ول بعتدم جتواز تعتدد الجمعتة إال للحاجتة ثتم قتال (:وأمتا تخيتل أن الت -أي
تعتتدد الجمعتتة -يجتتوز فتتي كتتل المستتاجد عنتتد عتتدم الحاجتتة فهتتاا متتن المنكتتر
بالارورة في دين اإلسالم(.))1
 -7أن صالة الجمعة رعت بكيفية معينة فإاا تعارت ها الكيفية ف د ترا
لها بديل وهو صالة ال هر ولتم يختلتف أحتد متن العلمتاء أن ال هتر بتديل عتن
الجمعة إاا تعار إقامتها وقال ابن المنار ال افعي ( :أجمع كل من نحف عن
من أهل العلم على أن من فاتت الجمعة أن يصلي أربعاً"(.) )3
 -7ول تتد متتر علتتى ا متتة اإلستتالمية فتتي تاريخهتتا الطويتتل انت تتار عتتدة أوبئتتة
كطتتاعون عمتوا فتتي عهتتد الصتتحابة راتوان اهلل علتتيهم ولتتم ين تتل أن صتتالة
الجمعة قد صليت في البيوت(.)4
-8إقامة الجمعة في البيوت أقرب للبدعة لكونها لم ترد وا صل في العبتادات

( )2ان ر :م ال بعنوان تصلى الجمعة فتي البيتوت هت ار للتدكتور حستام التدين عفانت تبكة
يسألون االسالمية .http://yasaloonak.net/2020/03/%D9%84%D8%A7
( )1ان ر :فتاوش السبكي .280/2
( )3ان ر :ا وسط .207 / 4
( )4ان ر :م ال بعنوان تصلى الجمعة في البيوت ه ار للتدكتور حستام التدين عفانت تبكة
يسألون االسالمية http://yasaloonak.net/2020/03/%D9%84%D8%A7
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التوقيف (.)2
ال ول الراج واهلل أعلم أن في زمن انت ار الوباء ومنع التجول فإننتا نصتلي
ٍ
ركعات ه ارً وال ت ام الجمعة في البيوت وهاا ما علي العمل
في البيوت أربع
متتن عهتتد الصتتحابة را توان اهلل علتتيهم وهتتو متتا قتترر جمتتاهير الف هتتاء متتن
الستتلف والخلتتف ولتتم أجتتد دلتتيالً صتتريحاً علتتى خالف ت وي تترا ا اان إاا زالتتت
ال م يوم الجمعتة بتالجوامع التتي كانتت ت تام فيهتا الجمعتة وال ي ترا ا اان
لمساجد ا وقات التي ال ت ام فيهتا الجمعتة وأمتا اإلقتستال والتطيتب وقيرهتا
هتر يتوم
من سنن الجمعة فإنمتا ت ترا لمتن يصتلي الجمعتة أمتا متن يصتليها ًا
ذوانما تب ى على اإلباحة.
الجمعة فال تكون ها ا مور مسنونة في ح

( )2هاا جواب لل يخ سعد الخثالن رئي الجمعيتة الطبيت الف هيتة فتي جامعتة االمتام عتن
حكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم إقامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الجمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي البيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
https://twasul.info/1503659/%D9%85%D8%A7.%D8%AD%D9%83%D9%85
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المطلب الخام  :حكم صالة العيد في البيوت في زمن الوباء ومنع التجول .
صتتورة المستتألة :متتع انت تتار الوبتتاء ومنتتع التجتتول والتجمعتتات ومنتتع اقامتتة
الصالة في المساجد تتعار إقامة صالة العيد في المساجد فإاا تعارت إقامتها
لمانع كما في ها ا يام فماهو حكمها هل هتو حكتم متن فاتتت هتا الصتالة
ٍ
أعني صالة العيد أو أنها تصلى أداء .
حكم ها المسألة :
صالة العيد من عائر اإلستالم بتل قتال ابتن تيميتة رحمت اهلل(:إنهتا متن أع تم
تتعائر اإلستتالم والنتتا ي ْجتمعتتون لهتتا أ ْع تتم مت ْتن ا ْلجمعتتة ( ))2وقتتال أياتتا (:
وصالة العيد مما أمر ب النبي صلى الل عل ْي وسلم وداوم عل ْي هو وخلفاؤ
إستالٍم يتْتر فيهتتا صتالة ا ْلعيتد وهتو مت ْتن
ستلمون ب ْعتد ول ْتم ي ْعتتر ْ
ف قتط دار ْ
وا ْلم ْ
()1
أ ْع تتتم تتتعائر اإلستتتالم ) ذوااا تعتتتارت إقامتتتة صتتتالة العيتتتد فتتتي المستتتاجد
والمصتتليات بستتبب انت تتار الوبتتاء ومنتتع التجتتول كمتتا فتتي وقتنتتا الحااتتر فتتإن
النتتا فتتي البيتتوت يصتتلون صتتالة العيتتد أداء نهتتا لتتم تتتؤد أصتتال فتتي المستتاجد
والمصليات .
وقد اختلفت أقوال العلماء في الهيئة التتي تصتلى بهتا صتالة العيتد فتي البيتوت
أداء الى أقوال أربعة :
ال ول ا ول  :تصلى أربع ركعات وهاا قول علي بن أبي طالتب وابتن مستعود
وروي عن الاحا والثوري واسحاق وماهب الحنفية فتيمن فاتتت
و أن
صالة العيد وهورواية عن اإلمام أحمد اختارها الخرقي (.)3
ال تتتول الثتتتاني :تصتتتلى ركعتتتتين اليجهتتتر فيهتتتا بتتتال راءة واليكبتتتر وهتتتو قتتتول
ا وزاعي وابن مسعود والثوري وروايتة عتن االمتام أبتي حنيفتة وروايت عتن
اإلمام أحمد (.)4

( )2ان ر :مجموا الفتاوش .272/13
( )1ان ر :مجموا الفتاوش .238/14
( )3ان ر:المبسوط  13/1المدونة  147/2مختصر الخرقي  33/2فت البارئ البتن رجتب
.82 81/1
( )4ان ر :بدائع الصنائع  171/2االستاكار  318/1المبني .181/1
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ال ول الثال  :تصلى ركعتين بهيئتها يكبر فيهتا بستبع تكبيترات فتي ا ولتى متع
تكبيرة اإلحرام وست في الثاني مع تكبيرة ال يام بدون خطبة روش ال عن
عطاء والنخعى والحسن وابن سيرين وهو قول مال وال افعى وأبى ثور
إال أن مال ًكا قال :يستتحب لت الت متن قيتر إيجتاب وروايت عتن اإلمتام أحمتد
وقول يخ االستالم ابتن تيميت واإلمتام البختاري وقتول ال تيخ ابتن بتاز رحمت
اهلل وأفتى ب مفتي المملكة العربية الستعودية فتي وقتنتا الحااتر وصتدر بت
قتترار هيئتتة كبتتار العلمتتاء بتتا زهر وصتتدر بتت قتترار مجلتت االفتتتاء ال تترعي
باالمارات وهو قول اللجنة الدائمة لالفتاء (.)2
ال ول الرابع :ان صالة العيد في البيوت الت را أداء وال قااء وتست ط بستبب
الوباء وهو قول ال يخ عبداهلل بن محمد بن خنين عاو هيئة كبار العلماء .
ا دلة :أدلة ال ول ا ول :
-2عتتتن ابتتتن مستتتعود راتتتي اهلل عنتتت قتتتال ( :متتتن فاتتتتت صتتتالة العيتتتد صتتتالها
أربعا(.))1
وج الداللة :أن ابن مسعود أخبر أن من فاتت يصليها أربعا(. )3
ستع ٍ
ود
نوقف  :بأن ها ا ثر اعيف قال ابن المنار  (:وال أ ْحستب خبتر ْابتن م ْ

( )2ان ر:المبستتتتتتتوط  31/1االستتتتتتتتاكار  318/1المبنتتتتتتتي  181/1مجمتتتتتتتوا الفتتتتتتتتاوش
 238/14فتتتتتت البتتتتتاري البتتتتتن رجتتتتتب  77/1فتتتتتتاوش ال تتتتتيخ ابتتتتتن بتتتتتاز 351/21
https://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm
https://www.skynewsarabia.com/varieties/
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and reports/2020-04-20-1.3836188فتاوش اللجنة الدائمة.244/7 1
( )1روا الطبرانتتي فتتي المعجتتم  307/1وقتتال الهيثمتتي فتتي مجمتتع الزوائتتد رجال ت ث تتات
 105/1وأخرج ابن ابي يب في مصنف . 81/1
( )3ان ر:المبستتتتتتتوط  31/1االستتتتتتتتاكار  318/1المبنتتتتتتتي  181/1مجمتتتتتتتوا الفتتتتتتتتاوش
 238/14فت الباري البن رجب .77/1
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ف عن ال ْعب ِّي(. ) )2
يثْبت ن الاي روا مطِّر ٌ
أجيب  :قال ابن رجب (:وال عبترة بتاتعيف ابتن المنتار لت فإنت روي بأستانيد
صتتتحيحة ( ))1وقتتتال ابتتتن حجتتتر فتتتي الفتتتت (:روا ستتتعيد بتتتن منصتتتور وهتتتو
صحي (.))3
 -1عن هايل أن علياً أمر رجال يصلي باعفة النا يوم العيد أربعتا كصتالة
الهجير (. )4
-3ال يتتا علتتى الجمعتتة فإنهتتا إاا فاتتتت ت اتتى أربعتتا فكتتال العيتتد إاا فاتتتت
ت اى أربعا (.)5
يمكن أن يجاب عن هاا :
-2بأن من يصلي العيد فانت يصتليها أداء ولتي قاتاء نهتا لتم ت تم أصتالً
في البلد وأن من فاتت الجمعة يعود لفرا من ال هر بخالف العيد (.)7
 -1الفتترق بتتين الجمعتتة والعيتتد فالجمعتتة تس ت ط بختتروج وقتهتتا بختتالف العيتتد
الثاني أن ال يا ي اى أن كتل صتالة علتى حستب متا فاتتت لكتن تركنتا فتي
وقتد
الجمعة للنص الوارد فيها ولم يرد في العيد مثل فب ينا في على ال يتا
أومأ أحمد إلى هاا التعليل ف ال في روايتة حنبتل وعبتد اهلل( :لتوال الحتدي التاي
يتتروش فتتي الجمعتتة لكتتان ينببتتي أن يصتتلى ركعتتتين إاا أدركهتتم جلوستتا انتهتتى
كالم (.))7
أدلة ال ول الثاني :
-2أنهتا صتتالة أقيمتتت م تتام صتتالة الاتتحى فتتإاا عجتتز عتتن إقامتتة صتتالة العيتتد
( )2ان تتتر :ا وستتتط 111/4وقتتتال ا لبتتتاني فتتتي ارواء البليتتتل (:أخرجتتت ابتتتن ابتتتي تتتيب
والطبراني في الكبير ولكن من طع الن ال عبي لم يسمع من ابن مستعود كمتا قتال التدارقطني
والحاكم ).210/3
( )1ان ر :فت البارئ البن رجب .77/1
( )3ان ر  :فت البارئ البن حجر 475/1
( )4أخرج ابن ابي يب في مصنف  81/1واخرج البيه ي في سنن . 434/3
( )5ان ر :المحرر في الف  277/2العناية ر الهداي  71/1المبني .110/1
( )7ان ر :العناية ر الهداية .71/1
( )7ان ر :المحرر في الف  277/2ر الزرك ي .135/1

333
لفوات ال رائط عادا مر إلى ا صل وهي صالة الاحى ركعتين (.)2
 -1أن اليجب علي قااء صالة العيد فاستحب ل أن يصتلي تطوعتاً ركعتتين
ن ال تطوا ل (.)1
ويمكن أن تناقف أدلتهم بالتالي  :بأن صتالة الاتحى نافلة وليستت كالعيتد فتي
فرايتها وال في كونها عير من عائر االسالم ال اهرة ف هر االختالف .
أدلة ال ول الثال :
-2حدي أم عطية أمرنا النبي  -صلى اهلل عليت وستلم  -فتي صتالة العيتد أن
نختتترج العواتتتتق واوات الختتتدور والحتتتيض وأمتتتر الحتتتيض أن يعتتتتزلن مصتتتلى
المستتلمين وي تتهدن الخيتتر ودعتتوة المستتلمين .قلتتت :يتتا رستتول اهلل إحتتدانا ال
يكون لها جلباب قال :تلبسها أختها من جلبابها (.)3
فكتل متن أمتر بالصتلوات
وج الداللة  :أنها فتي ا متر بهتا كالصتلوات الخمت
الخم أمر بصالة العيدين ذوان كان ا مران يختلفتان فمتن فاتتت صتالها كمتا
لو صالها مع االمام (.)4
-1أن النبي صلى اهلل علي وسلم قال في العيد (:هاا عيدنا أهل االسالم(.))5
وج ت الداللتتة :هتتاا دليتتل أن كتتل متتن فاتت ت الصتتالة متتن النستتاء وأهتتل ال تترش
( )2ان ر  :العناية ر الهداية .71/1
( )1ان ر :المبني 110/1
( )3أخرج ت البختتاري فتتي صتتحيح كتتتاب الصتتالة بتتاب تتهود الحتتائض العيتتدين ودعتتوة
المستتلمين  71/2واخرج ت مستتلم فتتي صتتحيح فتتي كتتتاب الصتتالة بتتاب اكتتر إباحتتة ختتروج
النساء في العيدين . 705/1
( )4ان ر  :ر التل ين .2070/2
( )5اكر البخاري في صحيح كتاب الصالة باب إاا فات العيد يصلي ركعتين  13/1وقال
عنت ابتتن حجتتر  (:وهتتو فتتي الستتنن وصتتحح ابتتن خزيمت ) فتتت البتتارئ  475/1وقتتال عنت
الحتاكم فتي المستتتدر (:صتحي علتتى ترط مستتلم ولتم يخرجتتا )المستتدر  700/2وأخرجت
أبو داود في سنن كتاب الصيام بتاب صتيام أيتام الت تريق  310/1والترمتاي كتتاب الصتيام
باب ماجاء فتي كراهيتة الصتوم فتي أيتام الت تريق  234/3وقتال عنت حتدي حستن صتحي
والنسائي في سنن كتاب الصيام باب النهي عن عن صوم يوم عرفة بعرفتة  251/4وابتن
خزيم في صحيح كتاب الصيام باب اكر خبتر روي عتن النبتي صتلى اهلل عليت وستلم فتي
النهي عن صوم يوم عرفة مجمل قير مفسر .112/3
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والصتبيان يصتتلونها كمتتاهي نت أاتتاف العيتتد إلتى كتتل أمتتة االستتالم متتن قيتتر
فرق بين من كان مع االمام أو لم يكن فلما سماها أيتام ع ٍ
تت مح ،تال داء
يتد كان ْ
ها الصالة نها رع ْت لي ْوم ا ْلعيد (.)2
-3أثر أن راي اهلل عن أن أمر موالهم ابن أبي عتبة بالزاويتة فجمتع أهلت
وبني وصلى العيد كصالة أهل المصر وتكبيرهم (.)1
وج الداللة  :أن من لم يحار صتالة العيتد لعتارض أو لبيتر فإنت ي ترا لت
الصتتالة فتتي بيت ت لفعتتل أن ت فهتتو صتتلى فتتي بيت ت متتع أهل ت صتتالة العيتتد كمتتا
يصليها االمام في المصلى وقال ابن رجب (:وروش محمد بن الحكم عن أحمتد
فيمن تفوت صالة العيد :يجمع أهل وولد كما فعل أن ...وهاا يدل على أن
أخا بجميتع متاروي عتن أنت فتيمن تفوتت صتالة العيتد متع اإلمتام ستواء كتان
لبعد عن اإلمام أو لبير ال (.))3
يمكن أن يناقف  -2 :بأن أن ادأهتا قاتاء ولتي أداء فتال دليتل لكتم فتي
ها الرواية.
 - 1بأن ها الرواية اعيف .
يجتتاب عن ت  -2 :بتتأن أن ت راتتي اهلل عن ت صتتلى صتتالة العيتتد أداء ولتتي
قااء ن منزل في ناحية من البصرة قال أبو يعلى رحمت اهلل (:يحتمتل أن
يكون أن صلى صالة العيد أداء في وقتها ).)4(.
 -1ان البخاري اكر الرواية في صحيح بصيبة الجزم فهي صتحيحة وكتال
قتتال ال تتيخ عبتتد اهلل التتدويف فتتي تنبيت ال تتارئ لت ويتتة مااتتعف ا لبتتاني  ):و
نعيما ذوان تكلم في ف د خرج ل البخاري فتإاا اتم إليت
تاعيف في ن ر فإن ً
( )2ان ر :عمدة ال ارئ ر صحي البخاري  308/7ار تاد الستاري  117/1فتت البتاري
البن حجر .475/1
( )1عل البخاري في صحيح بصيبة الجزم قال ابن حجر فت البتاري 77/1وأخرجت أبتن
ابتي تيبة فتتي مصتنف  88/1وعبتدالرزاق فتتي مصتنف  331/3وأخرجت البيه تتي فتي ستتنن
 417/3وقتتال ا لبتتاني (وهتتاا ستتند اتتعيف فتتإن نعتتيم بتتن حمتتاد اتتعيف لكثتترة خطئت ) إرواء
البليل . 210/3
( )3ان ر :فت الباري 83/1إر اد الساري .117/1
( )4ان ر :التعليق الكبير .18/4
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رواية ابن أبي يبة ت وش بهتا متا روا ويتون المتاكور هتو ابتن عبيتد وهتو
معروف بالرواية عن عبيتد اهلل بتن أبتي بكتر بتن أنت فيتترج أنت هتو ولتال
جتتزم الحتتاف ابتتن حجتتر فتتي فتتت البتتاري بأنت هتتو وعل ت البختتاري فتتي صتتحيح
مجزومتا بت ف تال :وأمتتر أنت بتن مالت متوالهم بتن أبتتي عتبتة بالزاويتة فجمتتع
ً
()2
أهل وبني وصلى كصالة أهل المصر وتكبيرهم ).
-4ماا تهر عن علماء التابعين عن عطاء وعكرمة والحسن وحماد فيمن
فاتت صالة العيد أن يصليها مثل صالة اإلمام ركعتين ويكبر (.)1
-5أن قااء صالة فكانت على صفتها كسائر الصلوات( )3ذوااا كان ال اتاء
مستحباً في حق من فاتت الصالة مع اإلمام الاي أدش صالة العيد بالمسلمين
فمن باب أولى أن تكون إقامتها م روعة في حق متن لتم ت تم صتالة العيتد فتي
بلتتدهم ن فتتي الت إقامتتة لتلت ال تتعيرة حستتب االستتتطاعة واهلل تعتتالى ي تتول:
استط ْعت ْم َ .سورة التبابن . 27
َفات وا الل ما ْ
دليل ال ول الرابع :
وأنهتا تست ط فتي البلتد بستتبب
أن صتالة العيتد فتترض كفايتة علتى عمتتوم النتا
الوباء فاليجوز أداءها وال قاائها وأن ال ااء اليكون إال حيت يكتون فيت
أداء ولم تودفالقااء هنتا و نت لتم يثبتت عتن النبتي صتلى اهلل عليت وستلم
والأصحابة ا داء في البيوت وأن ا صتل أن العبتادات توقيفيتة وال يفعتل منهتا
إال ماثبت م روعيت .
يجاب علي :
إاا قلنا أن صالة العيد فرض كفايت فالبتد متن فعلهتا ولتم تست ط إلمكتان فعلهتا
فتي البيتوت وهتتي تعيرة متتن تعائر اإلستالم واليوجتتد نتص يمنتتع الصتالة فتتي
البيوت بل ورد فعل الصحاب مثل أنت راتي اهلل عنت وابتن مستعود الصتالة
في بيوتهم مع أهلهم وال فائدة من التر .
ال ول الراج في المستألة متا افتتت بت لجتان االفتتاء فتي التدول االستالمية أن
( )2ان ر :فت الباري 77/1تنبي ال ارئ لت وية مااعف ا لباني .74/2
( )1أخرجها ابن أبي يبة في مصنف  88/1والبيه ي في سنن .417/3
( )3ان ر :المبني .181/1
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صتتالة العيتتد فتتي زمتتن الوبتتاء ومنتتع التجتتول والتجمعتتات تجتتوز فتتي البيتتوت
وتصلى على هيئتها ال رعية ركعتين مع التكبير وال خطبت هنتا باالتفتاق قتال
الحطاب في مواهتب الجليتل  (:وعلتى جتواز الجمتع لمتن فاتتت متن أهتل المصتر
اليخطب بال خالف وكال من تخلف عنها لعار(.) )2

( )2ان ر :مواهب الجليل .218/1
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المطلب الساد :حكم صالة الجنازة في البيوت على البائب في زمن الوباء
ومنع التجول.
صورة المسألة  :إاا انت ر الوباء ومنع التجول في البلد ومنع اإلمام الصتالة
فتتتتي المستتتتاجد ومات المستتتتلم فهتتتتل يصتتتتلون عليتتتت أقاربتتتت فتتتتي الم برة أوفتتتتي
البيوت ولوصلى علي أقارب البعيدين صالة البائب هل تص منهم أم ال ؟.
الدولتتتة حف هتتتا اهلل متتتن بتتتاب اإلحتتتت ارزات منعتتتت صتتتالة الجنتتتازة فتتتي المستتتاجد
ومنعت التجمع لصالة الجنتازة وأجتازت هتل الميتت الصتالة علتى قتريبهم فتي
الم برة.
أجمع الف هاء على أن صالة الجنازة فرض كفاية إاا قام ب البعض ست ط اإلثتم
عن البتاقين( )2وقتد ن تل الت اإلمتام النتووي ( )1فتإاا صتلى علتى الميتت أقاربت
أس ط فرض الكفاية عن الباقين من المسلمين.
وال ي ترط لصحة صالة الجنتازة إقامتهتا فتي المستاجد وتصت صتالتها فتي أي
تتت لتتتي
مواتتتع متتتن ا رض طتتتاهر لعمتتتوم قتتتول ستتتيدنا رستتتول اهلل ﷺ« :وجعلت ْ
هور فأيما ٍ
رجل من أمتي أدركتْ الصالة ف ْلي ِّ
صل(. »)3
مسجدا وط ًا
ا رض
ً
ٍ
صتليات ختارج
بل رأش عامة الف هاء أن ا صل في صالة الجنائز أن ت تام فتي م
المستتاجد ومتتن ال ت قتتول اإلمتتام الستتندي فتتي صتتالة الجنتتازة( :نعتتم ينببتتي أن
يكتتتون ا فاتتتل ختتتارج المستتتجد بنتتتاء علتتتى البالتتتب أنتتت ﷺ كتتتان يصتتتلي ختتتارج
المسجد(. ))4
ذوان كان كال ا مرين جائ ازً ف د بوب اإلمام البخاري في صتحيح (بتاب الصتالة
على الجنائز بالمصلى والمسجد( ))5مما يدل علتى جتواز ا مترين عنتد كبيتر
من الف هاء الاين أروا جواز صالة الجنائز في المساجد ببير كراهة .
( )2ان ر:بتتتدائع الصتتتنائع  223/2تتتر التل تتتين  2244/2المجمتتتوا  123 /5ال تتتر
الكبير.354 /1
( )1ان ر :المجموا .123/5
( )3أخرجت البختتاري فتتي صتتحيح كتتتاب التتتيمم  74/2وأخرجت مستتلم فتتي صتتحيح كتتتاب
المساجد وموااع الصالة .370/2
( )4ان ر :حا ية السندي على سنن ابن ماج . 473/2
( )5ان ر:صحي البخاري .88/1
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ذوااا صلى أقرباء الميتت علتى قتريبهم فتي الم بترة أو فتي الفاتاء فهتل ي ترا
قاربهم أو عامة النا أن يصلوا على الميت صالة البائب .
مستألة منتع النتتا متن التجمتع لصتتالة الجنتازة نازلتة جديتتدة وقتد اختلتف فيهتتا
علماء العصر بنتاء علتى اإلختتالف ال تديم فتي صتالة الجنتازة علتى البائتب وهتم
على قولين:
()2
صالة البائب على الميت تجوز وهو قول الجمهتور واستتدلوا بصتالة النبتي
صتتلى اهلل علي ت وستتلم وأصتتحابة صتتالة البائتتب علتتى النجا تتي مل ت الحب ت
حينما مات (. )1
وقد اختلف هؤالء في تعريف البائب على قولين:
ال ول ا ول :تصلى صالة البائب على من كان قائبا عن البلتد التاي ت تام فيت
الصالة بأن يكون في محل بعيد عن البلد بحي ال ينسب اليها عرفا (.)3
وقالوا :ال تجوز صالة البائب إاا كتان الميتت فتي البلتد وهتاا هتو المعتمتد عنتد
ال افعية والحنابلة (. )4
ودلتيلهم علتتى الت أن النبتي صتتلى اهلل عليت وستلم لتتم يصتتل علتى حااتتر فتتي
البلد إال بحارت كما قتال االمتام النتووي( )5باإلاتافة إلتى أنت ال م ت ة فتي
الحاور إلى محل الصالة على الميت بخالف البائب .
ال ول الثاني :تجوز صالة البائب علتى متن كتان حاات ارً فتي البلتد كمتا لتو كتان
فتتي بلتتد آختتر وهتتو قتتول ال تتافعية وبعتتض الحنابلتتة وختتص بعتتض ال تتافعية
الجواز للمعاور لمرض أو زمانة أو حب (. )7
( )2ان تتتتتر :ا م  308 /2المبنتتتتتي  381 /1المجمتتتتتوا  151 /5تحفتتتتتة المحتتتتتتاج /2
 313المحلى  311/3نيل ا وطار . 57/4
( )1أخرج البختاري فتي صتحيح كتتاب الجنائز بتاب متوت النجا تي  52/5وصتحي مستلم
في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة .757/1
( )3ان ر :المجموا  153 /5نهاية المحتاج  487 /1الحاوي الكبير الكبير .52/3
( )4ان ر :ا م  308 /2المبني  381 /1ك اف ال ناا  212 /1المجموا 151 /5
تحفة المحتاج .313 /2
( )5ان ر :المجموا  153 /5نهاية المحتاج  281 /1ال ر الكبير.354 /1
( )7ان ر :المجموا  153 /5نهاية المحتاج  281 /1ال ر الكبير.354 /1
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وقتتال بعتتض ال تتافعية :يجتتوز الت إاا كتتان البلتتد واستتعاً متتا بتتين طرفيت مستتافة
قصر ( )2وقد روي عن ابن حامد من الحنابلة (أن صلى على ميت متات فتي
أحد جانبي ببداد وهو بالجانب اآلخر (.))1
والراج جواز الصالة على البائتب فتي حالتة الاترورة والحاجتة ومتن بتاب ستد
الارائع واهلل أعلم كما في مسألتنا ها وقدأفتي ال يخ عبدالعزيز آل ال يخ
مفتي المملكة بجواز صالة البائب في هاا الوقت وقتال (:إن الجنتائز يجتب أن
يصتتلى عليهتتتا فتتي الم تتتابر متتتن بعتتض أقاربهم حيتتت يتتؤدون بصتتتالتهم فتتترض
الكفاية وأماب يةا قارب فيصلون فتي بيتوتهم علتى ميتتهم صتالة البائتب) وقتال
أيااً  ( :الحرج في الصالة على البائب في بيوت متعددة لكثرة أقارب حتى ال
يحصل اإلجتماا الاي ربما بسبب ينت ر هاا الوباء الخطير(.))3

( )2ان ر :المجموا .153/5
( )1ان ر :ال ر الكبير .354/1
()3ان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترhttps://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi- :
. arabia/2252640
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الخاتمة
الحمتتد هلل التتاي بنعمت ت تتتتم الصتتالحات والصتتالة والستتالم علتتى رستتول
ا مين سيدنا محمد وعلى آل وصحب أجمعين:
أما بعتد :فبعتد أن متن اللت الكتريم بإنجتاز هتاا البحت ذواتمامت رأيتت أن
أاع هنا ملخصاً لمجمل ما أسفر عن من النتائف:

-1
-2

أن الف اإلسالمي امل وصال لكتل زمتان ومكتان فمتا متن مستتجدة
بالواقع إال ولها حكم في .

أن أحكتتام الصتتتالة الف هيتتتة متتن أهتتتم الاتتترورات فتتي التتتدين اإلستتتالمي
فالصالة الركن ا ع م بعد ال هادتين .

 -3أن الم صود بأحكام الصالة في زمن الوباء ومنع التجول هو :أحكتام
الصتتالة الف هيتتة فتتي وقتتت انت تتار الوبتتاء العتتام ومنتتع ختتروج النتتا
وتجولهم بموجب أمر تصدر السلطة الحاكمة في البلد.
 -4أن أاان الحتي يكفتتي عتن اآلاان فتتي كتتل منتزل والت فتي زمتتن الوبتتاء
ومنتتع التجتتول ومنتتع الصتتالة فتتي المستتاجد ن الم صتتود متتن ا اان
اإلعالم بدخول وقت الصالة وقد حصل بأاان المؤان في الحي .
 -5أن اإلقامة للصالة مستحبة للجماعة والمنفرد فتستحب لمن صلى فتي
بيتتتت فتتتي زمتتتن الوبتتتاء ومنتتتع التجتتتول ومنتتتع الصتتتالة فتتتي المستتتاجد
واإلكتفاء با اان في المساجد.
 -6أن المصاب بالوباء يحرم علي هود الجمعة والجماعات ويجب علي
وا لتزام بالتعليمات الصادرة من ولتي ا متر ومتن وزارة
اعتزال النا
الصحة فيصلي في بيت أو في موطن العزل إاا كان قاد ار على آداء
الصالة بأركانها و روطها ذوان كان عاج از صلى على قدر استطاعت .
 -7أن العتتتاملين فتتتي الهيئتتتة الطبيتتتة زمتتتن انت تتتار الوبتتتاء ومنتتتع التجتتتول
يجوز لهم الترخص برخص التيسير من التتيمم والصتالة علتى حستب
الحتتال وكتتال يتترخص لهتتم الجمتتع وتتتأخير الصتتالة إاا دعتتت الحاجتتة
لال ويجوز لهم الصالة بمالبسهم الخاصة وحمل النجاست فتي حالتة
الحاجة.
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 -8أن في حالة زمن الوباء وانت ار ومنع التجتول يجتوز للرجتل الصتالة
بأهل بيت جماعة ويحصل بال على أجر الجماعة تامة.
 -9أن يجوز إمامة الصبي المميتز للبتالض فتي الفترض والنفتل وهتو ال تول
الراج في المسألة.

 -11أن يستحب إتخاا مسجد مخصوص من البيت إلقامتة صتالة الجماعتة
في عنتد منتع النتا متن التاهاب للمستجد ولتي لت أحكتام المستاجد
العامة فيجوز للجنب والحائض الجلو في .
 -11في ل انت تار الوبتاء ومنتع التجتول والتجمعتات والصتالة فتي البيتوت
فإن يحصل لإلنسان ا جر في الب اء في مصال إاا صلى في مسجد
كال يحصل لت أجرانت تار الصتالة إاا ب تي
البيت حتى تطلع ال م
في مصال .

 -12متع انت تتار الوبتاء ومنتتع التجتتول والتجمعتات ومنتتع إقامتة الصتتالة فتتي
المساجد فإن يتترج أن تصتلى الجمعتة فتي البيتوت هت ارً وهتو قتول
جمهور العلماء وصدرت ب فتوش مراكز اإلفتاء في البالد اإلسالمية.
 -13الراج أن متع انت تار الوبتاء ومنتع التجتول والتجمعتات ومنتع إقامتة
الصالة في المساجد فإن يجوز إقامة صالة العيد في البيوت جماعة
وتصلى كهيئتها ركعتين بالتكبيرات وبدون خطبة .
 -14تجوز صتالة الجنتازة فتي البيتوت والم تابر وكتال تجتوز صتالة البائتب
على الموتى من قبل أقاربهم في البيوت.
 -15أوصتتتي بتكثيتتتف البحتتتو والدراستتتات حتتتول هتتتا النازلتتتة الف هيتتتة فتتتي
الجانبين الطبي والف هي.
والحمد لل رب العالمين.
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المصادر والمراجع
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-11

ال رآن الكريم.
اإلحكتتام تتر أصتتول ا حكتتام عبتتدالرحمن بتتن قاستتم الحنبلتتي الطبعتتة
الثانية 2407-ه.
ا با والن ائر عبدالرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي ال تافعي
دار الكتب العلمية –الطبعة ا ولى 2422هت2110م.
إرواء البليل في تخريف أحادي منار السبيل محمتد بتن ناصتر ا لبتاني
المكتب اإلسالمي -لبنان-بيروت-الطبعة الثانية 2405ه2185-م.
اإلستتتتتتاكار أبو عمتتتتتر يوستتتتتف بتتتتتن عبتتتتتداهلل بتتتتتن عبتتتتتدالبر ال رطبتتتتتي
تح يق:سالم عطا محمد علي معوض دار الكتتب العلميتة -بيتروت -
الطبعة ا ولى 2412ه1000-م.
ا عتتتالم خيتتتر التتتدين محمتتتود بتتتن علتتتي الزركلتتتي دار العلتتتم للماليتتتين
الطبعة الخامسة ع ر 1001م.
ا م ال افعي أبو عبد الل محمتد بتن إدريت ال تافعي دار المعرفتة -
بدون طبعة –سنة الن ر 2420هت.
اإلنصاف في معرفة الراجع متن الختالف عتالء التدين أبتو الحستن علتي
المتترداوي الحنبلتتي دار إحيتتاء التت ار العربتتي – الطبعتتة الثانيتتة تتتتت بتتدون
تاريخ.
أحكام ال رآن لل ا اي أبي بكر بن العربتي محمتد بتن عبتداهلل راجتع
أصول وخرج حاديث وعلق علي  :محمد عبد ال تادر عطتا دار الكتتب
العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الثالثة 2414هت1003-م.
اختالف ا ئمة العلماء يحيى بن هبيرة ال يباني بتح يق :السيد يوسف
أحمد – دار الكتب العلمية – لبنان – بيروت -الطبعة ا ولتى 2413هتت
 1001م.إر تتاد الستتاري ل تتر صتتحي البختتاري أحمتتد بتتن محمتتد بتتن أبتتي بكتتر
ال ستتطالني – المطبعتتة الكبتترش ا ميريتتة – مصتتر – الطبعتتة الستتابعة -
2313هت .
أسنى المطالب في ر روض الطالب يخ اإلسالم زكريا ا نصتاري
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-16
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تح يق :د .محمد محمد تامر – دار الكتتب العلميتة – بيتروت – الطبعتة
ا ولى2411 -هت 1000 -م.
تتتهاب التتتدين ال رافتتتي
أنتتوار البتتتروق فتتتي أنتتواء الفتتتروق أبتتتو العبتتا
المالكي عالم الكتب-بدون طبعة -وبدون تاريخ .
إمامة الصبي هيثم بن فهد الرومي مجلة الدراسات اإلسالمية جامعتة
المل سعود المجلد  11العدد 2من ص  35-27الريتاض 2438ه-
1027م.
ا وسط من السنن واالجماا واالختالف أبتو بكتر محمتد بتن إبتراهيم بتن
تح يق  :مجموعة من المح تين النا تر  :دار
المنار النيسابوري
الفال -الطبعة ا ولى 2430-ه1001-م.
البحر الرائق ر كنز الدقائق زين الدين إبراهيم بتن محمتد المعتروف
بتتابن نجتتيم المصتتري دار الكتتتاب اإلستتالمي – الطبعتتة الثانيتتة – بتتدون
تاريخ .
بدائع الصنائع عالء التدين ابتن مستعود الكاستاني دار الكتتب العلميتة
– الطبعة الثانية – 2407هت 2187 -م.
بدايتتة المجتهتتد ونهايتتة الم تصتتد أبتتو الوليتتد محمتتد بتتن ر تتد ال رطبتتي
ال هير بابن ر د الحفيد مطبعة مصطفي البابي وأوالد -مصر-الطبعة
الرابعة 2315-ه2175-م.
بتتتتتتتتتال المجهتتتتتتتتتود فتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتنن أبتتتتتتتتتي داود خليتتتتتتتتتل أحمتتتتتتتتتد
السهارنفوري النا ر :مركز ال يخ الندوي للبحتو والدراستات اإلستالمية
الهند -الطبعة ا ولى 2417-ه1007-م.البيتتتان والتحصتتتيل أبتتتو الوليتتتد محمتتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن ر تتتد ال رطبتتتتي
تح يق:محمد حجي وآخرون النا ر :دار البترب اإلستالمي -دم تق-
سوريا -الطبعة ا ولى 2435-ه1024-م.
التاج واالكليتل محمتد بتن يوستف بتن أبتي ال استم بتن يوستف البرنتاطي
المالكي دار الكتب العلمية .
تبيين الح ائق ر كنز الدقائق عثمان بن علي بن محجن فخر الدين
الزيلعتتي الحنفتتي المطبعتتة الكبتترش ا ميريتتة – بتوالق  -ال تتاهرة الطبعتتة
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-28
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-31

ا ولى – 2323هت.
تحفتتة المحتتتاج فتتي تتر المنهتتاج أحمتتد بتتن محمتتد بتتن علتتي بتتن حجتتر
الهيثمي المكتبة التجارية الكبرش بمصر  -الطبعة بتدون  -عتام الن تر
2357هت 2183 -م.
التعليق الكبير في المسائل الخالفية بين ا ئمة أبتو يعلتى الفتراء محمتد
بتتتتتتن الحستتتتتتين الببتتتتتتدادي الحنبلي تح يق:محمتتتتتتد بتتتتتتن فهتتتتتتد الفتتتتتتري
النا تتر :دار النتتوادر -دم تتتق-ستتوريا -الطبعتتة ا ولتتتى 2435-ه-
1024م.
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي ال ران محمد بن جرير بن
جعفر الطبري تح يق :د .عبد اهلل بن عبد المحستن التركتي دار هجتر
للطباعة  .الطبعة ا ولى – 2411هت 1002 -م.
التلخيص الحبيتر فتي تختريف أحاديت الرافعتي الكبيتر أبتو الفاتل أحمتد
بتتتتتن حجتتتتتر العستتتتت الني تح يتتتتتق :أبتتتتتو عاصتتتتتم حستتتتتن بتتتتتن عبتتتتتا
النا ر :مؤسسة قرطبة -مصر-الطبعة ا ولى 2427-ه2115-م.
التمهيد لمافي الموطأمن المعاني وا سانيد أبو عمر يوسف بن عبتدالبر
ال رطبي تح يق:مصتتتتطفى بتتتتن أحمتتتتد العلتتتتوي النا تتتتر :وزارة ا وقتتتتاف
وال ؤؤن اإلسالمية -المبرب -عام الن ر 2387ه.
التنبيتتت فتتتي الف تتت ال تتتافعي تتتتأليف أبتتتي استتتحاق إبتتتراهيم بتتتن علتتتي
ال يرازي عالم الكتب – الطبعة بدون.
تنبيتتت ال تتتارئ لت ويتتتة مااتتتعف ا لبتتتاني عبتتتداهلل بتتتن محمتتتد التتتدويف
النا ر :دار العليان -بريدة -الطبعة ا ولى 2422ه21110 -م.
تن ي التح يق في أحادي التعليق م التدين محمتد بتن عبتدالهادي
الحنبلي تح يق :سامي بن محمد الجنابي دار الن ر :أاواء السلف –
الرياض – الطبعة ا ولى 2418ه1007-م .
تن تتي التح يتتق فتتي أحادي ت التعليتتق تتم التتدين أبتتو عبتتداهلل محمتتد
التتاهبي تح يق:مصتتطفى أبتتو البتتيط النا تتر :دار التتوطن-الريتتاض -
الطبعة ا ولى 2412ه1000-م.
تهايب اللبة محمد بن أحمد الهروي تح يق :محمد بن عتوض مرعتب
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دار احياء الت ار العربي – بيروت – الطبعة ا ولى 1002م .
جتتتتتامع ا صتتتتتول فتتتتتي أحاديتتتتت الرستتتتتول مجتتتتتد التتتتتدين بتتتتتن ا ثيتتتتتر
تح يق:عبدال ادر ا رناؤؤط النا ر :مكتبة الحلواني -مطبعة المال -
الطبعة ا ولى 2381-ه2171-م.
الجتتتوهرة النيتتترة علتتتى مختصتتتر ال تتتدوري أبتتتو بكتتتر بتتتن علتتتي الزبيتتتدي
الحنفي المطبعة الخيرية -الطبعة ا ولى 2311ه.
حا تتية ابتتن عابتتدين = رد المحتتتار علتتى التتدار المختتتار ابتتن عابتتدين
محمد أمين بن عمر بن عابدين الدم ي الحنفتي دار الفكتر – بيتروت
– الطبعة الثانية 2421هت 2111 -م.
حا ية السندي على سنن ابن ماج محمتد بتن عبدالهتدي التتتوي نتور
الدين سندي النا ر :دار الجيل -بيروت-بدون طبعة .
حا تتتية الصتتتاوي علتتتى ال تتتر الصتتتبير أبتتتو العبتتتا أحمتتتد الحلتتتواني
ال هير بالصتاوي المتالكي النا تر :دار المعتارف الطبعتة :بتدون طبعتة
 وبدون تاريخ .الحتتتاوي الكبيتتتر أبتتتي الحستتتن علتتتي بتتتن محمتتتد الببتتتدادي الم تتتهور
بالماوردي – دار الفكر – بيروت.
خالصة البدر المنير ابن المل ن سراج الدين أبو حفتص عمتر بتن علتى
ال تتافعي النا تتر  :مكتبتتة الر تتد للن تتر والتوزيتتع – الطبعتتة ا ولتتى -
2420ه2181-م.
الخالفيتتتتتات للبيه تتتتتي تح يتتتتتق :م تتتتتهور ال ستتتتتلمان النا تتتتتر :دار
العصيمي -الطبعة ا ولى 2424-ه2114-م.
الدراية في تخريف أحادي الهداية أبو الفال أحمتد بتن علتي بتن حجتر
العس ت الني تح يتتق :الستتيد عبتتداهلل المتتدني النا تتر  :دار المعرفتتة -
بيروت .
الدر المنثور في التفستير بالمتأثور عبتدالرحمن بتن أبتي بكتر الستيوطي
تح يتتتتق:مركز هجتتتتر للبحتتتتو النا تتتتر  :دار هجتتتتر -ال تتتتاهرة -ستتتتنة
2414ه.
درر الحكام ر قرر ا حكام محمد بن فرامرز بتن علتي ال تهير بمتال
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خسرو دار إحياء الكتب العربية .
تتهاب التتدين أحمتتد بتتن إدري ت المتتالكي ال تتهير
التتاخيرة أبتتي العبتتا
بتال رافي تح يتق :محمتد حجتي و ستعيد قتراب دار البترب اإلستتالمي –
بيروت الطبعة ا ولى 2114م.
اخيتتترة الع بتتتى فتتتي تتتر المجتبتتتى محمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن آدم الولتتتوي
النا تتتتر  :دار المعتتتتراج الدوليتتتتة للن تتتتر -الطبعتتتتة ا ولتتتتى 2427ه-
2117م
رختتتتص المتتتتريض ال تتتترعية المتعل تتتتة بالصتتتتالة وتطبي اتهتتتتا المعاصتتتترة
إستتماعيل بتتن قتتازي مرحبتتا م تتال ن تتر فتتي موقتتع المستتلم 27محتترم
24440ه.
التتتروض المربتتتع منصتتتور البهتتتوتي الحنبلتتتي النا تتتر :دار المؤيتتتد -
مؤسسة الرسالة .
رواة الطالبين وعمدة المفتين أبو زكريا محيي الدين يحيى بتن ترف
النووي تح يتق :زهيتر ال تاويف المكتتب اإلستالمي – بيتروت الطبعتة
الثالثة 2421هت 2112 /م.
زاد المعتتاد فتتي هتتدي خيتتر العبتتاد محمتتد بتتن أبتتي بكتتر ابتتن قتتيم الجوزيتتة
مؤسسة الرسالة -بيروت -الطبعة السابعة والع رون2425-ه.
سنن أبي داود أبو داود سليمان بن ا ع السجستاني تح يق:محمد
محيي الدين عبدالحميد النا ر :المكتبة العصرية -صيدا -بيروت .
سنن الترمتاي محمتد بتن عيستى الترمتاي تح يتق :أحمتد محمتد تاكر
النا تتتر  :تتتركة ومطبعتتتة مصتتتطفى البتتتابي الحلبتتتي -مصتتتر-الطبعتتتة
الثانية 2315:ه.
ستتتنن التتتدارقطني أبتتتي الحستتتن علتتتي بتتتن عمتتتر بتتتن أحمتتتد بتتتن دينتتتار
الببدادي تح يق :عيب ا رناؤوط و حسن عبد المنعم لبي مؤسسة
الرسالة بيروت لبنان الطبعة :ا ولى 2414هت 1004 -م.
سنن النسائي أبو عبدالرحمن أحمد بن عيب الخرستاني النستائي دار
الكتب العلمية – بيروت -الطبعة ا ولى 2422ه2112-م .
الستتنن الكبتترش للبيه تتي أبتتوبكر أحمتتد بتتن الحستتين البيه تتي النا تتر :
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مجل دائرة المعارف الن امية -الهند -الطبعة ا ولى 2344-ه.
سنن ابن ماج أبو عبتداهلل ال زوينتي تح يتق :محمتد فتؤاد عبتدالباقي
النا ر  :دار احياء الكتب العربية .
تتتر التل تتتين أبتتتو عبتتتداهلل محمتتتد المتتتالكي تح يق:محمتتتد المختتتتار
السالمي النا ر :دار البرب اإلسالمي -الطبعة ا ولى 1008-م.
تتر الزرك تتي تتم التتدين محمتتد الزرك تتي الحنبلتتي النا تتر  :دار
العبيكان – الطبعة ا ولى 2423-ه2113-م.
تتتتر الزرقتتتتاني علتتتتى الموطأ محمدعبتتتتدالباقي بتتتتن يوستتتتف الزرقتتتتاني
تح يق:ط عبتدالرؤؤف ستعد النا تر :مكتبت الث افتة الدينيتة -ال تاهرة
الطبعة ا ولى 2414-ه1003-م.تتتر صتتتحي البختتتاري البتتتن بطتتتال أبتتتو الحستتتن علتتتي بتتتن خلتتتف بتتتن
عبتتدالمل تح يتتق :أبتتو تمتتيم ياستتر بتتن إب تراهيم دار الن تتر  :مكتب ت
الر د -السعودية -الرياض -الطبعة الثانية 2413-ه1003-م.
ر صحي مسلم للنووي أبو زكريا محيي الدين النووي النا تر :دار
احياء الت ار العربي -بيروت -الطبعة الثانية 2311-م.
ال تتر الكبيتتر علتتى متتتن الم نتتع عبتتد التترحمن بتتن محمتتد بتتن أحمتتد بتتن
قدامتتتة الم دستتتي دار الكتتتتاب العربتتتي للن تتتر والتوزيتتتع أ تتترف علتتتى
طباعت  :محمد ر يد راا صاحب المنار.
ر مختصر خليل محمد بن عبد الل الخر ي دار الفكتر للطباعتة –
بيروت الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ال ر الممتع على زاد المست نع محمد بن صتال بتن محمتد العثيمتين
دار ابن الجوزي الطبعة  :ا ولى 2411هت.
ر منتهى اإلرادات منصور البهوتي الحنبلي النا ر :عالم الكتتب -
الطبعة ا ولى 2424ه2113-م.
صتحي البختاري = الجتامع المستند الصتحي متن أمتور رستول اللت 
محمد بن إسماعيل أبي عبد اهلل البخاري تح يق :محمد زهير بن ناصر
الناصر النا ر :دار طوق النجاة – الطبعة ا ولى 2411هت.
صتتحي الترقيتتب والترهيتتب محمتتد بتتن ناصتتر ا لبتتاني مكتبتتة المعتتارف
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للن ر والتوزيع -المملكة -الطبعة ا ولى-2412 -ه 1000م.
صتتتتحي ابتتتتن حبتتتتان محمتتتتد بتتتتن حبتتتتان التتتتدارمي تح يتتتتق :تتتتعيب
ا رناؤوط النا تتتتتر :مؤسستتتتتة الرستتتتتالة -بيتتتتتروت -الطبعتتتتتة الثانيتتتتتة-
2424ه2113-م.
صتتتتتحي ابتتتتتن خزيمتتتتتة أبتتتتتو بكتتتتتر محمتتتتتد بتتتتتن إستتتتتحاق بتتتتتن خزيمتتتتتة
النيسابوري تح يق:محمدمصطفى ا ع مي النا ر:المكتب اإلستالمي -
بيروت .
صحي مسلم = المسند الصحي بن ل العدل عن العتدل إلتى رستول اللت
 أبتتتي الحستتتين مستتتلم بتتتن الحجتتتاج ال تتتيري النيستتتابوري تح يتتتق:
مجموعتتتة متتتن المح تتتين دار الجيتتتل -بيتتتروت – الطبعتتتة مصتتتورة متتتن
الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 2334هت
اتتتعيف ستتتنن أبتتتي داود محمتتتد ناصتتتر التتتدين ا لبتتتاني أ تتترف علتتتى
طباعت ت والتعليتتق علي ت  :زهيتتر ال تتاويف المكتتتب اإلستتالمي -بيتتروت
الطبعة ا ولى 2422هت 2112 -م.
الطتتب النبتتوي أبتتو نعتتيم أحمتتد بتتن عبتتداهلل ا صبهاني تح يق:مصتتطفى
خار النا ر :دار ابن حزم -الطبعة ا ولى 1007-م.
العنايتتة تتر الهدايتتة محمتتد بتتن محمتتد الرومتتي النا تتر :دار الفكتتر -
بدون طبعة -بدون تاريخ .
عمتتتدة ال تتتارئ تتتر صتتتحي البختتتاري أبتتتو محمتتتد بتتتدر التتتدين العينتتتي
النا ر :دار احياء الت ار العربي -بيروت.
عتتون المعبتتود تتر ستتنن أبتتي داود محمتتد أ تترف بتتن أميتتر علتتي بتتن
حيدرالع يم آبادي النا ر  :المكتبتة الستلفية -المدينتة المنتورة -الطبعتة
الثانية 2388-ه2178-م.
فتتتاوش اللجنتتة الدائمتتة جمتتع وترتيتتب أحمتتد بتتن عبتتد التترزاق التتدويف
النا ر :رئاسة إدارة البحو العلمية واالفتاء.
فتاوش السبكي أبو الحسن ت ي الدين السبكي النا ر :دار المعارف .
الفتاوش الهندية لجنة علمتاء برئاستة ن تام التدين البلختي النا تر :دار
الفكر -الطبعة الثانية 2320-ه.
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فت الباري البن حجر أحمد بن علي بن حجر العس الني النا تر :دار
المعرفة -بيروت 2371-ه.
فتتتت البتتتاري البتتتن رجتتتب زيتتتن التتتدين عبتتتدالرحمن بتتتن رجتتتب الحنبلتتتي
تح يق:محمتتود تتعبان عبدالم صتتود وآختترون النا تتر :مكتبتتة البربتتاء
ا ثرية -المدينة النبوية -الطبعة ا ولى2427 -ه2117-م.
فت ال دير كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمتام دار
الفكر -الطبعة :بدون -وبدون تاريخ .
فتتت التتودود تتر ستتنن أبتتي داود أبتتو الحستتن الستتندي تح يق:محمتتد
زكي الحتولي النا تر :مكتبتة لينت -مصتر-الطبعتة ا ولتى2432 -ه-
1020م.
الفتتتتروا محمتتتتد بتتتتن مفلتتتت بتتتتن مفتتتترج الحنبلتتتتي تح يق:عبتتتتداهلل بتتتتن
عبدالمحستتتتن التركتتتتي النا تتتتتر :مؤسستتتتة الرستتتتتالة -الطبعتتتتة ا ولتتتتتى
2414ه1003-م.
الف المنهجي على ماهب اإلمام ال تافعي مصتطفى الختن و مصتطفى
الببتتا و علتتي ال تتربجي دار ال لتتم للطباعتتة – دم تتق الطبعتتة الرابعتتة
2423هت 2111 -م.
فيض ال دير ر الجامع الصبير زين الدين محمد بتن علتي بتن زيتن
العابتتدين النا تتر :المكتبتتة التجاري ت الكبتترش -مصتتر-الطبعتتة ا ولتتى -
2357ه.
ال امو المحيط مجد الدين ابن طاهر محمد بن يع وب الفيروزآبتادي
تح يتتق :مكتتتب تح يتتق التتت ار  .النا تتر :مؤسستتة الرستتالة – بيتتروت-
لبنان -الطبعة الثامنة.
الكافي في ف اإلمام أحمد أبي محمد موفق الدين عبد اللت بتن قدامتة
الم دسي دار الكتب العلمية الطبعة ا ولى 2424هت 2114 -م.
ك تتاف ال نتتاا عتتن متتتن اإلقنتتاا منصتتور بتتن يتتون بتتن صتتال التتدين
البهوتي الحنبلي دار الكتب العلمية بيروت.
لسان العرب محمد بن مكرم بن علي بن من ور اإلفري ي دار صادر-
بيروت -الطبعة الثالثة 2424هت
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دار

المبدا في ر الم نع إبراهيم بتن محمتد بتن عبتد اللت بتن مفلت
الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة ا ولى 2428هت 2117 -م.
المبسوط محمتد بتن أحمتد بتن أبتي ستهل تم التدين السرخستي دار
المعرفتتتتة – بيتتتتروت الطبعتتتتة  :بتتتتدون – تتتتتاريخ الن تتتتر2424 :هتتتتت-
2113م.
مجلتتة مجمتتع الف ت اإلستتالمي تصتتدر عتتن من متتة المتتؤتمر اإلستتالمي
بجدة.
مجمتتع ا نهتتر فتتي تتر ملت تتى ا بحتتتر عبتتد التترحمن بتتن محمتتد بتتتن
سليمان المدعو ب يخي زاد دار إحياء التت ار العربتي -الطبعتة :بتدون
طبعة وبدون تاريخ.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائتد أبتو الحستن نتور التدين علتي بتن أبتي بكتر
الهيثمتتي تح يتتق :حستتام التتدين الم دستتي النا تتر:مكتبة الم دستتي -
ال اهرة -عام الن ر 2424:ه2114-م.
المجموا ر المهاب أبي زكريا محيي الدين يحيى بن رف النتووي
دار الفكر الطبعة :بدون.
مجموا الفتاوش ت ي الدين أبي العبا أحمد بن عبتد الحلتيم بتن تيميتة
الحراني تح يق :عبد الرحمن بن محمد بتن قاستم .نا تر :مجمتع الملت
فهد عام الن ر 2427هت.
مجمتتوا فتتتاوش ابتتن بتتاز عبتتد العزيتتز بتتن عبداللت بتتن بتتاز أ تترف علتتى
جمع وطبع  :محمد بن سعد ال ويعر.
مجمتتوا فتتتاوش ورس تائل ابتتن عثيمتتين محمتتد بتتن صتتال بتتن عثيمتتين
المكتب ال املة .
المحكم والمحيط ا ع م أبتو الحستن علتي المرستي تح يق:عبدالحميتد
الهنتتتتتداوي النا تتتتتر:دار الكتتتتتتب العلميتتتتتة -بيتتتتتروت-الطبعتتتتتة ا ولتتتتتى
2412ه1000-م.
المحرر فتي الف ت علتى متاهب االمتام أحمتد عبدالستالم بتن عبتداهلل بتن
تيمي تة الحرانتتي النا تتر :مكتبتتة المعتتارف -الريتتاض-الطبعتتة الثانيتتة -
2404ه2184-م.
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المحلى باآلثار أبو محمد علي بن أحمد بن حتزم ال تاهري النا تر:دار
الفكر -بيروت-الطبعة :بدون-وبدون تاريخ .
المحيط البرهتاني فتي الف ت النعمتاني أبتو المعتالي برهتان التدين محمتود
البختتاري الحنفي تح يق:عبتتدالكريم الجنتتدي النا تتر :دار الكتتتب العلميتتة
بيروت-لبنان -الطبعة ا ولى 2414ه1004-م.مختار الصحا زين الدين محمد الحنفي الرازي تح يق:يوستف ال تيخ
محمتتد النا تتر :المكتبتتة العصتترية التتدار النمواجيتتة -بيتتروت-صتتيدا-
الطبعة الخامسة 2410-ه2111-م.
المدونة لالمام مال بن أن بن مال بن عتامر ا صتبحي دار الكتتب
العلمية -الطبع ا ولى 2425هت2114 -م.
مرقتتاة المفتتاتي تتر م تتكاة المصتتابي علتتي أبتتو الحستتن نتتور التتدين
ال اري النا ر :دار الفكر -بيروت-لبنان – الطبعة ا ولى 2411-ه-
1001م.
المستتتال فتتتي تتتر الموطأ محمتتتد بتتتن عبتتتداهلل أبتتتو بكتتتر بتتتن العربتتتي
النا ر :دار البرب اإلسالمي -الطبعة ا ولى – 2418ه1007-م.
المستدر على الصحيحين أبو عبداهلل الحاكم النيسابوري النا ر :دار
المعرفة -بيروت .
مستتند أحمتتد بتتن حنبتتل لالمتتام أحمتتد بتتن حنبتتل أبتتو عبتتد اهلل ال تتيباني
تح يق :مكتب البحو بجمعية المكنز النا ر :جمعة المكنز اإلسالمي.
الطبعة ا ولى 2432هت.
م كاة المصابي محمد بن عبداهلل الخطيب العمري تح يق :محمد بتن
ناصتتر ا لبتتاني النا تتر :المكتتتب اإلستتالمي -بيتتروت-الطبعتتة الثالثتتة -
2185ه.
مصنف عبدالرزاق أبو بكر عبدالرزاق الصنعاني تح يق:حبيب الرحمن
ا ع متتتتي النا تتتتتر :المجلتتتتت العلمتتتتتي -الهنتتتتتد -الطبعتتتتتة الثانيتتتتتة -
2403ه.
مصتتنف ابتتن أبتتي تتيبة أبتتي بكتتر عبتتد اللت بتتن محمتتد بتتن أبتتي تتيبة.
تح يق :محمد عوامة طبعة الدار السلفية الهندية ال ديمة.
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المطلع على ألفا الم نع محمد بتن أبتي الفتت بتن أبتي الفاتل البعلتي
تح يق:محمتتتود االرناؤوط النا تتتر مكتبتتتة الستتتوادي للتوزيتتتع -الطبعتتتة
ا ولى 2413-ه1003-م.
المعجم الكبير سليمان بن أحمد الطبراني تح يق:حمدي بن عبدالمجيد
السلفي دار الن ر ::مكتبة ابن تيمية -ال اهرة -الطبعة الثانية .
معجم اللبة العربية المعاصرة د.أحمد مختار عبدالحميد عمتر بمستاعدة
فريتتتق عمتتتل النا تتتر :عتتتالم المكتتتتب -الطبعتتتة ا ولتتتتى – 2411ه-
1008م.
دار
معجتتم لبتتة الف هتتاء محمتتد روا قلعجتتي و حامتتد صتتادق قنتتب
النفائ للطباعة الطبعة الثانية 2408هت2188 -م.
معجتتتم المصتتتطلحات وا لفتتتا الف هيتتتة مجمتتتود عبتتتدالرحمن عبتتتدالمنعم
النا ر :دار الفايلة .
المبنتي أبتي محمتتد موفتق التدين عبتتد اللت بتن قدامتتة الم دستي مكتبتتة
ال اهرة الطبعة :بدون طبعة -تاريخ الن ر 2388هت2178 -م.
مبني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا المنهاج م الدين محمتد بتن
أحمد ال ربيني ال افعي النا تر:دار الكتتب العلميتة -الطبعتة ا ولتى -
2114-2425م.
م تايي اللبتة أحمتتد بتن فتار بتتن زكريتا الترازي تح يتتق :عبتد الستتالم
محمد هارون .دار الفكر عام الن ر 2311هت2171 -م.
المنت ى ر الموطأ أبو الوليد ال رطبي الباجي المالكي النا تر:مطبعة
السعادة -مصر-الطبعة ا ولى 2331-ه.
من الجليل ر مختصرخليل محمد بن أحمد بن علتيف النا تر :دار
الفكتتتتر -بيتتتتروت-الطبعتتتتة :بتتتتدون طبعتتتتة -تتتتتاريخ الن تتتتر 2401:ه-
2181م.
المنهتتل العتتاب المتتورود تتر ستتنن أبتتي داود محمتتود محمتتد الستتبكي
تح يتتق:أمين محمتتود النا تتر :مطبعتتة االستتت امة -ال تتاهرة-مصتتر -
الطبعة ا ولى 2352-ه2353-ه.
الموسوعة الطبية الحديثة عدد من الباحثين-المكتبة ال املة .
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 -122الموستتوعة الف هيتتة الكويتيتتة وزارة ا وقتتاف وال تتؤون اإلستتالمية دار
السالستتتل -الكويتتتت -الطبعتتتة ا ولتتتى2404 -ه-والطبعتتتة الثانيتتتة -
 2417ه.
 -123المواف تتتات إبتتتراهيم بتتتن موستتتى ال تتتاطبي تح يق:أبو عبدهم تتتهور ال
سلمان النا ر :دار ابن عفان -الطبعة – ا ولى 2427ه2117-م.
 -124مواهب الجليل في ر مختصر خليل م التدين أبتو عبتداهلل محمتد
المعتتتروف بالحطتتتاب المتتتالكي النا تتتر  :دار الفكتتتر -الطبعتتتة الثالثتتتة -
2421ه2111-م.
 -125موطتتتأ مالتتت االمتتتام مالتتت بتتتن أنتتت ا صتتتبحي تح يق:عبتتتدالوهاب
عبداللطيف النا ر :المكتب العلمية -الطبعة الثانية .
 -126نصتتتتتتتب الرايتتتتتتتة جمتتتتتتتال التتتتتتتدين الزيلعتتتتتتتي تح يق:محمتتتتتتتد عوامتتتتتتتة
النا تتر :مؤسستتة الريتتان -بيتتروت-لبنتتان-الطبعتتة ا ولتتى2428-ه-
2118م.
 -127نهاية المحتاج إلى ر المنهاج تم التدين محمتد بتن أبتي العبتا
أحمد الرملي دار الفكر – بيروت -الطبعة .ط أخيرة2404 -هت.
 -128نيتتتتتل ا وطتتتتتار محمتتتتتد بتتتتتن علتتتتتي ال تتتتتوكاني تح يق:عصتتتتتام التتتتتدين
الصبابطي النا تتتر:دار الحتتتدي -مصتتتر -الطبعتتتة ا ولتتتى – 2423ه-
2113م.
 -129الواا في ر الخرقي عبدالرحمن بن عمر بن أبتي ال استم البصتري
تح يق:عبتتدالمل بتتتن عبتتداهلل بتتتن دهتتيف النا تتتر :دار حاتتترموت -
الطبعة ا ولى2412-ه.
تتم التتدين أحمتتد بتتن محمتتد البرمكتتي
 -131وفيتتات االعيتتان أبتتي العبتتا
دار صتادر – بيتروت -لبنتان –الطبعتة االولتى
تح يق :احستان عبتا
2172م.
مواقع االنترنت :
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2- https://www.emaratalyoum.com/localsection/other/20
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4- https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D9%85%
D8%B1%D9%83%D8%B2
5- http://iswy.co/e46s1
6- https://ar.islamway.net/fatwa/
7- http://binothaimeen.net/content/8233
8- https://sh-albarrak.com/article/17275.
9- http://yasaloonak.net/2020/03/%D9%84%D8%A7
10- http://yasaloonak.net/2020/03/%D9%84%D8%A7
11- https://twasul.info/1503659/%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%83%D9%85
12- https://www.aljazirah.com/2020/20200518/ln15.htm
13- https://www.skynewsarabia.com/varieties/
14- https://www.albayan.ae/across-the-uae/newsand-reports/2020-04-20-1.3836188
15- https://www.eremnews.com/news/arabworld/saudi-
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