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 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٥/١٠/١٤٤١(قدم للنشر يف 

) المستجد، أصبح من covid-19مع تأثر العالم كله بجائحة انتشار فيروس كورونا ( :المستخلص

) covid-19الضروري سد الحاجة المعرفية يف نازلة مهمة نتجت عن جائحة انتشار فيـروس كورونـا (

ستجد، وهي أثر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن األوبئـة يف صـالة العيـدين، بمـا يحقـق الموازنـة بـين الم

الحفاظ على مكانة صالة العيد كشعيرة من الشعائر والمحافظة على أرواح الناس، والتـي ُتعتـرب مـن 

الضـــروريات الخمـــس، فجـــاء هـــذا البحـــث الـــذي انـــتهج المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والمـــنهج 

وقد خلـص البحـث إلـى أن التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن األوبئـة مشـروعة مـأمور هبـا يف  تنباطي.االس

ــاس مــن الصــالة يف  ــع الن ــة حــال من ــوت مــع الخطب ــد يف البي ــه يشــرع إقامــة صــالة العي الشــريعة، وأن

لـك المصليات والمساجد، وأنه ال بأس بتعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صالة العيد، وال يؤثر ذ

يف صــحة الصــالة، وجــواز اإليمــاء بالســجود إذا اضــطر المصــلون أن يــؤدوا صــالة العيــد يف أرضــية 

موبوءة، وأنه ال حرج يف تباعد الصفوف بعضها عن بعض، وعدم تحقيق تراص المصلين يف الصف، 

ومــن توصــيات البحــث  حيــث يكــون هنــاك مســافة يســيرة بــين المصــلين إذا اقتضــت الحاجــة ذلــك.

ودراسة آثار جائحة كورونا، ومحاولة االستفادة منها بما يخـدم اإلسـالم والمسـلمين، ضرورة رصد 

وتكثيف الجهود البحثية الشرعية فيما يتعلق باألوبئة، لكثـرة النـوازل فيهـا، ومواكبـة آخـر التطـورات 

مـاعي يف الطبية المتعلقة بجوائح األوبئة، فإهنا متغيرة باستمرار، ويوصي الباحث بإبراز االجتهاد الج

 هذه النوازل من خالل الهيئات الشرعية والمؤتمرات.

 .تدابير وقائية، جائحة كورونا، أوبئة ،: صالة العيدينالكلمات المفتاحية
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Abstract: With the whole world affected by the outbreak of the novel (covid-19) 
virus, it became necessary to meet the needed information in an important issue 
resulting from the pandemic of the spread of the novel (covid-19) virus, which is the 
effect of medical preventive measures for epidemics in the Eid prayer, thus achieving 
The balance between preserving the status of Eid prayer as a ritual and preserving the 
souls of people, which is one of the five necessities , came this research, which 
adopted the descriptive and analytical approach and deductive approach. 

The research concluded that the medical preventive measures for epidemics are 
legitimate by Sharia, and that it is prescribed to perform Eid prayers at home with the 
sermon if people are prevented from praying in the Eid prayer places and mosques, 
and that it is okay to sterilize hands with medical sterilizers before the Eid prayer, and 
this does not affect the validity of the prayer, and it is permissible to nod with 
prostration if the worshipers are obliged to perform the Eid prayer on an infested 
floor, and that there is nothing wrong with leaving gaps between rows, and leaving 
small gaps between worshippers in the same row if the need arises. 

Among the recommendations of the research is the need to monitor and study the 
effects of the corona virus pandemic, and try to benefit from it in a way that serves 
Islam and Muslims, and intensify legitimate research efforts in connection with 
epidemics, due to the large number of new issues related to epidemics, and to keep 
abreast of the latest medical developments related to epidemics, they are constantly 
changing, and the researcher recommends highlighting the collective diligence in 
these new issues Through legitimate bodies and conferences. 
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  الُمقّدمة

 

إن الحمــد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ومــن 

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه 

 :أما بعد .وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  إّال اهللا وحده ال شريك له

فقد اجتاح العاَلَم كله جائحٌة هزت أركان القـارات والـدول، وجعلـت العـالم يف 

حالة ارتباك وذهول، وكان لها العديد من اآلثار، وهي جائحة انتشـار فيـروس كورونـا 

)covid-19 المســــتجد، فقــــد امــــتألت المشــــايف بالمرضــــى، وُعّطلــــت المــــدارس (

جامعات، وتوقفت الدوائر الحكومية والشـركات، ممـا أّدى إلـى ظـروٍف اسـتثنائية وال

 تستدعي البحث والدراسة.

ومن أهم مستتبعات هذه الجائحة وجود جملٍة مـن التـدابير الوقائيـة الطبيـة التـي 

علـى الوقايـة مـن األوبئـة، والتـي أوصـت هبـا الجهـات  - بعد حفـظ اهللا تعـالى -تعين 

وهي مهمة بال شك، لكن لها آثاًرا كثيرة علـى جملـٍة مـن العبـادات،  الطبية المختصة،

كالصالة والزكاة وغيرها، مما ُتعّد به نازلة بحق، ويجب أن ُتتناول بالبحث والدراسة، 

ومن هنا أحببت أن أتناول هذه النازلـة بالدراسـة، يف جانـب مهـم مـن العبـادات، وهـو 

ث دراسـة أثـر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن صالة العيد، لـذا فقـد تناولـت يف هـذا البحـ

 األوبئة على صالة العيد.

 أهمية البحث:* 

تكمــن أهميــة البحــث يف أنــه متعلــق بنازلــة مــن النــوازل المعاصــرة، وهــي نازلــة 

) المستجد، وتأثير هذه الجائحـة علـى عبـادة عظيمـة وهـي covid-19فيروس كورونا (
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ر اإلسـالم العظيمـة، التـي أولتهـا الشـريعة عبادة صـالة العيـد، فصـالة العيـد مـن شـعائ

 اإلسالمية أهمية عظمى.

 ومن أهمية هذا البحث أنه لم يسبق أن ُبحث سابًقا حسب اطالع الباحث.

 أهداف البحث:* 

 يهدف هذا البحث إلى التالي:

يف نازلة مهمة نتجت عن جائحة انتشار فيروس كورونا  المعرفيةسد الحاجة  -١

)covid-19وهي أثر التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة يف صالة العيد.) المستجد ، 

علـى مكانـة صـالة العيـد كشـعيرة مـن الشـعائر، وبـين  الحفـاظالموازنة بـين  -٢

 المحافظة على أرواح الناس، وُيعترب ذلك من الضروريات الخمس. 

 إبراز سعة الفقه اإلسالمي وشموله واستيعابه لكافة الظروف والنوازل. -٣

تزويد هيئات اإلفتاء يف الدول اإلسالمية ببحث يعينهم على إصدار الفتـاوى  -٤

 يف مثل هذه النوازل.

 إشكالية الدراسة:* 

 إشكالية البحث وتساؤالته التي يسعى لإلجابة عنها هي:

 الطبية عن األوبئة؟ وما هي أنواعها؟ الوقائيةما التدابير  -١

 لطبية عن األوبئة يف الفقه اإلسالمي؟التدابير الوقائية ا شرعيةما مدى  -٢

 الكلي ومنع التجول على فقه صالة العيد؟  الحظرما أثر  -٣

 العيد يف البيوت يف حالة الحظر الكلي ومنع التجول؟ وما صفتها؟ صالةما حكم  - ٤

الوقائية الطبية على فقه صالة العيد إذا أقيمت خارج البيـوت؟  التدابيرما أثر  -٥

 رعي فيها؟ وما الحكم الش
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 الدراسات السابقة:* 

لم أقف على بحث سابق يف خصوص موضـوع أثـر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن 

األوبئــة يف فقــه صــالة العيــدين، ولكــن وجــدُت بحوًثــا تناولــت مواضــيع مقاربــة لهــذا 

 الموضوع، منها 

ــر -١ ــام األم ــوان: أحك ــتير بعن ــالة ماجس ــالمي، رس ــه اإلس ــة يف الفق اض المعدي

ة سنث: عبد اإلله السيف، مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز بن سعود بالرياض، لباحل

، وهي غير منشورة، وردت أحكـام الصـالة يف الفصـل األول مـن م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥

الرسالة، وقد تضمنت ثالثة مسائل فقط، وهي: حكم ترك المصاب بالمرض المعدي 

ان خاص هبم للعبادة يف المسجد جعل مك :لصالة الجماعة والجمعة، والمسألة الثانية

 حكم إمامة المصاب بالمرض المعدي. :أو يف البلد، والمسألة الثالثة

ولم تتطرق الرسالة للمسائل المتعلقة بأثر التدابير الطبية عن األوبئة يف فقه صالة 

 العيدين.

ــة  -٢ ــة فقهي ــا، دراس ــروس كورون ــة بفي ــالة المتعلق ــوازل الص ــوان: ن ــث بعن بح

ــة الشــريعة تأصــيلية، للــد ــد الــرحمن حمــود المطيــري، وهــو منشــور يف مجل كتور عب

والدراسات اإلسالمية الصادرة عـن كليـة الشـريعة بجامعـة الكويـت، عـدد شـهر مـايو 

م، وقد تضمن البحث ثالثة مباحث، المبحث األول: تأصـيل وتقعيـد وتحريـر ٢٠٢٠

ا، المبحـث محل النزاع يف حكم تعليـق الصـلوات يف المسـاجد بسـبب جائحـة كورونـ

الثاين: أقوال المعاصرين يف حكم تعليق الصلوات يف المساجد بسبب جائحـة كورونـا 

ــلوات يف  ــق الص ــم تعلي ــث يف حك ــار للباح ــول المخت ــث: الق ــث الثال ــتهم، المبح وأدل

 المساجد بسب بجائحة كورونا ومناقشة األدلة.
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ات يف ويظهر من البحث اقتصـاره علـى نازلـة واحـدة، وهـي نازلـة تعليـق الصـلو

 المساجد بسبب جائحة كورونا، ولم يتطرق لمسائل صالة العيدين.

بحث بعنوان: أحكام تعليق الصلوات يف المساجد لمواجهة جائحـة كورونـا  -٣

المســتجد، للــدكتورة آالء عــادل العبيــد، وهــو منشــور يف مجلــة الشــريعة والدراســات 

م، وقـد ٢٠٢٠شـهر مـايو اإلسالمية الصادرة عن كلية الشريعة بجامعة الكويت، عـدد 

تضمن البحث ثالثة مباحث، المبحث األول: مدخل إلـى موضـوع الدراسـة، تضـمن 

الكالم عن العـدوى واألمـراض المعديـة والوبـاء، والمبحـث الثـاين: مـدی مشـروعية 

تعليق الصلوات يف المساجد بسبب فيروس كورونـا، والمبحـث الثالـث: حكـم إقامـة 

 د تعليقها يف المساجد.الجمع والجماعات يف البيوت عن

ولم يتناول البحث المسائل المتعلقة بأثر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن األوبئـة يف 

 فقه صالة العيدين.

 منهجية البحث:* 

سار البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل مالحظـة الباحـث 

 فقه صالة العيد. ) المستجد وتأثيرها علىcovid-19لجائحة انتشار فيروس كرونا (

كما سار البحث كـذلك علـى المـنهج االسـتنباطي، مـن خـالل اسـتنباط الحكـم 

الشــرعي لهــذه النازلــة المعاصــرة، وانتهــاج مبــدأ التخــريج الفقهــي علــى منصوصــات 

 األئمة.

  وفيمــا يتعلــق بالمســائل الخالفيــة التمهيديــة التــي لــم تــدخل يف صــلب المســألة 

أدلة األقوال ومناقشتها إال بقدر ما يخدم المسألة المـراد المراد بحثها ال يذكر الباحث 

 بحثها.
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 خطة البحث:* 

 .المبحث األول: مفهوم التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة وأنواعها ومشروعيتها 

 .المطلب األول: مفهوم التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة 

 ن األوبئة.المطلب الثاين: أنواع التدابير الوقائية الطبية ع 

  .المطلب الثالث: مشروعية التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة 

 .المبحث الثاين: أثر الحظر الكلي ومنع التجول على فقه صالة العيد 

 .المطلب األول: الحكم التكليفي لصالة العيد 

 .المطلب الثاين: حكم صالة العيد يف البيوت يف حالة الحظر الكلي ومنع التجول 

 الثالث: صفة صالة العيد يف البيوت. المطلب 

 :مناقشة االستدالل على عدم الخطبة بأثر أنس المطلب الرابع . 

  المبحث الثالث: أثر التدابير الوقائية الطبية على فقه صالة العيد إذا أقيمـت خـارج

 البيوت. 

 .المطلب األول: حكم تعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صالة العيد 

 ين: حكم صالة العيد يف األرضية الموبوءة.المطلب الثا 

 .المطلب الثالث: حكم التباعد وعدم اتصال الصفوف يف صالة العيد 

 وفيها نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة. 

فأســـأل اهللا العلـــي العظـــيم أن ينفـــع هبـــذا البحـــث الباحـــث والقـــارئ وعمـــوم 

 .المسلمين

* * * 
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  األول المبحث

  ومشروعيتها وأنواعها األوبئة عن الطبية الوقائية التدابير مفهوم

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: مفهوم التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة.* 

، قـال أبـو هـالل )٢(والتـدبير لغـة هـو النظـر يف عاقبـة األمـر ،)١(التدابير جمـع تـدبير

وأصـله مـن  التدبير هو تقويم األمر على ما يكون فيـه صـالح عاقبتـه،« :العسكري 

 أعقابـهالدبر، وأدبار األمور عواقبها وآخر كل شيء دبره وفالن يتدبر أمره أي ينظـر يف 

 .)٣(»ليصلحه على ما يصلحها

وكلمة الوقائية مشتقة من الوقاية، والواو والقاف والياء: كلمة واحدة تـدل علـى دفـع 

 .)٥(اية بالكسر، أي َحِفظهوَوقاُه اهللا ِوق ،)٤(شيء عن شيء بغيره، والوقاية: ما يقي الشيء

، وأرض وبيئـة ووبيـة )٦(فهـو المـرض العـام - بالقصر والمـد والهمـز -أما الوباء 

 .)٧(وموبوءة كثر مرضها

                                           
 .)١/٧٢٠أحمد مختار عبد الحميد ( .معجم اللغة العربية المعاصرة، د   )١(

 .)٢/٢٧(بادي، مادة: دبر آالقاموس المحيط، للفيروز   )٢(

 .)١٩١الفروق اللغوية، للعسكري (ص   )٣(

 .)٦/١٣١مقاييس اللغة، البن فارس، مادة: وقى (  )٤(

 .)٦/٢٥٢٧الصحاح، للجوهري، مادة: وقى (   )٥(

 .)٤/١٠١فتح الباري، البن حجر (   )٦(

ــرزي (ص   )٧( ــرب، للمط ــب المع ــرب يف ترتي ــر،٤٧٥المغ ــديث واألث ــب الح ــة يف غري    =)؛ النهاي
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٨٧٥ 

 :وفّسر بعض العلماء الوبـاء بالطـاعون، فقـال الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي 

 .)١(»الوباء مهموز: الطاعون، وهو أيًضا كل مرض عام«

لما كان الطاعون يكثر يف الوبـاء، « فقال: ين اإلمام ابن القيم وقد وّفق بين القول

ويف البالد الوبيئة، ُعـرب عنـه بالوبـاء، كمـا قـال الخليـل: الوبـاء الطـاعون، وقيـل: هـو كـل 

والطـاعون عموًمـا وخصوًصـا، فكـل طـاعون وبـاء،  والتحقيق أن بين الوبـاء مرض يعم،

 .)٢(»مة أعم من الطاعون فإنه واحد منهاوليس كل وباٍء طاعونا، وكذلك األمراض العا

هـو مـرض يعـم الكثيـر مـن « الوباء بقولـه: وقد فّسر اإلمام أبو الوليد الباجي 

الناس يف جهة من الجهات دون غيرها بخالف المعتاد من أحوال النـاس وأمراضـهم، 

ــاس  ــراض الن ــإن أم ــات ف ــائر األوق ــالف س ــدا بخ ــا واح ــا مرض ــهم غالب ــون مرض ويك

 .)٣(»مختلفة

والصحيح الذي قاله المحققون أنـه « فقال: ووافقه على ذلك اإلمام النووي 

إلــى آخــر  )٤(»..مــرض الكثيــرين مــن النــاس يف جهــة مــن األرض دون ســائر الجهــات

 تعريف الباجي.

 .)٥(يف شرحه على صحيح مسلم ونقله أيًضا مقًرا له القاضي عياض 

                                           
 .)٥/١٤٤ثير (البن األ=

 .)١/٨٩وانظر: لسان العرب، البن منظور، مادة: وبأ ( )؛٤/٣٤٣كتاب العين، للخليل (   )١(

 .)٤/٣٥زاد المعاد يف هدي خير العباد، البن القيم (   )٢(

 .)٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )٣(

 .)١٤/٢٠٤شرح صحيح مسلم، للنووي (   )٤(

 .)٧/١٣٢م، للقاضي عياض (إكمال المعلم بفوائد مسل   )٥(
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٨٧٦  

ئــة: فهــي اإلجــراءات واالحــرتازات أمــا معنــى التــدابير الوقائيــة الطبيــة عــن األوب

الُمتخذة للحد من انتشار األوبئة يف بلد ما، سواء اتخذت صفة اإللـزام مـن الدولـة، أو 

 لم تتخذ صفة اإللزام.

* * * 
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٨٧٧ 

 المطلب الثاين: أنواع التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة.* 

نـوع الوبـاء، ومـدى التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة كثيرة، وتختلف بـاختالف 

انتشاره وخطورته، ولكنني سأذكر هنا بعضها ممـا لـه اتصـال بموضـوع البحـث، وهـو 

 تأثيرها على فقه الصالة، فمن هذه التدابير:

 ):Quarantineالحجر الصحي ( -١

الحجر يف اللغة المنـع، والحـاء والجـيم والـراء أصـل واحـد مطـرد، وهـو المنـع  

ل: َحَجــَر عليــه القاضــي َيْحُجــُر َحْجــرًا: إذا منعــه مــن وٌيقــا ،)١(واإلحاطــة علــى الشــيء

 .)٢(التصرف يف ماله

أما الحجر الصحي عند األطبـاء فهـو: الحـد مـن تحركـات الـذين اختلطـوا بمـن 

 .)٣(ُأصيب بمرض ساٍر، خالل فرتة القابلية للعدوى 

تنقـيح اللـوائح « وقد جـاء يف مـذكرة صـادرة عـن منظمـة الصـحة العالميـة بعنـوان:

تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضـى، ُيشـتبه « تعريف الحجر بما نصه: »لصحية الدوليةا

يف إصـابتهم، أو أمتعـة أو حاويـات أو وسـائل نقـل أو بضـائع يشـتبه يف إصـابتها، وفصـل 

هؤالء األشخاص عن غيرهم، فـصل األمتعة أو الحاويات أو وسـائل النقـل أو البضـائع 

 .)٤(»لولة دون إمكانيـة انتـشار العدوى أو التلوثعن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحي

وهذا الحجر على درجات، وقد يصل إلـى حظـر التجـول كليـًة بمنـع النـاس مـن 

                                           
 .)٢/١٣٨مقاييس اللغة، البن فارس، مادة: حجر (   )١(

 .)٢/٦٢٣الصحاح، للجوهري، مادة: حجر (  )٢(

 .)٧٠٤الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد كنعان (ص   )٣(

 .)٩تنقيح اللوائح الصحية الدولية، مذكرة صادرة عن منظمة الصحة العالمية (ص   )٤(
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٨٧٨  

 الخروج من منازلها.

 االجتماعي، وإغالق األماكن العامة: التباعد -٢

من التدابير الواقية التي تتخـذها الدولـة يف حـاالت األوبئـة التباعـد االجتمـاعي، 

إجـراء احـرتازي يقصـد بـه االبتعـاد عـن األشـخاص المحيطـين قـدر المسـتطاع، وهو 

بحيث تتالشى فرص انتقال العدوى وانتشـار الفيروسـات المسـببة لألمـراض بصـورة 

 أكرب.

وعلى مستوى المجتمع، يكون التباعد االجتماعي من خـالل إغـالق المـدارس 

جائحــة فيــروس كرونــا  وأمــاكن العمــل وإلغــاء األنشــطة االجتماعيــة، كمــا حصــل يف

)covid-19 :حيث اتخذت الدول تدابير صارمة للحد من انتشار هذا الفيـروس، منهـا (

تعطيل المدارس والجامعات، تعطيل الـدوائر الحكوميـة، إغـالق المطـارات وإيقـاف 

 .)١(رحالت الطيران، إغالق األسواق والمجمعات التجارية، وكذلك إغالق المساجد

 ):isolation( العزل -٣

العــزل يف اللغــة التنحيــة، والعــين والــزاء والــالم أصــل صــحيح يــدل علــى تنحيــة 

وإمالة، تقول: َعَزَل اإلنساُن الشيء يعزله، إذا نّحاه يف جانـب، وهـو بمعـزل ويف معـزل 

 .)٢(من أصحابه، أي يف ناحية عنهم

) من الناحية الطبيـة يعنـي: عـزل المـريض بـالمرض المعـدي isolationوالعزل (

ــين الجــر )٣(ألصــّحاء، لتجنــب نقــل العــدوى يف المجتمــععــن ا . فظهــر الفــرق بينــه وب

                                           
 /https://www.webteb.com/articlesلطبي موقع طب ا   )١(

 .)٤/٣٠٧مقاييس اللغة، البن فارس (   )٢(

 .)٧٠٣انظر: الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد كنعان (ص   )٣(
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٨٧٩ 

الصحيح، حيث إن الحجر الحد من تحركات األصـحاء الـذين اختلطـوا بمـن ُأصـيب 

 بمرض ساٍر، أما العزل فهو الحد من تحركات المريض نفسه.

 ):Personal Protective Equipment) (PPEالحماية الشخصية ( معدات -٤

لمعدات أو الوسائل المستخدمة للسالمة المهنية الطبية، وتشمل المالبـس هي ا

والخوذ والنظارات الواقية والكمامات الطبية، أو أي معدات أخـرى ُمصـّممة لحمايـة 

 جسد مرتديها من اإلصابات أو العدوى.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أن يتلقى عاملو الرعاية الصحية الـذين يأخـذون 

المؤكـدة  ١٩-وحة أنفية أو بلعومية من المرضى المصابين بعدوى كوفيدعّينات ممس

أو المشتبه فيها، تدريب� جيدًا على هذا اإلجـراء الطبـي وأن يرتـدوا رداء نظيفـ� طويـل 

األكمام غير معقم وكمامة طبيـة وحمايـة للعينـين (واقـي الوجـه أو النظـارات الواقيـة) 

 . )١(وقفازات

* * * 

                                           
 /https://www.who.int/ar/emergencies/diseasesالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية    )١(
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٨٨٠  

 التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة.  مشروعية: المطلب الثالث* 

الشـك أن األوبئـة فيهـا ضـرر علـى النـاس، والشـريعة تقـرر أن الضـرر يجـب أن 

 .)١()ال َضَرَر وال ِضَرار( :ُيزال، كما قال النبي 

وقد نشأ عن هذا الحديث إحدى القواعد الفقهية الخمس الكربى، حيث إن كل 

الفساد والظلم بعد وقوعه عـن الضـروريات الخمـس التـي ما هو متعلق بدفع الضرر و

 هي: الدين، والنسب، والنفس، والمال، والعقل، متفرع عنها.

وهذه القاعدة تفيد وجـوب إزالـة الضـرر بعـد وقوعـه، فالضـرر باعتبـاره مفسـدة 

يجــب رفعــه وإزالتــه إذا وقــع، كمــا يجــب دفعــه قبــل وقوعــه؛ ألن إبقــاء الضــرر إبقــاء 

 للمفسدة.

ما يؤدي إلـى إزالـة الضـرر فهـو مشـروع مـأمور بـه شـرًعا، ومـن ذلـك هـذه فكل 

 التدابير الوقائية الطبية عن األوبئة.

    ويستدل أيًضا على مشروعية هذه التدابير بقول اهللا سبحانه تعالى:  

                                                

                                           

                                               

                                               

    :١٠٢[النساء[. 

                                           
، والحـديث ضـعفه غيـُر واحـد مـن ديث ابن عباس )، من ح٥/٥٥واه أحمد يف مسنده (ر   )١(

» التمهيـــد«األئمـــة، ومـــنهم الحـــافظ ابـــن عبـــد الـــرب، ولكنـــه صـــّحح معنـــاه، حيـــث قـــال يف 

 .»وأما معنى هذا الحديث فصحيح يف األصول«): ٢٠/١٥٧(
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٨٨١ 

دلت اآلية على وجوب الحـذر عـن العـدو، فيـدل علـى « :قال الفخر الرازي 

وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، وهبـذا الطريـق كـان اإلقـدام علـى العـالج 

بالدواء والعالج باليد واالحرتاز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجبـا 

 .)١(»واهللا أعلم

  كذلك على مشروعيتها قوله تعالى:ومما ُيستدل             

                 :٢٠[النمل [. 

يف هـــذه اآليـــة دليـــل علـــى تفقـــد اإلمـــام أحـــوال رعيتـــه، « :قـــال القرطبـــي  

َف علـى سـليمان حالـه، والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيـف لـم يخـ

فكيف بعظام الملك، ويرحم اهللا عمر فإنه كـان علـى سـيرته، قـال: لـو أن سـخلة علـى 

شـاطئ الفــرات أخــذها الـذئب ليســأل عنهــا عمـر، فمــا ظنــك بـوال تــذهب علــى يديــه 

 . )٢(»البلدان، وتضيع الرعية ويضيع الرعيان

تدابير العـزل والحجـر وُيستدل لها كذلك من السنة النبوية، فمما ُيستدل به على 

 الصحي األحاديث التالية:

خـرج إلـى الشـام، حتـى  أن عمر بن الخطاب  عن عبد اهللا بن عباس  -١

لقيه أهل األجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخربوه أن الوباء قد  )٣(إذا كان بَسْرغ

                                           
يف اللبـاب يف  )، وبنحو كالمـه قـال ابـن عـادل الحنبلـي ١١/٢٠٧مفاتيح الغيب، للرازي (   )١(

 ).٦/٦١٣لكتاب (علوم ا

 .)١٣/١٧٨الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي (   )٢(

َسْرغ: بفتح أّوله، وسكون ثانيه ثّم غين معجمة، أّول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثـة وتبـوك    )٣(

 =)، قلـت: وهـي اليـوم داخـل٣/٢١١من منازل حاّج الشام. انظر: معجـم البلـدان، ليـاقوت (
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٨٨٢  

 وقع بالشام.

وهتم، فاستشـارهم، ادع لي المهـاجرين األولـين فـدع«قال ابن عباس فقال عمر: 

قد خرجـت ألمـر وال نـرى  :وأخربهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم

وال نـرى أن  أن ترجع عنه، وقال بعضهم معـك بقيـة النـاس وأصـحاب رسـول اهللا 

تقدمهم على هـذا الوبـاء فقـال: ارتفعـوا عنـي، ثـم قـال ادع لـي األنصـار فـدعوهتم لـه، 

ارتفعوا عني، ثم  :يل المهاجرين، واختلفوا كاختالفهم، فقالفاستشارهم، فسلكوا سب

قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهتم فلم يختلف 

فنادى عمر يف  ،نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء :عليه رجالن، فقالوا

عبيـدة بـن الجـراح: أفـراًرا مـن  الناس: إين مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبـو

فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكـره خالفـه، نعـم نفـر مـن  ؟قدر اهللا

قدر اهللا إلى قـدر اهللا، أرأيـت لـو كانـت لـك إبـل فهبطـت واديـا لـه عـدوتان، إحـداهما 

خصبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتهـا بقـدر اهللا، وإن رعيـت الجدبـة 

 رعيتها بقدر اهللا؟

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا يف بعض حاجته، فقال: إن عنـدي 

إذا سمعتم به بـأرض، فـال تقـدموا عليـه، (يقول:  من هذا علما، سمعت رسول اهللا 

، قال: فحمد اهللا عمر بن الخطاب ثم )وإذا وقع بأرض وأنتم هبا، فال تخرجوا فرارا منه

 .)١(»انصرف

                                           
 هاشمية.حدود المملكة األردنية ال=

ــاري (   )١( ــه، رواه البخ ــق علي ــب/ – ٧٩متف ــاب الط ــاعون/رقم:  - ٢٩كت ــذكر يف الط ــا ي ــاب م ب

 .)٢٢١٩باب الطاعون/رقم:  -٢١كتاب الطب/ -٢٦)، ومسلم (٥٣٩٧



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق اجلاسرد. 

  

٨٨٣ 

أنـه سـأل أسـامة بـن زيـد: مـاذا سـمعت مـن  سـعد بـن أبـي وقـاص  نوع -٢

الطــاعون رجــز، أو ( :يف الطــاعون؟ فقــال أســامة: قــال رســول اهللا  رســول اهللا 

عذاب ُأرسل على بني إسرائيل، أو على من كان قـبلكم، فـإذا سـمعتم بـه بـأرض، فـال 

 . )١()تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا، فال تخرجوا فرارا منه

قال الطربي: يف حديث سعد: فيه الداللة على أن على « :قال اإلمام ابن بطال 

المرء توقي المكاره قبل وقوعها، وتجنب األشـياء المخوفـة قبـل هجومهـا، وأن عليـه 

هنـى مـن لـم يكـن يف أرض الوبـاء عـن  الصرب وترك الجزع بعد نزولها، وذلـك أنـه 

فيها عن الخروج منهـا بعـد وقوعـه فيهـا فـراًرا منـه، دخولها إذا وقع فيها، وهنى من هو 

 .)٢(»فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من األمور سبيله يف ذلك سبيل الطاعون

قال: كـان يف وفـد ثقيـف رجـل مجـذوم،  وعن عمرو بن الشريد عن أبيه  -٣

 .)٣()إنا قد بايعناك فارجع( :فأرسل إليه النبي 

ال يـوردن ( :أبا هريرة بعد يقول: قال النبـي  أنه سمع وعن أبي سلمة  -٤

 .)٤()ممرض على مصح

                                           
ــاري (   )١( ــه، رواه البخ ــق علي ــب/ – ٧٩متف ــاب الط ــاعون/رقم:  - ٢٩كت ــذكر يف الط ــا ي ــاب م ب

 .)٢٢١٨الطاعون/رقم: باب  -٢١كتاب الطب/ -٢٦)، ومسلم (٥٣٩٦

 .)٩/٤٢٣شرح صحيح البخاري، البن بطال (   )٢(

 .)٢٢٣١باب اجتناب المجذوم ونحوه/رقم:  - ٣٦كتاب السالم/ -٣٩رواه مسلم (   )٣(

)، ومســلم ٥٧٧١بــاب ال هامــة/رقم:  -٥٢كتــاب الطــب/ -٧٩متفــق عليــه، رواه البخــاري (   )٤(

رة، وال هامــة، وال صــفر، وال نــوء، وال بــاب ال عــدوى، وال طيــ - ٣٣كتــاب الســالم/ – ٣٩(

 .)٢٢٢١غول، وال يورد ممرض على مصح/رقم: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٨٤  

وزاد  ،)١()ال تديموا النظر إلى المجذومين( قال: عن ابن عباس، أن النبي  -٥

 .)٢()وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح( يف رواية

طع وجـوه وقد أحكمت السنة والحمد هللا كثيًرا ما ق« :قال اإلمام ابن عبدالرب 

االختالف، فال يجوز ألحد أن يقدم على موضع طاعون لم يكن ساكنًا فيه، وال يجوز 

 .)٣(»له الفرار عنه إذا كان قد نزل يف وطنه وموضع سكناه

وال يجــوز للجــذمى مخالطــة النــاس « :ولــذا قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

منعهم من مخالطة النـاس  عموًما، وال مخالطة أحد معين إال بإذنه، وعلى والة األمور

 لهم، بل يسكنون يف مكان مفرد لهم، ونحو ذلك، كمـا جـاءت بـه سـنة رسـول اهللا 

وخلفائه، وكما ذكره العلماء، وإذا امتنع ولي األمر مـن ذلـك، أو امتنـع المجـذوم أثـم 

 .)٤(»بذلك، وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق

* * * 

                                           
)، ٢٠٧٥) وأحمد يف المسند (٣٥٤٣باب الجذام/رقم:  - ٤٤رواه ابن ماجه (أبواب الطب/   )١(

): ١٠/١٥٩) وقـال الحـافظ ابـن حجـر يف فـتح البـاري (٢٨٩٧والطرباين يف المعجم الكبيـر (

اده الشيخ أحمد شاكر يف تحقيق المسند وقال األلباين يف سلسلة ، وصحح إسن»سنده ضعيف«

 .»وهذا إسناد حسن إن شاء اهللا تعالى«): ٣/٥٢األحاديث الصحيحة (

   ،المقصـــد العلــي يف زوائـــد أبــي يعلـــى الموصـــلي) – ١٥٨٨رواهــا أبـــو يعلــى الموصـــلي (   )٢(

ــم:  ــب (رق ــاب الط ــتغفري يف كت ــاس المس ــو العب ــا١٦٠وأب ــر: إتح ــرة )، وانظ ــرة المه ف الخي

)٤/٤٥١.( 

 .)٨/٢٥١االستذكار، البن عبدالرب (   )٣(

 .)٤٤١األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، البن اللحام البعلي (ص   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق اجلاسرد. 

  

٨٨٥ 

  الثاني المبحث

  العيد صالة فقه على التجول ومنع ليالك الحظر أثر

 

سبق أن عرفنا أن من أهم التدابير الوقائيـة عـن األوبئـة الحجـر الصـحي وإغـالق 

األماكن العامة، وال شك أن هذه التدابير تحول بين الناس وبين أداء صالة العيد حيث 

يف  كانوا يؤدهنا عادًة، يف المصليات والمساجد، وذلك يستدعي بيـان الحكـم الشـرعي

 مثل هذه الحالة.

 المطلب األول: الحكم التكليفي لصالة العيد.* 

قبل الشروع يف بيان الحكم الشرعي يف هذه النازلة ينبغـي بيـان الحكـم التكليفـي 

 لصالة العيد، فأقول:

 قد اختلف الفقهاء يف الحكم التكليفي لصالة العيد على ثالثة أقوال:

، ورواية عن اإلمام )١(، وهذا مذهب الحنفيةالقول األول: أهنا واجبة على األعيان

 .)٣(، اختارها شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية)٢(أحمد

وتجب صالة العيدين على أهـل األمصـار كمـا تجـب « :قال اإلمام الكاساين 

                                           
)، والهدايـة يف شـرح ١/١٦٥)، وتحفـة الفقهـاء، للسـمرقندي (٢/٣٧المبسوط للسرخسـي (  ) ١(

 ).١/٨٤يناين (بداية المبتدي، للمرغ

)، اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن الخـالف، ٢/٢١٣شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   )٢(

 .)٣/١٩٩)، والفروع، البن مفلح (٥/٣١٧للمرداوي (

ــي    )٣( ــن اللحــام البعل ــة، الب ــن تيمي ــة لشــيخ اإلســالم اب ــارات الفقهي ــة مــن االختي ــار العلمي األخب

 .)٢٣/١٦١)، وانظر: مجموع الفتاوى (١٢٣(ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٨٦  

 )١(»الجمعة

 .)٢(»وعنه: فرض عين، اختاره شيخنا« :قال اإلمام ابن مفلح 

، وروايـة عـن )٤(والمالكيـة )٣(، وهذا مذهب الشافعيةالقول الثاين: أهنا سنة مؤكدة

 .)٦(، وقول عند الحنفية اختاره السرخسي)٥(اإلمام أحمد

 .)٧(»هو عندنا سنة مؤكدة« :قال اإلمام القرايف المالكي 

 .)٨(»صالة العيدين سنة« :وقال اإلمام الشيرازي الشافعي 

ة، ولكنها من معالم الدين واألظهر أهنا سن« :وقال اإلمام السرخسي الحنفي 

 .)٩(»أخذها هدى وتركها ضاللة

                                           
 .)١/٢٧٥بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين (   )١(

 .)٣/١٩٩الفروع، البن مفلح (   )٢(

)، وأسنى المطالب يف شرح ٢/٤٨٢)، الحاوي الكبير، للماوردي (٥/٢المجموع، للنووي (   )٣(

 ).١/٢٧٩روض الطالب، لألنصاري (

)، واإلشـراف علـى نكـت ١/١٢٨دالرب (الكايف يف الفقه علـى مـذهب أهـل المدينـة، البـن عبـ   )٤(

 ).١/٣٩٦)، والشرح الكبير، للدردير (١/٣٤٢مسائل الخالف، للقاضي عبدالوهاب (

)، واإلنصاف يف معرفة الراجح مـن الخـالف، ٢/٢١٣شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   )٥(

 .)٣/١٩٩)، والفروع، البن مفلح (٥/٣١٧للمرداوي (

 .)٢/٣٧المبسوط، للسرخسي (   )٦(

 .)٢/٤١٧الذخيرة، للقرايف (   )٧(

 .)١/٢٢١المهذب يف فقة اإلمام الشافعي، للشيرازي (   )٨(

 .)٢/٣٧المبسوط، للسرخسي (   )٩(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق اجلاسرد. 

  

٨٨٧ 

، وقـول عنـد الشـافعية )١(القول الثالث: أهنا فرض كفايـة، وهـذا مـذهب الحنابلـة

 .)٢(اختاره أبو سعيد االصطخري

واظـب  (صالة العيدين، فرض كفايـة) ألنـه : «قال اإلمام منصور البهويت 

 .)٣(»عليهما حتى مات

ذهب أبو سعيد اإلصـطخري إلـى أهنـا مـن فـروض « :وردي وقال اإلمام الما

 .)٤(»الكفايات

 ولعل هذا أقرب األقوال.

ولنا، علـى وجوهبـا يف « وقد اختصر اإلمام موفق الدين ابن قدامة أدلة هذا بقوله:

 الجملة:

  أمر اهللا تعالى هبا، بقوله:            :٢[الكوثر[. 

 الوجوب. يقتضي واألمر -١

 على فعلها، وهذا دليل الوجوب.  النبي  ومداومة -٢

 من أعالم الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة. وألهنا -٣

لو لم تجب لم يجـب قتـال تاركيهـا، كسـائر السـنن، يحققـه أن القتـال  وألهنا -٤

 . )٥(»عقوبة ال تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب

                                           
ـــي (   )١( ـــر الخرق ـــى مختص ـــي عل ـــرح الزركش ـــويت ٢/٢١٣ش ـــى اإلرادات، للبه ـــرح منته )، وش

 .)١٦٠)، والروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهويت (ص١/٣٢٤(

 ).٥/٢)، والمجموع، للنووي (٢/٤٨٢ي الكبير، للماوردي (الحاو   )٢(

 .)١/٣٢٤شرح منتهى اإلرادات، للبهويت (   )٣(

 ).٢/٤٨٢الحاوي الكبير، للماوردي (   )٤(

 .)٢/٢٧٢المغني، البن قدامة (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٨٨  

ى أهنا ال تجب علـى األعيـان أهنـا ال يشـرع لهـا األذان، ولنا، عل« وقال قبل ذلك:

. وألهنـا لـو وجبـت علـى األعيـان لوجبـت .فلم تجب علـى األعيـان، كصـالة الجنـازة

 .)١(»خطبتها، ووجب استماعها كالجمعة

* * * 

                                           
 .)٢/٢٧٢المغني، البن قدامة (   )١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق اجلاسرد. 

  

٨٨٩ 

 المطلب الثاين: حكم صالة العيد يف البيوت يف حال الحظر الكلي.* 

 حظر الكلي ومنع التجول إلى قسمين:تنقسم البالد التي ُيطبق فيها ال

 القسم األول: بالد ُيقيم فيها اإلمام صالَة العيد.

ففي هذه البالد ال ُتعترب المسألة من النوازل، ألن الفقهاء قد نصوا على حكمهـا، 

 وقد اختلف العلماُء يف حكم من فاتته صالة العيد على أقوال:

 .)١(هذا مذهب الحنفيةالقول األول: أنه ال ُيشرع له أن يقضيها، و

وال شـيء علـى مـن فاتتـه صـالة العيـد مـع « :قال اإلمام السرخسـي الحنفـي 

: يصـلي وحـده كمـا يصـلي مـع اإلمـام، وهـذا غيـر صـحيح اإلمام وقال الشـافعي 

وما فعلها إال بالجماعة وال  فالصالة هبذه الصفة ما عرفت قربة إال بفعل رسول اهللا 

 .)٢(»صفة وإذا فاتت فليس لها خلفيجوز أداؤها إال بتلك ال

ومـن فاتتـه صـالة العيـد مـع اإلمـام لـم يقضـها ألن « :وقال اإلمام المرغيناين 

 .)٣(»الصالة هبذه الصفة لم تعرف قربة إال بشرائط ال تتم بالمنفرد

 . ولكنهم نصوا على جواز اإلتيان بصالة بدلها كصالة الضحى

أرأيـت الرجـل « :إلمـام أبـا حنيفـة فقد سأل اإلمام محمد بن الحسن شـيخه ا

فقـال:  »إن شاء فعـل وإن شـاء لـم يفعـل« فقال: »يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا؟

                                           
ــي (   )١( ــوط، للسرخس ــدو )،٢/٣٩المبس ــة المبت ــرح بداي ــة يف ش ــاين (الهداي )، ١/٨٥ي، للمرغين

 .)٢/٧٨والعناية شرح الهداية، للبابريت (

 ).٢/٣٩المبسوط، للسرخسي (   )٢(

 .)١/٨٥الهداية يف شرح بداية المبتدي، للمرغيناين (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٩٠  

 .)١(»قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ركعتين« ،»فكم يصلي إن أراد أن يصلي؟

ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء، وإن شاء أربعـا كصـالة « وقال السرخسي:

 .)٢(»الضحى

وعندنا هي صـالة ال تجـوز « موجًها هذه المسألة: وقال أكمل الدين البابريت 

قضـائها،  إقامتها إال بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فـإذا فاتـت عجـز عـن

فإن قيل: هي قائمة مقام صالة الضحى ولهذا ُتكره صالة الضحى قبل صالة العيد فإذا 

فاتت فإنه يصـير إلـى الظهـر، أجيـب: بأنـا إن  عجز عنها يصير إلى األصل كالجمعة إذا

سلمنا ذلك ال يضرنا ألنه إذا عجز عاد األمر إلى أصـل هـو صـالة الضـحى وهـي غيـر 

 .)٣(»واجبة فيتخير، ويف الجمعة إذا عجز عاد إلى أصل هو فرض فيلزمه أداؤه

وهذا مذهب جمهور أهـل  ،القول الثاين: ُيشرع لمن فاتته صالة العيد أن يقضيها

 .)٦(والحنابلة )٥(والشافعية )٤(لعلم من المالكيةا

                                           
 .)١/٣٧٥كتاب األصل، للشيباين (   )١(

 .)٢/٣٩المبسوط، للسرخسي (   )٢(

 .)٢/٧٨العناية شرح الهداية، للبابريت (   )٣(

)، وبلغـة السـالك ١/٢٦٥)، والكـايف يف فقـه أهـل المدينـة، البـن عبـدالرب (١/٢٤٦المدونة (   )٤(

 ).١/٥٣١ألقرب المسالك، للصاوي (

)، هنايــة المحتــاج إلــى ٥/٢٦)، المجمــوع، للنــووي (٢٧٥ -١/٢٧٤كتــاب األم، للشــافعي (   )٥(

 ).٢/٤٠١شرح المنهاج، للرملي (

)، والمغنـــي، للموفـــق ابـــن قدامـــة ١/١٠٨يعلـــى (شـــرح مختصـــر الخرقـــي، للقاضـــي أبـــي    )٦(

 ).٣/١٩٩)، والفروع، البن مفلح (٣/٢٨٤(
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٨٩١ 

أجمعت الصحابة يف الجملة على « :بل قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي 

 .)١(»أن صالة العيد ُتقضى إذا فاتت، وإنما اختلفوا يف كيفية القضاء

فقولهم: سنة عين؛ أي لمن يمكنه فعلها مع اإلمـام، « :قال الصاوي المالكي 

 .)٢(»فاتته لعذر أو غيره فتندب للزوالفإن 

 .)٣(»ويشرع قضاؤها متى شاء« :وقال الشمس الرملي الشافعي 

 وهذا هو القول المختار ال سيما يف مثل هذه الجائحة.

 القسم الثاين: بالد ال ُيقيم فيها اإلمام صالة العيد. 

علـى تعطيـل وقد بحثُت عن كالم صريٍح ألهل العلـم يف بيـان األحكـام المرتتبـة 

 :إال ما ورد من قول الشـيخ منصـور البهـويت  صالة العيد بالكلية يف بلد ما فلم أجد

(صلوا) العيد (من الغد قضاء) مطلقا لما روى أبو عمير بـن أنـس.. (وكـذا لـو مضـى «

، وظـاهر )٤(»أيام) ولم يعلموا بالعيد، أو لم يصـلوا لفتنـٍة ونحوهـا أو أخروهـا بـال عـذر

حي إلى أهنا قد تنطبق على نازلتنا هذه، لكن الـذي يظهـر خـالف ذلـك، هذه العبارة يو

بقولـه:  ألهنا واردة يف حالة عدم التحقـق مـن دخـول العيـد، كمـا وّجَههـا الخلـويت

، ثم علموا، فإن كان علمهم يعني: ولم يتحققوا فيها دخول العيدكذا لو مضى أيام، «و

 الغـد قضـاء، ويظهـر حينئـٍذ سـر قولـه يف النهار صلوا من حين علمـوا، وإال صـلوا مـن

                                           
 ).١/١٠٨شرح مختصر الخرقي، للقاضي أبي يعلى (   )١(

 .)١/٥٣١بلغة السالك ألقرب المسالك، للصاوي (   )٢(

 ).٢/٤٠١هناية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي (   )٣(

 ) وغيرهما.٣/٣٩٥)، وكذا يف كشاف القناع (١/٣٢٤يف شرح منتهى اإلرادات (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٩٢  

 .)١(»ويرتفع اإلشكاالن جميًعا »وكذا«

فلعل هـذا الخطـب الجلـل يحصـل فظهر أن هذه الصورة ال تنطبق على مسألتنا، 

 ألول مرة يف التاريخ، فنسأل اهللا العفو والعافية.

 وإذا ما بحثنا يف كالم الفقهاء عن أقـرب صـورة يمكـن أن ُتلحـق هبـا هـذه النازلـة

 سنجد أهنا ال تخرج عن إحدى الصور التالية:

 العيد الفائتة. صالةصورة قضاِء  -١

 الُقرى الصغيرة. أهلصورة صالِة  -٢

صورة صالِة غير المخاطبين بالخروج لصالة العيد أصـالة، أو مـن ال تجـب  -٣

 عليهم (عند القائلين بوجوهبا)، كالنساء والمسافرين ونحوهم.

 ضاء صالة العيد الفائتة ففيه نظر، لسببين:أما إلحاقها بصورة ق -

 : أن القضاء فرٌع عن األداء، فإن لم يوجد األداء فال قضاء.األول

: أنه ال يصح قياس األداء على القضاء، ألن مِن الفقهاء من فّرق يف األحكام الثاين

ــد  ــالة العي ــرتطوا ألداء ص ــذي اش ــة ال ــائها، كالحنابل ــين قض ــد وب ــالة العي ــين أداء ص ب

 ستيطان والعدد، بينما لم يشرتطوا ذلك يف القضاء فافرتقا.اال

أما إلحاقها بأهل القرى الصغيرة فمحتمل على اعتبـار أن البيـوت اآلن يف ظـل  -

الحظر الكلي أصبحت يف حكم المنفصلة عن بعضها، لكنه احتمال بعيد ال يخلـو مـن 

 تكّلف.

ين بـالخروج لهـا أصـالة ولعل األقرب إلحاق هذه النازلة بصالة غير المخـاطب -

                                           
 .)١/٥٠٢حاشية الخلويت على منتهى اإلرادات (    )١(
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٨٩٣ 

 أو من ال تجب عليهم (عند القائلين بوجوهبا)، كالنساء والمسافرين ونحوهم.

ـــال  ـــلم يف ك ـــاء، وأّن المس ـــا أداء ال قض ـــورتين يف أن كليهم ـــابه الص ـــك لتش وذل

 الصورتين غير مخاطب بالخروج لصالة العيد لُعْذره.

العدد واالستيطان كما قـال وحكُم صالِة العيد بالنسبة لهؤالء مبنية على اشرتاط 

المسـألة الثانيـة: صـالة النسـاء يف بيـوهتن يف المصـر، « :اإلمام ابن رجـب الحنبلـي 

وكــذلك المــريض ونحــوه، وهــذا مبنــي علــى أن صــالة العيــد: هــل يشــرتط لهــا العــدد 

 وإذن اإلمام، أم ال؟ واالستيطان

يتهــا علــى فمــن قــال: ال يشــرتط ذلــك جــوز للمــرأة أن تصــلي صــالة العيــد يف ب

وجهها، وكذلك المريض، بل يجيز ذلك لكل من تخلف يف بيته، أن يصلي كما يصلي 

اإلمام، وال سيما إن كان يقول مـع ذلـك أن صـالة العيـدين سـنة، كمـا يقولـه الشـافعي 

: فـإذا طلعـت الشـمس صـلى -يف المسـافر يدركـه األضـحى  -وغيره، وقـال الحسـن 

 ركعتين، ويضحي إن شاء.

ط لها العدد وإذن اإلمـام، فـال يـرى لمـن تخلـف يف بيتـه أن يصـلي وأما من يشرت

 ، على ما سبق.-أو أربًعا -صالة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير 

 : يصلين يف بيوهتن أربًعا.-يف النساء  -قال الثوري وإسحاق 

 .)١(»وعند أبي حنيفة وأصحابه: التقضى بحال، كما تقدم

 ون حكم الصالة يف البيوت على صفتها المعروفة على قولين:وبناء على ذلك يك

القول األول: ُتشرع صالة العيد يف البيوت على ِصفتها المعروفة، وهـذا مـذهب 

                                           
 .)٩/٨١فتح الباري، البن رجب (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٩٤  

 .)٣(، ورواية عن اإلمام أحمد)٢(، والشافعية)١(المالكية

ومن اْلُعْتبِيَّـة، روى أشـهب، عـن مالـك، قـال: « جاء يف كتاب النوادر والزيادات:

ُع يف صالة العيدين من تلزمه الجمعة، قال عيسى، عن اْبن اْلَقاِسِم: وإن شاء وإن ما ُيَجمِّ

من ال تلزمهم الجمعة أن ُيَصّلوهما بإمـام فعلـوا، ولكـن ال خطبـة علـيهم، وإن خطـب 

 .)٤(»فحسن، ولو تركوا الجمعة وهي عليهم، فعليهم أن ُيَصّلوا العيدين بخطبة وجماعة

وقال مطّرف وابن الماجشون يف كتـاب ابـن حبيـب: « : قال اللخمي المالكي

صالة العيدين سنة لجميع المسلمين النساء، والعبيد، والمسافرين، ومن عقل الصالة 

من الصبيان، ويلزم هـؤالء أن يصـلوها يف بيـوهتم وحيـث شـاؤوا وإن لـم يشـهدوها يف 

 .)٥(»جماعة

ر العيدين ممن تلزمه وال أرخص ألحد يف ترك حضو« :وقال اإلمام الشافعي 

                                           
ــرواين    )١( ــة مــن غيرهــا مــن األمهــات، البــن أبــي زيــد القي النــوادر والزيــادات علــى مــا يف المدون

 .)٢/٦٢٧، للخمي (التبصرة)، و١/٤٩٨(

ــاب األ   )٢( ــافعي (كت ــزين (٢٧٥ -١/٢٧٤م، للش ــر الم ــذهب ٨/١٢٥)، ومختص ــان يف م )، والبي

ــة االختصــار، للحصــني ٢/٦٤٩اإلمــام الشــافعي، للعمــراين ( ــة األخيــار يف حــل غاي )، وكفاي

 .)١٤٩(ص

)، والكايف يف فقه اإلمام ١/١٦١)، والمحرر، للمجد ابن تيمية (٣/١٩٩الفروع، البن مفلح (   )٣(

 .)١/٣٣٩امة (أحمد، للموفق ابن قد

ــرواين    )٤( ــة مــن غيرهــا مــن األمهــات، البــن أبــي زيــد القي النــوادر والزيــادات علــى مــا يف المدون

)١/٤٩٨(. 

 .)٢/٦٢٧التبصرة، للخمي (   )٥(
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٨٩٥ 

الجمعة، وأحب إلي أن ُيصلى العيدان والكسوف بالبادية التي ال جمعة فيها، وتصليها 

 .)١(»مكانه ألنه ليس بإحالة فرض، وال ُأحب ألحٍد تركها المرأة يف بيتها، والعبد يف

ويصلي العيدين المنفرد يف بيته والمسافر « :ونقل المزين عن اإلمام الشافعي 

 .)٢(»د والمرأةوالعب

يجوز فعلها لكل واحـٍد؛ ألهنـا صـالة نفـل، فاسـتوى فيهـا الحـر « وقال العمراين:

 .)٣(»والعبد، والرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، كصالة االستسقاء، وسائر النوافل

ــة  ــن قدام ــق اب ــال الموف ــد « :وق ــافر، والعب ــرد والمس ــليها المنف ــة، يص والثاني

ا قول الحسن والشافعي، ألنه ليس من شرطها االستيطان والنساء، على كل حال، وهذ

 .)٤(»فلم يكن من شرطها الجماعة، كالنوافل

وال يشـرتط لصـحتها االسـتيطان، « أيًضا: وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة 

 .)٥(»وال العدد

وعنـه: ال، « عـن هـذه الروايـة: وقال اإلمام شهاب الدين الُعسكري الحنبلـي 

 .)٦(»لكايف وابن تميم وغيرهما، ولعله أظهرجزم به يف ا

القول الثاين: ال ُتشرع صالهتا يف البيـوت علـى صـفتها المعروفـة، وهـذا مـذهب 

                                           
 .)٢٧٥ -١/٢٧٤كتاب األم، للشافعي (   )١(

 .)٨/١٢٥مختصر المزين (   )٢(

 .)٢/٦٤٩البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين (   )٣(

 .)٣/٢٨٧المغني، للموفق ابن قدامة (   )٤(

 .)١/٣٣٩الكايف يف فقه اإلمام أحمد، للموفق ابن قدامة (   )٥(

 .)١/٤٠٩المنهج الصحيح، للعسكري (   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٩٦  

 .)٢(، والمعتمد عند الحنابلة)١(الحنفية

أما عند الحنفية فال تصـلى صـالة العيـد يف البيـوت، ألن مـن شـرطها إذن اإلمـام 

 كصالة الجمعة.

 .)٣(»أما اإلمام فشرط عندنا لما ذكرنا يف صالة الجمعة« :قال اإلمام الكاساين 

وأما عند الحنابلة يف المعتمد فُيشرتط لصحة أدائها العدد، وهو أربعون رجًال من 

 أهل وجوب الجمعة، فإن ُوجدوا صّحت صالة العيد.

(ومـن شـروطها) أي صـالة العيـدين: دخـول (وقـت) « :قـال اإلمـام البهـويت 

(وعـدد الجمعـة)  وافق يف حجه عيًدا ولم يصله استيطان) ألنه كسائر المؤقتات (و

 .)٤(»فال تقام إال حيث تقام الجمعة، ألهنا ذات خطبة راتبة أشبهتها

، فإن هذه نازلـة لـم يسـبق وأحرى القولين باألخذ يف نازلتنا هذه هو القول األول

كمـا  -لد، التـي هـي حصولها، واألخذ بالقول الثاين مآله إلى تعطيل صالة العيد يف الب

من أعظم شعائر اإلسالم والناس يجتمعون لها أعظم « :-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ال خالف يف أن « :وقال اإلمام ابن دقيق العيد  ،)٥(»من الجمعة وقد شرع فيها التكبير

صالة العيدين من الشعائر المطلوبـة شـرعا. وقـد تـواتر هبـا النقـل الـذي يقطـع العـذر، 

                                           
 .)٢/١٧٥)، وحاشية ابن عابدين (١/٢٧٥بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين (   )١(

ـــة (   )٢( ـــن قدام ـــق اب ـــي، للموف )، ١/٣٢٥رح منتهـــى اإلرادات، للبهـــويت ()، وشـــ٣/٢٨٧المغن

 .)١٦٢)، والروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهويت (ص٣/١٩٩والفروع، البن مفلح (

 .)١/٢٧٥بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين (   )٣(

 .)١/٣٢٥شرح منتهى اإلرادات، للبهويت (   )٤(

 .)٢٣/١٦١مجموع الفتاوى (   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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٨٩٧ 

 .)١( »عن أخبار اآلحاد ويغني

* * * 

                                           
 .)١/٣٤٠شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد ( إحكام األحكام   )١(

فإن قيل: قـد ُعّطلـت صـالة الجمعـة، وهـي فـرض باإلجمـاع، فلمـاذا ال ُتعطـل صـالة العيـد؟   

 فالجواب أن يقال: الفرق من وجهين:

ــن    ــى أي مــذهب م األول: أن صــالة الجمعــة ال تصــح يف البيــت ألقــل مــن أربعــين رجــًال عل

 التي ذهب إلى صحتها يف البيوت مذاهب معتربة. المذاهب، بخالف صالة العيد

 الثاين: أن صالة الجمعة ُيصلى بدلها صالة الظهر، أما صالة العيد فال بدل لها.  



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٨٩٨  

 المطلب الثالث: صفة صالة العيد يف البيوت.* 

أما صفة صالة العيد يف البيوت، فقد سـبق تفصـيل المسـألة وتقسـيم الـبالد التـي 

ُيطبق فيها الحظر الكلي ومنع التجول إلى قسمين، أما القسم األول: وهـو الـبالد التـي 

د تقرر أن صالة العيد فيها تعترب قضاًء، وبناًء على ذلك ُيقيم فيها اإلمام صالَة العيد، فق

فهي ليست من النوازل، فقد فّصل العلمـاء قـديًما حكـم قضـاء صـالة العيـد، لـذا فلـن 

 أطيل القول يف هذه المسألة.

الفائتة على أقوال كثيـرة، لّخصـها  صفة قضاء صالة العيدفقد اختلف العلماء يف 

 واختلفوا فيمن تفوته صالة العيد مع اإلمام: « بقوله: أبو الوليد ابن رشد 

 ، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود. يصلي أربًعافقال قوم: 

اإلمـام ركعتـين يكـرب فيهمـا نحـو تكبيـره  على صفة صـالةوقال قوم: بل يقضيها 

 ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور. 

 .هما وال يكرب تكبيرة العيدبل ركعتين فقط ال يجهر فيوقال قوم: 

إن صلى اإلمام يف المصلى صلى ركعتين، وإن صلى يف غير المصلى  وقال قوم:

 . )١(صلى أربع ركعات

، وهو قول مالـك وأصـحابه، وحكـى ابـن المنـذر ال قضاء عليه أصالوقال قوم: 

 اهـ. )٢(»عنه مثل قول الشافعي

                                           
 ) إلسحاق.٢/١٧٨قلت: ونسبه ابن المنذر يف اإلشراف (   )١(

 .)١/٢٣٠بداية المجتهد وهناية المقتصد، البن رشد (   )٢(

)، وشــرح الســنة، للبغــوي ٢/١٧٨لمــاء، البــن المنــذر (وانظــر: اإلشــراف علــى مــذاهب الع  

 .)٩/٧٦)، وفتح الباري، البن رجب (٣/٢٨٥)، والمغني، البن قدامة (٤/٣١٢(
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٨٩٩ 

كـن األقـرب أن يصـليها علـى ولعل األمر يف صفة القضـاء واسـع إن شـاء اهللا، ول

 .صفتها ركعتين مع التكبيرات الزوائد بدون خطبة، لوجود خطبة يف البلد

ففـي صـفة أدائهـا يف أما القسم الثاين: وهي بالد ال ُيقيم فيها اإلمام صالة العيـد، 

 البيوت يف هذه الحالة قوالن:

الكاملــة،  : أن ُتصــلى صــالة العيــد يف البيــوت ركعتــين علــى ِصــفتهاالقــول األول

بالتكبيرات الزوائد مع الخطبة، فإن لم يوجد من يحسن الخطبة أو شاء أهل البيـت أن 

يصلوها ركعتين بالتكبيرات الزوائد بدون خطبة فـال حـرج يف ذلـك، وهـذا القـول هـو 

إذا فاتـه العيـد يصـلي ركعتـين « فقد بّوب يف صحيحه باب: اختيار اإلمام البخاري 

ــان  ــن ك ــاء وم ــذلك النس ــي وك ــول النب ــرى، لق ــوت والق ــل يف البي ــدنا أه ــذا عي : ه

 .)١(»ماإلسال

 وستأيت أدلة هذا القول عند مناقشة دليل القول الثاين.

 : ُتصلى أربع ركعات، بدون تكبيرات زوائد وال خطبة.والقول الثاين

القوم يصـلون يف المسـجد، كـم « وذلك لما روى ابن أبي شيبة يف مصنفه يف باب

إن ضـعفة مـن ضـعفة النـاس ال  :قيل لعلـي بـن أبـي طالـب :قال ،عن حنش »؟يصلون

ركعتــين  ؛يسـتطيعون الخـروج إلــى الجبانـة، فــأمر رجـال يصــلي بالنـاس أربــع ركعـات

 .)٢(»وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة ،للعيد

                                           
 .مع فتح الباري البن رجب) ٦/١٣١صحيح البخاري (   )١(

)، والبيهقـــي يف الســـنن الكـــربى ٥٨٦٤رقـــم:  -٤/٢٣٧مصـــنف (رواه ابـــن أبـــي شـــيبة يف ال   )٢(

)٣/٣١٠(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٠٠  

وأمـا مـن كـان يـوم « حيـث قـال: واختار هذه الصفة شيخ اإلسالم ابن تيميـة 

ًسا، وعادته يصلي العيد، فهذا ال يمكنه الخروج، فهؤالء بمنزلـة العيد مريًضا أو محبو

الذين استخلف َعلِيٌّ َمْن يصلي هبـم، فيصـلون جماعـة وفـرادى، ويصـلون أربًعـا كمـا 

يصلون يوم الجمعة، بال تكبير، وال جهر بالقراءة، وال أذان وال إقامة، ألن العيـد لـيس 

 .)١(»له أذان وإقامة، فال يكون يف المبدل عنه

واستدلوا على عدم الخطبة بما روي عن عبيد اهللا بن أبي بكر بن أنـس بـن مالـك 

قال: كان أنس إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام جمـع أهلـه فصـلى هبـم  خادم رسول 

 .)٢(مثل صالة اإلمام يف العيد

 ، وذلك لآليت:لكن الصفة األولى هي األظهر

ورد أنـه أمـرهم أن يصـلوا ركعتـين  ، فقدأنه قد اختلفت الرواية عن علي  -١

ــجد  ــاس يف المس ــعفة الن ــلي بض ــال يص ــر رج ــا أم ــحاق أن علي ــي إس ــن أب ــا، فع ال أربًع

 .)٤(، ورواه عنه كذلك عبد الرحمن ابن أبي ليلى)٣(ركعتين

                                           
 ).٢٤/١٨٢(مجموع الفتاوى    )١(

ــا (   )٢( ــدين/ – ١٣رواه البخــاري يف صــحيحه تعليًق ــاب العي ــلي  – ٢٥كت ــد يص ــه العي ــاب إذا فات ب

) وعبدالرزاق يف المصنف ٣/٣٠٥ركعتين وكذلك النساء)، ورواه البيهقي يف السنن الكربى (

ــن أبــي شــيبة يف المصــنف (٥٨٧٢رقــم:  – ٣/١٩٧(   واه )، ور٥٨٥٣رقــم:  – ٤/٢٣٦)، واب

) بإسـناده إلـى محمـد بـن يوسـف الفريـابي عـن ٢/٣٨٦ابن حجر العسقالين تغليـق التعليـق (

سفيان عن يونس بن عبيد عن أبي بكر بن أنس قال كان مولى ألنس على رسـتاق مـن رسـاتيق 

 البصرة فأمره أنس أن يجمع هبم يف األضحى والفطر.

 ).٥٨٦٥رقم:  -٤/٢٣٨مصنف (رواه ابن أبي شيبة يف ال   )٣(

 ).٥٨٦٨و ٥٨٦٧رقم:  -٤/٢٣٨مصنف (رواه ابن أبي شيبة يف ال   )٤(
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٩٠١ 

ويف صـفة صـالة الخليفـة الخـالف « يف الفـروع: لذلك قال اإلمام ابـن مفلـح 

 .)١(»ليالختالف الرواية يف صفة صالة خليفة ع

أنه يحتمل أن يكون أراد ركعتي تحية المسجد ثـم ركعتـي العيـد مفصـولتين  -٢

بعد روايته لهذا  عنهما كما جاء مصرًحا يف الرواية السابقة، كما قال اإلمام البيهقي 

ويحتمــل أن يكــون أراد ركعتــين تحيــة المســجد ثــم ركعتــي العيــد مفصــولتين « األثــر:

 .)٢(»عنهما

يف كتاب األم فقال: أخربنا ابن علية عـن ليـث عـن  لشافعي وقد روى اإلمام ا

قـال: صـلوا يـوم العيـد يف المسـجد أربـع  الحكم عـن حـنش بـن المعتمـر أن عليـا 

 .)٣(ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج

يف هذه المسألة، بـأن  ويمكن أن ُيجمع هبذا بين الروايات المختلفة عن علي 

 ذلك تارة.يكون أمرهم بذلك تارة، وب

أن األصل أن ُتقام صـالة العيـد علـى صـفتها المعروفـة، فـال ُينتقـل عـن هـذا  -٣

 األصل إال بحجة خالية عن االحتماالت.

* * * 

                                           
 .)٣/٢٠٩الفروع، البن مفلح (   )١(

 .)٣/٣١٠السنن الكربى، للبيهقي (   )٢(

 .)٨/٤٠٨كتاب األم، للشافعي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٠٢  

 المطلب الرابع: مناقشة االستدالل على عدم الخطبة بأثر أنس * 

على إسقاط الخطبة يف صالة الناس العيد يف البيوت  أما االستدالل بأثر أنس 

 وذلك لوجوه:فيه نظر، ف

أنه يأيت  »مثل صالة اإلمام« برتك الخطبة، بل ظاهر قوله تصريحألنه ليس فيه  -١

 بالخطبة.

وألن هذا األثر يف قضاء الصالة ال يف أدائها عند كثير من العلمـاء، فقـد بـّوب  -٢

 .»الرجل تفوته الصالة يف العيدين كم يصلي؟«عليه اإلمام ابن أبي شيبة: 

وإن شاء « يف سياق بيان صفة صالة العيد الفائتة: فق الدين ابن قدامة وقال مو

صــالها علــى صــفة صــالة العيــد بتكبيــر، نقــل ذلــك عــن أحمــد إســماعيل بــن ســعيد، 

واختاره الجوزجاين، وهذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثـور وابـن المنـذر؛ 

مام بالبصـرة جمـع أهلـه ومواليـه، لما روي عن أنس، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع اإل

ثم قام عبد اهللا بن أبي عتبة مواله فيصلى هبم ركعتين، يكرب فيهما. وألنه قضـاء صـالة، 

 .)١(»فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير

  وروى محمـد بـن الحكـم، عـن أحمـد « :وقال الحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي 

ده، كما فعل أنس، ويكـرب تسـع تكبيـرات : يجمع أهله وول-فيمن تفوته صالة العيد -

 .)٢(»يف الركعتين، ويوالي بين القراءتين

(وإن فاتته الصالة) أي صالة العيد مع اإلمـام « :وقال الشيخ منصور البهويت 

                                           
 .)٣/٢٨٥المغني، البن قدامة (   )١(

 .)٩/٨٣فتح الباري، البن رجب (   )٢(
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٩٠٣ 

(سن) له (قضاؤها) على صـفتها لفعـل أنـس وألنـه قضـاء صـالة فكـان صـفتها كسـائر 

 .)١(»الصلوات

بوجود خطبة لإلمام األعظم حتى ال يؤدي ذلك ألن المنع من الخطبة منوط  -٣

ــة  ــن قدام ــق اب ــال الموف ــا ق ــة، كم ــق الكلم ــى تفري ــرد « :إل ــليها المنف ــة، يص والثاني

والمسافر، والعبد والنساء، على كل حال، وهذا قول الحسن والشافعي، ألنه ليس من 

ا خطـب شرطها االستيطان فلم يكن من شـرطها الجماعـة، كالنوافـل، إال أن اإلمـام إذ

مرة، ثـم أرادوا أن يصـلوا، لـم يخطبـوا وصـلوا بغيـر خطبـة، كـي ال يـؤدي إلـى تفريـق 

 .)٢(»الكلمة، والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به، إن شاء اهللا تعالى

ــة  ــرق كلم ــى تف ــًال حت ــام أص ــة لإلم ــاك خطب ــيس هن ــا، فل ــٍف يف حالتن ــذا منت وه

 المسلمين.

 يف قولـه: –كمـا سـبق  –ية الخطبـة بمشـروع أنه قـد صـّرح اإلمـام مالـك  -٤

 .)٣(»ولكن ال خطبة عليهم، وإن خطب فحسن«

وال بـأس إن صـلى « بأنه ُيخطب فيهـا، فقـال: وكذلك صّرح اإلمام الشافعي 

قوم مسافرون صالة عيد أو كسوف أن يخطبهم واحد منهم يف السفر، ويف القريـة التـي 

                                           
 .)٢/٥٧إلقناع، للبهويت (كشاف القناع عن متن ا   )١(

ــرب أداء ال قضــاء، كمــا ُيفهــم مــن كــالم الحــافظ  وذهــب آخــرون إلــى أن صــالة أنــس      ُتعت

 .)٩/٧٦ابن رجب يف فتح الباري (

 .)٣/٢٨٧المغني، للموفق ابن قدامة (   )٢(

ــرواين    )٣( ــة مــن غيرهــا مــن األمهــات، البــن أبــي زيــد القي النــوادر والزيــادات علــى مــا يف المدون

)١/٤٩٨(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٠٤  

المصر، وال أحب أن يخطبهم أحد  ال جمعة فيها، وأن يصلوها يف مساجد الجماعة يف

 .)١(»يف المصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة

وإن كــانوا مســافرين جــاز أن يصــلي هبــم أحــدهم، « :وقــال اإلمــام العمــراين 

 .)٢(: ويصح فعلها بغير خطبة على هذا« اإلبانة« ويخطب هبم، قال يف

ة) من اعتبار (وال تتوقف على شروط الجمع: «وقال الشيخ زكريا األنصاري 

الجماعة والعدد وغيرهما؛ ألهنا سنة كصالة االستسقاء (فيصليها) ويف نسخة فليصلها 

(المنفرد) والعبد والمرأة والخنثى والصبي (والمسـافرون ويخطـب) هبـم (إمـامهم ال 

 .)٣(»المنفرد) فال يخطب إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو منتف يف المنفرد

* * * 

                                           
 .)٢٧٥ -١/٢٧٤كتاب األم، للشافعي (   )١(

 .)٢/٦٤٩البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين (   )٢(

 .)١/٢٧٩أسنى المطالب يف شرح روض الطالب، لألنصاري (   )٣(
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٩٠٥ 

  الثالث المبحث

  البيوت خارج أقيمت إذا العيد صالة فقه على الطبية الوقائية التدابير أثر

 

إذا لم يكن هناك من التدابير الوقائيـة مـا يمنـع المسـلمين مـن إقامـة صـالة العيـد 

حيث ُتقام كل سنة يف المصليات والمساجد، فال يعني ذلـك أن ُتـؤدى صـالة العيـد يف 

ل هناك جملة من التـدابير الوقائيـة الطبيـة، كـالتعقيم زمان األوبئة كما تؤدى يف غيره، ب

والتباعد الجسدي، ونحوها، وهذا ما سأتناوله يف هـذه المبحـث مـن خـالل المطالـب 

 التالية:

 تعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صالة العيد.حكم المطلب األول: * 

ليـدين، ال سـيما من التدابير الوقائية المهمة يف زمـن األوبئـة اسـتعمال معقمـات ا

 عند الخروج خارج المنزل، وبيان أثرها على فقه صالة العيد من خالل الفروع التالية:

 الفرع األول: مكونات معقمات اليدين الطبية: -

المعقمات الطبية تتكـون مـن عـدة مـواد، ومـن هـذه المـواد نسـبة مـن الكحـول، 

ــركة  ــع ش ــب موق ــركة  ،)١(dettolفحس ــركة  ،)٢(PURELLوش ــن  ،)٣(HiGeenوش ــي م وه

الشركات الشهيرة المنتجة لمعقمات اليدين فإن هذه المعقمات تحتوي على نسـبة ال 

 .Ethyl alcohol% من الكحول اإليثيلي  ٦٠تقل عن 

ــار: ــب نّص ــدكتورة زين ــت ال ــي « وقال ــي ه ــول الطب ــائف الكح ــهر وظ ــن أش إن م

نظـرًا لمـا لـه  استخدامه يف تعقيم األيدي، األسطح، واألرضيات، ومقـابض األبـواب،

                                           
)1(    https://www.dettol.com.au/personal-hygiene/instant-hand-sanitiser/on-the-go/dettol-

instant-hand-sanitizer-refresh-50ml 
)2(    https://www.gojo.com/en-INT/Product-Catalog/PURELL-Brand 
)3(    http://higeen.ro/en/products 
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من قدرة عالية علـى القضـاء علـى البكتيريـا والفيروسـات ومنـع انتشـار العـدوى، لـذا 

ينصح األطباء دائم� باستخدامه يف األوقات التي تنتشر فيها األمراض الوبائية للحفاظ 

على السالمة العامة ومنع انتقالها بين األفراد، ولكـن يجـب أن يكـون تركيـز الكحـول 

 % لضمان فعاليته يف القضاء علي الفيروسات.٩٠ –% ٧٠من 

وأصبح الكحول الطبي أداة الناس األولى يف مكافحة فيروس كورونا، والوسيلة 

التي ينصح هبا األطباء لتجنب العدوى، وذلك نظرًا لقدرته على القضاء على الفيروس 

أي ثانية من االستخدام من خالل تعقـيم األيـدي، األسـطح، األرضـيات، و ٣٠خالل 

 .)١(»أدوات يحتك هبا اإلنسان، وقد تؤدي إلى نشر العدوى

 الفرع الثاين: حكم استعمال المعقمات الطبية والصالة هبا. -

 اختلف العلماء يف نجاسة الخمر على قولين:

، وهذا مذهب اإلمام ربيعة شـيخ اإلمـام مالـك، القول األول: طهارة عين الخمر

، وبذلك جـاءت توصـيات النـدوة الثامنـة ين وداود بن علي، والشوكاين وابن عثيم

 .)٢(م١٩٩٥للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت سنة 

الخمر نجسـة عنـدنا وعنـد مالـك وأبـي حنيفـة وأحمـد « :قال اإلمام النووي 

وسائر العلماء إال ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أهنما 

                                           
 :م٢٠/٣/٢٠٢٠مقابلة جريدة الميادين اإللكرتونية، منشورة بتاريخ    )١(

 http://www.almayadeen.net/news/misc/138 
ـــووي (   )٢( ـــرح المهـــذب، للن ـــوكاين (ص٢/٤٠١المجمـــوع ش ـــرار، للش )، ٢٥)، والســـيل الج

)، والخمر بين الطـب والفقـه، للـدكتور محمـد ١١/٢٥٦ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (

 .)٥٢علي البار (ص
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 .)١(»كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكرقاال هي طاهرة وإن 

استعمال الكحـول يف تعقـيم الجـروح ال بـأس بـه « :وقال الشيخ ابن عثيمين 

للحاجــة لــذلك، وقــد قيــل إن الكحــول تــذهب العقــل بــدون إســكار، فــإن صــح ذلــك 

فليســت خمــًرا، وإن لــم يصــح وكانــت تســكر فهــي خمــر، وشــرهبا حــرام بــالنص 

 .)٢(»واإلجماع

ويف توصــيات النــدوة الثامنــة للمنظمــة اإلســالمية للعلــوم الطبيــة بالكويــت ســنة 

سبق تقريـره مـن أن األصـل يف  مادة الكحول غير نجسة شرع�، بناء على ما« م:١٩٩٥

األشــياء الطهــارة، ســواء كــان الكحــول صــرف� أم مخففــ� بالمــاء ترجيحــ� للقــول بــأن 

يــر حســية، العتبارهــا رجســ� مــن عمــل نجاســة الخمــر وســائر المســكرات معنويــة غ

 الشيطان.

وعليه، فال حرج شرع� مـن اسـتخدام الكحـول طبيـ� كمطهـر للجلـد والجـروح 

واألدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم 

ل الكحول فيهـا كمـذيب للمـواد العطريـة الطيـارة، أو اسـتخدام الكريمـات التـي يـدخ

 .)٣(»الكحول فيها. وال ينطبق ذلك على الخمر لحرمة االنتفاع به

، )٤(، وهذا مذهب جمهـور العلمـاء، مـن الحنفيَّـةالقول الثاين: نجاسة عين الخمر

                                           
 .)٢/٤٠١المجموع شرح المهذب (   )١(

 .)١١/٢٥٦( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين   )٢(

 .)٩/٦٦٢يف كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي ( نقل القرار   )٣(

نائع، للكاساين (١٠/٩٩العناية شرح الهداية، للبابريت (   )٤( )، وفتح القـدير، ١/٦٦)، وبدائع الصَّ

 ).١/٧٩البن الهمام (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٠٨  

افعيَّة)١(والمالكيَّة  .)٤(، بل وُنقل اإلجماُع على ذلك)٣(، والحنابلة)٢(، والشَّ

ا المقصود بيان حكم استعمال ولست هنا بصدد تحرير الراجح يف المسألة، وإنم

 هذه المعقمات.

أمــا علــى القــول األول، وهــو طهــارة هــذه المعقمــات فــاألمر واضــح يف جــواز 

 استعمالها.

وأما على القول الثاين، وهو نجاسـة عـين الخمـر فـال حـرج يف اسـتعمالها أيًضـا، 

ت وذلك لوجود فـروق بـين الكحـول اإلثيلـي (اإليثـانول) الـذي تتكـون منـه المعقمـا

 والخمر، وبيان ذلك يف اآليت:

من الخمر الشرب، أما الكحول اإلثيلي فلـيس المقصـود مـن إنتاجـه  القصد -١

استخدامه كشراب، بل إنه لو ُأخذ بكميات معينة قد يؤدي إلى وفاة شاربه، مما يجعله 

 .)٥(قابًال للتصنيف تحت زمرة السموم ال المشروبات المسكرة

يم اللون، طّيـار ذو رائحـة خفيفـة، إذا ُوضـع علـى اإلثيلي سائل عد الكحول -٢

                                           
 ). ١/٩٧)، والتاج واإلكليل، للمواق (٥٠، ١/٤٩حاشية الدسوقي (   )١(

 ).٢/٥٦٣والمجموع، للنووي ( ،)١/٧٢األم، لإلمام الشافعي (   )٢(

)، وشرح منتهـى اإلرادات، ١/٣١٩)، واإلنصاف، للمرداوي (٩/١٧١المغني، البن قدامة (   )٣(

 .)١/٢١١للبهويت (

يف اإلجمـاِع، قد انعَقد اإلجماُع على نجاَستِها، وداود ال ُيعَتَبـُر خالُفـه «: قال اإلمام العينيُّ    )٤(

الخمـر َيخُمـُر «: )، وقـال اإلمـام ابـن مفلـح ١/٤٤٧. البنايـة (»وال يصحُّ ذلك عـن شـريعةٍ 

 ).١/٢٠٩. المبدع (»الَعقَل؛ أي: ُيغطِّيه ويسُتُره، وهي نجسٌة إجماًعا

 .)٥٣المواد المحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء، للدكتور نزيه حماد (ص   )٥(
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 سطح سرعان ما يتبّخر دون أن يرتك أثًرا، بخالف الخمر.

 .)١(مركب من أكثر من أربعين مادة سوى الكحول اإلثيلي الخمر -٣

] ١) [١١/٣( ٢٣وقد جاء يف قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقـم: 

 ١٣-٨مان عاصمة المملكة األردنية الهاشـمية مـن المنعقد يف دورة مؤتمره الثالث بع

م، بشأن استفسارات ١٩٨٦ )أكتوبر(تشرين األول  ١٦ – ١١ هـ، الموافق١٤٠٧صفر 

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بواشنطن:

السؤال الثاين عشر: هناك كثير من األدوية تحوي كميات مختلفـة مـن الكحـول «

ألدوية مـن أدويـة الزكـام واحتقـان الحنجـرة % ومعظم هذه ا٢٥% و٠٫٠١ترتاوح بين 

والسـعال وغيرهــا مـن األمــراض السـائدة. وتمثــل هـذه األدويــة الحاويـة للكحــول مــا 

% من األدوية يف هذا المجال مما يجعل الحصول على األدوية الخالية مـن ٩٥يقارب 

 الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه األدوية؟

لمسلم تناول األدوية المشتملة علـى نسـبة مـن الكحـول إذا الجواب: للمريض ا

 .)٢(»لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين يف مهنته

* * * 

                                           
 .)٥٥المصدر السابق (ص   )١(

 .)٨٩قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي (ص   )٢(
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 المطلب الثاين: حكم صالة العيد يف األرضية الموبوءة.* 

يف حالة الوباء تنتشر الفيروسات يف كل مكان، ال سيما يف المستشفيات، ونحوها 

ــن  ــابين بالوبــاء العــالج يف م ــاس، فبســبب تلّقــي المص ــي يكثــر فيهــا الن األمــاكن الت

المستشفى فإنه يخرج منهم فيروسات، وهذه الفيروسات تقع على األرض واألسطح 

 الطبية، يقول الباحثون: »نيو إنجالند« ونحوها، وقد جاء يف دراسة طبية نشرت بمجلة

شخص آلخر من خالل قطـرات الجهـاز يف المقام األول من  CoV-2 -ينتشر السارس

والتي يتم إطالقها عادة عنـدما يسـعل أو يصـاب شـخص مصـاب، نظـًرا ألن  ،التنفسي

فـإن احتماليـة انتقـال العـدوى تـنخفض إذا  ،القطيرات تقع عادًة يف غضون بضعة أمتار

ظل الناس على بعد مرتين على األقـل، ُيعتقـد أن االنتقـال ال يحـدث عـادًة مـن خـالل 

المعلقة يف الهواء)، ولكن  Aerosolsشاق الهباء الجوي (الجسيمات أو الجزئيات ِاستن

وأنـه قـد يبقـى يف  ،هناك مخاوف من أن الفيروس قـد يـتم تعقيمـه خـالل أنشـطة معينـة

وقــد يســتمر علــى الــورق المقــوى والبالســتيك .ســاعات ٣الهبــاء الجــوي ألكثــر مــن 

قد يؤدي تلـوث األسـطح الجامـدة دوًرا  ونتيجة لذلك، والفوالذ المقاوم للصدأ أليام

 .)١(»يف النقل

وبناء على ذلك فإن أرضيات المستشفيات التي تعالج مرضى الوباء تكون مليئـة 

 بالفيروسات، وهذا يعني خطورة اقرتاب الوجه من هذه األرضيات بالسجود.

ة فإذا ما قررت الهيئـة الطبيـة والتمريضـية إقامـة صـالة العيـد يف مكـان فيـه أرضـي

                                           
 :)new england medical journalالموقع الرسمي لمجلة نيو إنجالاند الطبية (   )١(

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2009249  
 ومصدر الرتجمة، جوجل للرتجمة.  
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 موبوءة، فما أثر ذلك على صالهتم؟

 يف المسألة تفصيل:

: إذا كان بإمكاهنم الخروج من المستشفى والصالة يف مكان نظيف الحالة األولى

 وخال من الفيروسات فيتعين عليهم ذلك، ويصلون صالهتم العادية كباقي المسلمين.

ن يمكـنهم وضـع : أن يتعّذر عليهم الخروج من هذه األرضية، ولكـالحالة الثانية

مواد عازلة تمكنّهم من الصالة والسجود يف هذه األرض، فهذه كذلك ال إشكال فيها، 

 فيصلون صالهتم المعروفة.

: أن يتعّذر علـيهم الخـروج مـن هـذه األرضـية، وال يمكـنهم وضـع الحالة الثالثة

 مواد عازلة تمكنّهم من الصالة والسجود يف هذه األرض، فيكون يف اقرتاب وجـوههم

 من األرض خطورة. 

وهذه الحالة تعترب نازلة لم أَر من تعّرض لها مـن فقهائنـا األوائـل، ولكـن يمكـن 

تخريجها على كالمهم، وذلك على مسألة الّصالة يف الوحل والطين حيث يتعذر على 

 المصلي السجود.

فقد أجاز الفقهاء أن يومئ المصلي يف سجوده يف حال وجوده يف الطين والوحل، 

، )٣(، والشـافعية)٢(، والمالكيـة)١(مـا عليـه المـذاهب األربعـة كلهـا، مـذهب الحنفيـةوهذا 

                                           
ـــدائع الصـــنائع يف ترتيـــب الشـــرائع، للكاســـاين ١/١٥٦تحفـــة الفقهـــاء، للســـمرقندي (   )١( )، وب

)١/١٠٩(. 

ــرواين (   )٢( ــي زيــد القي ــادات، البــن أب ــوادر والزي ــان والتحصــيل، البــن رشــد ١/٢٥٤الن )، البي

 ). ١/٣٤٩كفاية الطالب الرباين ()، حاشية العدوي على ١/٤٢٧(

 =)، أســـنى المطالـــب، لألنصـــاري١/٤٣٢هنايـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج، للرملـــي (   )٣(
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٩١٢  

 .)١(والحنابلة

وقد روي يف ذلك حديث أخرجه الطرباين عن علقمة بن عبد اهللا المزين، عن أبيه 

إذا كنتم يف القصب، أو الرداع، أو الثلج، وحضرت الصالة، ( :قال: قال رسول اهللا 

 .)٢()فأومئوا إيماء

لو اسـتطاع النـزول ولـم يقـدر علـى القعـود للطـين والردغـة « :قال الكاساين 

ينزل ويومئ قائًما على األرض، وإن قدر على القعـود ولـم يقـدر علـى السـجود ينـزل 

 .)٣(»ويصلي قاعًدا باإليماء؛ ألن السقوط بقدر الضرورة

 قــال أشــهب عــن مالــك يف الســفر تحضــره« :وقــال ابــن أبــي زيــد القيــرواين 

الَة، واألرض كلها طين، أيصلي قائما إيماء؟ قال: ال يصلي قائًمـا إيمـاء، وليصـل  الصَّ

جالًسا يف الطين، ويسجد على الطين بقدر طاقته، وقال المغيـرة يف الَمْجُموَعـة: يـومئ 

 إيماء، وُيِعيد يف الَوْقِت إن خرج من الماء.

لي فيـه قائًمـا، ويركـع وقال ابن حبيب يف الطين الشديد: فلينزل عـن دابتـه، ويصـ

نًا ويومئ للسجود أخفض من الركوع، ويضع يديه يف إيمائه على ُركبتيـه ويكـون  متمكِّ

                                           
 .)١/١٧٩)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١/١٤٥(=

)، ١/٦١٨)، شـرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي (١/٤٢٩المغني، للموفـق ابـن قدامـة (   )١(

  .)٣/٢٥٩)، كشاف القناع، للبهويت (٢/١١٣بن مفلح (المبدع يف شرح المقنع، ال

)، وابن عـدي يف الكامـل يف ضـعفاء ٧٩١٣رقم:  - ٨/٤٦رواه الطرباين يف المعجم األوسط (   )٢(

)، وفيه محمد بن فضـاء، وهـو ضـعيف؛ ضـعفه يحيـى والنسـائي وغيرهمـا. ٧/٣٧١الرجال (

 .)٢/٤٥٠انظر: فتح الباري، البن رجب (

 .)١/١٠٩نائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين (بدائع الص   )٣(
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٩١٣ 

 .)١(»جلوسه قياًما

ولـو كـان يمشـي يف وحـل ونحـوه أو مـاء أو ثلـج فهـل يلزمـه « :وقال الرملي 

إكمال السجود على األرض؟ ظاهر إطالقهم لزومه واشرتاطه، ويحتمل أن يقال وهو 

 .)٢(»وجه يكفيه أي اإليماء يف هذه األحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويثاأل

ومن كـان يف مـاء وطـين أومـأ بالسـجود كمصـلوب ومربـوط « :وقال البهويت 

فإهنما يومئان بالركوع والسجود، ألنه غاية الممكـن مـنهم والغريـق يسـجد علـى مـتن 

 .)٣(»الماء وال إعادة على الكل

 .)٤(يماء يف السجود فإنه يقرب جبهته إلى األرض قدر اإلمكانأما عن صفة اإل

وإذا أومـأ إلـى الركـوع يضـع يديـه علـى ركبتيـه، وإذا رفـع « :وقال النفـرواي 

ــين  ــوس ب ــوي الجل ــى األرض وين ــه إل ــومئ بيدي ــجود ي ــى الس ــأ إل ــا، وإذا أوم يرفعهم

 .)٥(»السجدتين قائما

* * * 

                                           
 .)١/٢٥٤النوادر والزيادات، البن أبي زيد القيرواين (   )١(

)، ونقلهـا عنـه البجيرمـي يف حاشـيته علـى ١/٤٣٢هناية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي (   )٢(

 .)١/١٧٩شرح المنهج (

 .)٣/٢٥٩كشاف القناع، للبهويت (   )٣(

 .)٢/١٠٤يف المذهب، للغزالي (انظر: الوسيط    )٤(

 .)١/٢٤٣الفواكه الدواين (   )٥(
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 اتصال الصفوف يف صالة العيد.المطلب الثالث: حكم التباعد وعدم * 

سبق معنا من التدابير الوقائية الطبية يف زمن األوبئة العزل والتباعـد االجتمـاعي، 

وذلك بمنـع تقـارب النـاس، وجعـل مسـافة معينـة بيـنهم، فقـد أمـرت الجهـات الطبيـة 

) المستجد بالتباعد الجسـدي، بـأن يكـون covid-19الناس يف جائحة فيروس كورونا (

وهذا ينطبق على صفوف الصالة، ، )١(افة ال تقل عن مرت بين كل واحد واآلخرهناك مس

ففي الدول التي سـمحت بصـالة الجماعـة يف المسـاجد فـرتة جائحـة فيـروس كورونـا 

)covid-19 المستجد اتخذت تدابير يف المساجد بجعل مسافات بين المصلين، حيث (

 .يتباعد كل مصل عن اآلخر مسافة ال تقل عن مرت

 ذا التباعد الجسدي يؤثر يف صفوف صالة العيد من جهتين:وه

: تباعد الصفوف بعضها عن بعض، بحيث تكون هناك مسافة كافية الجهة األولى

بين الصف األول والذي يليه، وهذا ال إشكال فيه وال حـرج، فـال يضـر أن يكـون بـين 

 .)٢(الصفين مسافة مرت أو أكثر

صلين يف الصف، حيث سيكون هناك مسافة : عدم تحقيق تراص المالجهة الثانية

 مرت بين المصلي والذي عن يمينه والذي عن شماله.

ولتوضــيح هــذه المســألة ينبغــي تنــاول مســألة تســوية الصــفوف، وحقيقتهــا، 

 وحكمها، فأقول:

                                           
 /https://www.who.int/ar/emergencies/diseasesالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية    )١(

)، ٤/٣٠٨)، المجموع شرح المهذب، للنووي (٢/٣٥٤انظر: البناية شرح الهداية، للعيني (   )٢(

)، واإلنصـــاف، للمـــرداوي ٢٥محمـــد الجـــويني (صوموقـــف المـــأموم واإلمـــام، ألبـــي 

)٤/٤٤٦.( 
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٩١٥ 

 .)١(قد أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف يف الصالة

ف يف الصالة فاآلثار فيها متواترة وأما تسوية الصفو« :قال اإلمام ابن عبدالرب 

وعمل الخلفاء  ،تسوية الصفوف من طرق شتى صحاح كله ثابتة يف أمر رسول اهللا 

 .)٢(»الراشدين بذلك بعده، وهذا ما ال خالف فيما بين العلماء فيه

ــن تيميــة  ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش ــدم باالتفــاق « :وق ــه التق ــن يف حق ــام يس اإلم

 .)٣(»صطفاف باالتفاقوالمؤتمون يسن يف حقهم اال

وا ُصفوفكم؛ فإنَّ تسوية الصف من إقامـة (قال:  عن النبي  وعن أنس  سوُّ

 .)من تمام الصالة( ، ويف رواية مسلم:)٤()الصالة

وقد اختلفـت عبـارات أهـل العلـم يف تفسـير معنـى تسـوية الصـفوف يف الصـالة، 

ال القائمين هبـا علـى والمراد بتسوية الصفوف اعتد« :لذلك قال الحافظ ابن حجر 

 .)٥(»سمت واحد أو يراد هبا سد الخلل الذي يف الصف

محاذاة الصف فذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بتسوية الصفوف أصالًة 

                                           
ــاع يف مســائل اإلجمــاع، للقطــان (   )١( ــن حــزم (١/١٤٩انظــر: اإلقن )، ٢/٣٧٥)، والمحلــى، الب

 ).٤/١١٩)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (١/١٤٩وبداية المجتهد، البن رشد (

 .)٢/٢٨٨االستذكار، البن عبدالرب (   )٢(

 .)٢٠/٥٥٨سالم ابن تيمية (مجموع فتاوى شيخ اإل   )٣(

ـــاري (   )٤( ـــه، رواه البخ ـــق علي ـــاب األذان/ – ١٠متف ـــام  -٧٤كت ـــن تم ـــف م ـــة الص ـــاب: إقام ب

ــــالة/رقم:  ــــلم (٧٢٣الص ــــالة/ – ٤)، ومس ــــوية الصــــفوف،  - ٢٨كتــــاب الص بــــاب تس

 .)٤٣٣وإقامتها/رقم: 

 .)٢/٢٠٧فتح الباري البن حجر (   )٥(
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ليكون على سمت واحد، وقد يدخل فيه تبًعا الرتاص وسـد الفـرج، وهـذا ظـاهر قـول 

 .)٣(سالم ابن تيمية، وشيخ اإل)٢(، واإلمام ابن دقيق العيد)١(الحنابلة

التسوية المسنونة يف الصفوف هـي محـاذاة المناكـب « :قال اإلمام المرداوي 

 .)٤(»واألكعب دون أطراف األصابع

تسوية الصفوف: اعتدال القـائمين هبـا علـى سـمت « وقال اإلمام ابن دقيق العيد:

عنويــة، واحــد، وقــد تــدل تســويتها أيضــا علــى ســد الفــرج فيهــا، بنــاء علــى التســوية الم

واالتفاق على أن تسويتها بـالمعنى األول والثـاين أمـر مطلـوب، وإن كـان األظهـر: أن 

 . )٥(»المراد بالحديث األول

والمسـنون للصـفوف خمسـة أشـياء، مبناهـا « :وقال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 

على أصلين، على اجتماع المصلين، وانضمام بعضهم إلـى بعـض، وعلـى اسـتقامتهم 

لتجتمع قلوهبم وتستقيم، ويتحقق معنى الجماعة الذي هـو اجتمـاعهم يف واستوائهم؛ 

 ..الصالة مكان� وزمان�

أحدها: تسوية الصف وتعديلـه وتقويمـه، حتـى يكـون كالقـدح، وذلـك يحصـل 

َكـب والكِعـاب، دون أصـابع الـرجلين، والثـاين: الـرتاص فيـه  بالمحاذاة بالمناكب والرُّ

لرجل منكبه بمنكب الرجل، وكعبه بكعبه، الثالـث: وسد الخلل والُفرج، حتى يلصق ا

                                           
 .)٣/٤٠٤، للمرداوي (اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف   )١(

 .)١/٢١٧إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد (   )٢(

 .)٦٤٤ – ٢/٦٤٣شرح عمدة الفقه، البن تيمية (   )٣(

 .)٣/٤٠٤اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي (   )٤(

 .)١/٢١٧إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد (   )٥(
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تقـارب الصـفوف ودنـو بعضـها مـن بعـٍض، حتـى يكـون سـجود المـؤخر خلـف مقــام 

المقدم، من غير ازدحـاٍم يفضـي إلـى أذى المصـلين، والرابـع: تكميـل األول فـاألول، 

تحقيق� لالجتمـاع، والـدنو مـن اإلمـام، والخـامس: توسـط اإلمـام، وهـو أن يكـون يف 

 .)١(»سط الصفو

 فدل على أنه يغاير بين تسوية الصف والرتاص وتكميل الصفوف.

وذهب آخرون إلى أن المراد بتسوية الصفوف إتمام الصف األول فاألول، وسد 

الفرج ومحاذاة القائمين فيها بحيث ال يتقدم صدر أحد عن أحد، كـل ذلـك علـى حـد 

 .)٣(، وبعض المالكية)٢(سواء، وهو قول الشافعية

والمـراد بتسـوية الصـفوف إتمـام األول فـاألول وسـد « :ل اإلمـام النـووي قا

الفرج ويحاذي القائمين فيها بحيث ال يتقـدم صـدر أحـد وال شـيء منـه علـى مـن هـو 

 .)٤(»بجنبه وال يشرع يف الصف الثاين حتى يتم األول وال يقف يف صف حتى يتم ما قبله

ى سمت واحد، ويراد هبـا أيضـا سـد وهو اعتدال القامة هبا عل« :قال الزرقاين 

 .)٥(»الخلل الذي يف الصف

 وقد اختلف العلماء يف حكم تسوية الصفوف والرتاص فيها على قولين:

                                           
 .)٦٤٤ – ٢/٦٤٣ح عمدة الفقه، البن تيمية (شر   )١(

)، وأســنى المطالــب يف شــرح روض الطالــب، ٤/٢٢٦المجمــوع شــرح المهــذب، للنــووي (   )٢(

 .)١/٢٢٩لألنصاري (

 .)١/٥٤٥)، وشرح الزرقاين على الموطأ (١/٢٧٩المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )٣(

 .)٤/٢٢٦( للنوويالمجموع شرح المهذب،    )٤(

 .)١/٥٤٥الزرقاين على الموطأ ( شرح   )٥(
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، وهـو )١(: أنه سنة، وهو قول جماهير أهل العلم، وُنقل فيها اإلجماعالقول األول

، )٤(، والمالكيـة)٣(، والشـافعية)٢(ما عليه المذاهب الفقهية األربعـة، فهـو مـذهب الحنفيـة

 .)٥(والحنابلة

ومــن ســنن الصــف الــرتاص فيــه والمقاربــة بــين « :قــال الطحطــاوي الحنفــي 

 )٦(»الصف والصف

تسوية الصفوف بأن ال يكون يف كل منهـا فرجـة وال « :قال ابن حجر الهيتمي 

 )٧(»سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها

 .)٨(»تسوية الصفوف واتصالهامما يستحب يف الصالة أيضا « :قال النفرواي 

                                           
 ).٢/١٦٢والفروع، البن مفلح ()، ٢/٢١٠انظر: فتح الباري، البن حجر (   )١(

)، وحاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي ١/١٣٦تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، للزيلعــي (   )٢(

 .)٣٠٦الفالح شرح نور اإليضاح (ص

)، والمنهــاج القــويم شــرح المقدمــة ٢/٣١١تحفــة المحتــاج يف شــرح المنهــاج، البــن حجــر (   )٣(

 ).١٣٢)، وهناية الزين يف إرشاد المبتدئين، للجاوي (ص١٦٤الحضرمية، البن حجر (ص

)، والمنتقى شرح الموطـأ، ١/٢٧٦المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب (   )٤(

ــاجي ( ــي ()١/٢٧٩للب ــن العرب الفواكــه )، و٣/١١٦، والمســالك يف شــرح موطــأ مالــك، الب

 .)١/٢١١الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين، للنفراوي (

ــح (   )٥( ــن مفل ــروع، الب ــرداوي )٢/١٦٢الف ــالف، للم ــن الخ ــراجح م ــة ال ــاف يف معرف ، واإلنص

 ). ١/٢٠٥)، منتهى اإلرادات، للفتوحي (٣/٤٠٤(

 .)٣٠٦حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح (ص   )٦(

 .)٢/٣١١ة المحتاج يف شرح المنهاج، البن حجر (تحف   )٧(

 .)١/٢١١الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين، للنفراوي (   )٨(
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  مطلق جاسر مطلق اجلاسرد. 

  

٩١٩ 

أي: سـواء كـان  ،(وال تبطـل) الصـالة (بقطـع صـف مطلقـا): «قال الرحيباين 

أي: اإلمام (إذا بعد)  ،وراء اإلمام أو عن يمينه (إال) أن يكون قطع الصف (عن يساره)

 .)١(»فتبطل صالته ؛المنقطع (بقدر مقام ثالثة رجال)

اص فيهــا مــن الواجبــات، وهــو اختيــار : أن تســوية الصــفوف والــرتالقــول الثــاين

 .)٦(، والشوكاين)٥(، وابن مفلح)٤(، وابن تيمية)٣(، وابن حزم)٢(البخاري

األول  -وفـرض علـى المـأمومين تعـديل الصـفوف « :قال اإلمـام ابـن حـزم 

 .)٧(»والرتاص فيها، والمحاذاة بالمناكب، واألرجل -فاألول 

أنه قدم المدينة، فقيـل لـه:  بن مالك عن أنس وقد استدلوا بما رواه البخاري 

؟ قــال: مــا أنكــرت شــيئا، إال أنكــم ال مــا أنكــرت منــا منــذ يــوم عهــدت رســول اهللا 

 .)٨(تقيمون الصفوف

وقد بوب عليه اإلمام البخاري يف صحيحه باب إثم من لم يتم الصـف، ثـم أورد 

 فيه هذا الحديث.

                                           
 .)١/٦٩٥مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى، للرحيباين (   )١(

 .)١٦١صحيح البخاري (ص   )٢(

 .)٢/٣٧٢المحلى باآلثار، البن حزم (   )٣(

 .)٢/١٦٢، والفروع، البن مفلح ()٤٤١العلمية، البن اللحام البعلي (صاألخبار    )٤(

 .)١/١١٤النكت على المحرر، البن مفلح (   )٥(

 .)٣/٢٢٣نيل األوطار، للشوكاين (   )٦(

 .)٢/٣٧٢المحلى باآلثار، البن حزم (   )٧(

 .)٧٢٤باب إثم من لم يتم الصف/رقم:  – ٧٥كتاب األذان/ – ١٠(رواه البخاري    )٨(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٢٠  

ما استدالل البخاري بـه وأ« فقال: واعرتض عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي 

على إثم من لم يتم الصف ففيه نظر؛ فإن هـذا إنمـا يـدل علـى أن هـذا ممـا ينكـر، وقـد 

 .)١(»ينكر المحرم والمكروه

وعلى كال القولين فال إشكال يف تباعد المصلين يف الصف الواحد، فعلى مذهب 

ول الثـاين الجمهور األمر واضح ألن تسوية الصفوف سنة عندهم كما سبق، وعلى القـ

 ال إِشكال أيًضا، ألن الحال حال ضرورة، فيغتفر فيها ماال ُيغتفر يف غيرها.

وإذا كـان القيـام « :-وهو أحد القـائلين بـالوجوب –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بـالعجز، فكـذلك 

 .)٢(»االصطفاف وترك التقدم

* * * 

                                           
 .)٦/٢٨١فتح الباري، البن رجب (   )١(

 .)٢/٣٢٧الفتاوى الكربى البن تيمية (   )٢(
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٩٢١ 

  الخاتمة

 

 خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي:

 نتائج البحث:* 

الوقائية الطبية عن األوبئـة: هـي اإلجـراءات واالحـرتازات الُمتخـذة  التدابير -١

للحد من انتشار األوبئة يف بلد ما، سواء اتخذت صفة اإللزام من الدولـة، أو لـم تتخـذ 

 صفة اإللزام.

 ائية الطبية عن األوبئة:قتدابير الوال أنواعمن  -٢

 )Quarantineالحجر الصحي ( -

 التباعد االجتماعي، وإغالق األماكن العامة -

 )isolationالعزل ( -

 )Personal Protective Equipment) (PPEمعدات الحماية الشخصية ( -

ن الضرر الوقائية الطبية عن األوبئة مشروعة مأمور هبا يف الشريعة، أل التدابير -٣

 باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه.

 صالة العيدين، فرض كفاية على المسلمين. -٤

 بلدان المسلمين على قسمين: -٥

: بـــالد ُيقـــيم فيهـــا اإلمـــام صـــالَة العيـــد، وحكمهـــا: أن ُيصـــّلي القســـم األول -

ــوهتم بعــد صــال ــد يف بي ــالة العي ــفتها المســلمون قضــاَء ص ة اإلمــام، وُتصــلى علــى ص

المعروفة ركعتين مع التكبيرات الزوائد، بدون خطبة، لوجود خطبٍة يف البلد، ولو شـاء 

 أن يخطب فاألمر واسع.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٢٢  

: بالد ال ُيقيم فيها اإلمام صالة العيد، كما حصل يف نازلـة كورونـا القسم الثاين -

ن يف بيـوهتم صـالة العيـد يف كثير من بلدان المسـلمين، وحكمهـا: أن ُيصـلي المسـلمو

علــى صــفتها المعروفــة، بــالتكبيرات الزوائــد مــع الخطبــة، فــإن لــم يوجــد مــن ُيحســن 

الخطبة، أو شاء أهل البيت أن ُيصـّلوها ركعتـين بـالتكبيرات الزوائـد بـدون خطبـة فـال 

 حرج يف ذلك.

أما سائر السـنن المتعلقـة بالعيـد مـن التكبيـر ليلـة العيـد، والتجمـل واالغتسـال، 

وأكل رطبات قبل صالة عيد الفطر، ولبس أجمل ثيابه فهي مشروعة على األصل دون 

 تغيير.

بتعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صالة العيد، وال تؤثر يف صـحة  بأسال  -٦

 الصالة.

المصــلون أن يـؤدوا صــالة العيـد يف أرضــية موبـوءة، وال يمكــنهم  اضـطرإذا  -٧

ــية، وال ي ــذه األرض ــن ه ــالة الخــروج م ــن الص ــنّهم م ــة تمك ــواد عازل ــنهم وضــع م مك

والسجود يف هذه األرض، فُتخّرج على مسألة الّصالة يف الوحل والطـين حيـث يتعـذر 

على المصلي السجود، فيومئ المصـلي يف سـجوده، فيقـرب جبهتـه إلـى األرض قـدر 

 اإلمكان.

 يف تباعد الصفوف بعضها عن بعض، بحيث تكون هناك مسافة كافية حرجال  -٨

 بين الصف األول والذي يليه.

يف حــال خشــية انتشــار الوبــاء ال حــرج يف عــدم تحقيــق تــراص المصــلين يف  -٩

 .الصف، حيث يكون هناك مسافة يسيرة بين المصلين
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  مطلق جاسر مطلق اجلاسرد. 

  

٩٢٣ 

 التوصيات:* 

) المسـتجد تعتـرب نقطـًة فاصـلة يف covid-19انتشار فيروس كرونا ( جائحة -١

المفاهيم علـى جميـع المسـتويات، فيوصـي  عمر التاريخ، وقد تغيرت بسببها كثير من

الباحث برصد ودراسة هـذه التغيـرات، ومحاولـة االسـتفادة منهـا بمـا يخـدم اإلسـالم 

 والمسلمين.

الباحث بتكثيف الجهود البحثية الشرعية فيما يتعلق باألوبئـة، لكثـرة  يوصي -٢

 النوازل فيها.

لقـة بجـوائح األوبئـة، ووصي الباحثين بمواكبة آخـر التطـورات الطبيـة المتع -٣

 فإهنا متغيرة باستمرار.

الباحث باالهتمام الجـاد بدراسـة آثـار جائحـة انتشـار فيـروس كرونـا  يوصي -٤

)covid-19 المستجد من الناحية الشرعية، من خالل الرسـائل العلميـة الماجسـتير (

 والدكتوراه، وإقامة المؤتمرات والندوات الفقهية يف ذلك.

براز االجتهاد الجماعي يف هذه النوازل من خالل الهيئات الباحث بإ ويوصي -٥

 الشرعية والمؤتمرات.

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٢٤  

  المراجعو المصادر قائمة

 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المسـانيد العشـرة، شـهاب الـدين أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري  - 

حـث العلمـي هـ)، تقديم: الدكتور أحمد معبد عبد الكـريم، تحقيـق: دار المشـكاة للب٨٤٠(ت:

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١بإشراف ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، ط

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، محمد بن علي بن وهـب القشـيري القوصـي، المعـروف  - 

 هـ)، مطبعة السنة المحمدية، مصر، بدون طبعة وبدون تاريخ.٧٠٢:بابن دقيق العيد (ت

االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، علـي بـن محمـد بـن عبـاس األخبار العلمية من  - 

البعلي الدمشقي الحنبلي ابن اللحام، تحقيق: أحمـد بـن محمـد بـن حسـن الخليـل، العاصـمة، 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١الرياض، ط

هــ)، تحقيـق: ٤٦٣االستذكار، يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرب النمـري القرطبـي (ت: - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١لم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، طسا

هـ)، دار ٩٢٦أسنى المطالب يف شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري (ت: - 

 الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ)، ٣١٩نذر النيسابوري (ت:اإلشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الم - 

تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمـة، اإلمـارات العربيـة 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١المتحدة، ط

اإلشــراف علــى نكــت مســائل الخــالف، القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر  - 

، ١بــن طــاهر، دار ابــن حــزم، بيــروت، طهـــ)، تحقيــق: الحبيــب ٤٢٢البغــدادي المــالكي (ت:

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

هــ)، تحقيـق: أبـو الوفـا األفغـاين، ١٨٩األصل، اإلمام محمد بن الحسن بن فرقد الشـيباين (ت: - 

 الناشر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي، بدون تاريخ.
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٩٢٥ 

لــك، ابـــن القطـــان اإلقنــاع يف مســـائل اإلجمــاع، أبـــو الحســـن علــي بـــن محمــد بـــن عبـــد الم - 

 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١هـ)، تحقيق: فاروق حمادة، دار القلن، دمشق، ط٦٢٨(ت:

هـــ)، ٥٤٤إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، للقاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي الســبتي (ت: - 

 -هــ ١٤١٩، ١تحقيق: الدكتور يْحَيى إِْسَماِعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

 .م١٩٩٨

ــاس الشــافعي (ت: -  ــن العب ــن إدريــس ب هـــ)، تحقيــق: رفعــت فــوزي ٢٠٤األم، اإلمــام محمــد ب

 م.٢٠٠١، ١عبدالمطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط

اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، عـالء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان بـن أحمـد  - 

حسن الرتكي والدكتور عبدالفتاح هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اهللا بن عبد الم٨٨٥الَمْرداوي (ت:

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،١محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، ط

ــد  -  ــد الحفي ــابن رش ــهير ب ــد الش ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــة المقتص ــد وهناي ــة المجته بداي

 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، ٤هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط٥٩٥(ت:

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاين الحنفـي  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥٨٧(ت:

بلغة السالك ألقرب المسالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير، أبـو العبـاس  - 

هــ)، الناشـر: دار المعـارف، بيـروت، ١٢٤١المـالكي (ت: أحمد بن محمد، الشـهير بالصـاوي

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

هــ)، دار الكتـب ٨٥٥(ت: يالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمـود الحنفـي، بـدر الـدين العينـ - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١العلمية، بيروت، ط

ن سـالم العمـراين اليمنـي البيان يف مذهب اإلمـام الشـافعي،أبو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـ - 

 -هــ ١٤٢١، ١هــ)، تحقيـق: قاسـم محمـد النـوري، دار المنهـاج، جـدة، ط٥٥٨الشافعي (ت:

 م.٢٠٠٠
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بـن أحمـد  - 

ســالمي، هـــ)، تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب اإل٥٢٠بــن رشــد القرطبــي (ت:

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢بيروت، ط

ــدي  -  بي ــرّزاق الحســيني الزَّ ــد بــن عبــد ال ــد بــن محّم تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محّم

 م.١٩٦٥ ،١هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، الكويت، ط١٢٠٥(ت

ـ)، تحقيق: ه٤٧٨التبصرة، علي بن محمد الربعي أبو الحسن المالكي المعروف باللخمي (ت: - 

، ١الدكتور أحمد عبـد الكـريم نجيـب، الناشـر: وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، قطـر، ط

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

هــ)، ٧٤٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علـي، فخـر الـدين الزيلعـي الحنفـي (ت: - 

 هـ.١٣١٣، ١بوالق، القاهرة، ط -المطبعة الكربى األميرية 

ــة الف -  ــمرقندي (تتحف ــدين الس ــالء ال ــاء، ع ــ٥٣٩:قه ــروت، طـه ــة، بي ــب العلمي ، ٢)، دار الكت

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

هــ)، ٩٧٣:تحفة المحتاج يف شرح المنهاج، أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي (ت - 

 - هـــ١٣٥٧تحقيـق بمعرفـة لجنـة مــن العلمـاء، المكتبـة التجاريـة الكــربى مصـر، بـدون طبعـة، 

 م.١٩٨٣

ــ -  ــقالين تغلي ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــاري، أب ــحيح البخ ــى ص ــق عل ق التعلي

هـ)، تحقيق: سعيد عبـد الـرحمن موسـى القزقـي، المكتـب اإلسـالمي بيـروت، ودار ٨٥٢(ت:

 هـ.١٤٠٥، ١عمار عمان، ط

هـ)، دار الشعب، ٢٥٦:الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، محمد بن إسماعيل البخاري (ت - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ،١القاهرة، ط

هــ)، تحقيـق: أحمـد الـربدوين ٦٧١الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر (ت: - 

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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٩٢٧ 

حاشـية الطحطـاوي علـى مراقــي الفـالح شـرح نــور اإليضـاح، أحمـد بــن محمـد بـن إســماعيل  - 

هـ)، تحقيق: محمد عبـد العزيـز الخالـدي، دار الكتـب العلميـة ١٢٣١:الطحطاوي الحنفي (ت

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١بيروت، لبنان، ط

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصـعيدي  - 

 هـ) تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة،١١٨٩العدوي (ت:

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤تاريخ النشر: 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير األبصـار، محمـد أمـين بـن عمـر عابـدين، دار  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزين، أبو الحسن علي بـن محمـد  - 

هـ)، تحقيق: علـي محمـد ٤٥٠بيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت:بن محمد بن ح

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ) ٦٨٤الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرايف (ت: - 

محمـد بـو خبـزة، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت، وسـعيد أعـراب و: محمد حجـي ونالمحقق

 .م١٩٩٤، ١ط

هــ)، مؤسسـة ١٠٥١الروض المربع شرح زاد المستقنع، اإلمام منصـور بـن يـونس البهـويت (ت - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٣الرسالة، بيروت، ط

زاد المعاد يف هدي خير العباد، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

هـــ)، تحقيــق: شـعيب األرنــؤوط وعبــدالقادر األرنـؤوط، مؤسســة الرســالة، ٧٥١يـة (ت:الجوز

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧بيروت، ط

سلســلة األحاديـــث الصـــحيحة وشــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، محمــد ناصـــر الـــدين األلبـــاين  - 

 هـ.١٤١٥، ١هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط١٤٢٠(ت:

هــ)، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط ٢٧٣عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني (ت: سنن ابن ماجه، أبو - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١وآخرون، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط
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ه)، دار النشـر:  ٤٥٨السنن الكربى أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى البيهقـي (ت: - 

 هـ.١٣٤٤، حيدر أباد، ١مجلس دائرة المعارف، ط

لزرقاين على موطـأ اإلمـام مالـك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاين المصـري شرح ا - 

، ١هـ)، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، ط١١٢٢:األزهري (ت

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

هــ)، تحقيـق: ٥١٦شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي (ت: - 

 -هـــ ١٤٠٣، ٢ب األرنــؤوط ومحمــد زهيــر الشــاويش، المكتــب اإلســالمي، بيــروت، طشــعي

 م.١٩٨٣

هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٢٣٠الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: - 

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

هــ)، ٤٤٩شرح صحيح البخـاري، أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك ابـن بطـال (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد، الرياض، ط

هــ)، ٤٥٨:شرح مختصر الخرقي، القاضي أبو يعلـى محمـد بـن الحسـين الفـراء البغـدادي (ت - 

ــاض، ط ــراء، الري ــس الخض ــل، ط. دار أطل ــدالعزيز الفاض ــن عب ــداهللا ب ــدكتور عب ــق: ال ، ١تحقي

 م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

ر الخرقـــي، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد اهللا الزركشـــي المصـــري الحنبلـــي شـــرح مختصـــ - 

، ١هـ)، تحقيق: الدكتور عبداهللا بن عبدالرحمن الجـربين، دار العبيكـان، الريـاض، ط٧٧٢(ت:

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

، الـدكتور عبـداهللا بـن هــ)١٠٥١منصـور بـن يـونس البهـويت (ت:، اإلمام شرح منتهى اإلرادات - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعبدالمحسن الرتك

هـ)، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار ٣٩٣:الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت - 

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤العلم للماليين، بيروت، ط
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هــ)، دار الجيـل، ٢٦١صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري (ت - 

 .ـه١٣٣٤بيروت، 

هــ)، تحقيـق: أحمـد بــن ٤٣٢:، أبـو العبـاس جعفـر بــن محمـد المسـتغفري (تطـب النبـي  - 

 م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ١فارس السلوم، بدون ناشر، ط

هــ)، دار ٧٨٦العناية شـرح الهدايـة، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين البـابريت (ت: - 

 .الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ

)، تحقيـق وترتيـب: عبـد الحميـد هنـداوي، دار ـه١٧٠لخليل بن أحمد الفراهيدي (تالعين، ا - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

الفتــاوى الكــربى، تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســالم بــن تيميــة  - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٧٢٨(ت:

أبــو الفضـــل أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالين  تح البـــاري شــرح صـــحيح البخـــاري،فــ - 

رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وقـام بإخراجـه وصـححه  هـ)،٨٥٢(ت:

 هـ.١٣٧٩وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

رحمن بـن أحمـد بــن رجـب الحنبلــي فـتح البـاري شــرح صـحيح البخـاري، زيــن الـدين عبـد الــ - 

، ١هـ) تحقيق: مكتب تحقيق دار الحرمين، مكتبة الغرباء األثريـة، المدينـة النبويـة، ط٧٩٥(ت:

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

  هــ)، المحقـق: ٧٦٣الفروع، شمس الدين محمد بن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج الحنبلـي (ت: - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١الرياض، طعبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،  د.

هـ)، تحقيـق: محمـد إبـراهيم ٣٩٥:الفروق اللغوية، الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري (ت - 

 سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

أو غنيم) بن سالم ابـن مهنـا، الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين، أحمد بن غانم ( - 

هــ)، دار الفكـر، بيـروت، بـدون طبعـة، ١١٢٦شهاب الـدين النفـراوي األزهـري المـالكي (ت:

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
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موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الكايف يف فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل،  - 

 وت.، بيراإلسالميالمكتب هـ)،٦٢٠:(ت المقدسي الحنبلي

هــ)، ٤٦٣الكايف يف فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد الـرب (ت: - 

، ٢تحقيق: محمد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـاين، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، ط

 م.١٩٨٠- هـ١٤٠٠

قيق لجنة مـن هـ)، تح١٠٥١، اإلمام منصور بن يونس البهويت (تكشاف القناع عن متن اإلقناع - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١وزارة العدل يف المملكة العربية السعودية، طالمحققين، الناشر: 

ــة االختصــار، أبــو بكــر بــن محمــد الحصــني، تقــي الــدين الشــافعي  -  كفايــة األخيــار يف حــل غاي

هـ)، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجـي ومحمـد وهبـي سـليمان، دار الخيـر، دمشـق، ٨٢٩(ت:

 م.١٩٩٤، ١ط

هــ)، تحقيـق: ٧٧٥اللباب يف علوم الكتاب، سراج الدين عمر بن علـي بـن عـادل الحنبلـي (ت: - 

 -هــ ١٤١٩، ١عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية، بيـروت، ط

 م.١٩٩٨

دار ، هــ)٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور (ت: - 

 هـ.١٤١٤، ٣يروت، طصادر، ب

هــ)، دار الكتـب ٨٨٤المبدع يف شـرح المقنـع، إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد اهللا ابـن مفلـح (ت: - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط

هــ)، دار المعرفـة، ٤٨٣المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسـي (ت: - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بيروت، بدون طبعة، 

هـ)، تكملـة ٦٧٦جموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:الم - 

 المطيعي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. 

هـ)، جمع وتحقيـق: عبـد الـرحمن بـن قاسـم ٧٢٨:مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦وابنه محمد، الناشر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 
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المحرر يف الفقه على مذهب اإلمام أحمد بـن حنبـل، مجـد الـدين عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن  - 

ــة الحــراين (ت: ــن تيمي ــن محمــد ب -هـــ ١٤٠٤، ٢هـــ)، المعــارف، الريــاض، ط٦٥٢الخضــر ب

 م.١٩٨٤

هـ)، دار ٤٥٦المحلى باآلثار، اإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي (ت: - 

 ، بدون طبعة وبدون تاريخ.لفكر، بيروتا

ــراهيم المــزين (ت: -  ــو إب ــن إســماعيل، أب ــن يحيــى ب هـــ)، دار ٢٦٤مختصــر المــزين، إســماعيل ب

 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠المعرفة، بيروت، 

هــ)، دار الكتـب ١٧٩المدونة، اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عـامر األصـبحي المـدين (ت: - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥، ١العلمية، بيروت، ط

ــأ مالــك، القاضــي محمــد بــن عبــد اهللا أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري  -  المســالِك يف شــرح ُمَوطَّ

ـليماين وعائشـة بنـت الحسـين ٥٤٣االشبيلي المالكي (ت: هـ)، تحقيق: محمد بن الحسـين السُّ

ليماين، َدار الَغرب اإلسالمي، بيروت، ط  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١السُّ

هــ)، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، دار الحـديث، ٢٤١محمد بـن حنبـل (تالمسند، أحمد بن  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١القاهرة، ط

ــي  -  ــن العبس ــان ب ــن عثم ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن محم ــد اهللا ب ــيبة، عب ــي ش ــن أب ــر ب ــو بك ــنف، أب المص

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، ط٢٣٥(ت:

)، تحقيــق: أيمــن نصــر الــدين ـهــ٢١١:لــرزاق بــن همــام الصــنعاين (تالمصــنف، أبــوبكر عبــد ا - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١األزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

مطالــب أولــي النهــى يف شــرح غايــة المنتهــى، مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة،  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢هـ)، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط١٢٤٣الرحيبانى الحنبلي (ت:

هـ)، دار ٦٢٦معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي (ت: - 

 م.١٩٩٥، ٢صادر، بيروت، ط
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هــ) بمسـاعدة فريـق ١٤٢٤معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميـد عمـر (ت: - 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١عمل، دار عالم الكتب، بيروت، ط

)، تحقيـق: عبـد السـالم محمـد ـهـ٣٩٥اللغة، أحمد بن فارس بـن زكريـا القزوينـي (ت مقاييس - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، بيروت، 

المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس، أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن  - 

، المكتبـة التجاريـة، هـ)، تحقيـق: حمـيش عبـد الحـّق ٤٢٢نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت:

 مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.

ِزّى  -  المغـــرب يف ترتيـــب المعـــرب، ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد برهـــان الـــدين الخـــوارزمي الُمَطـــرِّ

 هـ)، دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ.٦١٠:(ت

مـة المقدسـي موفق الدين عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدا لمغني شرح مختصر الخرقي،ا - 

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، ٦٢٠:(ت الحنبلي

هــ)، دار الكتـب ٦٠٦مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي (ت: - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١العلمية، بيروت،ط

بن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي المقصد العلي يف زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين علي  - 

هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، بـدون طبعـة وتـاريخ ٨٠٧(ت:

 طبع.

هــ)، مطبعــة ٤٧٤المنتقـى شـرح الموطـأ، أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف القرطبـي البـاجي (ت: - 

 هـ.١٣٣٢ ،١السعادة، مصر، ط

ــة الحضــرمية،  -  ــرح المقدم ــويم ش ــي المنهــاج الق ــر الهيتم ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٧٣(ت

المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  - 

 هـ.١٣٩٢، ٢هـ)، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ط٦٧٦(ت:
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المقنع والتنقيح، شهاب الدين أحمد بن عبداهللا الُعسكري المنهج الصحيح يف الجمع بين ما يف  - 

 -هــ ١٤٣٧، ١هـ)، تحقيق الدكتور عبدالكريم العميريني، أسفار للنشـر، الكويـت، ط٩١٠(ت

  .م٢٠١٦

المجمـوع شـرح المهـذب، أبـو زكريـا  المهذب يف فقة اإلمام الشافعي، إلمام الشيرازي، ضـمن - 

هـ)، تكملة المطيعي، دار الفكر، بيروت، بـدون ٦٧٦محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:

 تاريخ.

 م.٢٠٠٠، ١دار النفائس، عمان األردن، ط الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، - 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح،  - 

 هـ. ١٤٠٤، ٢مكتبة المعارف، الرياض، ط هـ)،٨٨٤أبو إسحاق، برهان الدين (ت:

هنايـة الـزين يف إرشـاد المبتــدئين، محمـد بـن عمــر نـووي الجـاوي البنتنــي إقليمـا، التنـاري بلــدا  - 

 ، بدون تاريخ.١هـ)، دار الفكر، بيروت، ط١٣١٦(ت:

هناية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب  - 

 .م١٩٨٤ - ـه١٤٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٠٠٤ن الرملي (ت:الدي

النهاية يف غريب الحديث واألثر، مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ابـن  - 

هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلميـة، ٦٠٦:األثير (ت

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

نة من غيرها من األُمهـاِت، أبـو محمـد عبـد اهللا بـن أبـي زيـد النَّوادر  -  يادات على َما يف المَدوَّ والزِّ

د حجي ومحمد عبد ٣٨٦القيرواين، المالكي (ت: هـ)، تحقيق: عبد الفّتاح محمد الحلو ومحمَّ

العزيز الدباغ وعبد اهللا المرابط الرتغـي ومحمـد األمـين بـوخبزة وأحمـد الخطـابي، دار الغـرب 

 .م١٩٩٩، ١المي، بيروت، طاإلس

نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الشــوكاين اليمنــي  - 

ــر، ط١٢٥٠(ت: ــبابطي، دار الحــديث، مص ــام الــدين الص ــق: عص ـــ)، تحقي  -هـــ ١٤١٣، ١ه

 م.١٩٩٣
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ــاين ال -  ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــي ب ــدي، عل ــة المبت ــرح بداي ــة يف ش ــاين الهداي مرغين

 الرتاث العربي، بيروت. إحياءهـ)، تحقيق: طالل يوسف، دار ٥٩٣(ت:

هـ)، تحقيق: أحمد ٥٠٥الوسيط يف المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: - 

 هـ.١٤١٧، ١محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السالم، القاهرة، ط

 المواقع االلكرتوين:* 

 :موقع طب الطبي - 

 https://www.webteb.com/articles/ 
 :الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية - 

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/ 
 :الموقع الرسمي لمجلة نيو إنجالاند الطبية - 

 )new england medical journal (https://www.nejm.org 

 ** * 
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dAr ςmAr ςmAn, T 1, 1405 h. 

 - AljAmς AlSHyH (SHyH AlbxAry), mHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry, (t:256h), dAr 
Alŝςb, AlqAhrħ, T1, 1407h1986 ـm. 

 - AljAmς lÂHkAm AlqrĀn, mHmd bn ÂHmd bn Âby bkr (t:671h), tHqyq: ÂHmd 
Albrdwny wǍbrAhym ÂTfyŝ, dAr Alktb AlmSryħ, AlqAhrħ, T2, 1384h - 1964m. 

 - HAŝyħ AlTHTAwy ςlŶ mrAqy AlflAH ŝrH nwr AlǍyDAH, ÂHmd bn mHmd bn 
ǍsmAςyl AlTHTAwy AlHnfy, (t:1231 h), tHqyq: mHmd ςbd Alςzyz AlxAldy, 
dAr Alktb Alςlmyħ byrwt, lbnAn, T 1, 1418h1997 ـm. 

 - HAŝyħ Alςdwy ςlŶ ŝrH kfAyħ AlTAlb AlrbAny, Âbw AlHsn ςly bn ÂHmd bn 
mkrm AlSςydy Alςdwy (t:1189h) tHqyq: ywsf Alŝyx mHmd AlbqAςy, dAr Alfkr, 
byrwt, bdwn Tbςħ, tAryx Alnŝr: 1414h1994 ـm. 

 - HAŝyħ rd AlmxtAr ςlŶ Aldr AlmxtAr ŝrH tnwyr AlÂbSAr, mHmd Âmyn bn ςmr 
ςAbdyn, dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr, byrwt, 1421h 2000 ـm. 

 - AlHAwy Alkbyr fy fqh mðhb AlǍmAm AlŝAfςy ŝrH mxtSr Almzny, Âbw AlHsn 
ςly bn mHmd bn mHmd bn Hbyb AlbSry AlbγdAdy, Alŝhyr bAlmAwrdy 
(t:450h), tHqyq: ςly mHmd mςwD wςAdl ÂHmd ςbd Almwjwd, dAr Alktb 
Alςlmyħ, byrwt, T 1, 1419h1999 ـm. 

 - Alðxyrħ, ŝhAb Aldyn ÂHmd bn Ǎdrys bn ςbd AlrHmn AlmAlky Alŝhyr 
bAlqrAfy (t:684h) AlmHqqwn: mHmd Hjy wsςyd ÂςrAb wmHmd bw xbzħ, dAr 
Alγrb AlǍslAmy, byrwt, T 1, 1994 m. 
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 - AlrwD Almrbς ŝrH zAd Almstqnς, AlǍmAm mnSwr bn ywns Albhwty (t1051h), 
mŵssħ AlrsAlħ, byrwt, T3, 1426h2005 ـm. 

 - zAd AlmςAd fy hdy xyr AlςbAd, mHmd bn Âby bkr bn Âywb bn sςd ŝms Aldyn 
Abn qym Aljwzyħ (t:751h), tHqyq: ŝςyb AlÂrnŵwT wςbdAlqAdr AlÂrnŵwT, 
mŵssħ AlrsAlħ, byrwt, T27, 1415h1994 ـm. 

 - slslħ AlÂHAdyθ AlSHyHħ wŝy' mn fqhhA wfwAŶdhA, mHmd nASr Aldyn 
AlÂlbAny (t:1420h), mktbħ AlmςArf llnŝr wAltwzyς, AlryAD, T1, 1415 h.ـ 

 - snn Abn mAjh, Âbw ςbd Allh mHmd bn yzyd Alqzwyny (t:273h), tHqyq: ŝςyb 
AlÂrnŵwT wĀxrwn, dAr AlrsAlħ AlςAlmyħ, byrwt, T1, 1430h2009 ـm. 

 - Alsnn AlkbrŶ Âbw bkr ÂHmd bn AlHsyn bn ςly bn mwsŶ Albyhqy (t:458 h), 
dAr Alnŝr: mjls dAŶrħ AlmςArf, T 1, Hydr ÂbAd, 1344 h. 

 - ŝrH AlzrqAny ςlŶ mwTÂ AlǍmAm mAlk, mHmd bn ςbd AlbAqy bn ywsf 
AlzrqAny AlmSry AlÂzhry (t:1122 h), tHqyq: Th ςbd Alr'wf sςd, mktbħ AlθqAfħ 
Aldynyħ, AlqAhrħ, T 1, 1424h2003 ـm. 

 - ŝrH Alsnħ, Âbw mHmd AlHsyn bn msςwd bn mHmd bn AlfrA' Albγwy (t:516h), 
tHqyq: ŝςyb AlÂrnŵwT w mHmd zhyr AlŝAwyŝ, Almktb AlǍslAmy, byrwt, T 2, 
1403h1983 ـm. 

 - AlŝrH Alkbyr, mHmd bn ÂHmd bn ςrfħ Aldswqy AlmAlky (t:1230h), dAr Alfkr, 
byrwt, bdwn Tbςħ wbdwn tAryx. 

 - ŝrH SHyH AlbxAry, Âbw AlHsn ςly bn xlf bn ςbd Almlk Abn bTAl (t449h), 
tHqyq: Âbw tmym yAsr bn ǍbrAhym mktbħ Alrŝd, AlryAD, T2, 1423h2003 ـm. 

 - ŝrH mxtSr Alxrqy, AlqADy Âbw yςlŶ mHmd bn AlHsyn AlfrA' AlbγdAdy 
(t458h), tHqyq: Aldktwr ςbdAllh bn ςbdAlςzyz AlfADl, T dAr ÂTls AlxDrA', 
AlryAD, T 1, 1439h2018 ـm. 

 - ŝrH mxtSr Alxrqy, ŝms Aldyn mHmd bn ςbd Allh Alzrkŝy AlmSry AlHnbly 
(t:772h), tHqyq: Aldktwr ςbdAllh bn ςbdAlrHmn Aljbryn, dAr AlςbykAn, 
AlryAD, T1, 1413h1993 ـm. 

 - ŝrH mnthŶ AlǍrAdAt, AlǍmAm mnSwr bn ywns Albhwty (t:1051h), Aldktwr 
ςbdAllh bn ςbdAlmHsn Altrky, mŵssħ AlrsAlħ, byrwt, T 2, 1426h2005 ـm. 

 - AlSHAH, ǍsmAςyl bn HmAd Aljwhry (t:393h), tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr, 
dAr Alςlm llmlAyyn, byrwt, T4, 1407h 1987 ـm. 

 - SHyH mslm, Âbw AlHsyn mslm bn AlHjAj Alqŝyry AlnysAbwry (t261h), dAr 
Aljyl, byrwt, 1334h. 

 - Tb Alnby SlŶ Allh ςlyh wslm, Âbw AlςbAs jςfr bn mHmd Almstγfry (t:432 h), 
tHqyq: ÂHmd bn fArs Alslwm, bdwn nAŝr, T 1, 1437h2016 ـm. 

 - AlςnAyħ ŝrH AlhdAyħ, mHmd bn mHmd bn mHmwd, Âkml Aldyn AlbAbrty 
(t:786h), dAr Alfkr, byrwt, bdwn Tbςħ wbdwn tAryx . 

 - Alςyn, Alxlyl bn ÂHmd AlfrAhydy (t170h), tHqyq wtrtyb: ςbd AlHmyd hndAwy, 
dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, T1, 1424h2003 ـm. 

 - AlftAwŶ AlkbrŶ, tqy Aldyn Âbw AlςbAs ÂHmd bn ςbd AlHlym bn ςbd AlslAm 
bn tymyħ (t:728h), dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, T 1, 1408h1987 ـm. 

 - ftH AlbAry ŝrH SHyH AlbxAry, Âbw AlfDl ÂHmd bn ςly bn Hjr AlςsqlAny 
(t:852h), rqm ktbh wÂbwAbh wÂHAdyθh: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy, wqAm 
bǍxrAjh wSHHh wÂŝrf ςlŶ Tbςh: mHb Aldyn AlxTyb, dAr Almςrfħ, byrwt, 
1379h. 
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 - ftH AlbAry ŝrH SHyH AlbxAry, ÂHmd bn ςly bn Hjr AlςsqlAny (t852h), rqm 
ktbh wÂbwAbh wÂHAdyθh: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy, qAm bǍxrAjh wSHHh 
wÂŝrf ςlŶ Tbςh: mHb Aldyn AlxTyb, dAr Almςrfħ, byrwt, 1379h.ـ 

 - ftH AlbAry ŝrH SHyH AlbxAry, zyn Aldyn ςbd AlrHmn bn ÂHmd bn rjb 
AlHnbly (t:795h) tHqyq: mktb tHqyq dAr AlHrmyn, mktbħ AlγrbA' AlÂθryħ, 
Almdynħ Alnbwyħ, T 1, 1417h 1996ـm. 

 - Alfrwς, ŝms Aldyn mHmd bn mflH bn mHmd bn mfrj AlHnbly (t:763h), 
AlmHqq:Aldktwr ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky, mŵssħ AlrsAlħ, AlryAD, T 1, 
1424h2003 ـm. 

 - Alfrwq Allγwyħ, AlHsn bn ςbd Allh bn shl Alςskry (t:395h), tHqyq: mHmd 
ǍbrAhym slym, dAr Alςlm wAlθqAfħ llnŝr wAltwzyς, AlqAhrħ, dwn rqm 
AlTbςħ wtAryx Alnŝr. 

 - AlfwAkh AldwAny ςlŶ rsAlħ Abn Âby zyd AlqyrwAny, ÂHmd bn γAnm (Âw 
γnym) bn sAlm Abn mhnA, ŝhAb Aldyn AlnfrAwy AlÂzhry AlmAlky (t:1126h), 
dAr Alfkr, byrwt, bdwn Tbςħ, 1415h1995 ـm. 

 - AlkAfy fy fqh AlǍmAm Almbjl ÂHmd bn Hnbl, mwfq Aldyn ςbd Allh bn 
ÂHmd bn mHmd bn qdAmħ Almqdsy AlHnbly, (t:620h), Almktb AlAslAmy, 
byrwt. 

 - AlkAfy fy fqh Âhl Almdynħ, Âbw ςmr ywsf bn ςbd Allh bn mHmd bn ςbd Albr 
(t:463h), tHqyq: mHmd mHmd ÂHyd wld mAdyk AlmwrytAny, mktbħ AlryAD 
AlHdyθħ, AlryAD, T 2, 1400h1980 ـm. 

 - kŝAf AlqnAς ςn mtn AlǍqnAς, AlǍmAm mnSwr bn ywns Albhwty (t1051 h), 
tHqyq ljnħ mn AlmHqqyn, AlnAŝr: wzArħ Alςdl fy Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ, 
T 1, 1424h2003 ـm. 

 - kfAyħ AlÂxyAr fy Hl γAyħ AlǍxtSAr, Âbw bkr bn mHmd AlHSny, tqy Aldyn 
AlŝAfςy (t:829h), tHqyq: ςly ςbd AlHmyd blTjy wmHmd whby slymAn, dAr 
Alxyr, dmŝq, T 1, 1994 m. 

 - AllbAb fy ςlwm AlktAb, srAj Aldyn ςmr bn ςly bn ςAdl AlHnbly (t:775h), 
tHqyq: ςAdl ÂHmd ςbd Almwjwd wςly mHmd mςwD,dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, 
T1, 1419h1998 ـm. 

 - lsAn Alςrb, mHmd bn mkrm bn ςlŶ, Âbw AlfDl, jmAl Aldyn Abn mnĎwr 
(t:711h) dAr SAdr, byrwt, T3, 1414 h. 

 - Almbdς fy ŝrH Almqnς, ǍbrAhym bn mHmd bn ςbd Allh Abn mflH, (t:884h), 
dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, T 1, 1418h1997 ـm . 

 - AlmbswT, mHmd bn ÂHmd bn Âby shl ŝms AlÂŶmħ Alsrxsy (t:483h), dAr 
Almςrfħ, byrwt, bdwn Tbςħ, 1414h1993 ـm. 

 - Almjmwς ŝrH Almhðb, Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf Alnwwy (t:676h), 
tkmlħ AlmTyςy, dAr Alfkr, byrwt, bdwn tAryx. 

 - mjmwς ftAwŶ ŝyx AlǍslAm Abn tymyħ (t:728h), jmς wtHqyq: ςbd AlrHmn bn 
qAsm wAbnh mHmd, AlnAŝr mjmς Almlk fhd, Almdynħ Almnwrħ, 1416hـ�� 
1995m. 

 - AlmHrr fy Alfqh ςlŶ mðhb AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl, mjd Aldyn ςbd AlslAm bn 
ςbd Allh bn AlxDr bn mHmd bn tymyħ AlHrAny (t:652h), AlmςArf, AlryAD, T 
2, 1404h - 1984m  .  
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 - AlmHlŶ bAlĀθAr, AlǍmAm Âbw mHmd ςly bn ÂHmd bn sςyd bn Hzm 
AlÂndlsy (t:456h), dAr Alfkr, byrwt, bdwn Tbςħ wbdwn tAryx. 

 - mxtSr Almzny, ǍsmAςyl bn yHyŶ bn ǍsmAςyl, Âbw ǍbrAhym Almzny 
(t:264h), dAr Almςrfħ, byrwt, 1410h1990 ـm. 

 - Almdwnħ, AlǍmAm mAlk bn Âns bn mAlk bn ςAmr AlÂSbHy Almdny 
(t:179h), dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, T1, 1415h1994 ـm. 

 - AlmsAlِk fy ŝrH mُwَTّÂَ mAlk, AlqADy mHmd bn ςbd Allh Âbw bkr bn Alςrby 
AlmςAfry AlAŝbyly AlmAlky (t:543h), tHqyq: mHmd bn AlHsyn AlsُّlymAny 
wςAŶŝħ bnt AlHsyn AlsُّlymAny, dَAr Alγَrb AlǍslAmy, byrwt, T1, 1428hـ��������� 
2007m. 

 - Almsnd, ÂHmd bn mHmd bn Hnbl, (t241h), tHqyq: ÂHmd mHmd ŝAkr, dAr 
AlHdyθ, AlqAhrħ, T1, 1416h1995 ـm. 

 - AlmSnf, Âbw bkr bn Âby ŝybħ, ςbd Allh bn mHmd bn ǍbrAhym bn ςθmAn bn 
Alςbsy (t:235h), tHqyq: mHmd ςwAmħ, dAr Alqblħ, jdħ, T1, 1427h2006 ـm. 

 - AlmSnf, Âbwbkr ςbd AlrzAq bn hmAm AlSnςAny, (t:211h), tHqyq: Âymn nSr 
Aldyn AlÂzhry, dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, T 1, 1421h2000 ـm. 

 - mTAlb Âwly AlnhŶ fy ŝrH γAyħ AlmnthŶ, mSTfŶ bn sςd bn ςbdh AlsywTy 
ŝhrħ, AlrHybAnŶ AlHnbly (t:1243h), Almktb AlǍslAmy, byrwt, T 2, 1415hـ�� 
1994m. 

 - mςjm AlbldAn, ŝhAb Aldyn Âbw ςbd Allh yAqwt bn ςbd Allh Alrwmy AlHmwy 
(t:626h), dAr SAdr, byrwt, T2, 1995m. 

 - mςjm Allγħ Alςrbyħ AlmςASrħ, ÂHmd mxtAr ςbd AlHmyd ςmr (t:1424h) 
bmsAςdħ fryq ςml, dAr ςAlm Alktb, byrwt, T1, 1429h2008 ـm. 

 - mqAyys Allγħ, ÂHmd bn fArs bn zkryA Alqzwyny (t395h ), tHqyq: ςbd AlslAm 
mHmd hArwn, dAr Alfkr, byrwt, 1399h1979 ـm. 

 - Almςwnħ ςlŶ mðhb ςAlm Almdynħ AlǍmAm mAlk bn Âns, Âbw mHmd ςbd 
AlwhAb bn ςly bn nSr Alθςlby AlbγdAdy AlmAlky (t:422h), tHqyq: Hmyŝ ςbd 
AlHqّ, Almktbħ AltjAryħ, mSTfŶ ÂHmd AlbAz, mkħ Almkrmħ. 

 - Almγrb fy trtyb Almςrb, nASr bn ςbd Alsyd brhAn Aldyn AlxwArzmy AlmُTَrِّzِŶّ 
(t:610h), dAr AlktAb Alςrby, bdwn Tbςħ wbdwn tAryx. 

 - Almγny ŝrH mxtSr Alxrqy, mwfq Aldyn ςbd Allh bn ÂHmd bn mHmd bn qdAmħ 
Almqdsy AlHnbly, (t:620h), AlnAŝr: mktbħ AlqAhrħ, bdwn Tbςħ, 1388h1968 ـm. 

 - mfAtyH Alγyb, fxr Aldyn mHmd bn ςmr Altmymy AlrAzy AlŝAfςy, (t:606h), 
dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt,T1, 1421h2000 ـm. 

 - AlmqSd Alςly fy zwAŶd Âby yςlŶ AlmwSly, nwr Aldyn ςly bn Âby bkr bn 
slymAn Alhyθmy (t:807h), tHqyq: syd ksrwy Hsn, dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, 
bdwn Tbςħ wtAryx Tbς. 

 - AlmntqŶ ŝrH AlmwTÂ, Âbw Alwlyd slymAn bn xlf AlqrTby AlbAjy (t:474h), 
mTbςħ AlsςAdħ, mSr, T1, 1332 h.ـ 

 - AlmnhAj Alqwym ŝrH Almqdmħ AlHDrmyħ, ÂHmd bn mHmd bn ςly bn Hjr 
Alhytmy (t:973 h), dAr Alktb Alςlmyħ, byrwt, T 1, 1420h - 2000m. 

 - AlmnhAj ŝrH SHyH mslm bn AlHjAj, Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf 
Alnwwy (t:676h), dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby, byrwt, T2, 1392h.ـ 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ة العيديني صالـأثر التدابري الوقائية الطبية عن األوبئة ف

٩٤٠  

 - Almnhj AlSHyH fy Aljmς byn mA fy Almqnς wAltnqyH, ŝhAb Aldyn ÂHmd bn 
ςbdAllh Alςُskry (t910h), tHqyq Aldktwr ςbdAlkrym Alςmyryny, ÂsfAr llnŝr, 
Alkwyt, T1, 1437h2016 ـm . 

 - Almhðb fy fqħ AlǍmAm AlŝAfςy, lǍmAm AlŝyrAzy, Dmn Almjmwς ŝrH 
Almhðb, Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf Alnwwy (t:676h), tkmlħ 
AlmTyςy, dAr Alfkr, byrwt, bdwn tAryx. 

 - Almwswςħ AlTbyħ Alfqhyħ, ÂHmd mHmd knςAn,dAr AlnfAŶs, ςmAn AlÂrdn, 
T1, 2000m. 

 - Alnkt wAlfwAŶd Alsnyħ ςlŶ mŝkl AlmHrr, ǍbrAhym bn mHmd bn ςbd Allh bn 
mHmd Abn mflH, Âbw ǍsHAq, brhAn Aldyn (t:884h), mktbħ AlmςArf, 
AlryAD, T 2, 1404h. 

 - nhAyħ Alzyn fy ǍrŝAd AlmbtdŶyn, mHmd bn ςmr nwwy AljAwy Albntny 
ǍqlymA, AltnAry bldA (t:1316h), dAr Alfkr, byrwt, T 1, bdwn tAryx. 

 - nhAyħ AlmHtAj ǍlŶ ŝrH AlmnhAj, ŝms Aldyn mHmd bn Âby AlςbAs ÂHmd bn 
Hmzħ ŝhAb Aldyn Alrmly (t:1004h), dAr Alfkr, byrwt, 1404h - 1984m. 

 - AlnhAyħ fy γryb AlHdyθ wAlÂθr, mjd Aldyn Âbw AlsςAdAt AlmbArk bn 
mHmd Aljzry Abn AlÂθyr (t:606h), tHqyq: TAhr ÂHmd AlzwAwy wmHmwd 
mHmd AlTnAHy, Almktbħ Alςlmyħ, byrwt, 1399h1979 ـm. 

 - AlnَّwAdr wAlzِّyAdAt ςlŶ mَA fy Almdَwَّnħ mn γyrhA mn AlÂُmhAtِ, Âbw 
mHmd ςbd Allh bn Âby zyd AlqyrwAny, AlmAlky (t:386h), tHqyq: ςbd AlftّAH 
mHmd AlHlw wmHmَّd Hjy wmHmd ςbd Alςzyz AldbAγ wςbd Allh AlmrAbT 
Altrγy wmHmd AlÂmyn bwxbzħ wÂHmd AlxTAby, dAr Alγrb AlǍslAmy, 
byrwt, T 1, 1999 m. 

 - nyl AlÂwTAr ŝrH mntqŶ AlÂxbAr, mHmd bn ςly bn mHmd bn ςbd Allh 
AlŝwkAny Alymny (t:1250h), tHqyq: ςSAm Aldyn AlSbAbTy, dAr AlHdyθ, 
mSr, T 1, 1413h1993 ـm. 

 - AlhdAyħ fy ŝrH bdAyħ Almbtdy, ςly bn Âby bkr bn ςbd Aljlyl AlfrγAny 
AlmrγynAny, (t:593h), tHqyq: TlAl ywsf, dAr AHyA' AltrAθ Alςrby, byrwt  .  

 - AlwsyT fy Almðhb, Âbw HAmd mHmd bn mHmd AlγzAly AlTwsy (t:505h), 
tHqyq: ÂHmd mHmwd ǍbrAhym wmHmd mHmd tAmr, dAr AlslAm, AlqAhrħ, 
T 1, 1417h.ـ 

AlmwAqς AlAlktrwny: 
 - mwqς Tb AlTby https://wwwwebtebcom/articles/  
 - Almwqς Alrsmy lmnĎmħ AlSHħ AlςAlmyħ  

https://wwwwhoint/ar/emergencies/diseases / 
 - Almwqς Alrsmy lmjlħ nyw ǍnjlAAnd AlTbyħ (new england medical journal) 

https://wwwnejmorg 

* * * 
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