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  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٤٣ 

���COVID-19 المستجد كورونا وسفير بسبب البيوت في العيد صالة إقامة حكم �

  د. أحمد بن فهد بن حميّن الفهد

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ملشارك بقسم الفقه بكلية الشريعةاألستاذ ا
��affahad@imamu.edu.sa:اإللكتروين الربيد �

 هـ)٢٢/٠١/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٦/١١/١٤٤١(قدم للنشر يف 

عنوان: (حكـم إقامـة صـالة العيـد يف البيـوت بسـبب فيـروس كورونـا هذا البحث ب المستخلص:

بيان حكم إقامة صالة العيد يف البيوت بسبب تفشي فيـروس  وهو يهدف إلى:)، covid 19المستجد (

كورونا المستجد، ومشروعية ذلك من عدمها، وإيضاح صفة أداء صالة العيد بالتفصيل عند القائلين 

بسبب تفشي الوباء، وقد عـرض الباحـث كـالم الفقهـاء يف هـذه المسـائل  بمشروعية أدائها يف البيوت

وبذل وسعه يف استنباط الحكم من كالمهم ونصوصهم، عن طريق التخريج والقياس فيما لم ينصـوا 

عـن الصـحابة  الـواردةعلى حكمه من المسائل، مع العناية ببيان ما استدلوا به من النصـوص واآلثـار 

 أسـباب اخـتالفهم يف تلـك المسـائل، وقـد اتبـَع الباحـث يف بحثـه المـنهج  يف هذا البـاب، وبيـان

الوصفي االستنباطي، حيث تتبَع نصوَص الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم، وقـام بتحليـل تلـك النصـوص، 

فقهاؤنا األقدمون رحمهم  - سلف� -كما عمل على استنباط أحكام هذه النازلة مما نّص على حكمه 

إّن صالة العيد  ومن أهم نتائج هذا البحث:عمال التخريج الفقهي على المسائل. اهللا تعالى، وذلك بإ

 - ) covid19مشروعّية إقامة صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحة كورونا ( -  فرض كفاية -  يف األصل - 

حرج يف أداء صـالة العيـد  ال -إن أداء صالة العيد يف البيوت يف تلك الحال مستحب، وليس بواجب 

 -صفة واردة، ركعتين أو أربع ركعات، وَأولى الصفات أن تكون ركعتين بتكبيـر كصـالة اإلمـام  بأي

بأس بالخطبة بعـد صـالة العيـد يف البيـوت إذا ُصـليْت جماعـة، وأمـا إن صـالها منفـردًا فـال تشـرع  ال

ومـن ذلـك،  ال حرج يف أداء صالة العيد يف البيوت يف جماعة، ومن أراد أداءهـا منفـردًا فلـه -الخطبة 

توجيه الجهود لبحث المسائل الفقهيـة المتعلقـة بجائحـة  أهم التوصيات التي خرج هبا هذا البحث:

)، سواء يف العبـادات، أو المعـامالت، أو غيرهـا، فالحاجـة ملحـة لتجليـة covid19كورونا المستجد (

لمسـائل هـذه  إصدار أدلـة شـرعية متخصصـة تكـون جامعـةً  -تلك األحكام للناس، وتأصيلها فقهي� 

 النازلة، مبيَّن� فيها األحكام الشرعية لتلك المسائل.

 نوازل فقهية، أحكام كورونا، صالة العيد يف البيوت، نوازل العبادات. :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: This research is entitled: (Ruling on establishing Eid prayer in homes 
due to the new Corona virus) (covid 19), and it aims to: Explain the rule of Eid prayer 
in the homes due to the outbreak of the Corona virus emerging, and the legitimacy of 
that or not, The recipe for performing the Eid prayer in detail for those who say that it 
is lawful to perform it in the home due to the outbreak of the epidemic. On his 
wisdom, and clarifying what they have inferred from the texts and the effects on the 
companions of the Messenger in this chapter, with an explanation of the reasons for 
their differences in those issues, and he followed in his research the descriptive 
deductive approach, where he followed the texts of the jurists and their sayings and 
their evidence, and he analyzed those texts, as he worked on devising The rulings of 
this descending, which was stipulated in the ruling in advance, our elders scholars by 
doing juristic graduation on issues. Among the most important results of this research: 
The Eid prayer - originally - the imposition of sufficiency - the legality of conducting 
Eid prayer at home in light of the Corona pandemic (covid 19) - The performance of 
Eid prayer in homes in that case is desirable, and not an obligation - not embarrassed 
in performing the Eid prayer Whatever is mentioned, two rak'ahs or four rak'ahs, and 
the first of the two characteristics is that two rak'ahs are magnified as the imam’s 
prayer - there is nothing wrong with sermon after the Eid prayer in the homes if you 
pray in congregation, but as for her prayer alone, then the sermon is not prescribed - 
there is nothing wrong with performing the Eid prayer in the homes in congregation, 
and whoever wants Its performance alone has that, and one of the most important 
recommendations that came out of this research: directing efforts to discuss the 
jurisprudential issues related to the pandemic of the new Corona pandemic (covid19), 
whether in acts of worship, or transactions, or others, there is an urgent need to 
manifest these provisions to people, and rooting them jurisprudence - The issuance of 
specialized jurisprudence guides that are inclusive of the issues of this descending, 
indicating the legal provisions of these issues. 

Key words: New doctrinal issues, provisions of corona, Eid prayers at home, acts 
of worship. 
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  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٤٥ 

  المقدمة
 

الحمــد هللا رب العــالمين، وصــلى اهللا وســلم علــى النبــي األمــين، وآلــه وصــحبه 

 أجمعين، أما بعد:

فإن مما ابتلى اهللا به الناس يف هـذا العصـر جائحـة كورونـا، والتـي نشـأت بسـبب 

)، وتحّير فيها األطباء والناس، والزالت متفشـية covid19كورونا المستجد ( )١(فيروس

هذه الكلمات دون أن يتوصل المختصون إلـى عـالج أو لقـاح للوقايـة إلى وقت كتابة 

 من هذا الفيروس.

وبسبب ذلك كانت الدول والحكومات والمنظمات الصحّية مضطرة إلى األخذ 

ــاس والمجتمعــات هبــذا  ــة مــن إصــابة الن بــاالحرتازات واالحتياطــات الالزمــة للوقاي

لمملكة العربيـة السـعودية إجـراءات الفيروس، فاتخذت الدول ومنها بالدنا المباركة ا

حماية المواطنين والمقيمين على أرضها، ومن تلك  -بإذن اهللا تعالى -صارمة، تكفل 

اإلجراءات فرض الحظر الجزئي ثم الكلي، مما نتج عنه صدور قرارات بمنع الصـالة 

يف المساجد سواء الجمـع أو الجماعـات، وكـذلك صـالة عيـد الفطـر المبـارك، وهـي 

مع أصـول الشـريعة السـمحة التـي جـاءت باليسـر  -بحمد اهللا تعالى –تتوافق  قرارات

 ورفع الحرج وحفظ األنفس، واألخذ باألسباب بعد التوكل على اهللا تعالى.

وقد كثر سـؤال النـاس واستفسـارهم عنـد قـرب عيـد الفطـر المبـارك لهـذا العـام 

ع أدائهـا يف المسـاجد عن حكم صالة العيد يف البيوت، بعد صدور القرار بمن ـه١٤٤١

                                           
 آثر الباحث اتباع ما ورد يف المعجم الوسيط من رسم كلمـة (فيـروس) علـى هـذا النحـو، بـدالً   ) ١(

 .)٧٠٨ص(من رسمها هكذا (فايروس). ينظر: المعجم الوسيط 
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ــروس كورونــا  ــة في ــل اإلجــراءات االحرتازيــة المتبعــة يف مواجه ــليات، يف ظ والمص

)، وقـد سـعى بعـض المختصـين والبـاحثين الشـرعيين للكتابـة يف covid19المسـتجد (

الموضوع، وصدرت بعض الفتاوى من هيئة كبار العلمـاء يف الموضـوع، وهـي جهـود 

عرفة الناس للحكـم الشـرعي يف المسـألة، ومعلـوم أن مباركة مشكورة، كانت كفيلة بم

المقام يف ذلك الوقت ال يستدعي اإلطالة وال يحتملها أيض�، ولذا فغالب مـا كتـب يف 

الموضوع هو كتابات يغلب عليها طابع اإليجاز واالختصار، وعـدم االستقصـاء، كمـا 

متخصصـة المحكمـة، لم ُيراع فيها المنهج األكاديمي المعروف يف البحوث العلمية ال

ومن هنا رغبت يف بذل ما يف وسعي لتأصيل هذا الموضوع، والكتابة فيه ببحث أراعي 

فيه الجوانب المنهجية المتبعة يف كتابة البحوث العلمية األكاديميـة، ورأيـت أن يكـون 

حكم إقامة صالة العيد يف البيـوت بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد «عنوان البحث: 

)covid19(« المسؤول أن يجعله متقبَّالً، ولعباده نافع�.واهللا  

 مشكلة البحث:* 

أثـار  ـه١٤٤١لما جاء قرار الحظر الكلي بمنع صالة عيد الفطر يف المساجد عام 

ذلك تساؤل كثير من الناس عن حكم صالة العيد يف البيوت، وهل يشرع أداؤها فيها؟ 

لتناول مسائل هذا الموضـوع، وعن صفة الصالة يف تلك الحالة، وقد جاء هذا البحث 

وبحثها فقهي�، ويمكن إبراز أهّم التساؤالت التي يسعى البحث إلى اإلجابة عنها فيمـا 

 يأيت:

ما حكم إقامة صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحة فيروس كورونا المستجد  -١

)covid19.؟( 

ج أقوال الف عليهما األصل الذي تبنى  -٢  قهاء فيها؟.هذه المسألة؟ وكيف ُتخر�



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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للقـول بمشـروعية إقامــة صـالة العيـد يف البيــوت،  الشــرعيمـا صـفة الحكـم  -٣

 وللقول بعدم المشروعية؟.

العيد يف البيوت من حيث عدد الركعات وكوهنا بتكبيـر أو  صالةما صفة أداء  -٤

 بدونه؟.

 العيد يف البيوت فهل تكون بخطبة أو بدوهنا؟. صالةإذا أديْت  -٥

اء صــالة العيــد يف البيــوت جماعــًة، أو أّن كــّل شــخٍص يصــليها أد يشــرعهــل  -٦

 منفردًا؟.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

أن  –فيمـا أعلـم  –يعّد هذا الموضوع من النوازل المعاصرة، فإنـه لـم يسـبق  -١

ُعّطلت الصالة يف المساجد بالكلية ومنها صالة العيد، ممـا كانـت الحاجـة معـه ملّحـة 

 الشرعي يف هذه النازلة. لبيان الحكم

أين ال أعلم بحث� فقهي� مكتوب� يف بيان حكم صـالة العيـد يف البيـوت بسـبب  -٢

وبــاء كورونــا المســتجد، يؤصــل أحكامــه ويفّصــلها، ويلــّم شــتاهتا، ويســتوعب جميــع 

 مسائله، ويراعي المنهج العلمي المتبع يف كتابة البحوث األكاديمية.

م صالة العيد يف البيوت يف ظل هذه الجائحة، مما كثرة سؤال الناس عن حك -٣

يســتوجب بحــث هــذه المســألة وبيــان الحكــم الشــرعي فيهــا، وفــق مــا تقتضــيه األدلــة 

 والنصوص الشرعّية.

 أهداف الموضوع:* 

 بيان حكم صالة العيد يف األصل. -١

التوصل إلى الحكم الشرعي إلقامة صـالة العيـد يف البيـوت بسـبب فيـروس  -٢



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي البيوت بسبب فريوس كورونا املستجدـحكم إقامة صالة العيد ف
� �

٩٤٨  

 )، من حيث المشروعية وعدمها.covid19المستجد (كورونا 

تجلية صفة الحكم الشرعي للقول بمشروعية إقامة صـالة العيـد يف البيـوت،  -٣

 وللقول بعدم المشروعية.

عنـد القـائلين بمشـروعية  -بالتفصـيل-بيان صفة أداء صالة العيد يف البيوت  -٤

 ذلك.

 الدراسات السابقة:* 

هيــ� يجمــع شــتات هــذه المســألة، ويؤصــل أحكامهــا، ال أعلــم أن هنــاك بحثــا ًفق

ويتناول جميع مسائلها على وجه التفصيل، وغالب ما اطلعُت عليه ممـا وصـلني عـرب 

وسائل التواصل، أو عثـرُت عليـه يف الشـبكة العالميـة (اإلنرتنـت) هـي كتابـات يغلـب 

لبحوث األكاديمية، عليها طابع اإليجاز، ولم يراَع فيها المنهج العلمي المتبع يف كتابة ا

 وإن روعي ففيه قصور ظاهر.

وال عجب فإن هدف تلك الكتابـات كـان تلبيـة الحاجـة الملحـة يف ذلـك الوقـت 

لسد افتقار الناس لمعرفة الحكم الشرعي يف المسألة، مع تحفظي على ما ورد يف عـدٍد 

(حكـم منها من حيث التأصيل للمسألة، فكاتبوها نحوا فيما كتبوه منحى قياس مسـألة 

) علـى مسـألة covid19إقامة صالة العيد يف البيوت بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد 

قضاء صالة العيد، وهو ما لم أرتِضه عند تناول هذا الموضوع والكتابة فيه كمـا سـيأيت 

ــيل  ــالى -بالتفص ــاء اهللا تع ــد يف  - إن ش ــالة العي ــة ص ــم إقام ــاين: (حك ــث الث يف المبح

 البيوت).

ُكتب يف هذه المسألة من البحوث والكتابات والفتاوى، وما  وفيما يأيت عرض ما

 ظهر للباحث فيها من مالحظات:
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  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٤٩ 

للدكتور: مطلـق  أوًال: بحث بعنوان: (حكم صالة العيد يف حالة الحظر الكّلي)،

جاسر مطلـق الجاسـر، وهـو أسـتاذ يف جامعـة الكويـت، وقـد اسـتل بحثـه كمـا ذكـر يف 

جه، يتنـاول فيـه مسـائل تتعلـق بجائحـة كورونـا، مقدمته من بحث أكاديمي ينوي إخرا

وبحثه المذكور جّيد، وجهـده فيـه مشـكور، وهـو منشـور علـى موقـع إسـالم هـاوس، 

 وهذا رابط البحث:

https://islamhouse.com/ar/books/2829715/ 

 :ويالحظ على البحث األمور اآلتية

 دقيق� يف تحرير األقوال يف المسائل، ويف نسبتها إلى قائليها. الباحثلم يكن  -١

فمثالً: ذكر يف مسألة حكم صالة العيد أن القول بالوجوب هـو مـذهب الحنفيـة، 

ولــيس كــذلك بــل هــو األصــح يف مــذهبهم، كمــا ذكــر بــأن القــول بالســنّية هــو مــذهب 

هبهم، ولهم قول آخر وهو القـول بأهنـا المالكية، وليس كذلك بل هو المشهور من مذ

 فرض كفاية، ولم ينسبه لهم الباحث. 

كمــا أنــه يف مســألة حكــم إقامــة صــالة العيــد يف البيــوت بســبب فيــروس كورونــا 

المستجد، نسب إلى المالكية القول بالمشروعية، بينما هو قوٌل عنـدهم، وهنـاك قـوٌل 

 آخر يف مذهبهم بعدم المشروعية لم يذكره الباحث.

لم يراِع الباحث المنهج العلمي المعـروف والـذي يسـتوجب االستقصـاء يف  -٢

األقوال واألدلة، فقد يرجح قوًال من األقوال دون عرض ألدلة مخالفيه، مقتصرًا على 

إيراد أدلة القول الراجح يف نظره، بل قد يورد جميع األدلة مقتصرًا يف ذلك على مرجع 

 ألة حكم صالة العيد.واحد يف بعض المسائل، كما يف مس

ترك الباحث االستدالل لألقوال يف بعض مسائل بحثه، كمـا يف مسـألة حكـم  -٣
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٩٥٠  

صالة العيد يف البيوت على صفتها المعروفة، فقد اقتصر على ذْكِر القولين يف المسألة، 

 وَسْوِق بعض النصوص عن الفقهاء لكّل قول.

د يف البيوت، بل اقتصر على الباحث الكالم يف صفة أداء صالة العي يفّصللم  -٤

قولين، بينما يف المسألة سبعة أقوال، ولم يبحث بالتفصيل مـا يتعلـق بكوهنـا بتكبيـر أو 

 بدونه، وكوهنا بخطبة أو ال، وهل تؤدى يف جماعة أو على انفراد؟.

ثاني�: بحث بعنوان: (هل تصح صـالة العيـد يف البيـوت بسـبب كورونـا؟) كتبـه: 

 منشور على موقع منار اإلسالم، وهذا رابط البحث: ين،عبداهللا بنطاهر التنا

https://islamanar.com/prayer-for-eid/ 

 ويالحظ على البحث األمور اآلتية:

 واالختصار الشديد. اإليجاز -١

قتصر فيه على بعض مراعاة قواعد البحث العلمي ومنهجيته، فالباحث ا عدم -٢

األدلة، مع ترك المناقشة يف الغالب، كما لم يرّجح بين األقوال، فمثالً: تكلم عن حكم 

صالة العيد يف حوالي سبعة أسطر فقط، مع اعتنائه بتجلية المذهب المـالكي والرتكيـز 

 عليه فيما كتب.

وت، لــم يفّصــل الكاتــب الكــالم يف المســائل المتعلقــة بـــصالة العيــد يف البيــ -٣

 الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة. تلككصفة الصالة يف 

بنـى الكاتـب حكـم المسـألة علـى مسـألة (قضـاء صـالة العيـد)، وهـو مـا لــم  -٤

 أرتِضه كما سيأيت مفصالً إن شاء اهللا تعالى يف موضعه من هذا البحث.

حــرر الباحــث علــى بيــان المشــهور يف المــذاهب فيمــا كتــب، ولــم ي اقتصــر -٥

 األقوال والروايات يف المذاهب األربعة.
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٩٥١ 

ثالث�: مقال بعنوان: (حكم صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحة كورونا)، كتبـه: 

 منشور على شبكة يسألونك اإلسالمية، وهذا رابط البحث: د. حسام الدين عفانه،.أ

http://yasaloonak.net/2020/05/ 

 ويالحظ على المقال األمور اآلتية:

واالختصار الشـديد، فالمقـال جـواب لسـؤاِل سـائل عـن حكـم أداء  اإليجاز -١

 صالة العيد يف البيوت بسبب جائحة كورونا كما ورد يف الموقع المشار إليه.

 يف المقال قواعد البحث العلمي ومنهجيته، فلم ُيتطـرق فيـه لألقـوال ُيراعَ لم  -٢

والروايات، وإنما هو سرد لبعض أقوال أهـل العلـم والفقهـاء يف مسـألة (قضـاء صـالة 

 العيد لمن فاتته).

المقال من االسـتدالل إال للقـول الـذي تبنـاه الكاتـب يف مسـألة (قضـاء  خال -٣

 صالة العيد لمن فاتته)، وكان ذلك بإيجاز.

 من عرض الخالف والمناقشة والرتجيح. المقالخال  -٤

الكاتــب الكــالم يف المســائل المتعلقــة بـــصالة العيــد يف البيــوت،  يفّصــل لــم -٥

 كصفة الصالة يف تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة.

حكـم المسـألة علـى مسـألة (قضـاء صـالة العيـد)، وهـو مـا لــم  الكاتـببنـى  -٦

 .أرتِضه كما سيأيت مفصالً إن شاء اهللا تعالى يف موضعه من هذا البحث

رابع�: مقال بعنوان: (صالة العيد يف جائحة كورونا: كيف تكـون يف البيـوت؟)، 

 منشور على موقع المسلم، وهذا رابط البحث: كتبه: خباب الحمد،

http://almoslim.net/elmy/291945 

 ويالحظ على المقال األمور اآلتية:
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 واالختصار. اإليجاز -١

لم ُيراَع يف المقال قواعد البحث العلمي ومنهجيته، فلم ُيتطـرق فيـه لألقـوال  -٢

 والروايات، واألدلة والمناقشات.

لم يتطرق الكاتب لحكـم أداء صـالة العيـد يف البيـوت ومشـروعية ذلـك مـن  -٣

لبيـوت، على بيان المذهب الحنبلي يف كيفية أداء صالة العيـد يف ا اقتصرعدمها، وإنما 

وهل هي ركعتـان أو أربـع؟ مرجحـ� كوهنـا ركعتـين، وراّدًا علـى مـن قـال بأهنـا تصـلى 

 أربع�، ولم يتعرض للمذاهب الثالثة األخرى بالبحث.

الكاتــب الكــالم يف المســائل المتعلقــة بـــصالة العيــد يف البيــوت،  يفّصــللــم  -٤

 جماعة.كصفة الصالة يف تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها 

) صفحات بعنوان: (صالة العيد يف البيوت)، ٧خامس�: ورقة علمية يف حوالي (

منشـورة علـى موقـع إسـالم هـاوس، قـال يف مطلعهـا:  كتبها: د.محمد بن فهد الفريح،

(فرأيُت من المناسب أن أنقل بعض كالم أهل العلم حول مشروعية إقامة صالة العيد 

 الذي ُتبنى عليه)، وهذا رابط الورقة:يف البيوت، وكيفية فعلها، واألصل 

https://islamhouse.com/ar/articles/2829714/ 

 ويالحظ عليها األمور اآلتية:

 واالختصار. اإليجاز -١

لـم ُيتطـرق يف تلك الورقة العلمية قواعد البحث العلمي ومنهجيته، ف ُيراعَ لم  -٢

فيه للتفصيل يف األقوال والروايات يف المذاهب األربعة، وإنما اقُتصر فيها علـى النقـل 

ــي  ــن رجــب، وعمــدة القــاري، للعين ــاري، الب مــن بعــض كتــب أهــل العلــم كفــتح الب

 وغيرهما.
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٩٥٣ 

 يغلب على المكتوب طابع النقل وهو ما صّرح به الباحث. -٣

المتعلقــة بـــصالة العيــد يف البيــوت، لــم يفّصــل الكاتــب الكــالم يف المســائل  -٤

 كصفة الصالة يف تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة.

 الورقة العلمية من عرض الخالف والمناقشة والرتجيح. خلت -٥

) صفحات بعنوان: (قضاء صالة العيد، وحكم ٤سادس�: ورقة علميّة يف حوالي (

عدم إقامة صـالة العيـد)، كتبهـا: د.أحمـد بـن الصالة يف البيوت لو اقتضت المصلحة 

وهي منشورة علـى حسـابه يف (تـويرت) وقـد وضـع لهـا رابطـ� يف ذلـك  محمد الخليل،

 الحساب، والرابط هو: 

https://drive.google.com/file/d/1XtoCfP03Vkrg_BqihjhM6pG2lBAxbwTZ/view 

 ويالحظ على هذه الورقة األمور اآلتية:

 واالختصار. اإليجاز -١

الباحث على سرد اآلثار الواردة يف هذا الباب مع التعليق عليها ببعض  اقتصر -٢

 المنقول عن أهل العلم.

عن كتـب الباحث يف نقله على ما ورد يف المذهب الحنبلي، وأكَثَر النقل  ركز -٣

 المذهب، وخصوص� كتاب فتح الباري، البن رجب.

 لعرض الخالف واألدلة والمناقشة والرتجيح. يتطرقلم  -٤

الكاتــب الكــالم يف المســائل المتعلقــة بـــصالة العيــد يف البيــوت،  يفّصــللــم  -٥

 كصفة الصالة يف تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة.

اوى يف حكــم إقامـة صـالة العيــد يف البيـوت بســبب سـابع�: صـدرت بعــض الفتـ

 ومن هذه الفتاوى: فيروس كورونا المستجد،
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فتــوى ســماحة الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــد اهللا آل الشــيخ مفتــي عــام المملكــة  -أ

 العربية السعودية.

 موجودة على موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:

http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 

 فتوى هيئة كبار العلماء باألزهر بمصر. -ب

 موجودة على موقع صحيفة الشرق األوسط على اإلنرتنت:

https://aawsat.com/home/article/2288766/ 

 منهج البحث:* 

المنهج الوصفي االستنباطي، حيث تتّبَع  - عند كتابة هذا البحث -اتبع الباحث 

ــَل  ــا عم ــوص، كم ــك النص ــل تل ــاوَل تحلي ــتهم، وح ــوالهم وأدل ــاء وأق ــوص الفقه   نص

علــى اســتنباط أحكــام هــذه النازلــة ممــا نــّص علــى حكمــه ســلف� فقهاؤنــا  - جاهــداً  -

 وذلك بإعمال التخريج الفقهي على المسائل. - تعالىرحمهم اهللا -األقدمون 

 األمور اآلتية: -عند الكتابة يف هذا الموضوع  -وقد راعى الباحث 

 المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من المصادر األصيلة. جمعُ  -١

 المعلومات الواردة يف البحث من مصادرها. توثيق -٢

 أمكن. المة اللغة واإليضاح واإليجاز ماالمادة العلمية مع مراعاة س صياغة -٣

عْرض المذاهب الفقهية األربعة يف كل مسألة، مع ذكر نصوص الفقهـاء مـن  -٤

كتبهم، فيما ظهر دعاء الحاجة إليه، لكـون مسـائل هـذا البحـث مـن النـوازل الحادثـة، 

 وليتضح سبيل استنباط الحكم وتخريجه على مسائلهم المنصوصة.

 الخالفية اتبع الباحث المنهج اآليت:عند عرض المسائل  -٥
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يف المسألة متوالية مع مراعاة الرتتيب الزمني للمذاهب األربعة، ثم  اآلراءذْكر  -

 يعقبها ذكر األدلة بعد ذلك.

االستدالل من النصوص واآلثار متى دعت الحاجة إلـى البيـان، إمـا  وجهبيان  -

 من الباحث فيما عداه. نقالً عن الغير يف حال العثور عليه، أو اجتهاداً 

 على الدليل بعده، وما أجيب به عن ذلك إن وجد. المناقشةإيراد  -

 ترجيح ما ظهر للباحث رجحانه من األقوال، مع بيان وجه الرتجيح.  -

تخريج األحاديـث واآلثـار مـن مصـادرها األصـيلة، ومتـى كـان الحـديث أو  -٦

يهما، استنادًا إلى ما تقـرر مـن صـحة األثر مخرج� يف الصحيحين فإنه ُيكتفى بوروده ف

 جاء فيهما. ما

 أسباب اختالف الفقهاء وإبرازها يف المسائل الواردة يف هذا البحث. تلّمس -٧

ـَل إليهـا مـن  -٨ وْضع خاتمة للبحث تتضّمن أهم النتائج والتوصيات التي ُتوصِّ

 دراسة هذا الموضوع.

 تقسيمات البحث:* 

 وثالثة مباحث، وخاتمة. يشمل البحث: مقدمة، وتمهيدًا،

 :وتشتمل على: أهمية الموضوع وأسـباب اختيـاره، وأهـداف الموضـوع،  المقدمة

 ومنهج البحث، وتقسيماته.

 ) التمهيد: التعريف بفيروس كورونا المستجدcovid19( ،:وفيه ثالثة مطالب 

 ) المطلب األول: المراد بفيروس كورونا المستجدcovid19.( 

 اإلصابة بفيروس كورونا المستجد ( المطلب الثاين: أعراضcovid19 وأسباب ،(

 اإلصابة به.
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 ) المطلب الثالث: عالج فيروس كورونا المستجدcovid19.وسبل الوقاية منه ( 

 .المبحث األول: حكم صالة العيد 

  .المبحث الثاين: حكم إقامة صالة العيد يف البيوت 

 القائلين بمشروعيتها. المبحث الثالث:صفة إقامة صالة العيد يف البيوت عند 

 :وفيها أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

يفوتني أن أتقدم بالشـكر لإلخـوة الـزمالء الكـرام يف مجلـة جامعـة أم القـرى  وال

لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية على هذه المبادرة الكريمة، بإصدار عدد خاص 

، فأسـأل اهللا أن وباء كورونا نموذج�) –الشريعة اإلسالمية  (أحكام األوبئة يفبعنوان: 

يجزل لهم المثوبة واألجر، فهي مساهمة مهمة تأيت تلبيًة للحاجة الملحة لـدى النـاس 

 اليوم، لمعرفة ما يتعلق بأحكام هذا الوباء عجل اهللا برفعه فضالً منه ورحمة.

 والحمد هللا رب العالمين.

* * * 
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  التمهيد

 )covid19( المستجد كورونا����يروسبف التعريف

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 ).covid19المطلب األول: المراد بفيروس كورونا المستجد (* 

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة ومتعددة من الفيروسات التي قد تكون سبب� 

يف حصول األمراض لإلنسان أو الحيوان، وتسبب عدٌد من فيروسات كورونا أمراض� 

جهاز التنفسي، وهي ترتاوح يف ضراوهتا بين نزالت الربد الشائعة إلى أمراض أشّد يف ال

(سارس) المتالزمة و حّدة وخطورة، مثل (ميرس): متالزمة الشرق األوسط التنفسّية،

 التنفسّية الحادة.

) من ساللة فيروسات كورونا، وقد بدأ covid19ويعّد فيروس كورونا المستجد (

م، ولـم يكـن هنـاك علـم ٢٠١٩وهان بالصـين يف ديسـمرب مـن عـام بالتفشي يف مدينة و

                                           
ف الفيــروس يف علــم »ُســمّ «ومعناهــا  VIRULENTESالفيــروس: كلمــة أصــلها التينــي   ) ١( ، وُيعــرَّ

يمكنه أن ينمو أو يتكاثر خـارج الخليـة الحيـة  األحياء الدقيقة بــــأنه: كائن دقيق صغير جدًا، ال

، وهو يغزو الخاليا الحية ويسـتخدم آلياهتـا الكيميائيـة إلبقـاء (أي: خارج جسم الكائن الحي)

 نفسه حي�.

؛ مدخل علم األحياء )٧ص(ينظر: اإلنسان والفيروسات: هل هي عالقة دائمة، أسرتيد فابري   

الدقيقة، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المنـاهج بالمؤسسـة العامـة للتـدريب التقنـي والمهنـي 

يــة الدقيقــة، كتــاب مدرســي لطــالب المرحلــة الثانويــة، وزارة الرتبيــة ؛ الكائنــات الح)١٤ص(

 .)٦٥ص(والتعليم بمملكة البحرين 
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٩٥٨  

ينـاير  ٣٠بوجوده قبـل هـذا التـاريخ، وقـد تحـّول إلـى جائحـة عالميـة فيمـا بعـد، ففـي 

ــروس (٢٠٢٠ ــة أن تفشــي في ــة covid19م أعلنــت منظمــة الصــحة العالمي ــل حال ) يمّث

علنـت المنظمـة مـارس أ ١١طوارئ صحية عامـة تثيـر قلقـ� دوليـ�، ويف يـوم األربعـاء 

 نفسها أن الفيروس المستجد بات جائحة عالمية.

) من اشتقاقه من عدة كلمات باللغـة اإلنجليزيـة، covid19وتأيت تسمية هذا الفيروس بـ(

) همـا أول حـرفين مـن كلمـة VI(و )،CORONA) هما أول حـرفين مـن كلمـة (COفـ(

معناها مـرض،  ) والتيDISEASE) هو أول حرف من كلمة (D(و )،VIRUSفيروس (

 .)١(م الذي اكُتشفت فيه أول حالة٢٠١٩)، إشارة إلى العام ١٩وتمت إضافة الرقم (

                                           
والسـيطرة عليـه يف المـدارس،  ،١٩-ينظر: رسائل وأنشـطة رئيسـية للوقايـة مـن مـرض كوفيـد  ) ١(

ــا المســتجد  ــروس كورون ــت صــادر عــن منظمــة اليونســيف؛ في ــى اإلنرتن ــور عل  ٢٠١٩منش

)covid19شور على اإلنرتنت صادر عن وزارة الصحة بأونتـاريو؛ مـرض فيـروس كورونـا ): من

): ســؤال وجـواب، موجــود علـى موقــع منظمـة الصــحة العالميـة علــى اإلنرتنــت؛ ١٩(كوفيـد 

جامعـة الملـك  ) منشـور صـادر عـنcovid19( ١٩-الخطة التنفيذيـة لمكافحـة فيـروس كوفيـد

 .)١٦ص( Dictionary of Covid-19termsللعلوم الصحية؛  سعود بن عبدالعزيز

 تراجع المواقع اإللكرتونية اآلتية على شبكة اإلنرتنت:  

 العربية:  CNNموقع   

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/whp-announces-coronavirus-spread-pandemic 
ارس، منشور على والسيطرة عليه يف المد ١٩-رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد  

 اإلنرتنت صادر عن منظمة اليونسيف:

https://www.unicef.org/media/65871/file/ 
 كندا: –موقع وزارة الصحة بأونتاريو   

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 
= 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٥٩ 

* * * 

                                           
 موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنرتنت:=   

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 

: جامعة الملك سـعود بـن عبـدالعزيز (covid19) ١٩-الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد  

 للعلوم الصحية:

https://www.ksauhs.edu.sa/English/Deanships/Dqm/Documents/CORONA2020.pdf 
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)، وأسـباب covid19المطلب الثاين: أعراض اإلصابة بفيروس كورونـا المسـتجد (* 

 .اإلصابة به

 ): covid19أوًال: أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (

) العديد من األعراض وترتاوح بـين covid19جد (لمرض فيروس كورونا المست

ــل:  ــة، مث ــونزاخفيف ــراض شــديدة: األنفل ــي الشــائعة، وأع ــات الجهــاز التنفس ، والتهاب

كالحمى، والسعال، وضيق التنفس، وااللتهاب الرئوي، وقد يعاين بعض المرضى من 

اإلسـهال، اآلالم واألوجاع يف العظام، واحتقان األنف، أو الرشـح، أو ألـم الحلـق، أو 

وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة ثم تشتد، وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون 

% دون حاجــة إلــى عــالج، وتــزداد ٨٠أن تظهــر علــيهم أي أعــراض، ويتعــاىف حــوالي 

احتمــاالت اإلصــابة بمضــاعفاٍت خطيــرة، وتــدهوٍر للحالــة الصــحّية لــدى المســنين، 

 ضغط الدم، والسكري، والقلب.والمصابين بمشكالت طبية مزمنة، كأمراض 

 ):covid19ثاني�: أسباب اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (

سبب اإلصابة هبذا الفيروس هو: انتقاله من شخص مصاب آلخـر غيـر مصـاب، 

 وهذا االنتقال قد يكون: 

 مباشرًا: من خالل الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس. - 

بلمس األسطح واألدوات المتلوثة بالفيروس، ثم لمس أو غير مباشر: وذلك  - 

 الفم أو األنف أو العين.

 .)١(وقد يكون عن طريق المخالطة المباشرة للمصابين بالفيروس - 

                                           
 =دليلـك التوعـوي عـن الفيـروس، منشـور علـى اإلنرتنـت: –ينظر: كورونا الفيروس الجديد   ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٦١ 

* * * 

                                           
؛ دليـل )١٩-وزارة الصحة بالمملكة العربيـة السـعودية؛ فيـروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد=

لــدعم صــحة المجتمــع، منشــور علــى اإلنرتنــت صــادر عــن وزارة الصــحة ووقايــة المجتمــع 

): منشــور علــى اإلنرتنــت covid19باإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ فيــروس كورونــا المســتجد (

): منشور علـى covid19( ٢٠١٩صادر عن مستشفى العمران العام؛ فيروس كورونا المستجد 

 الصحة بأونتاريو. اإلنرتنت صادر عن وزارة

 تراجع المواقع اإللكرتونية اآلتية على شبكة اإلنرتنت:  

وزارة الصـحة بالمملكـة العربيـة  –دليلك التوعوي عن الفيـروس  –كورونا الفيروس الجديد   

 السعودية:

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 
وزارة الصـحة ووقايـة  –): دليـل لـدعم صـحة المجتمـع ١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد   

 المجتمع باإلمارات العربية المتحدة:

https://www.mohap.gov.ae/Documents/Banner/Covid-19%20Brochure%20-
%2022%20April%202020%20Ar.pdf 

): منشــور علــى اإلنرتنــت صــادر عــن مستشــفى العمــران covid19فيـروس كورونــا المســتجد (  

 العام:

http://omranhospital.net/wp-content/uploads/2020/03/ 
 كندا: –موقع وزارة الصحة بأونتاريو   

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 
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 .) وسبل الوقاية منهcovid19المطلب الثالث: عالج فيروس كورونا المستجد (* 

 :)covid19أوًال: عالج فيروس كورونا المستجد (

جــد إلــى وقــت كتابــة هــذه الكلمــات عــالج لمــن يصــاب بفيــروس كورونــا يو ال

)، كما أنه لم ُيكتشف لقاٌح للفيروس يمنع اإلصابة به، لكن يمكن covid19(المستجد 

عالج أعـراض المصـاب بـه، كارتفـاع درجـة الحـرارة، واإلسـهال، ونحـو ذلـك، ممـا 

 يخفف من اآلالم المصاحبة لإلصابة بالفيروس.

 ): covid19الوقاية من فيروس كورونا المستجد (ثاني�: سبل 

والتـي نّبهـت عليهـا  -بعـد حفـظ اهللا تعـالى –من سبل الوقاية من هذا الفيـروس 

وأكـدت  -كمنظمة الصـحة العالميـة، ووزارة الصـحة السـعودية -الجهات المختصة 

 اتباعها، ما يأيت: ضرورةعلى 

 معقم الكحولي.جيدًا بالماء والصابون، أو بال اليدينتنظيف  -١

 تجنّب لمس العينين، واألنف، والفم قبل غسل اليدين جيدًا. -٢

الطبيـة أو القماشــية عنــد الخـروج مــن المنـزل، وأثنــاء وجــود  الكمامــةلـبس  -٣

 الشخص يف التجمعات، كاألسواق وغيرها.

علــى التباعــد الجســدي بمقــدار مــرت واحــد علــى األقــل بــين كــل  المحافظــة -٤

 شخصين.

ــي -٥ ــتخدامها، كــاألبواب، ولوحــات  مالتعق ــر اس ــي يكث المســتمر لألســطح الت

 المفاتيح، والطاوالت، وغيرها.

ــأمراض  -٦ ــه عالمــات اإلصــابة ب ــب االقــرتاب مــن أي شــخص تظهــر علي تجنّ

 تنفسّية.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٦٣ 

الجسم بتناول األطعمـة الصـحية، وممارسـة الرياضـة والنشـاط  مناعةتعزيز  -٧

 ٍف من النوم، وشرب القدر الكايف من الماء.البدين بانتظام، والحصول على قدٍر كا

 .)١(واألنف بمنديل عند العطس أو السعال الفمتغطية  -٨

* * * 

                                           
): دليل توعوي صحي شامل منشور على اإلنرتنـت covid19ينظر: فيروس كورونا المستجد (  ) ١(

): منشور على اإلنرتنت صادر covid19صادر عن منظمة األونروا؛ فيروس كورونا المستجد (

ة )، دليــل لــدعم صــح١٩-عــن مستشــفى العمــران العــام؛ فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد

المجتمع، منشور على اإلنرتنت صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمـع باإلمـارات العربيـة 

) يف مكان العمل، صادر عـن covid19المتحدة؛ الدليل اإلرشادي للوقاية من فيروس كورونا (

؛ مطويـة علـى )٢ص(وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكـة العربيـة السـعودية 

)؛ فيروس كورونا (كوفيد Norwegian Institute of Public Health )NIPHت صادرة من اإلنرتن

 ): سؤال وجواب، موجود على موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنرتنت.١٩

المواقـع اإللكرتونيـة اآلتيـة علـى  -إضافة إلى المواقع المذكورة يف الحاشية السـابقة –تراجع   

 شبكة اإلنرتنت:

 صادر عن منظمة األونروا: –: دليل توعوي صحي شامل (covid19)نا المستجد فيروس كورو  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-
_public_-_arabic.pdf 

ــا    ــروس كورون ــة مــن في ــدليل اإلرشــادي للوقاي ــوارد  (covid19)ال يف مكــان العمــل: وزارة الم

 البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية:

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/6960cfc7-46a5-4f4a-b020-82c3be879ea3.pdf 
 موقع المعهد النرويجي للصحة العامة:  

https://www.fhi.no/en/ 
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  األول المبحث

  العيد صالة حكم

 

، وأهنـا مـن )١(يف مشـروعية صـالة العيـد -رحمهم اهللا تعالى  -ال يختلف الفقهاء 

اجبة، أو فرض كفاية، أو القربات، إنما يختلفون يف صفة تلك المشروعية، من كوهنا و

 سنة مؤكدة، وخالفهم يف ذلك على أقوال ثالثة:

 القول األول: أن صالة العيد واجبة على األعيان.

، )٣(وهو رواية عند الحنابلة )٢(وهذا هو األصح يف مذهب الحنفية، وبه قال أكثرهم

 .................................،)٥(، واختيار ابن تيمية )٤(وقول ابن حبيب من المالكية

                                           
وصالة العيد « ):٢/٢٠٥)، ويقول الصنعاين يف سبل السالم (٥/٥ينظر: المجموع، النووي (  ) ١(

 .»مجمع على شرعيتها

فقد نـص الكرخـي علـى الوجـوب.. وهكـذا «) وفيه قال: ٢/٢٣٦ينظر: بدائع الصنائع، للكاساين (  ) ٢(

. وينظـر »روى الحسن عن أبي حنيفـة أنـه تجـب صـالة العيـد علـى مـن تجـب عليـه صـالة الجمعـة

)؛ النهـر الفـائق، سـراج ١/٢٥٤)؛ ملتقـى األبحـر، الحلبـي (١/٣٦٥أيض�: كنز الـدقائق، النسـفي (

 ).١/١٤٩)؛ الفتاوى الهندية (١/٢٥٤)؛ مجمع األهنر، داماد أفندي (١/٣٦٦الدين ابن نجيم (

). ٥/٣١٧)؛ اإلنصـاف، المـرداوي (٢/٢١٣ينظر: شرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي (  ) ٣(

روايـة  -امـن أصـحابن –وحكى أبو الفرج الشـيرازي «): ٦/٧٦قال ابن رجب يف فتح الباري (

 .»عن أحمد: أهنا فرض عين

 ).١/٣٤٣)؛ بلغة السالك، الصاوي (٢/٤٧٤ينظر: مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٤(

ــة (  ) ٥( ــة (٢٣/١٦١ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيمي )؛ ٥/٣٥٦)؛ الفتــاوى الكــربى، ابــن تيمي

 ).٥/٣١٧اإلنصاف، المرداوي (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٦٥ 

 .)٤()٣(، وابن سعدي)٢(، والشوكاين)١(والصنعاين

 القول الثاين: أن صالة العيد سنة مؤكدة.

 ......................................................،)٥(وهذا قول عند الحنفية 

                                           
 ).٢/٢٠٥ينظر: سبل السالم، الصنعاين (  ) ١(

 ).٧/١٠٠ينظر: نيل األوطار، الشوكاين (  ) ٢(

 .)٥٢ص(ينظر: المختارات الجلية، ابن سعدي   ) ٣(

): ٥/٥وقد نقل النووي اإلجماع على أن صالة العيد ليست بفرض عين، فقال يف المجموع (  ) ٤(

اهـ، وكالمـه  ».وأجمع المسلمون على أن صالة العيد مشروعة، وعلى أهنا ليست فرض عين«

لـى تفريـق الحنفيـة بـين الفـرض والواجـب، ومـراده: أن أبلـغ حكـم قيـل فيهـا هـو هذا مبنـي ع

الوجوب، ولم يرد عن أحٍد أهنا فرض عين، وجاء يف كالم العيني ما يؤيد هذا الفهم، فإنـه قـال 

أيضـ� تجـب صـالة العيـد علـى كـل مـن  وقال الشافعي «): ٣/٩٦يف البناية شرح الهداية (

ألن الفـرض والواجـب عنـده يف  ؛ه يقتضـي أن تكـون فـرض عـينتجب عليه الجمعة، وهذا من

 اهـ. ».غير الحج واحد، وهو خالف اإلجماع، ولهذا تكلموا فيه

قلت: قد جاء عند الحنابلة رواية عن اإلمام بأهنا فرض عين، ذكرهـا الزركشـي يف شـرحه علـى   

ـــي ( ـــاف (٢/٢١٣الخرق ـــرداوي يف اإلنص ـــ٥/٣١٧)، والم ـــتح الب ـــب يف ف ـــن رج اري )، واب

 )، ولذا فال ُيسلم بانعقاد اإلجماع المذكور.٦/٧٦(

ال يختلــف مــذهب الشــافعي وســائر «) فنّصــها: ٢/٤٨٢وأمــا عبــارة المــاوردي يف الحــاوي (  

أصحابه أن صالة العيد ليست من فروض األعيان، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو مـن فـروض 

 هـ، فحكى االتفاق داخل المذهب الشافعي.ا». الكفايات؟

). ١/١١٥)؛ اللبـاب يف شـرح الكتـاب، الميـداين (١/٢٥٥ينظر: مجمع األهنر، داماد أفندي (  ) ٥(

واختـار هـذا القــول مـن الحنفيـة: أبــو الحسـن السـغدي، والنســفي. ينظـر: النتـف يف الفتــاوى، 

 ).١/١١٥؛ اللباب يف شرح الكتاب، الميداين ()٦٥ص(السغدي 
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، وروايــة عنــد )٢(، والمــذهب عنــد الشــافعية)١(وهــو المشــهور مــن مــذهب المالكيــة

                                           
)؛ القــوانين ٢/٤١٧)؛ الــذخيرة، القــرايف (١/١٧٣اس (ينظـر: عقــد الجــواهر الثمينــة، ابـن شــ  ) ١(

)؛ الشرح الصـغير، الـدردير ٢/٤٧٤؛ مواهب الجليل، الحطاب ()٥٩ص(الفقهية، ابن جزي 

)١/٣٤٣.( 

ــاوردي (  ) ٢( ــاوي، الم ــر: الح ــيرازي (٢/٤٨٢ينظ ــذب، الش ــووي ٥/٥)؛ المه ــوع، الن )؛ المجم

 ).٢/٥٣٧وهاج، الدميري ()؛ النجم ال٢/٥٣٧)؛ منهاج الطالبين، النووي (٥/٥(

 -  فيما نقله المزين يف القديم يف كتـاب الصـيد والـذبائح - وقد تأول الشافعية ما جاء عن الشافعي   

ومـن وجـب عليـه حضـور الجمعـة وجـب عليـه «مما ظاهره وجوب صـالة العيـد وهـو قولـه: 

الحكـم. قـال ، فهذا ظاهره إيجاب صالة العيدين؛ إللحاقه إياهـا بالجمعـة يف »حضور العيدين

وفيه ألصحابنا تأويالن على اخـتالفهم يف الصـالة: «): ٤٨٣، ٢/٤٨٢الماوردي يف الحاوي (

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: من وجب عليه حضـور الجمعـة فرضـ� وجـب عليـه حضـور 

العيدين ندب�. والثاين: وهو قول أبي سعيد اإلصطخري: مـن وجـب عليـه حضـور الجمعـة يف 

اهـــ. واخــتالفهم يف التأويــل راجــع إلــى  ».ور العيــدين يف جملــة غيــرهعينــه وجــب عليــه حضــ

 -  وهـم جمهـور الشـافعية - اختالفهم يف حكم صالة العيد كما ذكر الماوردي، فمن قال بسنيتها 

 - وهو المشهور عن أبـي سـعيد اإلصـطخري -قال بالتأويل األول، ومن قال إهنا فرض كفاية 

 قال بالثاين.

أن «وحملوا نقـل المـزين عـن الشـافعي: «): ١/٢٧٩ي يف أسنى المطالب (قال زكريا األنصار  

علـى التأكيـد، فـال إثـم وال قتـال  »من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيـدين

وكثيـر «) بقولـه: ٧٧، ٦/٧٦اهـ. وتعقب ابن رجب هـذه التـأويالت يف فـتح البـاري ( ».برتكها

حتى إن منهم من حمله على أن الجمعة فرض كفايـة  من أصحابه تأولوا نصه بتأويالت بعيدة،

ألن فـروض  ؛كالعيد، وأقـرب مـا ُيتـأول بـه: أنـه يحمـل علـى أن مـراده: أن العيـد فـرض كفايـة

 =الكفاية كفروض األعيان يف أصل الوجوب، ثم يسقط وجوب فـرض الكفايـة بفعـل الـبعض
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  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٦٧ 

، وهـو منسـوب إلـى )٣(وابـن حـزم  )٢(، وبه قـال الثـوري وإسـحاق بـن راهويـه)١(بلةالحنا

 .)٤(جماهير العلماء من السلف والخلف

 القول الثالث: أن صالة العيد فرض كفاية.

 ،)٧(، وهو المذهب عند الحنابلة)٦(، وقول عند المالكية)٥(وهو قول أبي يوسف من الحنفية

                                           
ــه دون فــرض العــين، فقــد يقــال إن الشــافعي أراد أن يعّلــق الوجــوب = يف العيــد بمــن يتعلــق ب

وجوب الجمعة، وإن كانت العيد تسقط بحضور بعض النـاس دون الجمعـة، وهـذا أشـبه ممـا 

تأوله به أصحابه، مع مخالفته لظاهر كالمه وُبعده منه؛ فإنه صـّرح بوجـوب الحضـور يف العيـد 

 اهـ. ».كحضور الجمعة

رح الزركشــي علــى مختصــر )؛ شــ٥/٣١٦ينظــر: الشــرح الكبيــر، شــمس الــدين ابــن قدامــة (  ) ١(

)؛ معونـــة أولـــي النهـــى، ابـــن النجـــار ٥/٣١٧)؛ اإلنصـــاف، المـــرداوي (٢/٢١٣الخرقـــي (

 ).٦/٧٦)؛ فتح الباري، ابن رجب (٢/٥٠٣(

 ).٦/٧٥ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٢(

 ).٨٩، ٥/٨١ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

)؛ المجمــوع، ١/٤١٣ن بزيــزة التونســي (ينظــر: روضــة المســتبين يف شــرح كتــاب التلقــين، ابــ  ) ٤(

 ).٥/٦النووي (

 ).١/٢٥٥)؛ مجمع األهنر، داماد أفندي (٢/٢٣٦ينظر: بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ٥(

ــاوي (  ) ٦( ــالك، الص ــة الس ــر: بلغ ــبه ١/٣٤٣ينظ ــة، ونس ــن المالكي ــرزوق م ــن م ــول اب ــو ق   )، وه

 ).٢/٤٧٤هب الجليل، الحطاب (ابن عبدالسالم إلى بعض المالكية األندلسيين. ينظر: موا

)؛ شرح ٥/٣١٦)؛ الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (٥/٣١٦ينظر: المقنع، ابن قدامة (  ) ٧(

)؛ فـتح البـاري، ٥/٣١٦)؛ اإلنصـاف، المـرداوي (٢/٢١٣الزركشي على مختصر الخرقـي (

 ).٦/٧٦ابن رجب (
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 .)٢(، وبه قال ابن أبي ليلى)١(افعيةوقول أبي سعيد اإلصطخري من الش

 األدلة:

 أدلة القول األول: (القائل إن صالة العيد واجبة على األعيان).

  قول اهللا تعالى: -١            :٢[الكوثر[. 

الجـزور، ومطلـق  وأنحـرقيـل يف التفسـير: صـّل صـالة العيـد « وجه االسـتدالل:

 .)٣(»األمر للوجوب

  قوله تعالى: -٢            :١٨٥[البقرة[. 

األمر و ، وقد جاء بصيغة األمر،)٤(»قيل: المراد منه صالة العيد« وجه االستدالل:

 المطلق يقتضي الوجوب.

بأن التكبير الوارد يف اآلية يراد به: التكبيـر ليلـة الفطـر بـدليل عطفـه علـى  نوقش:

 .)٥(قيل: المراد به تكبيرات صالة العيدرمضان، و

                                           
ــاوردي (  ) ١( ــاوي، الم ــر: الح ــيرازي (٢/٤٨٢ينظ ــذب، الش ــووي ٥/٥)؛ المه ــوع، الن )؛ المجم

 ).٢/٥٧٣)؛ النجم الوهاج، الدميري (٢/٥٧٣)؛ منهاج الطالبين، النووي (٥/٥(

 ).٧٠، ٨/٦٩ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (  ) ٢(

)؛ مجمع األهنر، ٦/٢٧٣)، وينظر: عمدة القاري، العيني (٢/٢٣٧بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ٣(

 ). ١/٤١٧)؛ الذخيرة، القرايف (١/٢٥٥داماد أفندي (

 ).٦/٢٧٣)؛ عمدة القاري، العيني (٢/٢٣٧بدائع الصنائع، الكاساين (  )٤(

). قال ابن الهمام يف فتح القدير شرح الهداية ٣/٩٨ينظر: البناية شرح الهداية، العيني (  ) ٥(

  واقتصر المصنّف لما رأى أن االستدالل بقوله تعالى:«): ٢/٧١(     

   :ألنه ظاهر يف التكبير ال صالة العيد، وهو يصدق على  ؛غير ظاهر] ١٨٥[البقرة

 =التعظيم بلفظ التكبير وغيره، ولو ُحمل على خصوص لفظه كان التكبير الكائن يف صالة
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قالـت: ُأمرنـا أن َنخـرج فنُخـرج الحـّيض والعواتـق وذوات   عطيةعن أم  -٣

فأمـا الحـّيض فيشـهدن جماعـة  - قال ابن عـون: أو العواتـق ذات الخـدور -الخدور، 

 .)١(المسلمين ودعوهتم ويعتزلن مصالهم

 .)٢(»يدواستدل به على وجوب صالة الع«: قال ابن حجر 

كـان يحـرض النـاس عليهـا، حتـى يـأمر  وألن النبـي «: وقال ابـن سـعدي 

بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحّيض أن يعتزلن المصـلى، ولـوال رجحـان 

مصحلتها على كثير من الواجبات لم يحّض أمته هذا الحّض عليها، فدّل على أهنا مـن 

 .)٣(»آكد فروض األعيان

 نوقش من وجهين: 

ــراً  األول: ــوب نظ ــى الوج ــديث عل ــذا الح ــتدالل هب ــة  ؛أن يف االس ــن جمل ألن م

المأمورين بالخروج من ليس بمكّلف، فتبّين أن مقصود الشارع من ذلك: إظهـار هـذه 

 . )٤(الشعيرة، وإبرازها بالمبالغة يف االجتماع وتكثير السواد

                                           
يف مسنون،  العيد مخرج� له عن العهدة، وهو ال يستلزم وجوب الصالة لجواز إيجاب شيء=

بمعنى: من فعل سنة صالة العيد وجب عليه التكبير، نعم لو وجب ابتداًء وُشرطت الصالة يف 

 . »صحته وجبت الصالة؛ ألن إيجاب المشروط إيجاب للشرط، لكنّه لم يقل به أحد

)، بـرقم ١/٣٣٣باب اعتزال الحّيض المصلى ( ،أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب العيدين  ) ١(

)٣٩٨(. 

 ).٢/٤٧٠فتح الباري، ابن حجر (  ) ٢(

 .)٥٢ص(المختارات الجلية، ابن سعدي   ) ٣(

 ).٢/٤٧٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر (  ) ٤(
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بالصـالة اتفاقـ�، أن هذا األمر قد توّجه إلى الحّيض، وهّن لسن مكلفـات  الثاين:

مما يدّل على أن األمر بالخروج إنما ُقصد به االجتماع وشهود دعـوة المسـلمين، فـال 

 .)١(يصح االستدالل باألمر الوارد يف الحديث على الوجوب

عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من األنصار قالوا: ُغّم علينا هالل شوال  -٤

أهنـم رأوا  ار فشـهدوا عنـد رسـول اهللا فأصبحنا صيام�، فجـاء ركـب مـن آخـر النهـ

 .)٢(الهالل باألمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد

                                           
 ).٢٥٤، ٤/٢٥٣ينظر: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، ابن الملّقن (  ) ١(

الل بـاب: أصـبح النــاس صـيام� وقــد رئـي الهــ ،أخرجـه عبـدالرزاق يف مصــنفه: كتـاب الصــيام  ) ٢(

مسـألة  -، وابن أبي شـيبة يف مصـنفه: كتـاب الـرد علـى أبـي حنيفـة )٧٣٣٩()، برقم ٤/١٦٥(

، وابن ماجه يف )٢٠٠٦١() برقم ٥/٥٨، وأحمد يف مسنده ()١() برقم ٨/٣٨٥إثبات العيد (

)، والبيهقـي يف السـنن ١/٥٢٩باب ما جاء يف الشهادة على رؤية الهالل ( ،سننه: كتاب الصيام

باب الشهود يشهدون على رؤية الهالل آخر النهـار أفطـروا ثـم  ،ب صالة العيدينالكربى: كتا

 ).٣/٣١٦خرجوا إلى عيدهم من الغد (

وأمـا أبـو عميـر بـن أنـس فيقـال: إنـه ابـن أنـس بـن ): «١٤/٣٣٧قال ابن عبد الـرب يف التمهيـد (  

» ال يحـتج بـه مالك، واسمه عبداهللا، ولم يرِو عنه غير أبي بشر، ومـن كـان هكـذا فهـو مجهـول

اهــ، وذلـك لجهالـة أبـي  .»فالحـديث جـديٌر بـأن ال يقـال فيـه: صـحيح«اهـ، وقال ابن القطان: 

عمير، وجهالة عمومته. ولم ُيسّلم هبذا المأخذ بعض العلماء، قـال البيهقـي يف السـنن الكـربى 

 اهــ، قـال .»يكونـون إال ثقـات ال وعمومة أبي عمير من أصحاب رسـول اهللا ): «٣/٣١٦(

ألن الصحابة كلهم عدول، واسم  ؛وعمومة أبي عمير صحابة ال يضّر جهالة أعياهنم«النووي: 

): ٤/١٥اهـ، قال العظـيم آبـادي يف عـون المعبـود ( .»أبي عمير: عبداهللا، وهو أكرب أوالد أنس

 =اهـ.» وقول ابن عبد الرب إن أبا عمير مجهول: مردوٌد بأنه قد عرفه من صّحح له، قاله الحافظ«
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  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٧١ 

للركـب أن يخرجـوا  وقد اسُتدل بأمره «: قال الشوكاين  وجه االستدالل:

 .)١(»إلى المصلى لصالة العيد... على أن صالة العيد من فرائض األعيان

ألن مــن جملــة  ؛ االســتدالل هبــذا الحــديث علــى الوجــوب نظــراً بــأن يف نــوقش:

المأمورين بالخروج من ليس بمكّلف، فتبّين أن مقصود الشارع من ذلك: إظهـار هـذه 

 .)٢(الشعيرة وإبرازها بالمبالغة يف االجتماع وتكثير السواد

، على أداء صالة العيد وإقامتها، ولم ينقل عنه أنـه تركهـا واظب إن النبي  -٥

 .)٣(وهذا دليل على وجوهبا

بأن االستدالل بالمواظبة على الوجوب محل نظر؛ إذ مطلق المواظبة ال  نوقش:

قد واظب على االعتكاف يف رمضان، واالعتكاف غيـر  ، فإن النبي )٤(يفيد الوجوب

 .)٥(واجب باإلجماع

                                           
ــان، =   ــن حب ــر، وصــححه اب ــن كثي ــناده وجــّوده اب ــن إس ــدارقطني، وحّس ــنه ال ــديث حس والح

 والبيهقي، وابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم، والنووي، والخطابي، وابن حجر.

)؛ التلخــيص ١/٢٠٣)؛ إرشــاد الفقيــه، ابــن كثيــر (٣/٣١٦ينظــر: الســنن الكــربى، البيهقــي (  

)؛ عون المعبود، العظيم آبـادي ٢/٢٥٥راية، الزيلعي ()؛ نصب ال٢/١٧٧الحبير، ابن حجر (

)٤/١٥ .( 

 ).٧/١٠٠نيل األوطار، الشوكاين (  ) ١(

 ).٢/٤٧٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر (  ) ٢(

)؛ ١/٣٦٦)؛ النهــر الفــائق، ســراج الــدين ابــن نجــيم (٦/٢٧٣ينظـر: عمــدة القــاري، العينــي (  ) ٣(

 ).١٠١، ٧/١٠٠ألوطار، الشوكاين ()؛ نيل ا١/٢٥٥مجمع األهنر، داماد أفندي (

 ).١/٢٥٥ينظر: مجمع األهنر، داماد أفندي (  ) ٤(

 ).١/٢٢١ينظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ابن عابدين (  ) ٥(
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لى العيد من شعائر اإلسالم، والقول بسنيتها وعدم وجوهبا يفضي إ صالةإن  -٦

 .)١(اجتماع الناس على تركها، فكانت واجبة صيانة لما هو من الشعائر عن الفوت

بأن القول إهنا فرض كفاية يتحقق به صيانتها عن اجتماع الناس  يمكن أن يناقش:

 على تركها.

 أدلة القول الثاين: (القائل إن صالة العيد سنة مؤكدة).

 مـــن رســـول اهللا جـــاء رجـــل إلـــى  قـــال: عـــن طلحـــة بـــن عبيـــد اهللا  -١

 ثائر الرأس نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول، حتى دنا من رسـول اهللا  نجد أهل

 »خمـس صـلوات يف اليـوم والليلـة«: فإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقـال رسـول اهللا 

 .)٢(»ال، إال أن تطوع«فقال: هل علي غيرهن؟ قال: 

يـر الصـلوات الخمـس، ظاهر الحديث يدّل على أنه ال يجب غ وجه االستدالل:

 . )٣(وإذا كان كذلك فهو دليل على أن صالة العيد سنّة

أخـربه أال  ووجه الداللة من الحديث للمـذهب: أن النبـي « :قال النووي 

فرض سوى الخمس، فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلـق هـذا اإلطـالق؛ ألن فـرض 

ا لـو تركـوه كلهــم الكفايـة واجـب علــى جمـيعهم، ولكـن يســقط بفعـل الـبعض، ولهــذ

                                           
)؛ روضة المستبين يف شرح كتاب التلقين، ابن بزيـزة ٢/٢٣٧ينظر: بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ١(

 ). ١/٤١٣التونسي (

)، ١/٢٦باب: الزكـاة مـن اإلسـالم ( ،فق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب اإليمانمت  ) ٢(

بـاب: بيـان الصـلوات التـي هـي أحـد أركـان  ،، ومسلم يف صحيحه: كتاب اإليمـان)٤٦(برقم 

 .)١١()، برقم ١/٤١اإلسالم (

 ).١/٤١٧ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ٣(
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 .)١(»عصوا

بأنـه ال دليـل فيـه علـى عـدم وجـوب صـالة العيـد؛ ألن السـائل أعرابـي،  نوقش:

 .)٢(تجب عليهم الجمعة فضالً عن العيد واألعراب الذين يف البادية ال

إن أول مـا «يخطـب فقـال:  قال: سـمعت النبـي  بن عازب  الرباءعن  -٢

 . )٣(»ننحر، فمن فعل فقد أصاب سنّتنانبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ف

 .)٤(»فيه: أن صالة العيد سنّة ولكنّها مؤكدة«: قال العيني 

بأن السنّة الواردة يف الحديث ال ُيراد هبا ما ُيقابل الواجب، وإنما المراد:  نوقش:

   الطريقة المالزمة الدائمة، كقوله:«                :٥(»]٢٣[الفتح(. 

العيد بدل صالة الضحى، وصالة الضحى سنّة، فكذا صالة العيـد؛  صالةإن  -٣

 .)٦(ألن البدل يأخذ حكم المبدل

 بأن ما ذكر دعوى تفتقر إلى دليل، وال دليل عليها. يمكن أن يناقش:

العيد على صالة الضحى، فكما أن صالة الضحى غير واجبـة فكـذا  صالةقياس  - ٤

                                           
 ).٥/٦المجموع، النووي (  ) ١(

 ).٥/٣١٧: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (ينظر  ) ٢(

)، ١/٣٢٨باب: الخطبة بعد العيـد ( ،متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب العيدين  ) ٣(

)، بـرقم ٣/١٥٥٣باب وقت األضـحية ( ،، ومسلم يف صحيحه: كتاب األضاحي)٩٢٢(برقم 

)١٩٦١(. 

 ).٦/٧٥الباري، ابن رجب ()، وينظر: فتح ٦/٢٧٣عمدة القاري، العيني (  ) ٤(

 ).٦/٧٥فتح الباري، ابن رجب (  ) ٥(

 ).٢/٢٣٦ينظر: بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ٦(
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 .)١(يد، بجامع أن كالً منهما صالة مؤقتة، ال تشرع لها اإلقامة، فلم تكن واجبةصالة الع

صالٌة ذات ركـوع وسـجود ال أذان لهـا، فكانـت سـنّة، قياسـ�  العيدإن صالة  -٥

 . )٢(على صالة االستسقاء

 نوقش من وجهين:

إن كوهنا ذات ركوع وسجود وصف طردي ال أثـر لـه يف الحكـم، فيجـب  األول:

حينئٍذ ينتقض القياس بصالة الجنازة؛ إذ هي صالة ال أذان لها، ولـم يخرجهـا حذفه، و

 ذلك عن أن تكون فرض كفاية.

إن القياس المذكور ينتقض بالصالة المنذورة، فهي واجبة مع كوهنا صالة الثاين: 

 .)٣(ذات ركوع وسجود وال أذان لها

 أدلة القول الثالث: (القائل إن صالة العيد فرض كفاية).

قياس صالة العيد على صالة الجنازة، فكمـا أن صـالة الجنـازة فـرض كفايـة  -١

 .)٤(فكذا العيد، بجامع أن كالً من الصالتين يتوالى فيها التكبير من قيام

إن صالة العيد من شعائر اإلسالم الظاهرة، فاقتضى أن تكـون فرضـ� علـى « -٢

 .)٥(»الكفاية، كالجهاد

                                           
 ).٥/٥)؛ المهذب، الشيرازي (٣/٢٦٢ينظر: المسالك يف شرح موطأ مالك، ابن العربي (  ) ١(

بـن قدامـة )؛ الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ا١/٢٧٩ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (  ) ٢(

)٥/٣١٦.( 

 ).٥/٣١٧ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٣(

 ).٧/١٠٠)؛ نيل األوطار، الشوكاين (٢/٥٣٧ينظر: النجم الوهاج، الدميري (  ) ٤(

 ).٢/٤٨٢الحاوي، الماوردي (  ) ٥(
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شرع لها األذان، فكانت فـرض كفايـة، قياسـ� علـى إن صالة العيد صالٌة ال يُ  -٣

 .)١(صالة الجنازة

 بـأن هــذا القيـاس منقـوض بصــالة االستسـقاء، فهـي صــالة ال يمكـن أن ينـاقش:

 . )٢(ُيشرع لها األذان ولم يقل أحد بكوهنا فرض كفاية، بل هي سنّة

قياس صالة العيد علـى غسـل الميـت ودفنـه، فكمـا أن األخيـر فـرض كفايـة  -٤

 .)٣(ذا صالة العيد، بجامع أن الكل من الشعائر الظاهرةفك

قتال تاركي صالة العيد بالكلّية، وهو دليُل كوهنا فرض كفاية؛ إْذ لو  يجبإنه  -٥

 .)٤(لم تكن كذلك لما وجب قتال تاركيها؛ ألنه عقوبة ال تتوّجه إلى تارك المندوب

ــان لوجبــت خط صــالةإن  -٦ ــة علــى األعي ــت واجب ــو كان ــد ل ــب العي بتهــا ووج

 ، فدل ذلك على أهنا فرض كفاية.)٥(استماعها كالجمعة

واحتج أصحاب هذا القـول بالنصـوص مـن الكتـاب والسـنة التـي وردت يف  -٧

 أدلة القائلين بالوجوب.

                                           
 ).٣١٧، ٥/٣١٦ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ١(

متفقـون علـى أهنـا  - وهم مـن عـدا أبـا حنيفـة -ن بمشروعية صالة االستسقاء والفقهاء القائلو  ) ٢(

سنّة، ليست بفرض عـين وال فـرض كفايـة. ينظـر يف حكـم صـالة االستسـقاء: بـدائع الصـنائع، 

؛ العزيـز شـرح الـوجيز، الرافعـي )٦٠ص()؛ القـوانين الفقهيـة، ابـن جـزي ٢/٢٥٨الكاساين (

 ) وما بعدها. ٥/٤٠٩ابن قدامة ()؛ الشرح الكبير، شمس الدين ٢/٣٨٣(

 ).٧/١٠٠)؛ نيل األوطار، الشوكاين (٥/٣١٧ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٣(

 ).٥/٣١٧ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٤(

 ).١/٤١٣ينظر: الواضح يف شرح مختصر الخرقي، أبو طالب الضرير (  ) ٥(
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أن هذه النصوص ظاهرها إيجاب صالة العيد على األعيان، إال  وجه االستدالل:

ال، إال أن « :غيرها، فقـال الرسـول  الذي فيه قوله: هل علّي  -أن حديث األعرابي 

 .)١(صارٌف عن القول بفرض العين إلى القول بفرض الكفاية - »تّطّوع

بأنه يرد عليه الصـالة المنـذورة، فهـي صـالة واجبـة علـى عـين  يمكن أن يناقش:

 الشخص، ولم ترد يف حديث األعرابي.

بـ� بإيجـاب بأّن محل البحث هو فيما كان من الصـلوات واج ويمكن أن يجاب:

الشارع، والصالة المنذورة إنما تجـب بإيجـاب المكلـِف نفَسـه هبـا؛ إْذ لـوال نـذره لمـا 

 وجبت عليه.

  الرتجيح:

أن الراجح هو القول الثالث، القائـل بـأن صـالة العيـد  - واهللا أعلم -الذي يظهر 

 فرض كفاية.

 ووجه ترجيحه ما يأيت:

 تجتمع األدلة.القول تنتظم دالالت النصوص، و هبذاأنه  -١

 المخالفين إما عمومات أو ظواهر ال تتمحض للداللة على مرادهم. أدلةأن  -٢

 على أدلة المخالفين من مناقشات. ورد ما -٣

متفقـون علـى أّن صـالة العيـد مـن شـعائر اإلسـالم، والقـول بأهنـا  الفقهاءإن  -٤

ال سـيما مـع ورود  فرض كفاية كفيٌل بالحفاظ على هذه الشعيرة من أن تـرتك بالكلّيـة،

 حديث األعرابي الذي يدفع القول بكوهنا واجبة على األعيان.

                                           
 ).٣٣٩، ١/٣٣٨قدامة (ينظر: الكايف، ابن   ) ١(
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وحثه عليها، وأمـره  سنّة يضعف مع ثبوت مداومة النبي  بكوهناإن القول  -٥

 بالخروج إليها.

وأما قول من قال إنه تطـّوع، فهـذا ضـعيٌف جـدًا؛ فـإن هـذا «: يقول ابن تيمية 

ليه هو وخلفاؤه والمسـلمون بعـده، ولـم ُيعـرف قـّط دار وداوم ع ،مما أمر به النبي 

 .)١(»إسالم ُيرتك فيها صالة العيد

يشـركها فيهـا غيرهـا، والسـنة  هـذه مخصوصـة بخصـائص ال«: - أيضـ� -وقال 

وخلفائـه بعـده، ولـم يكونـوا يف  مضت بأن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي 

 .)٢(»سائر التطّوع يفعلون هذا

 يف المسألة:سبب الخالف 

من خالل التأمل يف أدلة الفقهاء يف المسألة، واالطالع على كالمهم فيها، يمكـن 

 القول بأن سبب الخالف يرجع إلى األمور اآلتية:

بصـالة العيـد والخـروج  تعارض ظواهر النصوص الـواردة يف أمـر النبـي  -١

يء مـن الصـلوات إليها ومداومته عليها، مع حديث األعرابي الذي فيه أنه ال يجـب شـ

 غير الخمس المفروضة.

فمن قال بوجوب صالة العيد: تأول حـديث األعرابـي بأنـه لـيس علـى ظـاهره  -

 بدليل وجوب الصالة المنذورة، فتكون صالة العيد واجبة أيض�.

ومن قال بالسنّية: أخذ بظاهر حديث األعرابي وجعله متمّسك� يف دفـع القـول  -

 بالوجوب.

                                           
 ).٢٤/١٨٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

 ).٢٤/١٨٠المرجع السابق (  ) ٢(
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رض كفاية: سعى إلى التوفيق بـين الـدليلين، فقـال: إن حـديث ومن قال بأهنا ف -

ــه   مداومتــهاألعرابــي مــانع مــن القــول بوجوهبــا علــى األعيــان، ومــا ورد مــن  وحّث

 وتأكيده عليها يقضي بكوهنا فرض� على الكفاية.

بالخروج إلى صالة العيد وإخراج النسـاء  ما ورد من األحاديث من أمره  -٢

 ّيض لشهودها.وذوات الخدور والح

ال  فمن أخذ بظاهر تلك األحاديث: قال هو دليـل علـى الوجـوب، فـالنبي  -

ــد علــيهن  ــالقرار يف البيــوت وأن  -يــأمر بخــروج النســاء والتأكي مــع أهنــن مــأمورات ب

إال فيما سبيله الوجوب، وإذا كـان ذلـك يف حـق النسـاء  - صالهتن يف بيوهتن خير لهن

 فكيف بالرجال؟!.

ما المراد من إخراج النساء وحثهن على الخـروج هـو تكثيـر سـواد ومن قال إن -

 المسلمين وتأكيد االجتماع: ذهب إلى القول بالسنية أو فرض الكفاية.

اخــتالف الفقهــاء يف اإللحــاق والقيــاس، وأّي األصــول هــو األليــق بإلحــاق  -٣

 صالة العيد به.

ولــه خطبتــان: قــال فمــن رأى أهنــا أشــبه بالجمعــة بجــامع أن كــالً منهمــا عيــٌد  -

 بوجوهبا.

ومن رأى أهنا أشبه بصالة االستسقاء بجـامع أن كـالً منهمـا صـالة ذات ركـوع  -

 وسجود ال أذان لها وال إقامة: قال هي سنّة.

ومن رأى أهنا أشبه بصالة الجنازة بجامع أن كـالً منهمـا صـالة ال أذان لهـا وال  -

 ض كفاية.إقامة يتوالى فيها التكبير من قيام: قال هي فر

* * * 
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  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٧٩ 

  الثاني المبحث

  البيوت في العيد صالة إقامة حكم

 

علــى أن إقامــة صــالة العيــد إنمــا تكــون يف  - رحمهــم اهللا تعــالى -نــّص الفقهــاء 

 . )١(المسجد أو المصلى يف الصحراء، على خالف بينهم يف أيهما األفضل

                                           
 اختلف الفقهاء يف مكان أداء صالة العيد، هل األفضل أن يكون يف المسجد أو المصلى؟.  ) ١(

 فذهب الحنفية إلى: أن األفضل أداؤها يف المصلى يف الصحراء مطلق�.  

، واسـتثنوا مـن ةلضـرور: أن األفضـل أداؤهـا يف المصـلى ال المسـجد إال وذهب المالكية إلـى  

 ذلك المسجد الحرام فأداؤها فيه أفضل مطلق�.

وللشافعية يف المسألة قوالن: األول: أن األفضـل أداؤهـا يف المسـجد يف حـال اتسـاعه، لفضـل   

 المسجد على غيره.

أن يكون عذٌر من مطٍر ونحـوه فالمسـجد والثاين: أن فعلها يف المصلى يف الصحراء أفضل، إال   

 أفضل.

ومحل الخالف عندهم: يف غير المسجد الحرام، فأداؤها فيه أفضـل مطلقـ�، وألحـق بعضـهم   

 المسجد النبوي والمسجد األقصى به.

وذهب الحنابلة إلى: أن األفضل فعلها يف المصلى يف الصحراء مطلق�، وتكره يف المسـجد إال   

 لعذٍر، كمطر ونحوه.

ــدائع الصــنائع، الكاســاين (   ــن الهمــام (٢/٢٥٠ينظــر: ب )؛ الــذخيرة، ٢/٧٢)؛ فــتح القــدير، اب

)؛ ١/٤٦٦؛ مغني المحتاج، الشربيني (٥٩)؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ص٢/٤٢٠القرايف (

) ومـا ٥/٣٣٦)؛ الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (٢/٣٩٤هناية المحتـاج، الرملـي (

 ).٥/٣٣٦)؛ اإلنصاف، المرداوي (٢/١٨٥ان الدين ابن مفلح (بعدها؛ المبدع، بره
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٩٨٠  

ون المسـاجد ولم يرد يف كالمهم بيـان حكـم صـالة العيـد يف البيـوت اسـتقالًال د

والمصليات، على النحو الذي وقع يف هذا الزمان بسبب جائحة كورونا؛ ألنـه لـم يقـع 

لهم مثل ذلك أو قريٌب منه مما يوجب لزوَم المنازل، وتعطيَل المساجد بالكلّيـة، كمـا 

يبدو أنه لم يرد يف خلدهم حصول مثل ذلك يف زماٍن ما، ولذا فقد ضربوا صـفح� عـن 

الكـالم عـن  -ممـا اطلعـُت عليـه –مسـألة، ولـم يـرد يف مصـنّفاهتم الحديث عن هذه ال

 صالة العيد يف المنازل والبيوت إال يف ثالث مسائل:

مسـألة: حكـم صـالة العيـد يف حــّق غيـر المكلـف هبـا، ومـن لـم يتناولــه  األولـى:

 خطاب الشارع يف األمر بأدائها، كالمرأة والرقيق.

ق المعذور الذي لـم يسـتطع الحضـور مـع مسألة: حكم صالة العيد يف ح الثانية:

 اإلمام، كالمحبوس والمريض.

 .)١(مسألة: قضاء صالة العيد لمن فاتته مع اإلمام الثالثة:

                                           
لم ينّص بعض الفقهاء على البيوت عند كالمهم يف هذه المسائل، إال أن كالمهم يشـملها، بـل   ) ١(

هو المتبادر منه، وذلك أن من يقضي الصـالة أو عجـز عـن الخـروج لهـا لعـذر إنمـا يفعلهـا يف 

صالة ولم يخاطب هبا كالمرأة ونحوها إنمـا يكـون أداؤه لهـا البيت غالب�، وكذا من لم تلزمه ال

 يتبادر إلى الذهن شيء سوى ذلك. يف بيته، بل ال

ــاين (   ــنائع، الكاس ــدائع الص ــر: ب ــر ٢٤٩، ٢/٢٤٨ينظ ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس )؛ حاش

-٥/٣٦٤)؛ اإلنصــاف، المــرداوي (١/٤٦٢)؛ مغنــي المحتــاج، الشــربيني (٤٠١، ١/٤٠٠(

٣٦٦.( 

ورد يف عبــارات بعــض الفقهــاء التصــريح بــالبيوت، ومــن ذلــك: قــول ابــن رشــد يف بدايــة  وقــد  

يجمـع حتـى  وكذلك قال الشـافعي إنـه يصـليها أهـل البـوادي، ومـن ال«): ١/٢٩٩المجتهد (

 =فلـو أراد أن يجمعهـا مـن«): ٢/٤٨٥، وقـال الحطـاب يف مواهـب الجليـل (»المـرأة يف بيتهـا
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  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٨١ 

وجميع تلك المسائل السابقة ال تنطبق على هذه المسألة النازلة، وبيان ذلك فيما 

 يأيت:

بأدائهـا، كالرجـال فألن هذه المسألة النازلة تتناول المكلف المأمور  أما األولى:

يف األصـل، إال أهنـم وقـع هبـم مـا يمـنعهم مـن إقامتهـا يف  )١(الذين هي واجبـة يف حّقهـم

 المساجد والمصليات.

نعم هذه المسـألة شـاهبت مسـألة حكـم الصـالة يف حـق مـن لـم يتوّجـه لـه األمـر 

بأدائها كالمرأة ونحوها، من حيث عدم توفر شـروط الوجـوب يف المسـألتين، لكـن ال 

                                           
الظاهر أهنم يمنعون من ذلـك، ويـدل لـذلك قـول ابـن حبيـب:  فاتته يف المسجد أو المصلى،=

ــد فــال بــأس أن يجمعهــا مــع نفــٍر مــن أهلــه ــه العي ، وقــال الجــويني يف هنايــة المطلــب »مــن فات

، وقال النـووي »فتصح من المنفرد والمسافر ومن النسوة يف الدور وراء الخدور«): ٢/٦١٢(

د والمسـافر والمـرأة والمنفـرد يف بيتـه أو فهل تشرع صالة العيد للعبـ«): ٥/٣٢يف المجموع (

فلمـا لـم ينقـل أحـٌد أن «): ٢٤/١٨١، وقال ابن تيمية يف مجموع الفتاوى (»غيره؟ فيه طريقان

أحدًا من النساء صلى العيد على عهده يف البيـت وال مـن الرجـال، بـل كـّن يخـرجن بـأمره إلـى 

 .»المصلى ُعلم أن ذلك ليس من شرعه

ألن فـرض  ؛ب هنا ال يعّكر عليه ما سبق من ترجيح أن صالة العيد فرض كفايـةالتعبير بالوجو  ) ١(

الكفاية يشارك فرض العين يف أصل الوجوب، فكل منهما واجب علـى الجميـع ابتـداء، إال أن 

يسقط يف فرض العـين إال بامتثـال كـل مـن  اإلثم يسقط يف فرض الكفاية بامتثال من يكفي، وال

ألن فـرض الكفايـة واجـب علـى جمـيعهم، «): ٥/٦المجموع ( وجب عليه. يقول النووي يف

ألن فـروض «): ٧٧، ٦/٧٦، ويقـول ابـن رجـب يف فـتح البـاري (»ولكن يسقط بفعل الـبعض

الكفاية كفروض األعيان يف أصل الوجوب، ثم يسـقط وجـوب فـرض الكفايـة بفعـل الـبعض، 

 .»دون فرض العين
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٩٨٢  

كن القول بأن المسألتين سواء من كـل وجـه، وذلـك أن بعـض مـن يجيـز للمـرأة أن يم

  يمنع الرجال من ذلك. تصلي العيد يف بيتها يمنع من أدائها إياها يف جماعة النساء، وال

وإذا لم يخـرج النسـاء فمـا علـيهّن بواجـٍب أن يصـلين، «جاء يف مواهب الجليل: 

.. قـال سـند: إذا لـم يكـن .تـؤمهن مـنهن واحـدة ويستحب لهّن أن يصلين أفـذاذًا، وال

 .)١(»معهّن رجل صلين أفذاذاً 

على أن ساكني البيوت يف ظل هذه الجائحة هم يف الغالـب مـن الرجـال والنسـاء 

 جميع�.

فـألن كـالم الفقهـاء فيهـا إنمـا هـو يف المـريض أو المحبـوس الـذي  وأما الثانيـة:

النازلة مفروضة يف أهل بلٍد ُمنعوا جميع� تخّلف عن الصالة مع اإلمام، وهذه المسألة 

ألنه ال صالة مـؤاّدة خـارج البيـوت  ؛من الصالة، فال يرد فيها التخّلف عن اإلمام لعذر

 مطلق�.

فألن القضاء إنما يكـون عنـد وقـوع األداء مـع اإلمـام، فيـأيت القضـاء  وأما الثالثة:

ــة لــم يحصــل األ داء أصــالً، ولــذا فقــد جانــب َخَلفــ� لــألداء، ويف هــذه المســألة النازل

، وأورد كـالم )٢(الصواب َمْن بحث هذه المسألة على اعتبار أن أداءها يف البيوت قضـاء

                                           
 ).٢/٤٨٤مواهب الجليل (  ) ١(

 ت التي ذهبت يف هذا االتجاه: ومن الدراسا  ) ٢(

) صفحات بعنوان: (قضاء صالة العيد، وحكم الصالة يف البيـوت ٤ورقة علمّية يف حوالي ( -  

لو اقتضت المصلحة عدم إقامة صالة العيد)، كتبها: د.أحمد بن محمد الخليل، وهي منشورة 

 و: على حسابه يف (تويرت) وقد وضع لها رابط� يف ذلك الحساب، والرابط ه

https://drive.google.com/file/d/1XtoCfP03Vkrg_BqihjhM6pG2lBAxbwTZ/view 
 =بحث بعنوان: (هل تصح صـالة العيـد يف البيـوت بسـبب كورونـا؟) كتبـه: عبـداهللا بنطـاهر -  
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٩٨٣ 

الفقهاء األقدمين يف حكم قضاء صالة العيد يف البيوت لمن فاتته مع اإلمام، معتربًا أنـه 

يف ينطبق على هذه المسألة محـل البحـث، ولـيس األمـر كـذلك؛ ألن مـا يؤديـه النـاس 

يكـون إال  البيوت يف هذه النازلة هو يف حقيقته أداء وليس قضاء؛ وذلك ألن القضـاء ال

بعد فوات األداء، وهو فرع عنه، وبـدٌل منـه، وال ُيتصـور وقوعـه إال بعـد وقـوع األداء، 

وإذا كانت صالة الناس العيَد يف بيوهتم يف ظل جائحة كورونا قضاء، فـأي شـيء فـاهتم 

 يقضونه؟!.

إنما يكـون ببحـث هـذه المسـألة َوفـق مـا هـي  - فيما يظهر -نظر السليم ولذا فال

عليه يف واقع الحال، وهو كوهنا أداًء لصالة العيد يف البيوت من أنـاٍس لـم يتمكنـوا مـن 

ــى  ــة عل ــة المفروض ــراءات االحرتازي ــبب اإلج ــليات، بس ــاجد والمص ــا يف المس أدائه

المملكـة العربيـة السـعودية بمنـع السكان بسبب جائحة كورونـا، فقـد صـدر القـرار يف 

 ٣٠التجول الكامل طوال اليوم يف مدن المملكة ومناطقها كافة، من بداية يـوم السـبت 

ــان  ــ١٤٤١رمض ــق ـه ــايو  ٢٣، المواف ــاء ٢٠٢٠م ــوم األربع ــة ي ــى هناي ــوال  ٤م، حت ش

 .)١(م٢٠٢٠مايو  ٢٧، الموافق ـه١٤٤١

من العلماء لم يتكلمـوا يف هـذه وإذا تقرر هذا: تبّين أن الفقهاء السابقين وغيرهم 

المسألة كما سبق ذكره، ويمكن اإلفادة ممـا ذكـروه يف مسـألة: (قضـاء صـالة العيـد يف 

                                           
 ر على موقع منار اإلسالم، وهذا رابط البحث:التناين، منشو=

 https://islamanar.com/prayer-for-eid/  
مقال بعنوان: (حكم صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحة كورونـا)، كتبـه: أد. حسـام الـدين  -  

 مية، وهذا رابط البحث: عفانه، منشور على شبكة يسألونك اإلسال

http://yasaloonak.net/2020/05/ 
 ينظر: موقع سكاي نيوز عربية على اإلنرتنت:  ) ١(

 https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1343905 
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البيت لمن فاتته مع اإلمام) بإعمال القياس يف بعض المواضع، ال أن ُيـورد كالمهـم يف 

 مسألة القضاء على أنه يشمل هذه المسألة ويتناولها أصالة.

ذكروا بأن مـن  -  كالحنابلة -  هذا الوهم، أن بعض الفقهاءولعل من سبب حصول 

 -  كالعـدد المشـرتط للجمعـة، واالسـتيطان - لم تتحقق فيه شروط وجوب صالة العيـد 

فإن الصالة يف حّقه سنّة، وهم يقولون أيض� بأن قضاء صالة العيد سنّة يف حـق مـن فاتتـه 

ضــهم أن فعــل صــالة العيــد مــع مــع اإلمــام، فلمــا حكمــوا بالســنّية يف الموضــعين ظــّن بع

تخّلف شروط الوجـوب توصـف بأهنـا قضـاء ال أداء، ولـيس األمـر كـذلك، فـإن أولئـك 

الفقهاء لم يقولوا بأن فعلها مع تخّلف شروط الوجوب قضاء، وإنمـا قاسـوا حـال األداء 

عند تخلف الشروط على حال القضاء، ورأوا مشروعية أدائها يف تلك الحال قياس� على 

 ة قضائها، بجامع أن كالً من الحالين قد تخّلفت فيه شروط الوجوب.مشروعي

.. وكـذلك العـدد .وُيشـرتط االسـتيطان لوجوهبـا« :يقول الموفق ابـن قدامـة 

.. وال ُيشرتط شيء من ذلـك لصـحتها؛ ألهنـا تصـّح مـن الواحـد يف .المشرتط للجمعة

  .)١(»القضاء

نـد تخّلـف شـروط وجوهبـا علـى فابن قدامة احتج بمشروعية أداء صالة العيـد ع

مشروعية قضائها، بجامع أّن الكـل قـد تخّلفـت فيـه شـروط الوجـوب مـن االسـتيطان 

 والعدد المشرتط للجمعة... 

ُه الو ثم إن وصف القضاء ينطبق على فعل الصالة يف البيوت يف ظـل جائحـة  َحدَّ

 كورونا.

                                           
 ).٣/٢٨٧المغني، ابن قدامة (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٨٥ 

المقــدر أوًال، بعــد الوقــت  )١( -يعنــي العبــادة-وإن وقعــت «: يقــول العالئــي 

سميْت قضاء، وهذا إذا كان ذلك الوقت هو المقّدر األول، وإال فقضاء صوم رمضـان 

جعل له الشارع وقت� معين� ال يجوز تأخيره عنه، وهو مـن حـين الفـوات إلـى رمضـان 

، )٢(الســنة الثانيــة، وإذا ُفعــل فيــه يكــون قضــاء مــع أنــه ُفعــل يف وقتــه المقــّدر لــه شــرع� 

 .)٣(»ا: أن األداء هو الذي ُفعل أوًال يف وقته المقّدر له أوًال شرع�فتلّخص من هذ

ومنــه يتضــح أن صــالة العيــد المــؤداة يف البيــوت بســبب جائحــة كورونــا هــي يف 

حقيقتها أداء ال قضاء؛ ألهنا ُفعلْت أوًال يف وقتهـا المقـدر لهـا أوًال شـرع�، فحـدُّ األداء 

 منطبٌق عليها.

يكون بـالنظر فيمـا ذكـره  -فيما يظهر-ان الحكم يف المسألة إذا تقّرر ذلك: فإن بي

، وفيمـا ذكـروه يف )٤(الفقهاء يف شروط صالة العيد، وخاصة مـا يتعلـق بشـروط الصـحة

مسألة تنزيل صالة العيد منزلة صالة الجمعة، واشرتاط شـرائط صـحة صـالة الجمعـة 

 ت أو ال؟.فيها، وهل تلك الشرائط متوفرة يف أداء هذه الصالة يف البيو

المسألة الثانية: صالة النساء يف بيوهتّن يف المصر، وكذلك «: يقول ابن رجب 

                                           
 ما بين الشرطتين توضيح من الباحث.  ) ١(

يعني: إال أنه لم ُيفعل يف وقته المقدر له شرع� أوًال، ولذا سمي قضاء، ومثله من فاتتـه الصـالة   ) ٢(

ألول وهـو مع اإلمام: َفِفْعله قضاء وإن كان يف وقته المقّدر له شرع�؛ ألنه لم يفعل يف الوقـت ا

األداء مع اإلمام، وأما من صلى العيد يف البيت يف ظل هـذه الجائحـة حيـث لـم تـؤدَّ الصـالة يف 

ر لها شرع� أوًال. ؛المساجد، َفِفْعلُه أداء  ألنه فَعَل العبادة يف وقتها المقدَّ

 .)٧٣ص(فصل القضاء يف أحكام األداء والقضاء، العالئي   ) ٣(

 . )١٢ص(يف حالة الحظر الكلّي، الجاسر ينظر: حكم صالة العيد   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي البيوت بسبب فريوس كورونا املستجدـحكم إقامة صالة العيد ف
� �

٩٨٦  

 المريض ونحوه.

وهذا مبنّي على أن صالة العيد: هل ُيشرتط لها العدد واالسـتيطان وإذن اإلمـام، 

 أم ال؟.

فمــن قــال: ال ُيشــرتط ذلــك: جــّوز للمــرأة أن تصــلي صــالة العيــد يف بيتهــا علــى 

ذلك المريض، بل يجيز ذلك لكّل من تخّلف يف بيته أن يصلي كما يصـلي وجهها، وك

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

.. وأما مـن يشـرتط لهـا العـدد، وإذن اإلمـام: فـال يـرى لمـن تخّلـف يف بيتـه أن .وغيره

 . )١(»بغير تكبير أو أربع� يصلي صالة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين

ممــا يجــب «مطلــع حديثــه عــن حكــم قضــاء صــالة العيــد:  ويقــول الرافعــي 

معرفته يف هذا الفصل أصٌل قّدمناه، وهو أن قضـاء النوافـل المؤقتـة فيهـا قـوالن، ومـن 

جملتها صالة العيد، وأصٌل آخر وهو: أن صالة العيد هل تنّزل منزلـة صـالة الجمعـة، 

 .)٢(»رائطها أم ال؟وُيعترب فيها ش

 :بيان آراء المذاهب األربعة يف المسألة 

 أوًال: بيان مذهب الحنفية يف المسألة: 

ظاهر مذهب الحنفية هو عدم مشروعية أداء صالة العيد يف البيوت، ويدل لذلك 

 األمور اآلتية:

أهنم نصوا على أن صالة العيد ُيشرتط لها مـا ُيشـرتط للجمعـة وجوبـ� وأداًء  -١

ــة، ومــن شــروط صــالة الجمعــة عنــدهم أن تكــون مــع اإلمــام، ســواء كــان  إال الخطب

                                           
 ).٦/١٧٥فتح الباري، البن رجب (  ) ١(

 ).٢/٣٦٨العزيز شرح الوجيز، الرافعي (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٨٧ 

 السلطان أو من ينيبه كاإلمام الراتب هذه األيام.

هـو شـرط وجـوب  وأما شرائط وجوهبـا وجوازهـا: فكـل مـا«: قال الكاساين 

الجمعة وجوازها فهـو شـرط وجـوب صـالة العيـدين وجوازهـا، مـن اإلمـام والمصـر 

ــة فإهنــا ســنّة بعــد الصــالة، ولــو تركهــا جــازت صــالة والجماعــة والوقــت ، إال الخطب

 .)١(»العيد

 .)٢(»وُشرط لها شروط الجمعة وجوب� وأداًء إال الخطبة«: وقال المحبوبي 

وأما السـلطان فشـرط «وقال الكاساين يف سياق كالمه عن شروط صالة الجمعة: 

 .)٣(»نائبهيجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة  أداء عندنا، حتى ال

يقال إن مرادهم بذلك إذن السلطان بإقامتهـا ولـو يف البيـوت، فـإن هـذا يدفعـه  ال

 تصريحهم بعدم مشروعية قضاء صالة العيد بعد فواهتا مع اإلمام.

وقوله: (ومن فاتتـه صـالة العيـد مـع اإلمـام)، أي: أدى اإلمـام «: قال البابريت 

خالف� للشافعي، فإنه قال: يصـلي وحـده  صالة العيد ولم يؤدها هو (لم يقضها) عندنا

ألن الجماعـة والسـلطان لـيس بشـرٍط عنـده فكـان لـه أن يصـلي  ؛كما يصلي مع اإلمام

تجوز إال بشرائط مخصوصة من الجماعة والسـلطان فـإذا  وحده، وعندنا هي صالة ال

 .)٤(»فاتت عجز عن قضائها

قضـاء ال تتحقـق فيـه أهنم صّرحوا بعدم مشروعية قضـاء صـالة العيـد؛ ألن ال -٢

                                           
 ).٢/٢٣٧بدائع الصنائع (  ) ١(

 ).١/٤١٩النقاية، المحبوبي (  ) ٢(

 ).٢/١٩٢بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ٣(

 ).٧٩، ٢/٧٨العناية، البابريت (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي البيوت بسبب فريوس كورونا املستجدـحكم إقامة صالة العيد ف
� �

٩٨٨  

ألن أداءهـا يف البيـوت  ؛شروط األداء، مما ُيفهم منـه عـدم مشـروعية أدائهـا يف البيـوت

يقضـيها،  يكون على وجه ال تتحقق فيه تلك الشروط، ولهذا قالوا بأن من فاتته فإنـه ال

 إال إن أمكنه الذهاب ألدائها مع إمام آخر فله ذلك، وهو أداء يف حقه وليس بقضاء.

الكاساين يف معرض ترجيحه مذهَب الحنفية وقوَلهم بعـدم مشـروعية قضـاء قال 

ألن الصالة هبذه الصفة ما ُعرفْت قربًة إال بفعل رسول  ؛والصحيح قولنا«صالة العيد: 

ما فعلها إال بالجماعة كالجمعة، فـال يجـوز أداؤهـا  كالجمعة، ورسول اهللا  اهللا 

يتعــّذر تحصــيلها يف القضــاء، فــال تقضــى إال بتلــك الصــفة، وألهنــا مختصــة بشــرائط 

 .)١(»كالجمعة

ولو قِدر بعد الفوات مع اإلمـام علـى إدراكهـا «: وقال سراج الدين ابن نجيم 

 .)٢(»مع غيره: َفَعَله، لالتفاق على جواز تعددها

ولو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر َفَعل؛ ألهنا ُتؤّدى بمصـٍر «: وقال الحصكفي 

 .)٣(»اتفاق� واحد بمواضع كثيرة

ُتقضى وإنما تؤدى سواء مع اإلمام الذي يصلي معـه  فهم يرون أن صالة العيد ال

الشخص عادة أو مع غيره إن فاتته مع إمامه، وعللوا لقولهم بعـدم مشـروعية القضـاء: 

بأن القضاء ال تتأّتى فيه الشروط المشرتطة كاألداء، وهذه الشروط غير متحققة أيضـ� 

  البيوت كما تقّدم ذكره.يف صالة العيد يف

إن الكاساين ذكر يف الجمعة شرط�، وهو أن يكون أداؤهـا بطريـق االشـتهار،  -٣

                                           
 ).٢/٢٤٨الصنائع، الكاساين ( بدائع  ) ١(

 ).١/٣٧٠النهر الفائق، سراج الدين ابن نجيم (  ) ٢(

 ).٣/٥٩الدر المختار، الحصكفي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

٩٨٩ 

يرون أن صـالة  - كما سبق - يتحقق بأداء صالة العيد يف البيوت؛ ألن الحنفية  وهذا ما ال

بيّن  العيد ُيسّن هبا سنّة صالة الجمعة، ويقيسوهنا عليها، إال يف حكم الخطبة، وهذا ظاهر

 يف كالمهم واستدالالهتم، بل نصوا على اتفاقهما يف الشروط كما سبق ذكره.

وذكــر يف النــوادر شــرط� لــم يــذكره يف ظــاهر الروايــة، وهــو أداء «قــال الكاســاين: 

الجمعة بطريـق االشـتهار حتـى إن أميـرًا لـو جمـع جيشـه يف الحصـن وأغلـق األبـواب 

 .)١(»ُتجزئهم وصلى هبم الجمعة ال

 : بيان مذهب المالكّية يف المسألة: ثاني�

سبق القول بأن المشهور من مـذهب المالكيـة هـو أن صـالة العيـد سـنة مؤكـدة، 

 وهم مختلفون يف صفة من يؤمر هبا، ولهم يف ذلك قوالن:

أنه يؤمر هبا من يـؤمر بالجمعـة، وهـو مـروي عـن مالـك فإنـه قـال:  القول األول:

لـم يصـّل العيـدين بمنـى، كمـا لـم  عـة؛ ألنـه إنما يجمع للعيدين من تلزمهم الجم«

، وبه قال سحنون، فإنه يرى أن العيـد يجـري مجـرى الجمعـة، بـدليل )٢(»يصّل الجمعة

  .)٣(االجتماع والخطبة فيهما

ــزي  ــن ج ــال اب ــه «: ق ــب علي ــؤمر هبــا مــن تج ــور، وي ــد الجمه ــي ســنّة عن وه

 .)٤(»الجمعة

 - والحالـة هـذه –ألن النـاس  ؛وتتشرع صالة العيد يف البي فعلى هذا القول: ال

                                           
 ).٢/٢١٣بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ١(

 ).٢/٤١٨الذخيرة، القرايف (  ) ٢(

 ).٢/٤٢٣ينظر: المرجع السابق (  ) ٣(

 .)٥٩ص(القوانين الفقهية، ابن جزي   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي البيوت بسبب فريوس كورونا املستجدـحكم إقامة صالة العيد ف
� �

٩٩٠  

 غير واجبة عليهم صالة الجمعة فال ُتشرع لهم صالة العيد.

وقال يف سماع أشهب المشار إليه: لـم يـَر يف هـذه الروايـة أن «: قال الحطاب 

 .)١(»تجب عليهم الجمعة يصلي العيدين يف جماعٍة وخطبة من ال

الشـرط الثـاين: «:  ومن شروط الجمعة عنـدهم: الجماعـة، يقـول ابـن شـاس

ــان  ــر محــدودة بعــدد مخصــوص، لكــن ال يجــزي االثن الجماعــة، والمشــهور أهنــا غي

 .)٢(»والثالثة واألربعة وما يف معنى ذلك، بل ال بّد أن يكونوا عددًا تتقرى هبم قرية

                                           
 ).٢/٤٧٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ١(

 .)٥٦ص()، وينظر: القوانين الفقهية، ابن جزي ١/١٦٠عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس (  ) ٢(

 العدد الذي تتقرى به القريـة عنـد المالكيـة: المشـهور عنـدهم: عـدم تحديـد ذلـك بعـدد، وأنـه ال  

والشاذ عندهم: تحديد ذلك بعـدد  يجزئ الثالثة واألربعة، وأن الجمعة تنعقد بما دون األربعين،

يف «، وقـال بعـض المتـأخرين: »ثالثـون بيتـ� ومـا قارهبـا«معيّن، واخُتلف فيـه، فقـال ابـن حبيـب: 

 .»روايِة اشرتاِط خمسين رجالً يف صالة الكسوف إشارٌة إلى اعتبار هذا العدد يف صالة الجمعة

حـدًا، إال أن يكـون  -  تقـام بـه الجمعـةأي العـدد الـذي  - ومالٌك لم يحّد يف ذلك «قال المازري:   

تجـب  رأيت لمالك أهنا ال«اهـ، وقال ابن القصار:  .»العدد ممن يمكنهم الثواء، ونصب األسواق

على الثالثة واألربعة، ولكنها تنعقد بما دون األربعين، ونـّص مـا يف المنتقـى: الجماعـة شـرط يف 

ددًا تتقـرى هبـم قريـة بـانفرادهم وتمكـنهم وجوب الجمعة، وال حّد لها عند مالك إال أن يكون عـ

ــة واألربعــة؛ إْذ معلــوٌم أن ذلــك ال ــع ذلــك يف الثالث يمكــنهم، واســتدالل أصــحابنا  اإلقامــة، ومن

بحديث العير يقتضي إجازهتم للجماعة من اثني عشر رجالً مـع اإلمـام، والـذي يجـب أن يعتمـد 

اهــ،  .»ن، فصـّح أن تنعقـد هبـم الجمعـة...من الدليل: أن هذا عدٌد يصّح منهم االنفراد باالسـتيطا

ومعنى قوله: (تتقرى هبم قرية): أي: يمكنهم الثواء، أي: اإلقامة آمنين مستغنين «وقال الحطاب: 

 =عن غيرهم يف الدفع عنهم، قال اآلبي يف شرح مسلم: قال األهبري وابـن القصـار وعبـدالوهاب



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 
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وهذا الشرط ال يتحقق يف سكان البيوت؛ إْذ الغالب يف عددهم القّلة، وكثير منهم 

 من األطفال.

  ، يقــول )١(أهنــم ذكــروا أن مــن شــروط صــحة الجمعــة: المســجد أو الجــامع كمــا

وال تجــوز علــى ســطح المســجد، وال يف المواضــع المحجــورة كالــدور «ابــن جــزي: 

 . )٢(»والحوانيت على المشهور

الشرط الخـامس: الجـامع، وإليـه أشـار بقولـه: (وبجـامٍع) فـال «ويقول الدردير: 

 .)٣(»األرضتصح يف البيوت، وال يف براح من 

 أن صالة العيد ال ُيشرتط إلقامتها شروط الجمعة. القول الثاين:

 .)٥(، وهو قول ابن حبيب)٤(وهذا مروي عن مالك أيض�

وإذا لم يخرج النساء فما عليهن بواجـٍب أن يصـلين، «: فقد قال اإلمام مالك 

                                           
كون الجماعة تتقـرى هبـم قريـة، بحيـث يمكـنهم حّد لمن يقام هبم، بل المعترب أن ت والباجي: ال=

الثــواء هبــا آمنــين، قــال المــازري وابــن رشــد: وهــو المشــهور، وقــال ابــن فرحــون يف شــرح ابــن 

الحاجب: وذلك يختلـف بالنسـبة إلـى الجهـات يف كثـرة األمـن والخـوف، ففـي الجهـات اآلمنـة 

 اهـ. .»تتقرى بالنفر اليسير، بخالف غيرها مما يتوقع فيه الخوف

ــاس (   ــن ش ــة، اب ــواهر الثمين ــد الج ــر: عق ــة ١/١٦٠ينظ ــوانين الفقهي ــب )٥٦ص()؛ الق ؛ مواه

 ).٤٤١، ٢/٤٤٠الجليل، الحطاب (

 .)٧٥ص(ينظر: أسهل المسالك، البشار   ) ١(

 .)٥٦ص(القوانين الفقهية، ابن جزي   ) ٢(

 ).١/٣٢٨الشرح الصغير، الدردير (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٤ينظر: مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٤(

 ).٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ٥(
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ــذاذًا، وال ــلين أف ــن أن يص ــتحب له ــدة وُيس ــنهن واح ــؤمهن م ــال )١(»ت ــ�أي -، وق : - ض

فحمله سند على أن المـراد بـه «، قال الحطاب: )٢(»ويصليها أهل القرى كأهل الحضر«

 .)٣(»تجب عليهم الجمعة، وأنه ُيستحب لهم أن يصلوها أهل القرى الصغار الذين ال

فمذهبه وجوب صالة العيد كما سبق، فهي عنده واجبة على  وأما ابن حبيب 

وقال ابن حبيـب: هـي «: ة فيها، قال الباجي الجميع من غير اشرتاط شرائط الجمع

، النسـاء والعبيـد والمسـافرين ومـن عقـل الصـالة مـن )٤(سنّة الزمـة لجميـع المسـلمين

 .)٥(»الصبيان، يصلوهنا يف بيوهتم وحيث كانوا، وإن لم يشهدوها يف الجماعة

فعلى هذا القـول: يشـرع لمـن لـيس مـن أهـل وجـوب صـالة الجمعـة أن يصـلي 

ألن صـالة العيـد يف أصـلها سـنّة مؤكـدة علـى المشـهور عنـد  ؛غيـر إيجـابالعيد، مـن 

                                           
 ). ١/١٦٨)؛ وينظر: المدونة، مالك بن أنس (٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ١(

 ).١/١٧٠)؛ وينظر: المدونة، مالك بن أنس (٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  )٢(

 ).٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(

ــل (يع  ) ٤( ــب الجلي ــاب يف مواه ــول الحط ــان، يق ــى األعي ــة عل ــا واجب ــي: أهن ــول ): «٢/٤٧٤ن   وق

ــد،  ــة علــى كــل مــن عقــل الصــالة مــن النســاء، والعبي ــن حبيــب هــي واجب ابــن حــارث عــن اب

اهــ، ويقـول البنـاين يف الفـتح الربـاين  .»خطبة علـيهم: ظـاهٌر يف وجوهبـا والمسافرين، إال أنه ال

 اهـ.  .»نقله ابن حارث عن ابن حبيب ض عين هو ظاهر ماالقول بأهنا فر): «٢/١٢٨(

يعنـي: واجـب ثبـت بطريـق السـنّة، ويـدل علـى أن مـراَده بالسـنة الالزمـة » سـنة الزمـة«فقوله:   

قال بعد ذلـك يف  -لما حكى مذهبه وأن صالة العيد سنة الزمة للجميع -الوجوُب أن الباجي 

تسـقط  تسقط عن الرجال فإهنـا ال كل صالة ال ووجه قول ابن حبيب: أن«معرض االحتجاج له: 

 ). ٣٢٠، ١/٣١٩اهـ، المنتقى شرح الموطأ ( .»عن النساء إلى غير بدل؛ كسائر الفروض

 ).١/٣١٩المنتقى شرح الموطأ (  ) ٥(
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تجـب عليـه الجمعـة علـى  المالكية، إال أهنم يرون على هذا القول مشروعيتها لمـن ال

 وجه االستحباب ال السنّية.

ومقتضى هذا: أن صالة العيد يف البيوت بسبب جائحة كورونا ُتشرع للناس على 

  ســـنّة يف حقهـــم، وهـــذا علـــى المشـــهور عنـــدهم خالفـــ� وجـــه االســـتحباب، ال أّنـــه 

 البن حبيب، فإهنا يوجبها على الجميع.

 ثالث�: بيان مذهب الشافعّية يف المسألة:

 :)١(للشافعّية قوالن يف اشرتاط شروط الجمعة يف صالة العيد

 ُيشرتط يف صالة العيد ما ُيشرتط يف صالة الجمعة. أنه ال القول األول:

 .)٢(يد من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب أصحابهوهذا هو الجد

وعلـى هـذا القـول: تشــرع صـالة العيـد للعبــد والمسـافر والمـرأة والمنفــرد، ويف 

 البيوت أيض�.

                                           
اختلف الشافعية يف حكاية األقوال يف هذه المسـألة، ولهـم يف ذلـك طريقـان، الطريـق األولـى:   ) ١(

مسألة قولين: أحدهما: أنـه ُيشـرتط يف العيـد مـا ُيشـرتط يف الجمعـة، وهـو منهم من حكى يف ال

القـول القـديم للشـافعي، والثـاين: ال ُيشـرتط شـيء مـن ذلـك، وهـو القـول الجديـد للشــافعي، 

 والصحيح من المذهب عند أصحابه. 

لوا ما جاء الطريق الثاين: ومنهم من قطع بأن يف المسألة قوًال واحدًا، وهو عدم االشرتاط، وتأو  

ُيصلَّى باالجتماع والخطبة حيـث  عن الشافعي يف القديم من القول باالشرتاط على أنه أراد: ال

 ال تصلى الجمعة؛ ألن يف ذلك افتيات� على السلطان.

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٥/٣١ينظر: المهذب، الشيرازي (  

)؛ فـتح الوهـاب، ١/٨٢األنصاري () منهج الطالب، زكريا ٥/٣٢ينظر: المجموع، النووي (  ) ٢(

 ).١/٨٢زكريا األنصاري (
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 وذكرنـا أن المنصـوص عليـه يف الجديـد أنـا ال«: يقول أبو المعالي الجـويني 

فرد الرجـل بصـالة العيـد نشرتط يف صالة العيد ما نشرتطه يف الجمعة، فعلى هذا: لو ان

يف رحله جاز، ولو فرضْت جماعات متفرقة:صحت الصلوات، ولكن اإلمام يمنع من 

 .)١(»هذا من غير حاجة، حتى تجتمع الجماعات على صعيد واحد

والمذهب: أهنا ُتشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمـرأة؛ «: ويقول الحصني 

 .)٢(»ألهنا نافلة فأشبهت االستسقاء والكسوف

 أنه ُيشرتط يف صالة العيد ما ُيشرتط يف صالة الجمعة. القول الثاين:

، وعلـى هـذا القـول: ال ُتشـرع صـالة العيـد للعبـد وهو قديم قـولي الشـافعي 

ُيشرع إقامتها يف البيوت؛ ألن مـن شـروطها حينئـذ  والمسافر والمرأة والمنفرد، كما ال

 .)٣(تعدد الجماعاتيجوز فيها  حضور أربعين كالجمعة، كما أنه ال

وللشـافعي قـول يف القـديم: أنـه ُيشـرتط يف صـحة «يقول أبـو المعـالي الجـويني: 

 .)٤(»صالة العيد ما ُيشرتط يف الجمعة من العدد والجماعة وكمال صفات األربعين

وإن فّرعنا على القـديم: فـال يجـوز إقامـة جمـاعتين، ولـو فرضـْت لكـان «وقال: 

 .)٥(»ول يف صالة الجمعة إذا عقدْت فيها جمعتانالقول فيها على القديم كالق

قال أصحابنا: فعلى القـديم: ُتشـرتط فيهـا شـروط الجمعـة مـن «ويقول النووي: 

                                           
 ).٢/٦٢٢هناية المطلب، الجويني (  ) ١(

 ).١/٩٥كفاية األخيار، الحصني (  ) ٢(

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٥/٣١ينظر: المهذب، الشيرازي (  ) ٣(

 ).٢/٦١٢هناية المطلب، الجويني (  ) ٤(

  ).٢/٦٢٢المرجع السابق (  ) ٥(
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 .)١(»اعتبار الجمعة والعدد بصفات الكمال وغيرها

 رابع�: بيان مذهب الحنابلة يف المسألة:

 يد:هناك روايتان عن اإلمام أحمد يف اشرتاط شروط صالة الجمعة للع

، )٣(، اختارهـا األكثـر)٢(اشرتاط ذلك، وهو المذهب عنـد الحنابلـة الرواية األولى:

 .)٤(منهم ابن تيمية

ُتشـرع صـالة العيـد للمنفـرد والمـرأة والمسـافر، وكـذا يف  فعلى هـذه الروايـة: ال

 ألن شروط الجمعة لم تتوفر فيمن ذكر، فليس لهم إقامتها استقالًال. ؛البيوت

ومن شرطها االستيطان، وعدد الجمعة، ويفعلهـا المسـافر « :يقول ابن تيمية 

 .)٥(»والعبد والمرأة تبع�

 -  يف روايـة - لكن َمْن يشرتط العدد لصالة العيد، كأحمـد « :ويقول ابن رجب 

 .)٦(»وإسحاق يقول: البّد أن يكون يف القرية أربعون رجالً كالجمعة

ا أي: صـــحتها إذًا وهـــل مـــن شـــرطه« :ويقـــول برهـــان الـــدين ابـــن مفلـــح 

ــين،... إحــداهما:  االســتيطان، وإذن اإلمــام، والعــدد المشــرتط للجمعــة، علــى روايت

 . )٧(»ُيشرتط ذلك، واختاره األكثر، فال تقام إال حيث تقام الجمعة

                                           
 ).٥/٣٢جموع، النووي (الم  ) ١(

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهويت (٢/٥٠٨ينظر: معونة أولي النهى، ابن النجار (  ) ٢(

 ).٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٣(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية (  ) ٤(

 المرجع السابق.  ) ٥(

 ).٦/١٧٦فتح الباري، ابن رجب (  ) ٦(

 ).٢/١٨٤بدع، برهان الدين ابن مفلح (الم  ) ٧(
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ــد شــروط الجمعــة... « :ويقــول البهــويت  ويشــرتط لوجوهبــا أي: صــالة العي

.. فال تقام .عين وعدد الجمعة لما تقدموُيشرتط لصحتها أي صالة العيد: استيطان أرب

 .)١(»العيد إال حيث تقام الجمعة لما تقدم

 عدم اشرتاط ذلك. الرواية الثانية:

والثانيــة: يصــليها المنفــرد، والمســافر، والعبــد، « :يقــول الموفــق ابــن قدامــة 

 .)٢(»والنساء على كل حال

ــرداوي  ــافر، والع« :ويقــول الم ــذهب: يفعلهــا المس ــرأة، فعلــى الم ــد، والم ب

 .)٣(».. وعلى الرواية الثانية: يفعلوهنا أصالة.والمنفرد ونحوهم تبع�

 واختار الموفق ابن قدامة وابن أخيه الشارح: الرواية الثانية يف المـذهب، وأنـه ال

 ...ُيشرتط لصحة صالة العيد ما ُيشرتط يف الجمعة من االستيطان والعدد

.. وكــذلك العـدد المشــرتط .لوجوهبـا وُيشــرتط االسـتيطان« :يقـول الموفـق 

 .)٤(»ُيشرتط شيء من ذلك لصحتها؛ ألهنا تصّح من الواحد يف القضاء .. وال.للجمعة

ُيشرتط شيٌء من ذلك لصحتها؛ ألن أنسـ� كـان إذا لـم  وال« :ويقول الشارح 

هبم  يشهد العيد مع اإلمام، جمع أهَله وموالَيه، ثم قام عبداهللا بن أبي عتبة مواله فصلى

ركعتين، يكّبر فيهما، وألهنا يف حّق من انتفت فيه شروط الوجوب تطّوٌع، فلـم يشـرتط 

                                           
 ).٢/٥٢كشاف القناع، البهويت (  ) ١(

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

 ).٥/٣٣٦اإلنصاف، المرداوي (  ) ٣(

 ).٣/٢٨٧المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٤(
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 .)١(»لها ذلك، كسائر التطوع

ألنـه قـد انتفـت فيهـا شـروط  ؛ومقتضى هذا القول: جواز صالة العيد يف البيـوت

 الوجوب، فكانت تطوع�، فجازت من كل أحد، كغيرها من التطوعات.

وعية أداء صالة العيد من المنفرد والمرأة والعبـد وأهـل مشر ويرى ابن حزم 

 القرى صُغرت أم كُبرت.

ويصــليهما العبــد والحــر، والحاضــر والمســافر، والمنفــرد، والمــرأة « يقــول:

 .)٢(»والنساء، ويف كل قرية صُغرت أم كُبرت

ومقتضى كالمه: جواز صالة العيد يف البيوت مطلق�؛ ألهنا عنده تطوع، فكان لها 

 م سائر التطوعات. حك

 ومما سبق يمكن سياق الخالف يف هذه المسألة كما يأيت:

اختلف الفقهاء يف مشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحـة كورونـا، 

ج لهم يف المسألة قوالن:  ويمكن أن ُيخرَّ

 القول األول: عدم مشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت.

، والقــديم مــن قــولي )٤(، وقــوٌل عنــد المالكيــة)٣(وهــذا ظــاهر مــذهب الحنفّيــة

                                           
 ).٣٣٤، ٥/٣٣٣الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ١(

 ).٥/٨٦المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

ــاين (  ) ٣( ــر: بــدائع الصــنائع، الكاس )؛ ١/٤١٩)؛ النقايــة، المحبــوبي (٢٤٨، ٢١٣، ٢/١٩٢ينظ

)؛ الدر المختار، ١/٣٧٠)؛ النهر الفائق، سراج الدين ابن نجيم (٧٩، ٢/٧٨العناية، البابريت (

 ). ٣/٥٩الحصكفي (

 .)٥٩ص()؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ٢/٤١٨ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ٤(
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 .)٣(، وهو اختيار ابن تيمية)٢(، والمذهب عند الحنابلة)١(الشافعي

 القول الثاين: مشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت.

، )٦(، وروايـة عنـد الحنابلـة)٥(، والمـذهب عنـد الشـافعية)٤(وهذا قوٌل عنـد المالكيـة

وبـه أفتـى  ،)٩(، وبه قال ابـن حـزم)٨(، وابن أخيه شمس الدين)٧(اختارها الموفق ابن قدامة

 ،)١٠(سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهللا آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السـعودية

  .)١٢()١١(كما أفتت بذلك هيئة كبار العلماء باألزهر

                                           
)؛ المجمــوع، النــووي ٥/٣١)؛ المهــذب، الشــيرازي (٢/٤٨٣ينظــر: الحــاوي، المــاوردي (  ) ١(

)٥/٣٢.( 

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهويت (٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٢(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٤واهب الجليل، الحطاب ()؛ م١/١٧٠ينظر: المدونة، مالك بن أنس (  ) ٤(

 ).١/٩٥)؛ كفاية األخيار، الحصني (٢/٦٢٢ينظر: هناية المطلب، الجويني (  ) ٥(

 ).٥/٣٣٦)؛ اإلنصاف، المرداوي (٣/٢٨٧ينظر: المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٦(

 ).٣/٢٨٧ينظر: المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٧(

 ).٣٣٤، ٥/٣٣٣قدامة ( ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن  ) ٨(

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٩(

 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:  ) ١٠(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
 سط على اإلنرتنت:ينظر: موقع صحيفة الشرق األو  ) ١١(

http://aawsat.com/home/article/2288766/  
وأربــاب هــذا القــول يــرون عــدم وجــوب أداء صــالة العيــد يف هــذه الحالــة، بــل هــي ســنّة، أو   ) ١٢(

اجع السابقة يف الحواشي مستحبة، أو جائزة، سوى ابن حبيب فإنه يقول بالوجوب، ينظر: المر

)١١( –) ٤.( 
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 األدلة: 

 لبيوت).(القائل بعدم مشروعية إقامة صالة العيد يف ا أدلة القول األول:

 .)١(، وال خلفاؤهسفرهلم يصّل العيد يف  إن النبي  -١

وخلفائـه صـالَة العيـد يف السـفر دليـٌل علـى أهنـا  ترُك النبـي  وجه االستدالل:

تتحقــق يف صــالة العيــد يف  ُيشــرتط لهــا مــا ُيشــرتط لصــالة الجمعــة، وهــذه الشــروط ال

 البيوت.

عدم وجوهبا على من لم تتوفر  بأن تركهم صالة العيد يف السفر يدل على نوقش:

 ، ال على عدم صحتها منه، وبين المسألتين فرق.)٢(فيه شروط الوجوب

 .)٣(كان مسافرًا يوم النحر بمنى فلم يصّل العيد إن النبي  -٢

                                           
ــة (  ) ١( ــن قدام ــدين اب ــر، شــمس ال ــر ٥/٣٣٣ينظــر: الشــرح الكبي ــن حج ــر، اب )؛ التلخــيص الحبي

)٢/١٥٩ .( 

 ).٣/٢٨٧ينظر: المغني (  ) ٢(

)؛ معونــة ٢/١٨٤لـح (ف)، المبـدع، برهـان الـدين ابـن م٢/٤٨٣ينظـر: الحـاوي، المـاوردي (  ) ٣(

 ).٢/٥٢القناع، البهويت ()؛ كشاف ٢/٥٠٨أولي النهى (

قولـه: «): ٢/١٥٩صالَة العيد بمنـى فقـد قـال ابـن حجـر يف التلخـيص الحبيـر ( وأما تركه   

عيد الفطر من السنة الثانية، ولم يزل يواظب علـى  (يروى أن أول عيد صلى فيه رسول اهللا 

 الجمعة).  العيدين حتى فارق الدنيا، ولم يصلها بمنى؛ ألنه كان مسافرًا، كما لم يصل

هذا لم أره يف حديث، لكن اشتهر يف السير أن أول عيد شرع عيـد الفطـر، وأنـه يف السـنة الثانيـة   

من الهجرة، والباقي كأنه مأخوٌذ من االستقراء، وقد احتج أبو عوانـة اإلسـفراييني يف صـحيحه 

لعقبـة، ثـم رمـى جمـرة ا أنـه « لم يصلِّ العيد بمنى بحديث جابر الطويل، فـإن فيـه: بأنه 

 =، ولم يذكر الصـالة، وذكـر المحـّب الطـربي عـن إمـام الحـرمين أنـه قـال:»أتى المنحر فنحر
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صالَة العيد يف السفر دليالً على أنه ُيشرتط  أن يف ترك النبي  وجه االستدالل:

 لها ما ُيشرتط للجمعة.

إنما ترك صالة العيد بمنى ال لكونه مسافرًا، وإنما الشتغاله  ن النبي بأ نوقش:

لكوهنا فرض عين، وصالة العيد سنّة « ،)١(بالمناسك وتعليم الناس، وهي أهم من العيد

 .)٢(»يف حق المسافر

كالجمعة،  هبذه الصفة ما ُعرفْت قربًة إال بفعل رسول اهللا « العيدإن صالة  -٣

 .)٣(»فعلها إال بالجماعة كالجمعة، فال يجوز أداؤها إال بتلك الصفة ما ورسول اهللا 

 :)٤(يمكن أن يناقش من وجهين

ومجرد الفعل  أن استداللهم على مطلوهبم إنما هو بفعل النبي  الوجه األول:

 . )٥(يدل على الوجوب واللزوم ال

وب على فعـل الشـيء ال يـدل بمجـرده علـى الوجـ أن مداومته  الوجه الثاين:

على أداء  ، فقد داوم على االعتكاف، وهو غير واجب، وعليه: فمداومته )٦(واللزوم

                                           
 اهـ. ».يصلي بمنى، وكذا ذكره ابن حزم يف حجة الوداع، واستنكر ذلك منه=

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٢/٤٨٣ينظر: الحاوي، الماوردي (  ) ١(

 ).٢/١٨٥المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٢(

 ).٢/٢٤٨بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ٣(

المناقشــة اســتفادها الباحــث مــن المراجــع المــذكورة الحقــ�، ولــم يظفــر الباحــث بمــن وّجــه   ) ٤(

 المناقشة إلى هذا الدليل فيما اطلع عليه من كتب الفقه. 

 ).٥/٨٧ينظر: المحلى (  ) ٥(

 ).١/٢٥٥ينظر: مجمع األهنر، داماد أفندي (  ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

١٠٠١ 

تصــح إال يف  يــدل عليــه أفضــلية ذلــك، ال أن صــالة العيــد ال العيــد يف جماعــة غايــُة مــا

 جماعة. 

أنه كان إذا لم يشهد العيـد مـع اإلمـام جمـع  أنه قد ثبت عن أنس  يؤّيد ذلك:

عبداهللا بن أبي عتبة مواله فصلى هبم ركعتـين، يكبِّـر فيهمـا، وهـو أهله وموالَيه، ثم قام 

يرى أن حكمها حكم الجمعة من حيث الشروط، فإنه كان ساكن�  ال دليل على أنه 

 خارج المصر، فحكمه حكم أهل القرى الصغيرة.

قياس صالة العيد علـى صـالة الجمعـة، فُيشـرتط للعيـد مـا ُيشـرتط للجمعـة  -٤

، وعليـه: فـال يشـرع )١(منهمـا صـالٌة ُشـرع لهـا الخطبـة، واجتمـاع الكاّفـةبجامع أن كالً 

 أداؤها يف البيوت؛ لعدم تحقق شروط الجمعة فيها حينئذ.

بأن العيد ال يوافق الجمعة من كل وجه، بدليل أن الخطبتين يف يمكن أن يناقش: 

ما شـيء، ممـا الجمعة شرط لصحتها، وهما يف العيد سنّة، حتى لو ُتركتا لم يلزم برتكه

 يدل على وجود الفارق بينهما.

 (القائل بمشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت). أدلة القول الثاين:

كان إذا لم يشهد العيد مع اإلمام جمـع أهلـه وموالَيـه،  إن أنس بن مالك  -١

 .)٢(ثم قام عبداهللا بن أبي عتبة مواله فصلى هبم ركعتين، يكبِّر فيهما

                                           
)؛ المبدع، برهـان الـدين ابـن ٥/٣١)؛ المهذب، الشيرازي (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ١(

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهويت (٢/٥٠٨)؛ معونة أولي النهى (٢/١٨٤مفلح (

)، ٥/٣٣٤)؛ الشــرح الكبيــر، شــمس الــدين ابــن قدامــة (١/٣٣٩ينظــر: الكــايف، ابــن قدامــة (  ) ٢(

أورده البخـاري يف صـحيحه  ). وأثر أنس ١٨٥، ٢/١٨٤مفلح (المبدع، برهان الدين ابن 

 =باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومـن ،معلق� بصيغة الجزم: كتاب العيدين
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وأنٌس لم يفْته يف المصر، بل كـان سـاكن� خارجـ� مـن المصـر « يقول ابن رجب:

، )١(»بعيدًا منه، فهو يف حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك اإلمام أحمد يف روايـة عنـه

أداء، وقـد أداهـا دون أن تتـوفر فيـه ومـن معـه شـرائط الجمعـة مـن العـدد  فصالته 

 البيوت.وغيره، مما يدل على مشروعية أداء صالة العيد يف 

إن صالة العيد يف حّق من انتفت فيه شروط الوجـوب تصـبح تطّوعـ�، فجـاز  -٢

 .)٢(أداؤها كسائر التطّوعات

قياس صالة العيد على صالة الكسوف، فكما ال ُيشـرتط يف صـالة الكسـوف  -٣

ما ُيشرتط يف الجمعة فكذلك العيـد، بجـامع أن كـالً مـن العيـد والكسـوف صـالة غيـر 

                                           
)، وأخرجه موصوًال: عبد الرزاق يف مصـنفه: كتـاب صـالة ١/٣٣٥كان يف البيوت والقرى (=

ــدين ــة؟ ( ،العي ــل البادي ــل يصــليها أه ــاب: ه ــرقم ٣/٣٣٢ب ــيبة يف )٥٨٥٥()، ب ــي ش ــن أب ، واب

، ٥) بـرقم ٢/٨٩الرجـل تفوتـه الصـالة يف العيـد كـم يصـلي؟ ( ،مصنفه: كتاب صالة العيـدين

باب: صالة العيدين سنّة أهل اإلسالم حيث  ،والبيهقي يف السنن الكربى: كتاب صالة العيدين

)، وقـال يف فـتح ٣٨٦ ،٢/٣٨٥)، واألثر وصله ابـن حجـر يف تغليـق التعليـق (٣/٣٠٥كانوا (

وهذا األثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علّية، عن يونس هو ابن عبيد، عن ): «٢/٤٧٥الباري (

بعض آل أنس أن أنس� كان ربما جمع أهله وحشمه... والمراد بالبعض المـذكور عبيـداهللا بـن 

 اهـ. .»أبي بكر بن أنس

فقد قال عنـه ابـن حجـر يف تقريـب التهـذيب  قلُت: رواة ابن أبي شيبة كلهم ثقات، أما ابن علّية  

ثقـة ثبـت فاضـل : «)١٠٩٩ص(، وأما يونس بن عبيد فقد قال عنه يف »ثقة حافظ: «)١٣٦ص(

 ».ثقة من الرابعة: «)٦٣٦ص(، وأما عبيداهللا بن أبي بكر بن أنس فقد قال عنه يف »ورع

 ).١٧٠، ٦/١٦٩فتح الباري، ابن رجب (  ) ١(

 ).٥/٣٣٤)؛ الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (١/٣٣٩دامة (ينظر: الكايف، ابن ق  ) ٢(
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 .)١(واجبة

بعـدم التسـليم بكـون صـالة العيـد غيـر واجبـة، بـل هـي فـرض  أن يناقش: يمكن

 كفاية.

 الرتجيح:

رجحـان القـول الثـاين، وهـو القـول بمشـروعية إقامـة  - واهللا أعلـم -الذي يظهر 

 صالة العيد يف البيوت.

 ووجه ترجيحه ما يأيت:

 وجاهة ما استدّل به القائلون هبذا القول. -١

ليٌل علـى أن صـالة العيـد ليسـت كصـالة الجمعـة، د أنس  عنإن ما جاء  -٢

ُيشرتط لها ما ُيشرتط للجمعة، إْذ لو كانت كذلك لما صالها دون اإلمـام علـى  وأنه ال

 صفتها بتكبيراهتا، ولصّالها ركعتين من غير تكبير، أو أربع ركعات كقضاء الجمعة.

العيـد بالجمعـة إن هناك فروق� بين الجمعة والعيد تقّوي القول بعدم إلحـاق  -٣

 يف الشروط، ومنها:

يف الجمعة شرٌط لصحتها، وليستا كـذلك يف العيـد بـل همـا سـنّة  الخطبتينأن  -أ

 .)٢(باتفاق الفقهاء

 إن الخطبة يف العيد بعد الصالة، ويف الجمعة قبلها. -ب

                                           
 ).٥/٣١)؛ المهذب، الشيرازي (٤٢٣، ٢/٤١٧ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ١(

)؛ هنايــة المحتــاج، ٢/٤٢٢)؛ الــذخيرة، القــرايف (١/٤١٩ينظــر: فــتح بــاب العنايــة، القــاري (  ) ٢(

 ).٣/٢٠٤)؛ الفروع، ابن مفلح (٢/٣٩١الرملي (
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 .)١(أثناء خطبتي الجمعة، ويف خطبتي العيد خالف الكالميجوز  ال -ج

على صفتها ولو لم يكن ذلك مع اإلمام، كما يف أثر أنس  لىُتصورد أن العيد  -د

 .وليست كذلك الجمعة 

وأنٌس لم يفْته يف المصر، بل كـان سـاكن� خارجـ� مـن المصـر « يقول ابن رجب:

 .)٢(»بعيدًا منه، فهو يف حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك اإلمام أحمد يف رواية عنه

 - إذا لم يعلموا بالعيـد إال مـن آخـر النهـار -عه يصليها والناس م اإلمامإن « -هـ

 .)٣(»والجمعة ال ُتقضى بعد خروج وقتها من غِد يوم الفطر،

فاتته الجمعة يعود إلى بدل وهو الظهر، ومن فاتته صـالة العيـد فلـيس  منأن  -و

قـال الـزين ابـن المنّيـر: كـأهنم قاسـوها علـى « :له بدل يعود إليه. يقـول ابـن حجـر 

لكن الفرق ظـاهر؛ ألن مـن فاتتـه الجمعـة يعـود لفرضـه مـن الظهـر، بخـالف الجمعة، 

 . )٤(»العيد

يصلي العيد يف البيوت لم تتحقق فيه شروط الوجـوب عنـد مـن يقـول  منأّن  -ز

 ُيشرتط حال وجوهبا. هبا، وعندئٍذ فهي تطّوع، فال ُيشرتط فيها ما

إقامـة صـالة العيـد يف  مشـروعية - واهللا أعلـم -فالذي يظهـر  وبناء على ما سبق:

 البيوت يف ظّل جائحة كورونا. 

                                           
 ).٣/٢٠٤ينظر: تصحيح الفروع، المرداوي (  ) ١(

 ).١٧٠، ٦/١٦٩فتح الباري، ابن رجب (  ) ٢(

 ).٦/١٧٣المرجع السابق (  ) ٣(

 ).٢/٤٧٥فتح الباري، ابن حجر (  ) ٤(
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 سبب الخالف يف المسألة:

 - بعد بحث هـذه المسـألة واالطـالع علـى كـالم الفقهـاء فيهـا وأدلـتهم -يمكن 

 تلّمس بعض األسباب الباعثة لوقوع ذلك الخالف، وفيما يأيت أبرز تلك األسباب:

 العيد يف األصل. اختالفهم يف الوجه الذي ُشرعْت عليه صالة -١

سواء -فمن ذهب إلى أهنا ال تؤدى إال على صفات معّينة وشروط مخصوصة  -

، قالوا: متى تخّلفت تلك الشروط لم - كانوا ممن يقول بوجوهبا أم ممن يقول بسنّيتها

إنمـا أداهـا بشـروطها تلـك، ولمـا تخّلفـت  ُيشرع أداء صالة العيد، وذلك أن النبي 

خلفاؤه من بعـده، ممـا ُيعلـم معـه  ها، ولذا لم يؤّدها يف السفر والتلك الشروط لم ُيِقم

 عدم مشروعية أدائها إال بشروطها التي هي شروط الجمعة.

ومــن رأى أهنــا ُتشــرع ولــو لــم تتحّقــق فيهــا شــروط الجمعــة، قــال: هــي صــالة  -

عت عداهما، وإهنا ُشر ُيشرتط لها العدد وال االستيطان وال ما كغيرها من الصلوات ال

 شكرًا هللا تعالى، فصّح أداؤها من كل أحد.

يف تبويبـه فقـال: بـاٌب: إذا فاتـه العيـد  وقد أشار لهذا المعنى اإلمام البخـاري 

هـذا « :ُيصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان يف البيـوت والقـرى، لقـول النبـي 

 .)١(»عيدنا أهَل اإلسالم

وأولـى « قضـاء صـالة العيـد: قال ابـن الملّقـن بعـد أن عـرض خـالف العلمـاء يف

ــول اهللا  ــنّها رس ــا س ــليها كم ــواب: أن يص ــوال بالص ــه )٢(األق ــار إلي ــذي أش ــو ال ، وه

                                           
باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن  ،ينظر: صحيح البخاري: كتاب العيدين  ) ١(

 .)١/٣٣٥كان يف البيوت والقرى (

 يعني: ركعتين بتكبير.  ) ٢(
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، )١(»إهنـا أيـام عيـد«و ،»هـذا عيـدنا أهـَل اإلسـالم« البخاري، واستدل على ذلك بقوله:

أول نسكنا يف يومنا هـذا أن نصـلي ثـم « وذلك إشارة إلى الصالة، وقد بان ذلك بقوله:

 .)٣(»، ومن صلى كصالة اإلمام فقد أصاب السنّة)٢(»ر، فمن فعل فقد أصاب سنّتناننح

وأورد البخاري يف هذا الباب حـديث عائشـة يف قصـة الجـاريتين « قال ابن حجر:

المغنيتين، وأشكلْت مطابقته للرتجمة على جماعة، وأجاب ابن المنّير بأن ذلك يؤخذ 

بة العيـد إلـى اليـوم فيسـتوي يف إقامتهـا الفـّذ ، فأضاف نسـ»إهنا أيام عيد« :من قوله 

والجماعة، والنساء والرجال، قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال: إهنا أيام عيد، أي: ألهل 

، ولهـذا ذكـره البخـاري »عيدنا أهَل اإلسالم« اإلسالم، بدليل قوله يف الحديث اآلخر:

 . )٤(»يف صدر الباب، وأهل اإلسالم شامٌل لجميعهم أفرادًا وجمع�

 أداء صالة العيد بمنى. ترك النبي  -٢

فمن قال: إنما تركها لكونه مسافرًا، ذهب إلى اشرتاط شرائط الجمعة يف صالة  -

 أداَءها بمنى هي تخّلف الشرائط يف تلك الحال. العيد، ورأى أن علة ترك النبي 

لمناســك لهــا بمنــى ال لكونــه مســافرًا، وإنمــا النشــغاله با ومــن قــال: ترُكــه  -

                                           
بـاب: إذا فاتـه العيـد يصـلي ركعتـين  ،متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب العيدين  ) ١(

، ومسـلم يف صـحيحه: )٩٤٤() بـرقم ١/٣٣٥وكذلك النساء ومـن كـان يف البيـوت والقـرى (

) ٢/٦٠٨د (معصـية فيـه يف أيـام العيـ بـاب الرخصـة يف اللعـب الـذي ال ،كتاب صالة العيـدين

 .)٨٩٢(برقم 

 سبق تخريجه يف المبحث األول.  ) ٢(

 ).٨/١٥٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (  ) ٣(

 ).٢/٤٧٥فتح الباري، ابن حجر (  ) ٤(
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يف  وتعليم الناس، قال بعدم اشرتاط شرائط الجمعة يف صالة العيد؛ ألن ترك النبي 

تلك الحال إنما كان النشـغاله بمـا هـو أهـم وأولـى، لكـون المناسـك واجبـة، وصـالة 

 العيد غير واجبة عنده.

 اختالف الفقهاء يف حكم صالة العيد. -٣

مـا ُيشـرتط يف الجمعـة، وجعـل  فمن رأى الوجوب: ذهب إلى أنه ُيشرتط فيهـا -

أداءها بمنى دليالً على أهنا ال ُتفعل إال عنـد تـوفر شـرائطها، فإّنـه مـا  من تْرك النبي 

 تَرَك أداءها إال لكونه مسافرًا.

ومن رأى أهنا سنّة: ذهب إلى أنه ال ُيشرتط فيها ما ُيشرتط يف الجمعـة، وحمـل  -

بالواجـب، فصـالة العيـد سـنّة، وأداء لها بمنـى علـى تعـارض المسـنون  ترك النبي 

َم النبي   الواجَب على المسنون، ال أنه تركها لكونه مسافرًا.  المناسك واجب، فقدَّ

 اختالف الفقهاء يف األصل الذي هو أولى بأن ُتلحق صالة العيد به. -٤

 فمن رأى إلحاقها بصالة الجمعة: اشرتط فيها شرائطها. -

 كسوف واالستسقاء: لم يشرتط فيها ذلك. ومن رأى إلحاقها بصالة ال -

 

 ومما هو لصيق هبذه المسألة وما يعّد بمثابة التكملة لها مسألة أخرى، هي: 

صفة الحكم التكليفي لكلٍّ من القول بعدم مشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت، 

 والقول بمشروعيتها.

دم المشـروعية هبـذا مـراد مـن ذهـب إلـى عـ - بمشـيئة اهللا تعـالى -وسيتبّين فيها 

الوصف، هل مرادهم الكراهة أو التحريم؟ ومراد القائلين بالمشـروعية، هـل يريـدون 

 بذلك مطلق الجواز، أو السنّية أو االستحباب؟.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي البيوت بسبب فريوس كورونا املستجدـحكم إقامة صالة العيد ف
� �

١٠٠٨  

 أوًال: صفة الحكم التكليفي للقول بعدم مشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت.

، )١(هو ظاهر مذهب الحنفّيةسبق أن القول بعدم مشروعية صالة العيد يف البيوت 

، وهـو )٤(، والمـذهب عنـد الحنابلـة)٣(، والقديم من قولي الشـافعي)٢(وقوٌل عند المالكية

 .)٥(اختيار ابن تيمية

القـول ال يـرون إقامـة صـالة العيـد وال مشـروعيتها يف هذا أصحاب  نأوظاهٌر  -

 البيوت، وبيان مذهبهم فيما يأيت:

لمـن لـم يصـّل العيـد مـع اإلمـام أن ُيصـلِّي أربـع  نّص الحنفية على أنه يستحب *

 . )٦(ركعات كالضحى، وأهنا ليست بدًال أو قضاء عن صالة العيد

ألهنا إذا فاتته ال  ؛ولكنّه يصلي أربع� مثل صالة الضحى إن شاء« يقول الكاساين:

يمكن تداركها بالقضاء؛ لفقد الشرائط، فلو صلى مثل صالة الضحى لينال الثواب كان 

 .)٧(»حسن�، لكن ال يجب، لعدم دليل الوجوب

                                           
ــاين (  ) ١( ــر: بــدائع الصــنائع، الكاس )؛ ١/٤١٩)؛ النقايــة، المحبــوبي (٢٤٨، ٢١٣، ٢/١٩٢ينظ

)؛ الدر المختار، ١/٣٧٠هر الفائق، سراج الدين ابن نجيم ()؛ الن٧٩، ٢/٧٨العناية، البابريت (

 ). ٣/٥٩الحصكفي (

 .)٥٩ص()؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ٢/٤١٨ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ٢(

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٥/٣١ينظر: المهذب، الشيرازي (  ) ٣(

 ).٢/٥٢لقناع، البهويت ()؛ كشاف ا٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٤(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية (  ) ٥(

)؛ حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ابن عابـدين ٣/٥٨ينظر: الدر المختار، الحصكفي (  ) ٦(

)٣/٥٩.( 

 ).٢/٢٤٨بدائع الصنائع، الكاساين (  ) ٧(
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.. وليس هذا قضـاء؛ .صلى أربع� كالضحى، أي: استحباب�« ويقول ابن عابدين:

 .)١(»ألنه ليس على كيفيتها

مــن فاتــه العيــد فليصــلِّ « قــال: ويســتدلون بمــا جــاء عــن عبــداهللا بــن مســعود 

 .)٢(»أربع�

ه، فقـد صـّرح بـأن العيـد إذا فاتـت فإهنـا ووافق ابن تيمية الحنفية فيما ذهبـوا إليـ *

تفوت إلى غير بدل، بخالف الجمعة، ولذا يرى أن من لم يصّل العيد مع اإلمـام لعـذر 

فإنه يصلي أربع ركعات بال تكبير، وصّرح بأن لهم أداءها جماعة وفـرادى، وهـو يـرى 

مـن غيـر جهـر أن الركعتين الزائدتين بدل الخطبة التي لم يصـّل هبـا، وأهنـا بـال تكبيـر و

 بالقراءة.

فإن الشريعة فّرقت يف المأمورات كلهـا بـين القـادر والعـاجز، فالقـادر « :قال 

عليها إذا لم يأِت بشروطها لم يكـن لـه فعلهـا، والعـاجز إذا عجـز عـن بعـض الشـروط 

                                           
  )، وينظـــر: النهـــر الفـــائق، ٣/٥٩حاشـــية ابـــن عابـــدين علـــى الـــدر المختـــار، ابـــن عابـــدين (  ) ١(

 ).١/٣٧٠سراج الدين ابن نجيم (

بـاب مـن صـالها غيـر متوضـئ ومـن فاتـه  ،أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه: كتاب صالة العيدين  ) ٢(

الرجـل  ،، وابن أبي شيبة يف مصنفه: كتـاب صـالة العيـدين)٥٧١٣()، برقم ٣/٣٠٠العيدان (

، والطـــرباين يف معجمـــه الكبيـــر )٢(بـــرقم )، ٢/٨٨تفوتـــه الصـــالة يف العيـــد كـــم يصـــلي؟ (

أخرجــه ): «٢/٤٧٥. قــال ابــن حجــر يف فــتح البــاري ()٩٥٣٢(، )٩٥٣١()، بــرقم ٩/٣٠٦(

رواه الطـرباين ): «٢/٢٠٥، وقال الهيثمي يف مجمع الزوائد (»سعيد بن منصور بإسناد صحيح

  ربة بتضـعيف عـ وال): «٦/١٧١، وقـال ابـن رجـب يف فـتح البـاري (»يف الكبير، ورجاله ثقـات

 ».ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيحة
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سقط عنه، فمن كان قادرًا على الصالة إلى القبلة قائمـ� بطهـارة لـم يكـن لـه أن يصـلي 

الف العاجز فإنه يصـلي بحسـب حالـه كيفمـا أمكنـه، فيصـلي عريانـ�، بدون ذلك، بخ

وإلــى غيــر القبلــة، وبــالتيمم إذا لــم يمكنــه إال ذلــك، فهكــذا يــوم العيــد إذا لــم يمكنــه 

الخروج مع اإلمام سقط ذلك عنه، وجّوز له أن يفعـل مـا يقـدر عليـه، ليحصـل لـه مـن 

، وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم العبادة يف هذا اليوم ما يقدر عليه، فيصلي أربع�

يصّل هبا، كما كانت الخطبة يـوم الجمعـة قائمـة مقـام ركعتـين، والتكبيـر إنمـا شـرع يف 

الصالة الثنائية التي تكـون معهـا خطبـة، وكـذلك الجهـر بـالقراءة، كمـا أنـه يف الجمعـة 

يجهـر مـن  يجهر اإلمام يف الثنائيـة وال يجهـر مـن يصـلي األربـع، كـذلك يـوم العيـد ال

يصلي األربع، فالمحبوس والمريض والـذي خـرج ليصـلي ففاتتـه الصـالة مـع اإلمـام 

 .)١(»يصلون العيد بخالف من تعّمد الرتك

وأما يوم العيد فليس فيه صالة مشروعة غير صالة العيد، وإنما تشرع مع « وقال:

علوهـا معـه، اإلمام، فمن كان قادرًا على صـالهتا مـع اإلمـام مـن النسـاء والمسـافرين ف

وهم مشروع لهم ذلك، بخالف الجمعة فإهنم إن شاءوا صلوها مع اإلمام، وإن شاءوا 

 .)٢(»صلوها ظهرًا، بخالف العيد فإهنم إذا فّوتوه: فّوتوه إلى غير بدل

وكالمه ظاهٌر يف التفريق بين من تعّمد الرتك وبين مـن تخّلـف معـذورًا، فـاألخير 

ودّل مـا « قال: وهو يستند يف هذا إلى فعل علي يرى أن له أن يصلي أربع ركعات، 

فعله أمير المؤمنين عليٌّ على الفرق بين القـادر علـى الخـروج إلـى المصـلى والعـاجز 

                                           
 ).١٨٦، ٢٤/١٨٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

 ).٢٤/١٨٢المرجع السابق (  ) ٢(
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.. وأما من كان يوم العيد مريض� أو محبوس� وعادته يصلي العيـد فهـذا ال يمكنـه .عنه

ــّي مــن يصــلي هبــم، فيصــ ــذين اســتخلف عل ــة ال لون جماعــة الخــروج، فهــؤالء بمنزل

وفرادى، ويصلون أربع�، كما يصلون الجمعة بال تكبيـر، وال جهـر بـالقراءة، وال أذان 

 .)١(»وإقامة

، وذلـك يقتضـي )٢(بأن صالة العيد ُيشرتط لها شـرائط الجمعـة وهو قد صّرح 

أن يكون المراد من كالمه السابق أّن من لم تتوّفر فيه الشروط فـال يشـرع لـه أن يصـلي 

كن يصلي أربع�، كما يفعل المتخلف عن الصالة مع إمامه لعذٍر مـن مـرض العيد، ول

وحبس ونحوهمـا، فمذهبـه موافـٌق لمـذهب الحنفيـة إال أنـه يخـالفهم يف التفريـق بـين 

المعذور يف التخّلف عن اإلمام وغيره، وظاهر كالم الحنفية اإلطالق، من غيـر تفريـٍق 

 بين المعذور وغير المعذور.

أن النـاس يف صـالهتم العيـَد يف البيـوت يف ظـل جائحـة كورونـا  ومما الشـّك فيـه

معذورون، فيكون مذهب الحنفية ورأي ابن تيميـة متفقـين يف أنـه ال ُيشـرع أداء صـالة 

العيد يف ظل هذا الظرف، لعدم توّفر شروط الجمعة يف هذه الحال، وأنه يشرع لهـم أن 

 ءها جماعة وفرادى.يصلوا أربع ركعات، مع تصريح ابن تيمية أن لهم أدا

وأما المالكية يف قوٍل عندهم فيرون كراهة فعل صالة العيـد لمـن لـم تتـوفر فيـه  *

 شروط الجمعة.

يـؤمر بالجمعـة، ففـي كراهـة فعلـه لهـا  إذا قلنا: ال يؤمر هبـا مـن ال« يقول القرايف:

                                           
 ).١٨٢، ٢٤/١٨١مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية (  ) ٢(
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 .)١(»...أقوال

ا ُيشــرتط وأمــا الشــافعي يف القــديم فقــد نــّص علــى أنــه ُيشــرتط لصــالة العيــد مــ *

للجمعـة، والظــاهر أنــه يــرى عــدم اســتحباب أدائهـا إن لــم تتحقــق فيهــا شــروط صــالة 

 الجمعة.

 .)٢(»قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أهنا يستحب قضاؤها أبداً « يقول النووي:

وهــو  -فظــاهره المنــع مــن القضــاء يف القــول القــديم وأن القضــاء غيــر مســتحّب 

نع من القضاء لعدم تحقق الشروط، فكذا األداء وإذا مُ  - خالف الصحيح من المذهب

 للسبب عينه؛ إْذ ال فرق.

ُتقام  فيشرتطون يف العيد شروط الجمعة، وأهنا ال - يف المشهور -وأما الحنابلة  *

يشرع لمن لم تتحقق فيه الشروط أن يؤديها كما هو  إال حيث تقام الجمعة، وعليه: فال

تقام  من نصوصهم، فإهنم نصّوا على أن العيد ال الحال يف صالة الجمعة، وهذا مفهومٌ 

إال حيث تقام الجمعة، وأن المسافر والمرأة والمنفرد يفعلوهنا تبع� ال استقالًال، وهذا 

صريح يف أن أداءهـا غيـر مشـروع لمـن لـم تتـوفر فيـه الشـروط، كحـال مـن صـالها يف 

 البيت.

أداء الواجـب بفعـل وقالوا: لكن إن فاتت ُقضيت تطوعـ� مـن كـل أحـد، لتحقـق 

  - يف حّقــه -اإلمــام ومــن معــه، فمعنــاه: أن مــن لــم تتحقــق فيــه الشــروط لــيس أداؤهــا 

 .)٣(بتطوع، ولم يصّرحوا بكراهة وال غيرها

                                           
 ).٢/٤١٨الذخيرة، القرايف (  ) ١(

 ).٥/٣٥جموع، النووي (الم  ) ٢(

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهويت (٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٣(
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 فيتحصل مما سبق: 

أن القائلين بعدم مشروعية صـالة العيـد يف البيـوت، وأنـه ُيشـرتط لهـا مـا ُيشـرتط 

 للجمعة فرق ثالث:

ــٌق  - المشــروعية دون تعــّرٍض لــذكر الكراهــة أو غيرهــا: وهــم بعــدم  صــّرحفري

 .، وابن تيميةالحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة

 صّرح بالكراهة: وهم المالكية يف قول. آخروفريٌق  -

  صّرح بعدم االستحباب: وهو ظاهر كالم الشافعي يف القديم. ثالثوفريق  -

 وعلى كّل فهذا القول مرجوح كما سبق بيانه.

 ني�: صفة الحكم التكليفي للقول بمشروعية إقامة صالة العيد يف البيوت.ثا

، )١(هـو قـوٌل عنـد المالكيـة - كما سبق بيانـه –القول بالمشروعية يف هذه المسألة 

ــة عنــد الحنابلــة)٢(والمــذهب عنــد الشــافعية   ، )٤(، اختارهــا الموفــق ابــن قدامــة)٣(، ورواي

، وبه أفتى سـماحة الشـيخ عبـدالعزيز بـن )٦(ن حزم، وبه قال اب)٥(وابن أخيه شمس الدين

، كمـا أفتـت بـذلك هيئـة كبـار )٧(عبد اهللا آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السـعودية

                                           
 ).٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (١/١٧٠ينظر: المدونة، مالك بن أنس (  ) ١(

 ).١/٩٥)؛ كفاية األخيار، الحصني (٢/٦٢٢ينظر: هناية المطلب، الجويني (  ) ٢(

 ).٥/٣٣٦)؛ اإلنصاف، المرداوي (٣/٢٨٧غني، الموفق ابن قدامة (ينظر: الم  ) ٣(

 ).٣/٢٨٧ينظر: المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٤(

 ).٣٣٤، ٥/٣٣٣ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٥(

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٦(

 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:  ) ٧(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
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 . )٢()١(العلماء باألزهر

 وفيما يأيت بيان صفة الحكم التكليفي لهذا القول:

 أما المالكية يف قول عندهم: فقد صّرحوا باالستحباب. *

ــه الجمعــة مــن أهــل القــرى الصــغار،  وأمــا مــن ال« اب:يقــول الحطــ تجــب علي

والمسافرين، والنساء، والعبيد، ومن عقل الصالة من الصبيان فليست يف حّقهـم سـنّة، 

 .)٣(»ولكنّه ُيستحب لهم إقامتها

ــول  ــ� -ويق ــلين، « :- أيض ــٍب أن يص ــيهّن بواج ــا عل ــاء فم ــرج النس ــم يخ وإذا ل

 .)٤(»ويستحب لهن أن يصلين أفذاذاً 

فالحاصل: أن المراد بقول المصنّف: (إقامة من لـم يـؤمر « وقال يف موضع آخر:

 .)٥(»هبا أو فاتته): أنه يستحّب له أن يصليها

وأما الشافعية يف المشهور من مذهبهم فصّرحوا بأن حكمها حكم النافلة، وهـو  *

يد يف حّق نّص على كراهة ترك صالة الع يفيد االستحباب، كما أن اإلمام الشافعي 

 من لم تجب عليه.

                                           
 ينظر: موقع صحيفة الشرق األوسط على اإلنرتنت:  ) ١(

http://aawsat.com/home/article/2288766/  
وأربــاب هــذا القــول يــرون عــدم وجــوب أداء صــالة العيــد يف هــذه الحالــة، بــل هــي ســنّة، أو   ) ٢(

مستحبة، أو جائزة، سوى ابن حبيب فإنه يقول بالوجوب، ينظر: المراجع السابقة يف الحواشي 

 .السابقة

 ).٢/٤٧٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٤المرجع السابق (  ) ٤(

 ). ٢/٤٨٤لحطاب (مواهب الجليل، ا  ) ٥(
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والثاين: ُيصّلون، وهو الصحيح، وألهنا صـالة نفـٍل فجـاز لهـم « يقول الشيرازي:

 .)١(»فعلها، كصالة الكسوف

فتصـح مـن المنفـرد، والمسـافر، ومـن النسـوة يف « ويقول أبو المعالي الجـويني:

 .)٢(»الدور وراء الخدور، وسبيلها سبيل سائر النوافل

قــال الشــافعي يف األم: وإن تــرك صــالة العيــدين مــن فاتتــه، أو « ويقــول النــووي:

 .)٣(»تجب عليه الجمعة، كرهُت ذلك له، قال: وكذلك الكسوف تركها من ال

: فإهنم يرون أن العدد واالستيطان -يف إحدى الروايتين عندهم  -وأما الحنابلة  *

مـن  وغيرهما مـن شـروط وجـوب الجمعـة هـي مـن شـروط وجـوب صـالة العيـد، ال

شروط صـحتها، ولـذا تصـّح صـالة العيـد مـن المنفـرد، والمـرأة، والمسـافر، وأهنـا يف 

 .)٤(حقهم سنّة

والثانية: يصليها المنفرد، والمسـافر، والعبـد، والنسـاء « يقول الموفق ابن قدامة:

.. ألنـه لـيس مـن شـرطها االسـتيطان فلـم يكـن مـن شـرطها الجماعـة، .على كل حـال

 .)٥(»كالنوافل

(وهل من شرطها) أي صـحتها إذًا (االسـتيطان، « رهان الدين ابن مفلح:ويقول ب

.. إحـداهما: ُيشـرتط ذلـك، .وإذن اإلمام، والعدد المشرتط للجمعـة؟ علـى روايتـين)

                                           
 ).٥/٣١المهذب، الشيرازي (  ) ١(

 ).٢/٦١٢هناية المطلب، أبو المعالي الجويني (  ) ٢(

 ).٥/٣٢المجموع، النووي (  ) ٣(

 ).٥/٣٣٣)؛ الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (٣/٢٨٧ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٤(

 ).٣/٢٨٧المغني (  ) ٥(
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.. والثانية: ال، قّدمه وصـححه جماعـة، وجـزم بـه يف الـوجيز، فيفعلهـا .واختاره األكثر

الشــتغاله عنهــا  ا لــم ُيقْمهــا النبــي .. وإنمــ.المســافر، والعبــد، والمــرأة، والمنفــرد

 .)١(»بالمناسك؛ ألهنا أهم، لكوهنا فرض عين، وصالة العيد سنّة يف حّق المسافر

يف حّق النـاس  -بسبب جائحة كورونا  -ومقضى هذا: أن صالة العيد يف البيوت 

 سنّة؛ لتخّلف شروط الوجوب يف حقهم، ومنها شرط العدد.

عية أداء صالة العيـدين مـن المنفـرد، والمسـافر، فيرى مشرو وأما ابن حزم  *

 والنساء، وأهل القرى الصغيرة والكبيرة.

ويصليهما العبد والحر، والحاضر والمسافر، والمنفرد، والمـرأة والنسـاء، »قال:

 .)٢(»ويف كل قرية صغرت أم كربت

وســنّة صــالة العيــدين أن يــربز أهــل كــل « بأهنــا ســنة، فقــد قــال: وقــد صــّرح 

 .)٣(»...قرية

وأما سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـداهللا  *

فإذا كـان القضـاء مسـتحب� يف حـّق مـن « آل الشيخ فظاهر كالمه االستحباب، فإنه قال:

فاتته الصالة مع اإلمام الذي أدى صالة العيـد بالمسـلمين، فمـن بـاب أولـى أن تكـون 

ن لـم ُتَقـم صـالة العيـد يف بلـدهم؛ ألن يف ذلـك إقامـة لتلـك إقامتها مشروعة يف حّق مـ

 .)٤(»الشعيرة حسب االستطاعة

                                           
 ).١٨٥، ٢/١٨٤لح (المبدع، برهان الدين ابن مف  ) ١(

 ).٥/٨٦المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

 ).٥/٨١المرجع السابق (  ) ٣(

 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:  ) ٤(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
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 .)١(وأما هيئة كبار العلماء باألزهر فقد أطلقوا القول بالجواز *

 ومما سبق يتحّصل: أن القائلين بمشروعية أداء صالة العيد يف البيوت أربع فرق:

م المالكيـة يف قـوٍل، وظـاهُر كـالم بأهنا مستحبة وليسـت سـنّة: وهـ صّرحفريق  -

مفتي عـام المملكـة العربيـة السـعودية الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـداهللا آل الشـيخ القـول 

 باالستحباب.

ــن  - ــل م ــهور، والنواف ــافعية يف المش ــم الش ــل: وه ــم النواف ــا حك ــق أعطاه وفري

 المستحبات يف أقل األحوال.

 رواية، وابن حزم. وفريق ثالث صّرح بأهنا سنّة: وهم الحنابلة يف -

 القول بالجواز، وهم هيئة كبار العلماء باألزهر. أطلقوفريق  -

ويجمعهـم القــول بـأّن فاعلهــا مثــاب، وتاركهـا غيــر معاقــب وال آثـم، ســواء قيــل 

 باالستحباب، أو السنّية.

وأما إطالق هيئة كبار العلماء باألزهر القول بالجواز، فيبُعد أن يراد به ما اسـتوى 

لذي هو رديف المباح، والذي يظهر أهنم يرون أن الناس مثابون على صالهتم طرفاه، ا

يف بيوهتم، وإنما عّبروا بـالجواز لِمـا صـّرح بـه بعـض مـن تكلـم يف المسـألة مـن القـول 

بــالمنع وعــدم المشــروعية، ولــذا جــاء كالمهــم يف مقابــل المنــع وعــدم الجــواز، ال أن 

 المقصود به ما يرادف المباح فيما يظهر.

ثبوت األثـر بـذلك عـن بعـض الصـحابة،  وتصريح الحنابلة بأهنا سنّة يرجع إلى:

سواء قيل بأن فعله كان أداء، أو قيل بأنه قضـاء وهـو مـا يقولـه بعـض فقهـاء  كأنس 

                                           
 صحيفة الشرق األوسط على اإلنرتنت: ينظر: موقع  ) ١(
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 الحنابلة.

فاالستدالل منه ظاهر، وذلك أنه أقـام صـالة العيـد  أما على القول بأن فعله أداء:

ّفر شروط الوجوب يف حالـه، مـن العـدد وغيـره، وأداؤه مع عدم وجوهبا عليه، لعدم تو

 ألن مبنى العبادات على التوقيف. ؛لها يف تلك الحال دليُل الصحة وأن فعلها سنّة

فاالستدالل منه بأن يقال: إذا كان قضاء  وأما على القول بأن فعله إنما كان قضاء:

ألن كـالً  ؛عليـه كـذلكصالة العيد سنة يف حق من فاتته، فأداؤها يف حق مـن لـم تجـب 

 أشـار ابـن قدامـة  )١(منهما غير واجبة عليه، فكانت يف حقه سنّة، وإلـى هـذا المعنـى

.. وال ... وكذلك العـدد المشـرتط للجمعـة.وُيشرتط االستيطان لوجوهبا« عندما قال:

 . )٢(»ُيشرتط شيء من ذلك لصحتها؛ ألهنا تصّح من الواحد يف القضاء

أن القول بأن إقامة صالة العيد يف البيوت يف ظل  -  أعلمواهللا –ولذا فالذي يظهر 

مـع أن شـروط  جائحة كورونا سنّة، هو األرجح؛ لثبوت أداء صالة العيد عن أنس 

 الوجوب لم تكن متحققة يف حاله ومن معه.

* * * 

                                           
أعني: االحتجاج بقياس حال عدم توفر شروط الوجـوب علـى حـال القضـاء، بجـامع تخّلـف   ) ١(

 الوجوب يف الكل، وأن الجميع معدوٌد يف النفل.

 ).٣/٢٨٧المغني، ابن قدامة (  ) ٢(
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  الثالث المبحث

  بمشروعيتها القائلين عند البيوت في العيد صالة إقامة صفة

 

وعية أداء صالة العيد يف البيـوت عنـد وجـود العـذر وعـدم تحقـق القائلون بمشر

ومن هذا القبيل ما الناس فيه اليوم من انتشار فيروس كورونا حتى  -شروط الوجوب 

يختلفون يف صفة إقامـة تلـك الصـالة يف الحـال  -أضحى هذا الفيروس جائحة عالمية

ونـه، وكوهنـا بخطبـة أو المذكورة من حيث عدد الركعات، وكون الصالة بتكبيـر أو بد

 من غير خطبة، وأداؤها يف جماعة أو على انفراد، وبيان ذلك فيما يأيت: 

أوًال: صفة أداء صالة العيد يف البيوت من حيث عدد الركعات وكوهنـا بتكبيـر أو 

 بدونه.

اختلف القائلون بمشروعية أداء صالة العيد يف البيوت يف صفة أدائهـا مـن حيـث 

 ا بتكبير أو بدونه، على سبعة أقوال:عدد الركعات، وكوهن

 القول األول: أهنا تؤدى على صفتها (كصالة اإلمام): ركعتين بتكبير.

ــدهم ــول عن ــة يف ق ــذهب المالكي ــاهر م ــذا ظ ــن )١(وه ــهور م ــافعية يف المش ، والش

، وبه أفتى سـماحة الشـيخ )٤(، وبه قال ابن حزم)٣( ، وهو المذهب عند الحنابلة)٢(مذهبهم

                                           
 ). ٤٨٤، ٢/٤٧٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ١(

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٢/٦١٢ينظر: هناية المطلب، أبو المعالي الجويني (  ) ٢(

دين ابـن )؛ المبـدع، برهـان الـ٣٣٤، ٥/٣٣٣ينظر: الشرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (  ) ٣(

 ).٥/٣٦٤)؛ اإلنصاف، المرداوي (٢/١٨٤مفلح (

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٤(
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وهيئـة كبـار  ،)١(بن عبـد اهللا آل الشـيخ مفتـي عـام المملكـة العربيـة السـعوديةعبدالعزيز 

 . )٢(العلماء باألزهر

 : أهنا تصلى ركعتين بال تكبير.)٣(القول الثاين

 .)٦(، األوزاعي)٥(، وهو قول عطاء بن أبي رباح)٤(وهذا القول وجٌه عند الحنابلة

 بسالم واحد. القول الثالث: أهنا تصّلى أربع ركعات بال تكبير

 .)٧( وهذا القول رواية عند الحنابلة

 القول الرابع: أهنا تصّلى أربع ركعات بال تكبير بسالمين.

 .)٨(وهذا القول رواية عند الحنابلة

                                           
 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:  ) ١(

http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 

 ينظر: موقع صحيفة الشرق األوسط على اإلنرتنت:  ) ٢(
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 -من القـائلين بالمشـروعية  -القول الثاين وما بعده من األقوال هي تخريج على رأي الحنابلة   ) ٣(

ألهنم احتجوا لجواز أداء صالة العيد مع تخلف شـرائط وجوهبـا:  ؛يف مسألة قضاء صالة العيد

بجواز قضائها؛ فكما أنه ُيشرع قضاؤها لكلِّ من فاتته مع اإلمام فكذا ُيشرع أداؤها مـع تخلـف 

 ألن الحكم يف حق الجميع واحد، وهو االستحباب. ؛الشرائط

البنـا، ينظـر: المبـدع، برهـان الـدين )؛ وذكر هذا الوجه ابن ٣/٢٨٥ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٤(

 ). ٢/١٩٢ابن مفلح (

 ).٦/١٧١ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٥(

 ).٣/٢٨٥ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٦(

 ).٢/١٩٢)؛ المبدع، برهان الدين ابن مفلح (١/٤٥٦ينظر: المقنع يف شرح الخرقي، ابن البنا (  ) ٧(

 ).٢/١٩٢فلح (ينظر: المبدع، برهان الدين ابن م  ) ٨(
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القول الخامس: أهنا تصّلى أربع ركعـات بـال تكبيـر، وهـو مخّيـر إن شـاء بسـالم 

 واحد، وإن شاء بسالمين.

، اختارهــا أبــو القاســم )١(لروايــات عنــد الحنابلــةوهــذا القــول هــو المشــهور مــن ا

 . )٢(الخرقي

 القول السادس: أنه مخّيٌر بين ركعتين بتكبير، وأربع بال تكبير.

 .)٤(، وبه قال الثوري)٣(وهذا القول رواية عند الحنابلة

القول السابع: إْن صلى منفرداً صلى أربع�، وإْن صلى جماعةً صلى كصالة اإلمام 

 ركعتين.

 . )٥(ا القول رواية عند الحنابلةوهذ

 األدلة:

: ركعتـين -كصـالة اإلمـام-أدلة القول األول: (القائـل إهنـا تـؤدى علـى صـفتها 

 بتكبير).

كان إذا لم يشهد العيد مع اإلمام جمـع أهلـه وموالَيـه،  بن مالك  أنسإن  -١

 .)٦(ثم قام عبداهللا بن أبي عتبة مواله فصلى هبم ركعتين، يكبِّر فيهما

                                           
ــة (  ) ١( ــن قدام ــي، اب ــي ٣/٢٨٤ينظــر: المغن ــي، الزركش ــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرق )؛ ش

)٢/٢٣٤.( 

 .)٣٧ص(ينظر: مختصر الخرقي، أبو القاسم الخرقي   ) ٢(

 ).٢/١٩٢ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٣(

 ).٦/١٧٢ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٤(

 لسابق.ينظر: المرجع ا  ) ٥(

 =)،٥/٣٣٤)؛ الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (١/٣٣٩ينظر: الكـايف، ابـن قدامـة (  ) ٦(
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وأنٌس لم يفْته يف المصر، بل كـان سـاكن� خارجـ� مـن المصـر « يقول ابن رجب:

 .)١(»بعيدًا منه، فهو يف حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك اإلمام أحمد يف رواية عنه

  إن َمْن يقضي صالة العيد يقضيها على صفتها: ركعتين بتكبيـر، فمـن يؤديهـا  -٢

 .)٢(تها أيض�، بل هو أولىيؤديها على صف -ممن لم تجب عليه  -

 دليل القول الثاين: (القائل إهنا تصلى ركعتين بال تكبير).

 ، فكانت ركعتين بال تكبير، كسائر التطوعات المطلقة.)٣(أهنا صالة تطوع

 أدلة القول الثالث: (القائل إهنا تصلى أربع ركعات بال تكبير بسالم واحد).

 .)٤(»ته العيد فليصلِّ أربع�من فا« قال: عن عبداهللا بن مسعود  -١

أن من يقضي العيد يصلي أربع�، فكذلك مـن لـم تجـب عليـه،  وجه االستدالل:

 بجامع أن ما يفعله كلٌّ منهما تطوٌع ال واجب.

أنه قيل له: إّن ضعفًة من ضعفة النـاس ال  ما ورد عن علي بن أبي طالب  -٢

النـاس أربــع ركعـات: ركعتــين يسـتطيعون الخـروج إلــى الجبانـة، فــأمر رجـالً يصــلي ب

                                           
سبق تخريجـه يف المبحـث  ). وأثر أنس ١٨٥، ٢/١٨٤المبدع، برهان الدين ابن مفلح (=

 الثاين.

 ).١٧٠، ٦/١٦٩فتح الباري، ابن رجب (  ) ١(

)، حيث احتج بمشـروعية صـالة العيـد يف ٣/٢٨٧( أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة يف المغني  ) ٢(

حق من لم تتحقق فيه شرائط الوجوب بقياس أدائهـا يف تلـك الحـال علـى قضـائها، بجـامع أن 

 الكل يف حق المكلف تطوع.

 ).٣/٢٨٥ينظر: المغني (  ) ٣(

 سبق تخريجه يف المبحث الثاين.  ) ٤(
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 .)١(للعيد، وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة

أمـر مـن تخّلفـوا عـن صـالة العيـد مـع اإلمـام أن  أن عليـ�  وجه االسـتدالل:

يصلّوها أربع�، ويقاس عليهم من يصلون يف البيوت، بجامع تخّلف شروط الوجـوب 

. - من العدد وغيره -  يف كلٍّ

ة، فكما أن من لم تتـوفر فيـه شـروط الجمعـة ينتقـل إلـى القياس على الجمع -٣

بدله من الظهر، فكذا من لم تتحقق فيه شروط العيد، فإنه يصلي أربع� كـالظهر بسـالم 

 .)٢(واحد

ألن مـن فاتتـه الجمعـة  ؛بأن قياس العيد علـى الجمعـة قيـاس مـع الفـارق نوقش:

إذا فاتـت تفـوت إلـى غيـر  يعود إلى بدل وهو الظهر، وليست صالة العيد كذلك، فإهنا

 ، وما يصليه هو تطّوع، وليس بدًال عن العيد.)٣(بدل

                                           
هنا تكون يف الصحراء، تسمية للشـيء بموضـعه. أل ؛الجبَّانة هي: الصحراء، وُتسّمى هبا المقابر  ) ١(

ــور ( ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ــحراء. ينظ ــديث األول، أي: الص ــراد يف الح )؛ ١٣/٨٥والم

 .)٢٣٧ص(القاموس المحيط، الفيروز آبادي 

القـوم يصـلون يف المسـجد كـم  - واألثر أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه: كتاب صالة العيـدين  

بـاب: اإلمـام  ،، والبيهقي يف السنن الكربى: كتاب صالة العيـدين)١() برقم ٢/٨٩يصلون؟ (

)، واألثر احتج به إسحاق بـن ٣١١، ٣/٣١٠يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد يف المسجد (

أنـه يقـّوي أثـَر  )، ورأى اإلمـام أحمـد ٦/١٧٢كما يف فتح الباري البن رجب ( راهويه 

)، والزركشـي يف شـرحه ٣/٢٨٤دامة يف المغنـي (كما ذكر ذلك الموفق ابن ق ابن مسعود 

 ).٢/٢٤٣على الخرقي (

 ).٢/١٩٣)؛ المبدع، برهان الدين ابن مفلح (١/٣٤٣ينظر: الكايف، ابن قدامة (  ) ٢(

 ).٢/٤٧٥ينظر: فتح الباري، ابن حجر (  ) ٣(
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أّن من لم تتحقق فيه شروط وجوب العيد فالصالة يف حّقـه تطـّوع، فكـان لـه  -٤

 .)١(أداؤها أربع ركعات

 دليل القول الرابع: (القائل إهنا تصلى أربع ركعات بال تكبير بسالمين).

 بن مسعود السابق.بأثر ا يمكن أن يستدل له:

أمر من لم يصّل العيد مع اإلمام أن يصـليها  أن ابن مسعود  وجه االستدالل:

 أربع ركعات، والمتبادر إلى الذهن أّن ذلك يكون بسالمين، كما هو الشأن يف التطوع.

بعدم التسليم بمـا ُذكـر، بـل المتبـادر أن تلـك الركعـات األربـع يمكن أن يناقش: 

 على من فاتته صالة الجمعة، بجامع أن كالً منهما عيد. بسالم واحد، قياس�

دليل القول الخامس: (القائل إهنا تصلى أربع ركعات بال تكبيـر، وهـو مخّيـر إن 

 شاء بسالم واحد، وإن شاء بسالمين).

 بأثر ابن مسعود السابق. يمكن أن يستدل له:

مام أن يصـليها أمر من لم يصّل العيد مع اإل أّن ابن مسعود  وجه االستدالل:

أربع ركعات، وهو مطلق، فاحتمل أن يكون ذلك بسالم، وأن يكـون بسـالمين، فجـاز 

 .)٢(للمكلف أن يأخذ بأيهما شاء

 أدلة القول السادس: (القائل إنه مخّير بين ركعتين بتكبير، وأربع بال تكبير).

                                           
 ).٢/١٩٣ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ١(

إن شـاء صـالها أربعـ� إمـا «) فقـد قـال: ٣/٢٨٤دامـة يف المغنـي (أومأ إلى هـذا المعنـى ابـن ق  ) ٢(

َفِهم من ورود األثر مطلق�  ، فكأنه »بسالم واحد وإما بسالمين، وروي هذا عن ابن مسعود

 عن تقييده بسالم أو بسالمين، جواَز كال الوجهين.
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١٠٢٥ 

 .)١(، كالضحىتطّوٌع يف النهار، فكان مخيرًا فيه بين ركعتين وأربع يفعلهأّن ما  -١

وال مرّجح، فكـان لـه فعـُل  الصفتين قد جاءت عن الصحابة  منأّن كالً  -٢

 . )٢(ما شاء منهما

دليل القول السابع: (القائل إْن صلى منفردًا صلى أربع�، وإْن صلى جماعًة صلى 

 كصالة اإلمام ركعتين).

عيـد عنـدما صـلى ال أن األخذ هبذا القـول يحصـل بـه الجمـع بـين فعـل أنـس 

 .)٣(»من فاته العيد فليصّل أربع�« :ركعتين مع أهله، وقول ابن مسعود 

 الرتجيح:

أداء صــالة العيــد يف البيــوت يف ظــل جائحــة كورونــا ســنّة ولــيس بواجــب؛ لعــدم 

أن األمــر  - واهللا أعلــم -تحقــق شــروط الوجــوب يف هــذه الحالــة، ولــذا فالــذي يظهــر 

أي صـفة مـن الصـفات الـواردة، وممـا يؤّيـد  واسع بالنسبة للمكّلف، فله أداؤهـا علـى

، )٤(عــرض األقــوال يف المســألة دون تــرجيح أّي منهــا ذلــك: أن الموفــق ابــن قدامــة 

 ، ولكن ينبغي التنّبه لما يأيت:)٥(يف شرحه على الخرقي ومثله الزركشي 

                                           
الـدين ابـن مفلـح )؛ المبـدع، برهـان ٥/٣٦٦ينظر: الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (  ) ١(

)٢/١٩٣.( 

  )، المبــدع، برهـان الــدين ٢/٢٣٤ينظـر: شــرح الزركشـي علــى مختصـر الخرقــي، الزركشـي (  ) ٢(

 ).٢/١٩٣ابن مفلح (

 ).٦/١٧٢ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٣(

 ).٢٨٥، ٣/٢٨٤ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٤(

 ).٢٣٤، ٢/٢٣٣ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي (  ) ٥(
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أن من صالها أربع ركعات بسالم واحد، فإنه ال يكّبر؛ ألن التكبير إنمـا يكـون  -

 فعلها على صفة األصل، وهي ركعتان. عند

 وكذا من صالها أربع ركعات بسالمين فإنه ال يكّبر، لما سبق. -

أن تـؤدى العيـد ركعتـين بـالتكبير، كصـالة  -  فيما يظهـر -  ومع ذلك فَأولى الصفات

 وذلك لما يأيت: - مع جواز غيرها من الصفات  - اإلمام، فهذه الصفة هي األَولى، 

من أن ما يفعله الناس يف بيوهتم هو أداٌء لصالة العيد، واألصل يف  ما تقّرر سلف� *

 أدائها أن يكون ركعتين بتكبير.

فإنه أقامها مع أهله ركعتين بتكبير، وهو خارج المصـر كمـا ذكـر  فعل أنس  *

تجـب علـيهم صـالة العيـد مـن أهـل القـرى الصـغيرة  ابن رجب، وحكمه حكم من ال

 ونحوهم.

مـن فاتـه العيـد « هـو يف حـق مـن يقضـي العيـد، لقولـه: د أن قول ابن مسعو *

 وليس قضاء، فال تعارض بينهما. ، وفعُل أنس لها ركعتين أداٌء منه »فليصّل أربع�

 .)١(ثاني�: صفة أداء صالة العيد يف البيوت من حيث كوهنا بخطبة أو بدوهنا

أدائها من حيـث  اختلف القائلون بمشروعية أداء صالة العيد يف البيوت، يف صفة

 كوهنا بخطبة أو بدوهنا، على ثالثة أقوال:

 القول األول: أهنا تؤدى بال خطبة.

، وبه أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهللا )٢(وهذا هو المذهب عند المالكية

                                           
يف هذه المسألة لم يذكر الفقهاء أدلة ألقوالهم، بل ذكروا األقوال مجردة عن الـدليل، وال أرى   ) ١(

 حاجة لالستدالل ألقوال هذه المسألة، فما ذكرته يف الرتجيح فيه ما يكفي إن شاء اهللا تعالى.

 .)٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ٢(
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 .)٢(وهيئة كبار العلماء باألزهر ،)١(آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

 هنا تؤدى بالخطبة.القول الثاين: أ

 .)٣(وهذا قوٌل عند المالكية

القول الثالـث: إن صـالها منفـردًا لـم يخطـب، وإن صـلوها جماعـة خطـب هبـم 

 إمامهم.

 .)٦(، وبه قال ابن حزم)٥(، وظاهر مذهب الحنابلة)٤(وهذا ظاهر مذهب الشافعية 

 .)٧(وقولهم هذا فيمن صالها ركعتين ال أربع�

                                           
 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:  ) ١(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
 ينظر: موقع صحيفة الشرق األوسط على اإلنرتنت:  ) ٢(
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 ).٢/٤٨٤ينظر: مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(

)، قــال ٥/٣٢)؛ المجمــوع، النــووي (٣٥٠، ٢/٣٤٩ينظــر: العزيــز شــرح الــوجيز، الرافعــي (  ) ٤(

وقــال أيضــ� ». وإن صــالها مســافرون: خطــب هبــم إمــامهم): «٥/٣٢النــووي يف المجمــوع (

فإن قلنا بالمذهب فصالها المنفرد: لم يخطب على المذهب الصحيح المشهور، ): «٥/٣٢(

 ».وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاّذ ضعيف حكاه الرافعي: أنه يخطب

بعدم اشرتاط شـرائط الجمعـة يف العيـد احتجـوا لمـا ذهبـوا إليـه:  - من الحنابلة -فإن القائلين   ) ٥(

ة العيد كمـا سـبق بيانـه، وهـم يف القضـاء يـرون أنـه يقضـيها بالقياس على مشروعية قضاء صال

 ألن الكّل تطّوع.  ؛على صفتها، فكذلك يف األداء

)؛ المبدع، برهان الـدين ١/٤٢٦ينظر: الواضح يف شرح مختصر الخرقي، أبو طالب الضرير (  

 ).٢/١٩٢ابن مفلح (

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٦(

 =زم فألهنم ال يرون أهنا تصلى إال على صفتها، أي: ركعتـين بـالتكبيرات.أما الشافعية وابن ح  ) ٧(
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 الرتجيح:

أّن فرض المسألة عند َمْن منع الخطبة من الفقهاء هـو:  -هللا أعلموا -الذي يظهر 

فيما إذا كان اإلمام قـد صـالها وخطـب بالنـاس، فحينئـذ يكـون يف خطبـة غيـره افتياتـ� 

فعلـى قـول األولـين: يصـليها « :عليه، وتفريق� للكلمة، ويؤيد هذا قول ابن رجب 

د، ومن فاتته جماعًة وفرادى، لكن ال المنفرد لنفسه يف السفر والحضر، والمرأة، والعب

 .)١(»يخطب لها بعد خطبة اإلمام؛ ألن فيه افتيات� عليه، وتفريق� للكلمة

جمعـة علـيهم أن يصـلوها  إن شـاء مـن ال« :وقول ابـن القاسـم مـن المالكيـة 

 .)٣(»خطبة عليهم، فإن خطبوا فحسن بإمام فعلوا، ولكن ال )٢((يعني: العيد)

منـع مـن الخطبـة إنمـا هـو لمحـل االفتيـات علـى اإلمـام، وهـذا ومنه يتضح أن ال

منتٍف عند أداء صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحة كورونا، وعليه: فإن أحـبَّ اإلمـام 

يخطـب  أن يخطب بمن صلى معه جماعـًة صـالَة العيـد يف البيـت فـال بـأس، ولكـن ال

شـادهم، وهـذا المعنـى ال المنفرد؛ ألن الخطبة إنما تـراد لـوعظ النـاس وتعلـيمهم وإر

 يتحقق إال يف الجماعة دون الفّذ، فال معنى لخطبته لنفسه.

                                           
)، وأمـا الحنابلـة فقـد نـّص ٥/٨٦)، المحلـى، ابـن حـزم (٥/٣٥ينظر: المجموع، النووي (=

يقوي ذلك حديث علي أنه أمـر رجـالً « أن من صّلى أربع� ال يخطب، وقال: اإلمام أحمد 

شـرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي، الزركشـي ». خطـبي يصلي بضعفة الناس أربعـ� وال

)٢/٢٣٤.( 

 ).٦/١٧٣فتح الباري، ابن رجب (  ) ١(

 ما بين القوسين توضيح من الباحث.  ) ٢(

 ).٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(
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، إن شـاء )١(وعلى كّل فالخطبتان يف العيـد مـن السـنن، وليسـتا بشـرط وال واجـب

 خطب وإن شاء ترك، فالَخْطُب فيها يسير إن شاء اهللا تعالى.

إلفتــاء يف الدولــة علــى أنــه إذا صــدرت الفتــوى مــن الجهــة الرســمّية المخّولــة با

باالقتصار على الصالة يف البيـوت دون خطبـة، فإنـه يجـب االلتـزام بمـا صـدر يف تلـك 

الفتوى، والعمل بما تقتضـيه، كمـا أفتـى يف هـذه المسـألة سـماحة مفتـي عـام المملكـة 

العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشـيخ بـأن الصـالة تـؤدى يف البيـوت 

 .)٢(جب عندئذ االلتزام بالفتوى، وعدم مخالفتهابال خطبة، في

ثالث�: صـفة أداء صـالة العيـد يف البيـوت مـن حيـث كوهنـا يف جماعـة، أو أّن كـّل 

 شخٍص يصليها منفردًا.

اختلف القائلون بمشروعية أداء صالة العيد يف البيوت، يف صفة أدائها من حيـث 

 قوالن: كوهنا تصلى يف جماعة أو على انفراد، ولهم يف ذلك

 القول األول: أنه ال بأس يف أن تصلى جماعة.

، )٤(، وهـو مـذهب الشـافعية)٣(وهذا هو األصح عند المالكيـة وبـه قـال ابـن حبيـب

                                           
)؛ هنايــة المحتــاج، ٢/٤٢٢)؛ الــذخيرة، القــرايف (١/٤١٩ينظــر: فــتح بــاب العنايــة، القــاري (  ) ١(

 ).٣/٢٠٤الفروع، ابن مفلح ( )؛٢/٣٩١الرملي (

 تنظر الفتوى على: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على اإلنرتنت:  ) ٢(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
). وقـــد صـــرح ٢/٤٨٤الحطــاب ( )؛ مواهـــب الجليـــل،٢/٤٢٣ينظــر: الـــذخيرة، القــرايف (  ) ٣(

المالكية بأن النساء إذا لم يكن معهن رجل فإهنّن يصلين أفـذاذًا وال يجمعـن. ينظـر: الـذخيرة، 

 ). ٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤١٧القرايف (

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٢/٦٢٢ينظر: هناية المطلب، أبو المعالي الجويني (  ) ٤(
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 . )٣(، وبه أفتت هيئة كبار العلماء باألزهر)٢(، وبه قال ابن حزم)١(والحنابلة

 القول الثاين: أنه يصليها كل شخٍص منفردًا وال تصلى يف جماعة.

 .)٤(ذا قوٌل عند المالكية، وبه قال سحنونوه

 األدلة:

قياس صالة العيد على صـالة الكسـوف، بجـامع أن كـالً مـن  دليل القول األول:

 .)٥(الصالتين من المسنونات يف جماعة

تشرع جماعًة إال  قياس العيد على الجمعة، فكما أن الجمعة ال دليل القول الثاين:

علـى صـفتها جماعـًة، فكـذلك  ك الشـروط لـم ُتَصـلَّ وأنه ذا انتفـت تلـ ،بشروط معينة

 .)٦(العيد

 يمكن أن يناقش من وجهين:

أن قياس العيد على الجمعة قياٌس مع الفارق، فإن خطبتي الجمعة شـرط  األول:

                                           
)، فــتح ٢/٥٧)؛ كشــاف القنــاع، البهــويت (٢/١٩٢برهــان الــدين ابــن مفلــح ( ينظــر: المبــدع،  ) ١(

وإنمـا يصـلي يف ): «٦/١٧٢)، قـال ابـن رجـب يف فـتح البـاري (٦/١٧٣الباري، ابـن رجـب (

 ».جماعة إذا قلنا: يصلي صالة العيد على صفتها

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

 اإلنرتنت: ينظر: موقع صحيفة الشرق األوسط على  ) ٣(

http://aawsat.com/home/article/2288766/  
)؛ المنتقــى شــرح ٢/٤٨٤)؛ مواهــب الجليــل، الحطــاب (٢/٤٢٣ينظــر: الــذخيرة، القــرايف (  ) ٤(

 ).١/٣٢٠الموطأ، الباجي (

 ).١/٣٢٠شرح الموطأ، الباجي ()؛ المنتقى ٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرايف (  ) ٥(

 ينظر: المرجعان السابقان.  ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمحد بن فهد بن محين الفهدد. 

  

١٠٣١ 

لصحتها، وليست كذلك خطبتا العيد، والجمعة إذا فاتت لها بدل وهو الظهـر، والعيـد 

 . )١(ال بدل لها

ذا الدليل على القول باشرتاط شروط صـحة الجمعـة يف العيـد، أن مبنى ه الثاين:

 .)٢(وقد سبق أن الراجح يف هذه المسألة هو عدم اشرتاط ذلك

 الرتجيح:

رجحان القول األول، وهو أن صالة العيد إذا تخلفت  - واهللا أعلم -الذي يظهر 

ت بسـبب كما هـو الحـال عنـد أدائهـا يف البيـو -فيها شروط الوجوب من العدد وغيره 

 بأس يف أدائها جماعة، وذلك لألمور اآلتية: فإنه ال - جائحة كورونا

 هذا القول. أربابوجاهة ما استدل به  -١

 من مناقشة. المخالفورد على دليل  ما -٢

علـى صـفتها يف جماعـة، وهـو خـارج المصـر  بأهلهصّلى العيد  أن أنس�  -٣

 صالة العيد، وهذا دليٌل على أنه ال تجب عليهم ومعدوٌد يف حكم أهل القرى الذين ال

 . )٣(بأس أن ُتصلى العيد يف جماعة ممن لم تجب عليه

* * * 

                                           
 سبق بيان الفروق بين العيد والجمعة، وذلك عند الرتجيح بين األقوال يف المبحث الثاين.  ) ١(

 ينظر: المبحث الثاين.  ) ٢(

 أداٌء لصالة العيد، وليس قضاًء يف عدة مواضع من هذا البحث. سبق بيان أن فعل أنس   ) ٣(
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  الخاتمة

 

أهـم الحمد هللا على ما منَّ بـه مـن إتمـام هـذا البحـث وإنجـازه، ويف ختامـه أذكـر 

 التي توصلُت إليها: والتوصيات النتائج

يــروس مــن ســاللة ): هــو فcovid19كورونــا المســتجد ( بفيــروسالمــراد  -١

فيروســات كورونــا، وقــد بــدأ بالتفشــي يف مدينــة ووهــان بالصــين يف ديســمرب مــن عــام 

م، ولم يكن هناك علم بوجوده قبل هذا التاريخ، وقد تحّول إلى جائحة عالميـة ٢٠١٩

 فيما بعد.

) هو انتقاله مـن شـخص covid19سبب اإلصابة بفيروس كورونا المستجد ( -٢

 هذا االنتقال قد يكون: مصاب آلخر غير مصاب، و

 خالل الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس. منمباشرًا:  -

أو غير مباشر: وذلك بلمس األسطح واألدوات المتلوثة بالفيروس، ثم لمـس  -

 الفم أو األنف أو العين.

 وقد يكون عن طريق المخالطة المباشرة للمصابين بالفيروس -

) حتـى اآلن، covid19لمصاب بفيروس كورونـا المسـتجد (عالج ل يوجدال  -٣

 كما ال يوجد لقاح للوقاية من اإلصابة به وقت كتابة هذا البحث.

يف الوقت الراهن هو اتبـاع سـبل الوقايـة مـن  - بعد اهللا تعالى -عليه  المعول -٤

 ) والتي من أهمها: تنظيـف اليـدين جيـداً covid19اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (

بالماء والصـابون أو بـالمعقم الكحـولي، تجنّـب لمـس العينـين واألنـف والفـم، لـبس 

ــخص يف  ــود الش ــاء وج ــزل وأثن ــن المن ــروج م ــد الخ ــية عن ــة أو القماش ــة الطبي الكمام
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التجمعات كاألسواق وغيرهـا، المحافظـة علـى التباعـد الجسـدي بمقـدار مـرت واحـد 

 على األقل بين كل شخصين.

فرض كفاية إذا قام هبا مـن يكفـي سـقط اإلثـم  -  األصليف -العيد  صالةأن  -٥

 عن الباقين.

 ).covid19إقامة صالة العيد يف البيوت يف ظل جائحة كورونا ( مشروعّية -٦

أن أداء صــالة العيــد يف البيــوت يف ظــل تلــك الظــروف مســتحب، ولــيس  -٧

 بواجب؛ لتخّلف شروط الوجوب يف تلك الحال.

ــحة صــالة -٨ ــتيطان  ال ُيشــرتط يف ص ــة مــن العــدد واالس ــد شــروط الجمع العي

 وغيرهما.

ــرجال  -٩ ــات:  ح ــع ركع ــين أو أرب ــفة واردة، ركعت ــأي ص ــد ب ــالة العي يف أداء ص

بتسليمة أو تسليمتين، فاألمر يف هذا واسع، وأولى الصفات: أن تكون ركعتـين بتكبيـر 

 على صفتها مع اإلمام.

إذا صـليت جماعـة، وأمـا إن بأس بالخطبـة بعـد صـالة العيـد يف البيـوت  ال -١٠

صالها منفردًا فال تشرع الخطبة حينئٍذ، لفوات المعنى الذي شـرعْت ألجلـه الخطبـة، 

على أنه متى صدرت الفتوى من الجهة الرسمّية يف البالد بعدم الخطبة وجب االلتـزام 

 بموجب تلك الفتوى.

اد أداءهـا يف أن ُتـؤّدى صـالة العيـد يف البيـوت يف جماعـة، ومـن أر حرجال  -١١

 منفردًا فله ذلك.

أهمّية فقه النوازل يف تلبية الحاجة الملحة لبيان األحكام الشرعية للمسائل  -١٢

 الحادثة.
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 ومن التوصيات التي خرج هبا هذا البحث:

الجهــود والهمـم لبحــث المسـائل الفقهيــة المتعلقـة بجائحــة كورونــا  توجيـه -١

المعــامالت، أو فقــه األســرة، فالحاجــة )، ســواء يف العبــادات، أو covid19المســتجد (

 ملحة لتجلية تلك األحكام للناس، وتأصيلها فقهي�.

إصدار أدلة شرعية متخصصة تكون جامعًة لمسائل هـذه النازلـة، مبيَّنـ� فيهـا  -٢

لتلك المسائل، علـى وجـٍه ُتغّطـى فيـه جميـُع اإلشـكاالت المتعلقـة  الشرعيةاألحكام 

 ن تساؤالت الناس حولها.هبذه الجائحة، وُتجاب فيه ع

* * * 
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   والمراجع المصادر فهرس

 

)، ـهــ٦٢٩ألبــي يحيـى زكريــا األنصــاري الشــافعي (ت أسـنى المطالــب شــرح روض الطالــب، - 

 الناشر: المكتبة اإلسالمية، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

دي لمحمد بن حسن بن علـي بـن سـالم البشـار الرشـي أسهل المسالك يف مذهب اإلمام مالك، - 

 ،مصـر، ط األولـى -)، األنـدلس الجديـدة للنشـر والتوزيـعـهـ١١٦١المصري (كـان حيـ� عـام 

 م.٢٠٠٩ -ـ ه١٤٣٠

)، تحقيق: هبجة بن ـه٧٧٤إلسماعيل بن كثير الدمشقي (ت إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه،  - 

 م.١٩٩٦ –هـ ١٤١٦لبنان، ط األولى،  –يوسف أبو الطّيب، مؤسسة الرسالة، بيروت 

ألبـي حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد األنصـاري الشــافعي،  اإلعـالم بفوائـد عمـدة األحكـام، - 

هـ)، حققه وضبط نصه وعزا آياته وخـرج أحاديثـه: عبـد العزيـز ٨٠٤المعروف بابن الملقن (ت

 ،الريـاض، ط األولـى -المملكة العربية السعودية -بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧

ألسرتيد فابري، ترجمة: عبدالهادي اإلدريسـي، اإلنسان والفيروسات: هل هي عالقة دائمة؟،  - 

 – ـهـ١٤٣٣ ،األولـىاإلمارات العربيـة المتحـدة، ط  –هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي 

 م.٢٠١٢

دين أبي الحسن علي ، لعالء الاإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف مع المقنع والشرح الكبير - 

)، تحقيــق: عبــد اهللا بــن عبــد المحســن الرتكــي، دار هجــر: ـهــ٨٨٥بــن ســليمان المــرداوي (ت

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،مصر، ط األولى-القاهرة

هـ)، دار ٥٩٥ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (تبداية المجتهد وهناية المقتصد،  - 

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ،لبنان، ط الرابعة -المعرفة: بيروت

ــاين الحنفــي  بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع، -  ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــي بك ــدين أب لعــالء ال

 م.١٩١٠- هـ١٣٢٨ ،هـ) الناشر: سعيد كمبني: كراتشي، ط األولى٥٨٧(ت:
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ألحمد الصاوي، ضبطه وصححه: محمد عبد السالم شاهين،  بلغة السالك ألقرب المسالك، - 

 م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥ ،لبنان، ط األولى -يروتب -دار الكتب العلمية

لمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعـروف ببـدر الـدين  البناية شرح الهداية، - 

لبنـان،  -بيـروت -هـ)، تحقيق: أمين صالح شعبان، دار الكتب العلميـة٨٥٥العيني الحنفي (ت

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ،ط األولى

لعــالء الـدين علـي بــن سـليمان المــرداوي  اشـية ابــن قنـدس،تصـحيح الفـروع مــع الفـروع وح - 

لبنـان،  -بيـروت -)، تحقيق: الدكتور: عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي، دار المؤيـدـه٨٨٥(ت

 م.٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤ ،ط األولى

ه)، ٨٥٢للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقالين(ت تغليق التعليق على صحيح البخاري، - 

ـ هـ١٤٠٥ ،بيروت، ط األولـى -رحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالميتحقيق: سعيد عبد ال

 م.١٩٨٥ -

)، حققه: أبو األشـبال صـغير ـه٨٥٢ألحمد بن علي بن حجر العسقالين (ت  تقريب التهذيب، - 

 ربية السعودية، (د.ط)، (د.ت).المملكة الع –أحمد شاغف الباكستاين، دار العاصمة، الرياض 

  ألبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد خريج أحاديث الرافعي الكبير، التلخيص الحبير يف ت - 

هــ)، تحقيـق: أبـو عاصـم حسـن بـن عبـاس بـن قطـب، مؤسسـة ٨٥٢ابن حجـر العسـقالين (ت 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦قرطبة، مصر، ط األولى، 

ــد لمــا يف الموطــأ مــن المعــاين واألســانيد، -  ــن محمــد  ألبــي التمهي ــن عبــد اهللا ب   عمــر يوســف ب

 مصر، (د.ط)، (د.ت). -ه)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة٤٦٣بد الرب النمري القرطبي (تابن ع

لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي األنصاري الشـافعي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  - 

)، تحقيق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق الـرتاث، ـه٨٠٤المعروف بــ (ابن الملّقن)، (ت 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩سوريا، ط األولى،  –ر النوارد قام بطباعته: دا

، شركة حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار) مع الدر المختار - 

 م.١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده: مصر، ط الثانية
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هــ)، دار ١٢٣٠حمد عرفة الدسـوقي (تلشمس الدين محاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  - 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢لبنان، (د.ط)،  -الفكر: بيروت

)، تحقيق ـه٤٥٠ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت الحاوي الكبير، - 

لبنـان،  -وتعليق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.١٩٩٤ -ـ ه١٤١٤ ،ط األولى

، للدكتور: مطلق جاسر مطلق الجاسـر، بحـث منشـور حكم صالة العيد يف حالة الحظر الكّلي - 

 /https://islamhouse.com/ar/books/2829715على موقع إسالم هاوس، رابط البحث: 

، لعالء الدين محمد بن علي بن محمد حاشية ابن عابدين الدر المختار شرح تنوير األبصار مع - 

)، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده، ـهــ١٠٨٨بــن علــي الحصــكفي (ت 

 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ ،بمصر، ط الثانية

هــ)، تحقيــق: سـعيد أعــراب، دار ٦٨٤لشـهاب الــدين أحمـد بــن إدريـس القــرايف (ت الـذخيرة، - 

 م.١٩٩٤وت، ط األولى، بير -الغرب اإلسالمي

ألبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بـن بزيـزة التونسـي  روضة المستبين يف شرح كتاب التلقين، - 

 ،لبنـان، ط األولـى -)، دارسة وتحقيق: عبـد اللطيـف زكـاغ، دار ابـن حـزم، بيـروتـه٦٦٢(ت

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١

هــ)، ١١٨٢اليمنـي الصـنعاين (ت  لمحمد بن إسماعيل األميـر سبل السالم شرح بلوغ المرام، - 

تعليق: محمد ناصر الدين األلباين، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكـة العربيـة 

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ ،السعودية، ط األولى

هـ)، تحقيـق: محمـد ٤٥٨-٣٨٤ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( السنن الكربى، - 

المملكة العربيـة السـعودية، (د.ط)، طبعـة عـام  -ار الباز، مكة المكرمةعبدالقادر عطا، مكتبة د

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤

لشـمس الـدين محمـد بـن عبـد اهللا الزركشـي المصـري  شرح الزركشي على مختصر الخرقـي، - 

 هـ.١٤١٠هـ)، تحقيق: عبد اهللا بن عبد الرحمن الجربين، (د.ن): (د.م)، ط األولى، ٧٧٢(ت
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هــ)، طبـع ١٢٠١ألحمد بن محمد بن أحمد الـدردير (ت امش بلغة السالك،الشرح الّصغير هب - 

 - هــــ١٣٧٢ونشــر: مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البـــابي الحلبــي وأوالده، بمصــر، ط األخيــرة، 

 م.١٩٥٢

لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، - 

حقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي، دار هجـر، القـاهرة، هـ)، ت٦٨٢بن قدامة المقدسي (ت

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،جمهورية مصر العربّية، ط األولى

ــن إســماعيل البخــاري الجعفــي (صــحيح البخــاري -  هـــ)، ٢٥٦ -١٩٤، ألبــي عبــداهللا محمــد ب

 هــ١٤٠٧ لبنـان، ط الثالثـة، -تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ودار اليمامة، بيروت

 م.١٩٨٧ -

ــن الحجــاج القشــيري النيســابوري ( صــحيح مســلم، -  هـــ)، ٢٦١-٢٠٦ألبــي الحســين مســلم ب

 لبنان، (د.ط)، (د.ت). -تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت

ــة،  -  لجــالل الــدين عبــد اهللا بــن نجــم بــن شــاس عقــد الجــواهر الثمينــة يف مــذهب عــالم المدين

بيروت، (د.ط)،  -)، دارسة وتحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالميـه٦١٦(ت

 (د.ت).

ــي  عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، -  ــن أحمــد العين ــدين أبــي محمــد محمــود ب لبــدر ال

 سوريا، (د.ط)، (د.ت). -)، دار الفكرـه٨٥٥(ت

هــ)، دار ٧٨٦ود البابريت (ت ألكمل الدين محمد بن محم العناية شرح الهداية مع فتح القدير، - 

 لبنان، ط الثانية، (د.ت). -الفكر، بيروت 

ألبي عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي محمد بن  عون المعبود على شرح سنن أبي داود، - 

هـ)، طبعة مراجعة ومدّققة ومقابلة وعليهـا أحكـام ١٣٢٩أشرف بن أمير بن علي الصديقي (ت 

  لــدين األلبــاين، اعتنــى بــه: أبــو عبــداهللا النعمــاين األثــري، دار العالمــة المحــدث محمــد ناصــر ا

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦لبنان، ط األولى،  -ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى ـه٧٢٨لتقي الدين ابن تيمية (ت  الفتاوى الكربى، - 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ،لبنان، ط األولى -تعبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيرو

للشـيخ نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد  الفتاوى الهندية يف مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمـان، - 

م، دار صادر، بيروت، بالمطبعة الكربى األميرية ببوالق مصر سـنة ١٩٩١ -ـ ه١٤١١األعالم، 

 هـ. ١٣١٠

ــاري، -  ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ــل  ف ــي الفض ــقالين ألب ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب أحم

 هـ.١٣٤٨)، المطبعة البهية المصرية: مصر، (د.ط)، ـه٨٥٢(ت

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي فتح الباري يف شرح صحيح البخاري،  - 

 هـ)، تحقيـق: أبـي معـاذ، طـارق بـن عـوض اهللا بـن٧٩٥ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 

 م.١٩٩٦ -  هـ١٤١٧ ،محمد، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط األولى

لمحمد بن الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين، مطبوع مع شرح الزرقاين على مختصر خليل،  - 

)، ضبطه وصححه: عبدالسالم محمد أمين، دار الكتب ـه١١٩٤الحسن بن مسعود البناين (ت 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان،  –العلمية، بيروت 

ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، - 

)، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معـوض، والشـيخ ـه٦٢٣الرافعي القزويني الشافعي (ت 

 م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٧ ،لبنان، ط األولى -عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمـام  فتح القدير شرح الهداية، - 

 لبنان، ط الثانية (د.ت). -هـ)، دار الفكر، بيروت ٦٨١الحنفي (ت

هــ)، مصـطفى ٩٢٥ -٨٢٥ألبـي يحيـى زكريـا األنصـاري ( فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، - 

 م.١٩٤٨ - هـ١٣٦٧ ،والده بمصر، ط األخيرةالبابي الحلبي وأ

لنور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمـد الهـروي القـاري  فتح باب العناية بشرح النقاية، - 

هـ)، اعتنى به: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، شركة دار األرقـم بـن أبـي األرقـم ١٠١٤(ت

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، لبنان، ط األولى -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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ــروع، -  ــي (ت  الف ــح المقدس ــد بــن مفل ــدين محم ــمس ال ــق: د.عبــداهللا بــن ٧٦٣لش ـــ)، تحقي ه

لبنـان، ط األولـى،  -عبدالمحسن الرتكي، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

كيكلـدي العالئـي  ألبي سعيد صالح الـدين خليـل بـن فصل القضاء يف أحكام األداء والقضاء، - 

الكويـت، ط  -لبنـان -هـ)، تحقيق: عبـد الجـواد حمـام، دار النـوادر، سـورية٧٦١الشافعي (ت

 م.٢٠١١ - هـ١٤٣٢ ،األولى

هـ)، إعـداد وتقـديم: ٨١٧لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت  القاموس المحيط، - 

 -باعة والنشر والتوزيع، بيروتمحمد بن عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء الرتاث العربي للط

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤لبنان، ط الثانية، 

)، دار ـهـ٧٤١لمحمد بن أحمد بـن محمـد ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي (ت القوانين الفقهية،  - 

 الكتب العلمية: بيروت، (د.ط)، (د.ت).

بــوزارة الرتبيــة المرحلــة الثانويــة، إدارة المنــاهج  –المســار العلمــي الكائنــات الحيــة الدقيقــة،  - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١والتعليم، مملكة البحرين، ط الثانية، 

ألبـي محمـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن قدامـة المقدسـي  الكايف يف فقه اإلمام أحمـد بـن حنبـل، - 

هـ)، حققه وعلق عليه: محمد فارس، مسعد عبدالحميد السعدين، دار الكتب العلمية، ٦٢٠(ت

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ لبنان، ط األولى، -بيروت 

هــ)، عـالم ١٠٥١لمنصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـويت (ت كشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع، - 

 لبنان، (د.ط)، (د.ت). –الكتب، بيروت 

لتقــي الــدين أبــي بكــر بــن محمــد الحســيني الحصــني  كفايــة األخيــار يف حــل غايــة االختصــار، - 

محمـد عويضـة، دار الكتـب العلميـة، )، تحقيـق: كامـل محمـد ـهـ٨٢٩الدمشقي الشـافعي (ت 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بيروت ـ لبنان، (د.ط)، 

ألبي الربكات عبد اهللا بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين  كنز الدقائق مع النهر الفائق، - 

لبنـان،  -هـ)، حققه وعلق عليه: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلميـة، بيـروت٧١٠النسفي (ت

 م.٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٢ط األولى 
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لعبد الغني الغنيمـي الدمشـقي، الميـداين الحنفـي (أحـد علمـاء القـرن  اللباب يف شرح الكتاب، - 

)، حّققه وضـبطه وعّلـق حواشـيه: محمـود أمـين النـواوي، ـه١٢٩٨الثالث عشر الهجري) (ت 

 دار الكتاب المنير، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

بيروت،  -منظور اإلفريقي المصري، دار صادر لجمال الدين محمد بن مكرم بن لسان العرب، - 

 م.١٩٥٥ - هـ١٣٧٤ ،ط األولى

ألبي إسحاق برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد اهللا ابـن مفلـح  المبدع يف شرح المقنع، - 

  هــ)، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، منشـورات المكتـب اإلسـالمي، ٨٨٤ -٨١٦المؤرخ الحنبلي (

 م.١٩٦٨ -ـ ه١٣٨٨ط األولى، 

لعبد الرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي المـدعو مجمع األهنر يف شرح ملتقى األبحر،  - 

 –هـــ)، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٠٧٨بشــيخي زاده الحنفــي، ويعــرف بــداماد أفنــدي (ت 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، (د.ط)، 

هـ)، تحقيق: حسام ٨٠٧لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مصر، (د.ط)،  –الدين القدسّي، مكتبة القدسي، القاهرة 

ه)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى ٧٢٨لتقي الدين ابن تيمية (ت  مجموع الفتاوى، - 

 م.١٩٨٧ -ـ ه١٤٠٨ ،لبنان، ط األولى -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

)، حققـه ـه٦٧٦لإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت  شرح المهذب، المجموع - 

ــة اإلرشــاد المملكــة العربيــة الســعودية،  -جــدة -وعلــق عليــه: محمــد نجيــب المطيعــي، مكتب

 (د.ط)، (د،ت).

أحمـد محمـد  :)، حققـهـهـ٤٥٦ألبي محمد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم (ت المحلى،  - 

 .ـه١٣٤٩المنيرية، مصر، (د.ط)، شاكر، إدارة الطباعة 

ــة مــن المســائل الفقهيــة، -  لعبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، أشــرف علــى  المختــارات الجلي

تصحيحه: عبدالرحمن حسن محمـود، مـن منشـورات المؤسسـة السـعيدية بالريـاض، (د.ط)، 

 (د.ت).
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  د.م)، )، (د.ن)، (ـهــ٣٣٩ألبــي القاســم عمــر بــن الحســين الخرقــي (ت  مختصــر الخرقــي، - 

 . ـه١٣٧٨ط األولى 

تخصص سالمة األغذية، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، مدخل علم األحياء الدقيقة،  - 

 .ـه١٤٢٩المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المملكة العربية السعودية، ط عام 

لبنـان،  -فكر، بيروت ، لمالك بن أنس األصبحي، دار الالمدونة الكربى مع مقدمات ابن رشد - 

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(د.ط)، 

ــأ مالــك، -  ــرح موط ــي المعــافري  المســالك ش ــن العرب ــد اهللا ب ــن عب ــي بكــر محمــد ب للقاضــي أب

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨لبنان، ط األولى،  –)، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ـه٥٤٣(ت

هــ)، ٢٣٥ -١٥٩ (ألبـي بكـر عبـد اهللا بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـويف مصنف ابن أبـي شـيبة، - 

 هـ.١٤٠٩تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط األولى، 

هـ)، تحقيق: حبيـب ٢١١-١٢٦ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين ( مصنف عبد الرزاق، - 

 هـ.١٤٠٣الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط الثانية، 

هــ)، تحقيـق: ٣٦٠- ٢٦٠بن أحمد بـن أيـوب الطـرباين ( ألبي القاسم سليمان المعجم الكبير، - 

 - هـــ١٤٠٤حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم، الموصــل، ط الثانيــة، 

 م.١٩٨٣

ــة المعجــم الوســيط،  -  ــاء الــرتاث، مكتب مجمــع اللغــة العربيــة، اإلدارة العامــة للمعجمــات وإحي

 م.٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٥بعة، الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط الرا

لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الشهير بابن النجار  معونة أولي النهى شرح المنتهى، - 

 ،لبنان، ط األولـى -هـ)، تحقيق: عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، دار خضر، بيروت٩٧٢(ت

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد المنهـاج،  مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج مع - 

)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده، مصـر، ـه٩٧٧الخطيب الشربيني (ت 

 م.١٩٥٨ - هـ١٣٧٧(د.ط)، 
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هــ)، ٦٢٠ألبي محمد عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت المغني شرح مختصر الخرقي، - 

د.عبــدالفتاح محمــد الحلــو، دار عــالم الكتــب، تحقيــق: د.عبــداهللا بــن عبدالمحســن الرتكــي، و

 م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٧المملكة العربّية السعودّية، ط األولى،  -الرياض

هـ) وهو مـع الشـرح الكبيـر ٦٢٠ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت  المقنع، - 

 ،ر، ط األولـىمصـ -واإلنصاف، تحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكـي، دار هجـر، القـاهرة 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

)، ـهـ٤٧١ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد اهللا بن البنا (ت المقنع يف شرح مختصر الخرقي، - 

 ،الريــاض، ط األولــى -الــدكتور: عبــد العزيــز بــن ســليمان بــن إبــراهيم البعيمــي، مكتبــة الرشــد

 م.١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣

إلبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراهيم الحلبــي  ملتقــى األبحــر مــع مجمــع األهنــر والــدر المنتقــى، - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، (د.ط)،  –هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ٩٥٦(ت

)، ـه٤٧٤ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت  المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك، - 

 .ـه١٣٣٢ ،مطبعة السعادة، مصر، ط األولى

)، دار ـه٦٧٦ألبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت  اج،منهاج الطالبين مع النجم الوه - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المملكة العربية السعودية، ط األولى،  –المنهاج، جدة 

)، شـركة مصـطفى ـهـ٩٢٥ألبـي يحيـى زكريـا األنصـاري (ت  منهج الطالب مع فتح الوهـاب، - 

 م.١٩٤٨ -ـ ه١٣٦٧ ،البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط األخيرة

)، طبع: ـه٤٧٦بادي الشيرازي (ت آألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز المهذب، - 

 بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، (د.ط)، (د.ت).

ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربـي  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، - 

رضوان للنشر، الناشر: دار الرضوان: نواكشط هـ)، تحقيق: دار ال٩٥٤المعروف بالحطاب (ت 

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١ ،موريتانيا، ط األولى -
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ـغدي (ت  النتف يف الفتـاوى، -  هــ)، وضـع ٤٦١ألبـي الحسـن علـي بـن الحسـين بـن محمـد السُّ

 ،لبنـان، ط األولـى -حواشيه وعلق عليه: محمـد نبيـل البحصـلي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت

 م.١٩٩٦ -ـ ه١٤١٧

لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسـى بـن عيسـى الـدميري  النجم الوهاج يف شرح المنهاج، - 

 م.٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٥ ،هـ)، دار المنهاج، الرياض، ط األولى٨٠٨(ت 

هــ)، تحقيـق: محمـد ٧٦٢ألبي محمد عبـد اهللا بـن يوسـف الزيلعـي الحنفـي (ت  نصب الراية، - 

 هـ.١٣٥٧العربّية، (د.ط)،  يوسف أبنوري، دار الحديث، جمهورية مصر

هــ)، اعتنـى ٧٤٧لصدر الشريعة عبد اهللا بن مسعود المحبـوبي (ت  النُّقاية مع فتح باب العناية، - 

بـه: محمــد نــزار تمــيم، وهيــثم نــزار تمــيم، شــركة دار األرقـم بــن أبــي األرقـم للطباعــة والنشــر 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨لبنان، ط األولى،  -والتوزيع، بيروت 

ألبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنويف  اية المحتاج إلى شرح المنهاج،هن - 

هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٠٠٤المصري الشهير بالشافعي الصغير (ت 

 م. ١٩٦٧ - هـ١٣٨٦ ،وأوالده: مصر، ط األخيرة

الملـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف الجـويني إلمام الحرمين عبـد  هناية المطلب يف دراية المذهب، - 

  د. عبــد العظــيم محمــود الــديب، دار المنهــاج، جــدة،  )، حققــه وصــنع فهارســه: أ.ـهــ٤٧٨(ت

 م.٢٠٠٧ -ـ ه١٤٢٨ ،ط األولى

لإلمــام ســراج الــدين عمــر بــن إبــراهيم ابــن نجــيم الحنفــي  النهــر الفــائق شــرح كنــز الــدقائق، - 

  لبنــان،  -نايــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروتهـــ)، حققــه وعلــق عليــه: أحمــد عــزو ع١٠٠٥(ت

 م.٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٢ ،ط األولى

لمحمد بن علي بن محمد الشوكاين نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار،  - 

 هـ١٣٧١ ،)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط الثانيةـه١٢٥٠(ت

 م.١٩٥٢ -
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لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبـي القاسـم  رح مختصر الخرقي،الواضح يف ش - 

)، دارسة وتحقيق: األستاذ الدكتور: عبد الملك بن ـه٦٢٤علي بن عثمان البصري الضرير (ت 

 م.٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١ ،لبنان، ط األولى -عبد اهللا بن دهيش، دار خضر، بيروت 

 - Dictionary of Covid 19 Termsصـادر عـن المنظمـة العربيـة  ١٩س عـن فيـروس كوفيـد ، قـامو

 –عربـي  –للرتبية والثقافـة والعلـوم وجهازهـا المخـتص مكتـب التعريـب بالربـاط، (إنجليـزي 

فرنســي)، إعــداد: إيمــان كامــل النصــر، إدريــس قاســمي، لينــا إدريســي ملــولي، مريــة الشــوياخ، 

 م.٢٠٢٠ي، ط عبدالحميد األشقري البكدوري، إشراف: د.عبدالفتاح الحجمر

  

 المواقع اإللكرتونية على الشبكة العالمية (اإلنرتنت): 

 موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنرتنت:  - 

 مساء. ٤٫١٧م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses 

 موقع المعهد النرويجي للصحة العامة: - 

 مساء. ٦٫٠٠م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.fhi.no/en/ 

يف مكان العمل: وزارة الموارد البشرية  (covid19)الدليل اإلرشادي للوقاية من فيروس كورونا  - 

 والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية:

 مساء. ٦٫٣٥م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/6960cfc7-46a5-4f4a-b020-82c3be879ea3.pdf 

وزارة الصـحة ووقايـة  –): دليل لـدعم صـحة المجتمـع ١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد  - 

 :رات العربية المتحدةالمجتمع باإلما

 مساء. ٧٫١٠م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.mohap.gov.ae/Documents/Banner/Covid-19%20Brochure%20-%2022%20 
April%202020%20Ar.pdf 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي البيوت بسبب فريوس كورونا املستجدـحكم إقامة صالة العيد ف
� �

١٠٤٦  

 كندا: –موقع وزارة الصحة بأونتاريو  - 

 مساء. ٧٫٤٦م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 

وزارة الصـحة بالمملكـة العربيـة  –دليلك التوعوي عن الفيروس  –كورونا الفيروس الجديد  - 

 السعودية:

 مساء. ٩٫٠٣م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 

والسيطرة عليه يف المدارس، منشور على  ١٩-رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد - 

 اإلنرتنت صادر عن منظمة اليونسيف:

 مساء. ٩٫٥٥م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠فق ، المواـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.unicef.org/media/65871/file/ 

المملكة تواجه كورونا: تقرير يلخص الجهود الحكوميـة يف مكافحـة انتشـار فيـروس كورونـا  - 

 ملكة العربية السعودية:، صادر عن وزارة اإلعالم بالم(covid19)المستجد 

 مساء. ١٠٫١١م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_ 
Version_-_Apr_2020.pdf 

: جامعة الملك سعود بـن عبـدالعزيز (covid19) ١٩-الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد - 

 للعلوم الصحية:

 مساء. ١١٫١٥م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.ksau-hs.edu.sa/English/Deanships/Dqm/Documents/CORONA2020.pdf 

 صادر عن منظمة األونروا: –: دليل توعوي صحي شامل (covid19)فيروس كورونا المستجد  - 

 صباح�. ٨٫١٥م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-
_public_-_arabic.pdf 

 ): منشور على اإلنرتنت صادر عن مستشفى العمران العام:covid19كورونا المستجد ( فيروس - 

 صباح�. ٨٫٥٠م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

http://omranhospital.net/wp-content/uploads/2020/03/ 
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 موقع صحيفة الجزيرة السعودية: - 

 صباح�. ٩٫٢٠م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 

 موقع سكاي نيوز عربية: - 

 صباح�. ١٠٫٠٧م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1343905 

 موقع صحيفة الشرق األوسط على اإلنرتنت: - 

 صباح�. ١١٫٠٢لساعة م ا٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

http://aawsat.com/home/article/2288766/  

* * * 
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 - Tqryb At T/hdhyb L᾿ẖmd Ibn ʻLī Ibn H̱jr Al ʻSqlānī T H H̱qqh Abū Al Ashbāl 
S̱ghyr Aẖmd Shāghf Al Bākstāny Dār Al ʻĀs̱mt Ar Ryāḏ Al Mmlkt Al ʻRbyt As 
Sʻwdyt Dṯ Dt. 

 - Āttlkhys̱ Al H̱byr Fī Tkhryj Aẖādyth Ar Rāfʻī Al Kbyr L᾿bī Al Fḏl Aẖmd Ibn ʻLī 
Ibn Muẖammad Ibn H̱jr Al ʻSqlānī T H Tẖqyq Abū ʻĀs̱m H̱sn Ibn ʻBās Ibn Qṯb 
Mʼsst Qrṯbt Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Āttmhyd Lmā Fī Al Mwṯ᾿ Mn Al Mʻānī Wālasānyd Lābī ʻMr Ywsf Ibn ʻBd Al Lh 
Ibn Muẖammad Ibn ʻBd Al Br An Nmrī Al Qrṯbī Th Library Ibn Tymyt Al Qāhrt 
Ms̱r Dṯ Dt. 
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 - Āttwḏyẖ Lshrẖ Al Jāmʻ As̱ S̱ẖyẖ Lsrāj Ad Dyn Abī H̱fs̱ ʻMr Ibn ʻLī Al Ans̱ārī 
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Ṯāththānyt Hm. 

 - H̱āshyt Ad Dswqī ʻLá Ash Shrẖ Al Kbyr Lshms Ad Dyn Muẖammad ʻRft Ad 
Dswqī Th Dār Al Fkr Byrwt Lbnān Dṯ Hm. 
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 - H̱km S̱lāt Al ʻYd Fī H̱ālt Al H̱d͟hr Al Klly Lldktwr Mṯlq Jāsr Mṯlq Al Jāsr Bẖth 
Mnshwr ʻLá Mwqʻ Islām /haws  
https://islamhouse.com/ar/books/2829715/ 

 - Āddr Al Mkhtār Shrẖ Tnwyr Al Abs̱ār Mʻ H̱āshyt Ibn ʻĀbdyn Llẖs̱kfy Shrkt 
Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Bms̱r Ṯ Ath Thānyt M. 

 - Ādhdhkhyrt Lshhāb Ad Dyn Aẖmd Ibn Idrys Al Qrāfī Th Tẖqyq Sʻyd Aʻrāb Dār 
Al Ghrb Al Islāmy Byrwt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá M. 

 - Rwḏt Al Mstbyn Fī Shrẖ Ktāb At Tlqyn L᾿bī Muẖammad ʻBd Al ʻZyz Ibn 
Ibrāhym Ibn Bzyzt At Twnsī Th Dārst Wtẖqyq ʻBd Al Lṯyf Zkāgh Dār Ibn H̱zm 
Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Sbl As Slām Shrẖ Blwgh Al Mrām Lmẖmd Ibn Ismāʻyl Prince Al Ymnī As̱ S̱nʻānī 
T H Tʻlyq Al ʻLāmt Al Mẖdth Muẖammad Nās̱r Ad Dyn Al Albāny Library Al 
Mʻārf Llnshr Wāttwzyʻ Ar Ryāḏ Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Āssnn Al Kbrá L᾿bī Bkr Aẖmd Ibn Al H̱syn Ibn ʻLī Al Byhqī H Tẖqyq 
Muẖammad ʻAbdulqādir ʻṮā Library Dār Al Bāz Mkt Al Mkrmt Al Mmlkt Al 
ʻRbyt As Sʻwdyt Dṯ Ṯbʻt ʻĀm Hm. 

 - Shrẖ Az Zrkshī ʻLá Mkhts̱r Al Khrqy Lshms Ad Dyn Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh 
Az Zrkshī Al Ms̱rī T H Tẖqyq ʻBd Al Lh Ibn ʻBd Ar Rẖmn Al Jbryn Dn Dm Ṯ Al 
Awláh. 

 - Āshshrẖ As̱ S̱ghyr Bhāmsh Blght As Sālk L᾿ẖmd Ibn Muẖammad Ibn Aẖmd Ad 
Drdyr Th Ṯbʻ Wnshr Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Bms̱r Aṯ 
Ṯbʻt Al Akhyrt Hm. 

 - Āshshrẖ Al Kbyr Mʻ Al Mqnʻ Wālins̱āf Lshms Ad Dyn Abī Al Frj ʻBd Ar Rẖmn 
Ibn Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn Qdāmt Al Mqdsī Th Tẖqyq ʻBd Al Lh Ibn ʻBd Al 
Mẖsn At Trky Dār Hjr Al Qāhrtms̱r Ṯ Al Awlá Hm. 

 - S̱ẖyẖ Al Bkhāryl᾿bī ʻAbdullah Muẖammad Ibn Ismāʻyl Al Bkhārī Al Jʻfī H Tẖqyq 
Dms̱ṯfá Dyb Al Bghā Dār Ibn Kthyr Wdār Al Ymāmt Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Ath 
Thāththt Hm. 

 - S̱ẖyẖ Mslm L᾿bī Al H̱syn Mslm Ibn Al H̱jāj Al Qshyrī An Nysābwrī H Tẖqyq 
Muẖammad Fʼād ʻBdālbāqy Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRby Byrwt Lbnān Dṯ Dt. 

 - ʻQd Al Jwāhr Ath Thmynt Fī Mdhhb ʻĀlm Al Mdynt Ljlāl Ad Dyn ʻBd Al Lh Ibn 
Njm Ibn Shāsth Dārst Wtẖqyq H̱myd Ibn Muẖammad Lẖmr Dār Al Ghrb Al 
Islāmy Byrwt Dṯ Dt. 
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 - ʻMdt Al Qārʼ Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry Lbdr Ad Dyn Abī Muẖammad Mẖmwd Ibn 
Aẖmd Al ʻYnī Th Dār Al Fkr Swryā Dṯ Dt. 

 - Ālʻnāyt Shrẖ Al Hdāyt Mʻ Ftẖ Al Qdyr L᾿kml Ad Dyn Muẖammad Ibn Mẖmwd 
Al Bābrtī Th Dār Al Fkr Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt Dt. 

 - ʻWn Al Mʻbwd ʻLá Shrẖ Snn Abī Dāwd L᾿bī ʻAbdulraẖmān Shrf Al H̱q Al 
ʻD͟hym Ābādī Muẖammad Ibn Ashrf Ibn Prince Ibn ʻLī As̱ S̱dyqī T H Ṯbʻt Mrājʻt 
Wmdqqqt Wmqāblt Wʻlyhā Aẖkām Al ʻLāmt Al Mẖdth Muẖammad Nās̱r Ad 
Dyn Al Albāny Aʻtná Bh Abū ʻAbdullah An Nʻmānī Al Athry Dār Ibn H̱zm 
Llṯbāʻt Wānnshr Wāttwzyʻ Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ālftāwá Al Kbrá Ltqī Ad Dyn Ibn Tymyt Th Tẖqyq Muẖammad ʻBd Al Qādr ʻṮā 
Wms̱ṯfá ʻBd Al Qādr ʻṮá Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Ālftāwá Al Hndyt Fī Mdhhb Al Imām Abī H̱nyft An Nʻmān Llshykh Nd͟hām 
Wjmāʻt Mn ʻLmāʼ Al Hnd Al Aʻlām H M Dār S̱ādr Byrwt Bālmṯbʻt Al Kbrá Al 
Amyryt Bbwlāq Ms̱r Snt H. 

 - Ftẖ Al Bārī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry L᾿bī Al Fḏl Aẖmd Ibn ʻLī Ibn H̱jr Al ʻSqlānī Th 
Al Mṯbʻt Al Bhyt Al Ms̱ryt Ms̱r Dṯ H. 

 - Ftẖ Al Bārī Fī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry Lzyn Ad Dyn Abī Al Frj ʻBd Ar Rẖmn Ibn 
Shhāb Ad Dyn Al Bghdādī Thm Ad Dmshqī Ash Shhyr Bābn Abī Rjb Al H̱nblī 
Th Tẖqyq Abī Mʻādh Ṯārq Ibn ʻWḏ Al Lh Ibn Mẖmd Dār Ibn Al Jwzy Al Mmlkt 
Al ʻRbyt As Sʻwdyt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Ālftẖ Ar Rbānī Fymā Dhhl ʻNh Az Zrqāny Mṯbwʻ Mʻ Shrẖ Az Zrqānī ʻLá Mkhts̱r 
Khlyl Lmẖmd Ibn Al H̱sn Ibn Msʻwd Al Bnānī T H Ḏbṯh Ws̱ẖẖh ʻBdāsslām 
Muẖammad Amyn Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Ṯ Hm. 

 - Ālʻzyz Shrẖ Al Wjyz Al Mʻrwf Bāshshrẖ Al Kbyr Llimām Abī Al Qāsm ʻBd Al 
Krym Ibn Muẖammad Ibn ʻBd Al Krym Ar Rāfʻī Al Qzwynī Ash Shāfʻī Th 
Tẖqyq Wtʻlyq Ash Shykh ʻLī Muẖammad Mʻwḏ Wāshshykh ʻĀdl Aẖmd ʻBd Al 
Mwjwd Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Ftẖ Al Qdyr Shrẖ Al Hdāyt Lkmāl Ad Dyn Muẖammad Ibn ʻBd Al Wāẖd As 
Sywāsī Al Mʻrwf Bābn Al Hmām Al H̱nfī Th Dār Al Fkr Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt 
Ath Thānyt Dt. 

 - Ftẖ Al Whāb Bshrẖ Mnhj Aṯ Ṯlāb L᾿bī Yẖī Zkryā Al Ans̱ārī H Ms̱ṯfá Al Bābī Al 
H̱lbī W᾿wlād/h Bms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Akhyrt Hm. 

 - Ftẖ Bāb Al ʻNāyt Bshrẖ An Nqāyt Lnwr Ad Dyn Abī Al H̱sn ʻLī Ibn Slṯān 
Muẖammad Al Hrwī Al Qārī Th Aʻtná Bh Muẖammad Nzār Tmym Whythm Nzār 
Tmym Shrkt Dār Al Arqm Ibn Abī Al Arqm Llṯbāʻt Wānnshr Wāttwzyʻ Byrwt 
Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Ālfrwʻ Lshms Ad Dyn Muẖammad Ibn Mflẖ Al Mqdsī T H Tẖqyq Dʻbdāllh Ibn 
ʻBdālmẖsn At Trky Mʼsst Ar Rsālt Llṯbāʻt Wānnshr Wāttwzyʻ Byrwt Lbnān Aṯ 
Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Fs̱l Al Qḏāʼ Fī Aẖkām Al Adāʼ Wālqḏāʼ Llẖāfd͟h Al ʻLāʼy Abī Sʻyd S̱lāẖ Ad Dyn 
Khlyl Ibn Kykldī Al ʻLāʼī Ash Shāfʻī Th Tẖqyq ʻBd Al Jwād H̱māmdār An 
Nwādr Swryt Lbnān Al Kwyt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 
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 - Ālqāmws Al Mẖyṯ Lmjd Ad Dyn Muẖammad Ibn Yʻqwb Al Fyrwzābādī T H 
Iʻdād Wtqdym Muẖammad Ibn ʻAbdulraẖmān Al Mrʻshly Dār Iẖyāʼ At Trāth Al 
ʻRbī Llṯbāʻt Wānnshr Wāttwzyʻ Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt Hm. 

 - Ālqwānyn Al Fqhyt Lmẖmd Ibn Aẖmd Ibn Muẖammad Ibn Jzī Al Klbī Al 
Ghrnāṯī T H Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Dṯ Dt. 

 - Ālkāʼnāt Al H̱yt Ad Dqyqt Al Msār Al ʻLmī Al Mrẖlt Ath Thānwyt 
Administration Al Mnāhj Bwzārt At Trbyt Wāttʻlym Mmlkt Al Bẖryn Ṯ Ath 
Thānyt Hm. 

 - Ālkāfī Fī Fqh Al Imām Aẖmd Ibn H̱nbl L᾿bī Muẖammad Mwfq Ad Dyn ʻBd Al 
Lh Ibn Qdāmt Al Mqdsī T H H̱qqh Wʻlq ʻLyh Muẖammad Fārs Msʻd ʻBdālẖmyd 
As Sʻdny Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Ṯ Al Awlá Hm. 

 - Kshāf Al Qnāʻ ʻN Mtn Al Iqnāʻ Lmns̱wr Ibn Ywns Ibn Idrys Al Bhwtī Th ʻĀlm 
Al Ktb Byrwt Lbnān Dṯ Dt. 

 - Kfāyt Al Akhyār Fī H̱l Ghāyt Al Ākhts̱ār Ltqī Ad Dyn Abī Bkr Ibn Muẖammad 
Al H̱synī Al H̱s̱nī Ad Dmshqī Ash Shāfʻy Tẖqyq Kāml Muẖammad Muẖammad 
ʻWyḏt Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Dṯ Ṯbʻt ʻĀm Hm. 

 - Knz Ad Dqāʼq Mʻ An Nhr Al Fāʼq L᾿bī Al Brkāt ʻBd Al Lh Ibn Aẖmd Ibn 
Mẖmwd Al Mʻrwf Bẖāfd͟h Ad Dyn An Nsfī Th H̱qqh Wʻlq ʻLyh Aẖmd ʻZw ʻNāyt 
Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Āllbāb Fī Shrẖ Al Ktāb Lʻbd Al Ghnī Al Ghnymī Ad Dmshqy Al Mydānī Al H̱nfī 
᾿ẖd ʻLmāʼ Al Qrn Ath Thāthth ʻShr Al Hjry Th H̱qqqh Wḏbṯh Wʻllq H̱wāshyh 
Mẖmwd Amyn An Nwāwy Dār Al Ktāb Al Mnyr Dm Dṯdt. 

 - Lsān Al ʻRb Ljmāl Ad Dyn Muẖammad Ibn Mkrm Ibn Mnd͟hwr Al Ifryqī Al Ms̱ry 
Dār S̱ādr Byrwt Ṯ Al Awlá Hm Hm. 

 - Ālmbdʻ Fī Shrẖ Al Mqnʻ L᾿bī Isẖāq Brhān Ad Dyn Ibrāhym Ibn Muẖammad Ibn 
ʻBd Al Lh Ibn Mflẖ Al Mʼrkh Al H̱nblī H Tẖqyq Zhyr Ash Shāwysh Mnshwrāt Al 
Mktb Al Islāmy Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Mjmʻ Al Anhr Fī Shrẖ Mltqá Al Abẖr Lʻbd Ar Rẖmn Ibn Muẖammad Ibn Slymān 
Al Klybwlī Al Mdʻw Bshykhī Zād/h Al H̱nfy Wyʻrf Bdāmād Afndī T H Dār Al 
Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Dṯ Hm. 

 - Mjmʻ Az Zwāʼd Wmnbʻ Al Fwāʼd Lnwr Ad Dyn ʻLī Ibn Abī Bkr Al Hythmī T H 
Tẖqyq H̱sām Ad Dyn Al Qdsyy Library Al Qdsy Al Qāhrt Ms̱r Dṯ Ṯbʻt ʻĀm Hm. 

 - Mjmwʻ Al Ftāwá Ltqī Ad Dyn Ibn Tymyt Th Tẖqyq Muẖammad ʻBd Al Qādr ʻṮā 
Wms̱ṯfá ʻBd Al Qādr ʻṮá Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Ālmjmwʻ Shrẖ Al Mhdhb Llimām Abī Zkryā Mẖyī Ad Dyn Ibn Shrf An Nwwī 
Th H̱qqh Wʻlq ʻLyh Muẖammad Njyb Al Mṯyʻy Library Al Irshād Jdt Al Mmlkt 
Al ʻRbyt As Sʻwdyt Dṯ Dt. 

 - Ālmẖlá L᾿bī Muẖammad ʻLī Ibn Aẖmd Ibn Sʻyd Ibn H̱zm T H H̱qqh Aẖmd 
Muẖammad Shākr Administration Aṯ Ṯbāʻt Al Mnyryt Ms̱r Dṯ H. 

 - Ālmkhtārāt Al Jlyt Mn Al Msāʼl Al Fqhyt Llshykh ʻBd Ar Rẖmn Ibn Nās̱r As 
Sʻdy Ashrf ʻLá Ts̱ẖyẖh Ash Shykh ʻBd Ar Rẖmn H̱sn Mẖmwd Mn Mnshwrāt Al 
Mʼsst As Sʻdyt Bārryāḏ Dṯ Dt. 
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 - Mkhts̱r Al Khrqy L᾿bī Al Qāsm ʻMr Ibn Al H̱syn Al Khrqī Th Dn Dm Aṯ Ṯbʻt Al 
Awlá H. 

 - Mdkhl ʻLm Al Aẖyāʼ Ad Dqyqt Tkhs̱s̱ Slāmt Al Aghdhyt Al Idārt Al ʻĀmt 
Lts̱mym Wtṯwyr Al Mnāhj Al Mʼsst Al ʻĀmt Lltdryb At Tqnī Wālmhny Al 
Mmlkt Al ʻRbyt As Sʻwdyt Ṯ ʻĀm H. 

 - Ālmdwnt Al Kbrá Mʻ Mqdmāt Ibn Rshd Lmālk Ibn Ans Al As̱bẖy Dār Al Fkr 
Byrwt Dṯ M. 

 - Ālmsālk Shrẖ Mwṯ᾿ Mālk Llqāḏī Abī Bkr Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Ibn Al ʻRbī 
Al Mʻāfryth Dār Al Ghrb Al Islāmy Byrwt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ms̱nf Ibn Abī Shybt L᾿bī Bkr ʻBd Al Lh Ibn Muẖammad Ibn Abī Shybt Al Kwfī 
H Tẖqyq Kmāl Ywsf Al H̱wt Library Ar Rshd Ar Ryāḏ Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H. 

 - Ms̱nf ʻBd Ar Rzāq L᾿bī Bkr ʻBd Ar Rzāq Ibn Hmām As̱ S̱nʻānī H Tẖqyq H̱byb Ar 
Rẖmn Al Aʻd͟hmy Al Mktb Al Islāmy Byrwt Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt H. 

 - Ālmʻjm Al Kbyr L᾿bī Al Qāsm Slymān Ibn Aẖmd Ibn Aywb Aṯ Ṯbrānī H Tẖqyq 
H̱mdī Ibn ʻBd Al Mjyd As Slfy Library Al ʻLwm Wālẖkm Al Mws̱l Aṯ Ṯbʻt Ath 
Thānyt H M. 

 - Ālmʻjm Al Wsyṯ Mjmʻ Al Lght Al ʻRbyt Al Idārt Al ʻĀmt Llmʻjmāt Wiẖyāʼ At 
Trāth Library Ash Shrwq Ad Dwlyt Jmhwryt Ms̱r Al ʻRbyt Ṯ Ar Rābʻt Hm. 

 - Mʻwnt Awlī An Nhá Shrẖ Al Mnt/há Ltqī Ad Dyn Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn ʻBd 
Al ʻZyz Ash Shhyr Bābn An Njār Th Tẖqyq ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Ibn D/hysh 
Dār Khḏr Byrwt Lbnān Ṯ Al Awlá M. 

 - Mghnī Al Mẖtāj Ilá Mʻrft Mʻānī Alfād͟h Al Mnhāj Mʻ Al Mnhāj Lmẖmd Ash 
Shrbyny Shrkt Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Ms̱r Dṯ Hm. 

 - Ālmghnī Shrẖ Mkhts̱r Al Khrqy L᾿bī Muẖammad ʻAbdullah Ibn Aẖmd Ibn Qdāmt 
Al Mqdsī T H Aʻtná Bh Wkhrrj Aẖādythh Rāʼd Ibn S̱brī Ibn Abī ʻLft Byt Al 
Afkār Ad Dwlyt ʻMmān Al Ardn Dṯ Ṯbʻt ʻĀm M. 

 - Ālmqnʻ L᾿bī Muẖammad ʻBd Al Lh Ibn Aẖmd Ibn Qdāmt Al Mqdsī Th Whw Mʻ 
Ash Shrẖ Al Kbyr Wālins̱āf Tẖqyq ʻBd Al Lh Ibn ʻBd Al Mẖsn At Trky Dār Hjr 
Al Qāhrt Ms̱r Ṯ Al Awlá M. 

 - Ālmqnʻ Fī Shrẖ Mkhts̱r Al Khrqy L᾿bī ʻLī Al H̱sn Ibn Aẖmd Ibn ʻBd Al Lh Ibn 
Al Bnā Th Ad Dktwr ʻBd Al ʻZyz Ibn Slymān Ibn Ibrāhym Al Bʻymy Library Ar 
Rshd Ar Ryāḏ Ṯ Al Awlá Hm. 

 - Mltqá Al Abẖr Mʻ Mjmʻ Al Anhr Wāddr Al Mntqá Llimām Ibrāhym Ibn 
Muẖammad Ibn Ibrāhym Al H̱lbyth Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnāndṯ Hm. 

 - Ālmntqá Shrẖ Mwṯ᾿ Al Imām Mālk L᾿bw Al Wlyd Slymān Ibn Khlf Ibn Sʻd Al 
Bājī Th Mṯbʻt As Sʻādt Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H. 

 - Mnhāj Aṯ Ṯālbyn Mʻ An Njm Al Whāj Llimām Abī Zkryā Mẖyī Ad Dyn Ibn Shrf 
An Nwwī Th Dār Al Mnhāj Jdt Āṯṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Mnhj Aṯ Ṯlāb Mʻ Ftẖ Al Whāb L᾿bī Yẖyá Zkryā Al Ans̱ārī Th Shrkt Ms̱ṯfá Al 
Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Bms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Akhyrt Hm. 

 - Ālmhdhb L᾿bī Isẖāq Ibrāhym Ibn ʻLī Ibn Ywsf Al Fyrwz Abādī Ash Shyrāzī Th 
Ṯbʻ Bmṯbʻt ʻYsá Al Bābī Al H̱lbī Wshrkāh Ms̱r Dṯdt. 
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 - Mwāhb Al Jlyl Lshrẖ Mkhts̱r Khlyl L᾿bī ʻBd Al Lh Muẖammad Ibn Muẖammad 
Ibn ʻBd Ar Rẖmn Al Mghrbī Al Mʻrwf Bālẖṯāb Th Tẖqyq Dār Ar Rḏwān Llnshr 
Dār Ar Rḏwān Nwākshṯ Mwrytānyā Aṯ Ṯbʻt Al Awláhm. 

 - Ānntf Fī Al Ftāwá L᾿bī Al H̱sn ʻLī Ibn Al H̱syn Ibn Muẖammad As Sughdī Th 
Wḏʻ H̱wāshyh Wʻlq ʻLyh Muẖammad Nbyl Al Js̱ly Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt 
Lbnānāṯṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ānnjm Al Whāj Fī Shrẖ Al Mnhāj Lkmāl Ad Dyn Abī Al Bqāʼ Muẖammad Ibn 
Mwsá Ibn ʻYsá Ad Dmyryth Dār Al Mnhāj Ar Ryāḏ Āṯṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ns̱b Ar Rāyt L᾿bī Muẖammad ʻBd Al Lh Ibn Ywsf Az Zylʻī Al H̱nfī Th Tẖqyq 
Muẖammad Ywsf Abnwry Dār Al H̱dyth Ms̱rdṯ H. 

 - Ānnuqāyt Mʻ Ftẖ Bāb Al ʻNāyt Ls̱dr Ash Shryʻt ʻBd Al Lh Ibn Msʻwd Al 
Mẖbwbī Th Aʻtná Bh Muẖammad Nzār Tmym Whythm Nzār Tmym Shrkt Dār 
Al Arqm Ibn Abī Al Arqm Llṯbāʻt Wānnshr Wāttwzyʻ Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al 
Awlá H M. 

 - Nhāyt Al Mẖtāj Ilá Shrẖ Al Mnhāj L᾿bī Al ʻBās Aẖmd Ibn H̱mzt Ibn Shhāb Ad 
Dyn Ar Rmlī Al Mnwfī Al Ms̱rī Ash Shhyr Bāshshāfʻī As̱ S̱ghyr T H Shrkt 
Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Akhyrt Hm. 

 - Nhāyt Al Mṯlb Fī Drāyt Al Mdhhb Limām Al H̱rmyn ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Ibn 
Ywsf Al Jwynī Th H̱qqh Ws̱nʻ Fhārs/h Ad ʻBd Al ʻD͟hym Mẖmwd Ad Dyb Dār 
Al Mnhāj Jdt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ānnhr Al Fāʼq Shrẖ Knz Ad Dqāʼq Llimām Srāj Ad Dyn ʻMr Ibn Ibrāhym Ibn 
Njym Al H̱nfī Th H̱qqh Wʻlq ʻLyh Aẖmd ʻZw ʻNāyt Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt 
Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Nyl Al Awṯār Shrẖ Mntqá Al Akhbār Mn Aẖādyth Syd Al Akhyār Lmẖmd Ibn ʻLī 
Ibn Muẖammad Ash Shwkānī Th Shrkt Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī 
W᾿wlād/h Ms̱r Ṯ Ath Thānyt Hm. 

 - Ālwāḏẖ Fī Shrẖ Mkhts̱r Al Khrqy Lnwr Ad Dyn Abī Ṯālb ʻBd Ar Rẖmn Ibn ʻMr 
Ibn Abī Al Qāsm ʻLī Ibn ʻThmān Al Bs̱rī Aḏ Ḏryr T H Dārst Wtẖqyq Mʻālī Al 
Astādh Ad Dktwr ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Ibn D/hysh Dār Khḏr Byrwt Lbnān Aṯ 
Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Dictionary of Covid 19 Terms, Qāmws ʻN Fyrws Kwfyd S̱ādr ʻN Al Mnd͟hmt Al 
ʻRbyt Lltrbyt Wāththqāft Wālʻlwm Wjhāzhā Al Mkhts̱ Mktb At Tʻryb Bārrbāṯ 
Injlyzī ʻRbī Frnsy Iʻdād Īmān Kāml An Ns̱r Idrys Qāsmy Lynā Idrysī Mlwly Mryt 
Ash Shwyākh ʻBdālẖmyd Al Ashqrī Al Bkdwry Ishrāf Dʻbdālftāẖ Al H̱jmry Ṯ M. 

* * * 
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