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 :ملخص البحث

وضعت الشريعة اإلسالمية العديد من التوصيات لحفظ الصحة من 
ض على األمراض واألوبئة، فإذا وقع الوباء جاءت التوصية بعدم قدوم الممر

المصح، ووجوب عزل المريض عن األصحاء حتى ال يتسبب في نقل العدوى 
لغيره، وهو ما يعرف عند األطباء حديثًا بالحجر الصحي، وقد سبقت الشريعة 

وتكمن أهمية الموضوع في  اإلسالمية العالم في وضع هذه الضوابط والتوصيات.
ر الصحي، وانتشار فيروس أنه يُبي ِّن بعض األحكام الفقهية المترتبة على الحج

(. واتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي. أهم النتائج 19كورونا المستجد)كوفيد 
التي توصلت إليها خالل البحث: مشروعية إيقاف صالة الجماعة مؤقًتا؛ لمنع 

ال مانع شرًعا من توقف الحج والعمرة خوًفا من انتشار هذا المرض  ،انتشار األوبئة
 هذا الخوف محقًقا، على أنه ال ينبغي أن يكون المنع بالكلية.بشرط أن يكون 

صالة  مرض معٍد، صحي، فيروس، كورونا، حجر :الكلمات المفتاحية
 الجماعة، الحج.
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Quarantine between Medicine and Sharia. 

Modern doctrinal study on Coronavirus (Covid-19). 

Mohammed Mahmoud Hassan Mohammed. 
Jurisprudence Department, Faculty of Islamic and Arabic 

Studies for Male, Al-Azhar University. Qena, Egypt. 

Email: Mohamedhassan.4119@azhar.edu.eg. 
Abstract: 

Islamic Sharia laid down many recommendations to protect 
health from diseases and epidemics. If the epidemic occurred, 
the recommendation came that the nurse should not come to a 
healthy person. And the necessity of isolating the patient from 
healthy people so as not to transmit the infection to others, This 
is what doctors are recently called quarantine. Islamic 
jurisprudence has preceded the world in developing these 
controls and recommendations. The importance of the topic is 
that it clarifies some of the jurisprudential rulings resulting from 
the quarantine and the spread of the emerging corona virus 
(Covid 19). I followed in my research this analytical method. The 
main findings are: 1-Legality of temporarily suspending group 
prayer; To prevent the spread of epidemics. 2- There is no legal 
objection to halting Hajj and Umrah for fear of the spread of this 
disease, provided that this fear is fulfilled, but the prohibition 
should not be entirely. 

Keywords: Quarantine, Virus, Corona, Contagion, 
Congregational Prayers, Hajj. 
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H  

 ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،الحمد هلل رب العالمين 
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه، -محمًدا عبده ورسوله،  وأشهد أن سيدنا

 .-ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أما بعد:

بها على عباده،  --فنعمة الصحة من أعظم النعم التي أنعم اهلل  
داء أفبها ينعم اإلنسان في حياته ويشعر بلذة الحياة الدنيا، ويكون قادًرا على 

إال من -لنعمة نسين لما ألف اإلنسان هذه اعليه، ولك --ما افترض اهلل
ُكُم ﴿ :-تعالى-قال  شكرها -رحم ربي  ثُمه ِإَذا َمسه

ِ َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اَّلله
رُّ َفِإَلْيِه َتْجأَُرون﴾ الضُّ
  (.53النحل ) 

أي: صحة جسم، وسعة ِمْن ِنْعَمٍة﴾ ﴿":--قال اإلمام القرطبي  
  .(1)"رزق، وولد، فمن اهلل

اٍس   ِنْعَمَتاِن : »، َقاَل: َقاَل النهِبيُّ وَعِن اْبِن َعبه
ُة َوالَفَراغُ  حه  .(2)«َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن النهاِس: الص ِ

                                                

  10/114تفسير القرطبي ( يراجع: 1)
يَن  (2) أخرجه: اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:الرقاق/َباُب:ال عيش إال عيش اآلخرة آم 

 هـ.1422دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية( : 1ط (6412حديث:) 8/88
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، َوَكاَنْت َلُه بن  ُعَبْيد  اهلَل  بن  وَعْن َسَلَمةَ   ، َعْن أَب يه  يِّ 
ْحَصٍن الَخْطم  م 

َمْن أَْصَبَح ِمْنُكْم آِمنًا ِفي ِسْرِبِه »: ُسوُل اهلَل  ُصْحَبٌة، َقاَل: َقاَل رَ 
ْنَيا  .(1)«ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه ِعْنَدُه قُوُت َيْوِمِه َفَكأَنهَما ِحيَزْت لَُه الدُّ

الدين، والنفس،  وجاءت شريعة اإلسالم بحفظ الكليات الخمس: 
كان البد من والعقل، والنسب، والمال، وللحفاظ على هذه الضروريات 

اهتمام اإلنسان بصحته، ومن هنا وضعت الشريعة اإلسالمية العديد من 
التوصيات لحفظ الصحة من األمراض واألوبئة، فإذا وقع الوباء جاءت 
التوصية بعدم قدوم الممرض على المصح، ووجوب عزل المريض عن 
اء األصحاء حتى ال يتسبب في نقل العدوى لغيره، وهو ما يعرف عند األطب

حديثًا بالحجر الصحي، وقد سبقت الشريعة اإلسالمية العالم في وضع هذه 
فقد نشرت مجلة  ،غير المسلمين وهو ما اعترف به ،الضوابط والتوصيات

 :النيوزويك األمريكية عند حديثها عن فيروس"كورونا" الذي اجتاح العالم
إلى أن  طبي، فأشارت الجريدةوكانت أول وصايا األطباء بوجوب العزل ال

كان أول من اقترح الحجر الصحي وأوصى  -امحمدً  سيدنا
 .(2)بالنظافة الشخصية في حاالت انتشار الوباء

                                                

يٌث َحَسٌن 2346حديث:) 4/574أخرجه: اإلمام الترمذي في سننه ( 1) ( وقال: َهَذا َحد 
يث  َمْرَوانَ  ْن َحد  اَل م  ُفُه إ  يٌب اَل َنْعر  َيَة طبن  َغر  مصر  -: مصطفى البابي الحلبي 2ُمَعاو 

إبراهيم عطوة  ،حمد فؤاد عبد الباقيم ،م ت: أحمد محمد شاكر1975 -هـ 1395
: دار 1ط (.4141/حديث:)5/253عوض، ابن ماجه في سننه/كتاب:الزهد/باب القناعة 

 .شعيب األرنؤوطت:م 2009 -هـ 1430الرسالة العالمية 
تقرير أمريكى يستشهد بالرسول فى مواجهة كورونا: أول من اقترح الحجر ( مقال بعنوان: 2)

═ 
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)الحجر  وهو تحت عنوان: ومن هنا رأيت أن أسهم بهذا البحث 
الصحي بين الطب والشريعة دراسة فقهية تطبيقية معاصرة على فيروس 

 ((.19-المستجد)كوفيد كورونا

 أن يرزقني السداد والتوفيق. -تبارك وتعالى-لىسائاًل المو

 أسباب اختيار املوضوع: 
إنه يعالج موضوًعا مهًما في واقع الحياة، ويوضح سبق اإلسالم في  -1

 وتطبيق الحجر الصحي. بالصحةاالهتمام 

 الحجر الصحي في الطب والشريعة اإلسالمية. ضوابطبيان  -2

، وانتشار ة على الحجر الصحياألحكام الفقهية المترتب بعضبيان  -3
 (.19فيروس كورونا المستجد)كوفيد 

 الدراسات السابقة:
والنظام  يالقانون المصر يف يأحكام الحجر الصح رسالة بعنوان: -1

بنين )  -شريعة والقانون كلية ال-يبالفقه االسالم امقارنً  يالسعود
 مهند سليم محمد. للباحث/ م2006(، القاهرة

 ي الحظ لالطالع عليها.ولألسف لم يسعفن

أحكام الحجر الصحي دراسة مقارنة في الفقه  رسالة ماجستير بعنوان: -2
جامعة /محمد عبدالعزيز القاسمبن  قاسمللباحث/ اإلسالمي والنظام

                                                
═ 

 https://www.youm7.com/story/2020/3/21 الصحى يراجع:
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  هـ.1421 المملكة العربية السعودية- سعود االسالميةبن  االمام محمد

النظام مع قد تحدث الباحث فيها عن أحكام الحجر الصحي وو 
 المقارنة بينهما.

ولعل في بحثي هذا إضافة لمن سبقني من الباحثين األجالء؛ حيث  
على بعض القضايا الفقهية  -سبحانه وتعالى- إنني سأركز بمشيئة اهلل

عقب انتشار  باألحكام التي ظهرت الحاجة إلى معرفتها المعاصرة مع ربطها
(، كما أُبيِّ ن سبق الشريعة 19 -فيروس كورونا المستجد كوفيد) هذا الفيروس

اإلسالمية في وضع ضوابط الحجر الصحي قبل أن يعرفها ويشير إليها الطب 
 الحديث.

 منهجي يف البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن و ،ت في بحثي هذا المنهج التحليلياتبع 

 وخاتمة: ثالثة مباحثمقدمة و يتكون من:

 أوالً: المقدمة:

تي دفعتني إلي اختيار هذا الموضوع، وهي لبيان أهم األسباب ال 
 والمنهج الذي أسير عليه في البحث، وخطة البحث.

 ثانًيا: المباحث: 

 المبحث األول:

( وبيان 19-تعريف الحجر الصحي،وفيروس كورونا المستجد)كوفيد
 .وأهميته حكم الحجر الصحي وأسبابه
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 مطالب: ثالثةتمهيد ووفيه 

 الشريعة.وفي الطب تعريف الحجر الصحي المطلب األول:

 (.19-تعريف فيروس كورونا المستجد)كوفيد :نيالمطلب الثا

 أهميته.و أسبابه حكم الحجر الصحي وبيان :ثالثالمطلب ال

 المبحث الثاني:

 .بين الطب والشريعة اإلسالميةضوابط الحجر الصحي 

 المبحث الثالث:

انتشار و ،بيان بعض األحكام الفقهية المترتبة على الحجر الصحي في
 (.19فيروس كورونا المستجد)كوفيد 

 :انلبمطوفيه 

 المطلب األول:

 .في العبادات

 فروع: ثالثةوفيه 

 إغالق المساجد وتعطيل صالة الجماعة.الفرع األول:

 إقامة الجمعة في البيوت.:انيالفرع الث

 تعطيل شعيرة الحج ومنع العمرة. :لثالفرع الثا

 المطلب الثاني:
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 .في المعامالت

 :واحدفرع ه وفي

 .قبل وباء كورونا المشتريدفعه  حكم العربون الذيالفرع:
 ثالثًا: الخاتمة:

 وتشتمل علي أهم النتائج التي توصلت إليها خالل البحث. 

 الهداية ألقوم سبيل. ى من وراء القصد وهو المستعان علواهلل
 وصلِّ  اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 ن محمدالباحث/محمد محمود حس

 

 

 

h 
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 املبحث األول

 ،(19-وفيدتعريف احلجر الصحي،وفريوس كورونا املستجد)ك

 .وأهميته وأسبابه وبيان حكم احلجر الصحي

 مطالب: ثالثةتمهيد ووفيه 

 تمهيد:

 قد يكون حاماًل  الشخص السليم أنَ  والعلم الحديث الطب   أثبت 
مخالطته للمصابين أو  بسبب وجوده في منطقة الوباء للعامل الممرض

دون إصابته بأعراض  ،خرينالعدوى إلى اآلومن الممكن أن ينقل بالفيروس، 
قد تظهر عليه أعراض المرض بعد انتهاء فترة و ،فهو حامل للمرض ،المرض
وهي الفترة بين أول تعرض للكائن المسبب للمرض وظهور  - الحضانة
  .تختلف من مرض آلخرهذه األعراض و ،-األعراض

 

h 
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 املطلب األول

 .والشريعة تعريف احلجر الصحي يف الطب

 : يف الطب احلجر الصحي تعريف 

بعد، ولكنهم تعرضوا إلى  االذين لم يعتلوا صحيً فصل األشخاص هو: 
حتى ال يتسببوا في نقل العدوى وتقييد حركة انتقالهم  ،عامل معدٍ 
 .(1)لآلخرين

 :تعريف احلجر الصحي يف الشريعة 
قهاء تحدثوا عن الحجر الصحي بمعناه، وتكلموا عن رغم أن الف 

، لكن هقام بتعريف همأحًدا من -حسب ما اطلعت عليه-لم أجد  أحكامه، لكن
 يمكن تعريفه بأنه:

 منع اإلنسان المصاب بمرض ُمْعٍد أو الحامل له من مخالطة الناس.

ومن المعلوم  .حتمل حمله للمرض)الحامل له( من قد يُ ومعنى قولي: 
عند انتشار الوباء ال ندري الشخص الحامل للمرض من غيره؛ لذا يطبق  أنه

 الحجر الصحي على قرى بأكملها.

h 

                                                

 https://www.michigan.gov/documents/mdch/Isolation:يراجع (1)
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 نياملطلب الثا

 ( 19-)كوفيد تعريف فريوس كورونا املستجد

 ما هو فريوس كورونا؟
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب  

من فيروسات كورونا  امعروف أن عددً ومن الواإلنسان.  المرض للحيوان
حدتها من  ختلفالتي توتسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي 

فيروس كورونا الُمكتشف . وفتًكا نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد
الذي ظهر أول وقد تسبب هذا الفيروس ، بل أصبح وباء. (1)معد مرض امؤخرً 
 الوفيات في العالم كله. في كثير منفي الصين  ما ظهر

الذي  ،( على فيروس كورونا الجديدCOVID-19)19أطلق اسم كوفيد  
بل -تعتبر منطقة ووهان الصينية مكان ظهوره، ومنها انتشر ليصيب اآلالف، 

، هما (CO) حول العالم. االسم اإلنجليزي للمرض مشتق كالتالي -الماليين
فهما اشتقاق  ،(VIا حرفا ال )أمَ  ،(CORONAول حرفين من كلمة:كورونا)أل

، هو أول حرف من (Dوحرف ال ) ،(Virusألول حرفين من كلمة فيروس )
  م(.2019( نسبة لعام)19. ورقم)(2)(diseasكلمة مرض باإلنجليزية)

                                                

 الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة اإلنترنت:( يراجع: 1)
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 heahth/ Arabic.cnn.com/ heahth / ( يراجع:2)
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 ثالثاملطلب ال

 .أهميتهأسبابه ووبيان  حكم احلجر الصحي

 حكم احلجر الصحي يف الشريعة: 
ُخُذوا ﴿:-تعالى-ي تفسير سورة النساء عند قوله ف قال اإلمام القسطالني 
 .سورة: النساء (71)اآلية: ﴾ِحْذَرُكم

ودلِّ ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، ومن ثم " 
علم أن العالج بالدواء واالحتراز عن الوباء والتحرز عن الجلوس تحت 

 .(1)"الجدار المائل واجب

ومنًعا من  ،حفاظًا على األرواح ؛يومن هنا وجب تطبيق الحجر الصح 
 انتشار الوباء.

 أسباب احلجر الصحي
 ومن األسباب التي تؤدي إلى استخدام الحجر الصحي:

  ًض شخص ما أو مجموعة محددة جيد ا من الناس إلى مرض تعرِّ
 .(2)خطير ومعٍد جداً 

  عند إصابة أحد ركاب طائرة أو سفينة سياحية بمرض معٍد مشتبه به
                                                

عبد بن  أبى بكربن  محمدبن  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ألحمد ( يراجع:1)
 7/96هـ( 923الملك القسطالني القتيبي المصري، أبي العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 .هـ1323: المطبعة الكبرى األميرية، مصر7ط
 https://www.michigan.gov/documents/mdch/Isolation:( يراجع2)
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ض اآلخرين لهذا حجر الصحي مفيدً حيث يكون ال ا في حصر تعرِّ
 المرض.

  د لمرض معٍد في ستاد أو مسرح أو وضع إعند وقوع إطالق متعمِّ
ض الناس له.  مماثل لهذا وتعرِّ

  عند احتكاك األشخاص بشخص مصاب بعدوى يكون مصدر
ولهذا قد يكون بسبب إطالق مستتر  -التعرض للمرض مجهوالً 

 .(1)لمرض معدٍ 

 :جر الصحيأهمية احل
ا نشرته مجلة نيوزويك قالت شبكة "سى إن إن" األمريكية إن تقريرً  

وعلى آله صلى اهلل عليه -محمد  يألقت فيه الضوء على تعاليم النب األمريكية،
 يالشخصية فوالنظافة  يلحجر الصحوأنه "أول" من اقترح ا -موسلَ وصحبه 

 يلدعوات المتصاعدة للبقاء فن مع ابالتزام ي، بتوقيت يأتحاالت انتشار الوباء
لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف  يالمنازل والحجر الصح

 ".19باسم "كوفيد

التقرير جاء بعنوان: "هل يمكن لقوة الصالة وحدها وقف جائحة؟ حتى  
النبي محمد كان له رأي آخر"، حيث قال الطبيب كريج كونسيدين، كاتب 

 يأنتون :من مارس إن خبراء المناعة مثل الطبيب 17التقرير المنشور فى 
والحجر الصحي هي أفضل  ،إن النظافة الشخصية الجيدة :يقولون يفوتش

ا اقترح النظافة : هل تعلمون من أيًض . وتابع قائاًل 19الوسائل لتطويق كوفيد
                                                

 https://www.michigan.gov/documents/mdch/Isolation:( يراجع1)
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اإلسالم قبل  يلصحى خالل انتشار وباء؟ محمد، نبوالحجر ا ،الشخصية
شكل من األشكال  يلم يكن فيه الرسول وبأ يلوقت الذا يعام.. فف 1400
لمنع ومواجهة  ؛ون األوبئة المميتة، إال أنه قدم نصائحئا بشا تقليديً خبيرً 

 .19تطورات مثل كوفيد

أَِبي َوقهاٍص، َعْن أَِبيِه، بن  َسْعدِ بن  َعْن َعاِمرِ وأشار التقرير إلى الحديث  
ِ بن  أَنهُه َسِمَعُه َيْسأَُل أَُساَمةَ  ِفي  َزْيٍد، َماَذا َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اَّلله

 ِ الطهاُعوُن ِرْجٌس أُْرِسَل : »الطهاُعوِن؟ َفَقاَل أَُساَمُة: َقاَل َرُسوُل اَّلله
َعَلى طَاِئَفٍة ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل، أَْو َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفِإَذا َسِمْعتُْم ِبِه ِبأَْرٍض، 

َقاَل أَبُو « َتْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع ِبأَْرٍض، َوأَْنتُْم ِبَها َفالَ تَْخُرُجوا، ِفَراًرا ِمْنهُ َفالَ 
أما إذا انتشر الطاعون فى مكان خالل .(1)«الَ يُْخِرْجُكْم ِإاله ِفَراًرا ِمْنهُ »النهْضِر:

بين بقاء المصاإلى  --تواجدك فيه فال تغادر هذا المكان ودعوته
 ا عن اآلخرين األصحاء.بأمراض معدية بعيدً 

تزام البشر على االل -بقوة-اإلسالم شجع  يولفت التقرير إلى أن نب 
ا مأمن من العدوى، مستشهدً  يالناس ف يستبق يبالنظافة الشخصية الت

واستطرد  .(2)ستيقاظ من النومغسل اليدين بعد اال :حديثبأحاديث مثل 
                                                

 باب: أحاديث األنبياء/ كتاب: / أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ( حديث متفق عليه:1)
السالم/ باب:  كتاب: (، اإلمام مسلم في صحيحه/3473حديث:) 4/175حديث الغار

ط:دار إحياء التراث  (2218حديث رقم) 4/1737طاعون والطيرة والكهانة ونحوها ال
 بيروت ت: محمد فؤاد عبد الباقي. -العربي 

(2)  ِ َوِإَذا اْسَتْيَقَظ أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه »َقاَل:  --َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة أَنه َرُسوَل اَّلله
حديث متفق  «َها ِفي َوُضوِئِه، َفِإنه أََحَدُكْم الَ َيْدِري أَْيَن َباَتْت َيُدهُ َفْلَيْغِسْل َيَدُه َقْبَل أَْن يُْدِخلَ 

═ 
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محمد( علم متى يوازن  يهو أنه )النب يءعل أهم شاتب التقرير قائاًل: "لك
 .(1)الدين واألسباب

 

 

 

 

 

h 

 

 

                                                
═ 

 1عليه:أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:الوضوء/باب:االستجمار وتًرا/ ج
اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب:الطهارة/ َباُب َكَراَهِة  ( واللفظ له،162حديث:) 44ص

ِئ َوغَ  َناِء َقْبَل َغْسِلَها َثاَلًثا َغْمِس اْلُمَتَوض ِ  1/233ْيِرِه َيَدُه اْلَمْشُكوَك ِفي َنَجاَسِتَها ِفي اإْلِ
 «.َحتهى َيْغِسَلَها َثاَلًثا»( ولفظ مسلم:278حديث:)

 https://www.youm7.com/story/2020/3/21 ( يراجع:1)
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 املبحث الثاني

 .بني الطب والشريعة اإلسالمية ضوابط احلجر الصحي

وضع الطب الحديث العديد من الضوابط التي ينبغي االلتزام بها في  
وصدق الحجر الصحي، وهذه الضوابط قد سبقهم إليها التشريع اإلسالمي، 

َوَما َيْنِطُق َعِن  ﴿:--عندما قال عن سيدنا محمد --اهلل
 (.4 ،3) جمالن ﴾ْن ُهَو ِإاله َوْحٌي يُوَحىإِ  اْلَهَوى

 ،ببيان ضوابط الحجر الصحي في الطب --وسأقوم بمشيئة اهلل 
ثم أتبعها ببيان ضوابطه في الشريعة اإلسالمية؛ ألبين سبق اإلسالم إلى إقرار 

  ط، بل وأكثر منها.هذه الضواب

 ضوابط احلجر الصحي يف الطب.
يتضمن الحجر الصحي مجموعة واسعة من استراتيجيات مكافحة  

 األمراض التي يمكن استخدامها بشكل منفرد أو مجتمع، بما في ذلك:

 .الحجز الطوعي في المنزل لمدة قصيرة من الزمن 

 .فرض قيود على تجوال وسفر الذين قد تعرضوا للعدوى 

 (1)قيود على مداخل ومخارج منطقة ما فرض. 

فرض قيود على  فحة انتشار األمراضقد تشمل التدابير األخرى لمكاو 
ة، وفرض قيود ماكن العاموإغالق األ ،ات وإلغاء المناسبات العامةالتجمع

                                                

 _https://www.michigan.gov/documents/mdch/Isolation( يراجع:1)
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 ى السفر، مع مراعاة عل

يص السريع والعالج التشخ، وزيز رصد األمراض ومراقبة األعراضتع 
 .(1)العالج الوقائي للمحجورين، واالهتمام باصحي  للمعتلين 

 .اإلسالمية يف الشريعة وكيفيته ضوابط احلجر الصحي
وذلك بعد  وضعت الشريعة العديد من الضوابط لمنع انتشار األوبئة، 

-وسؤاله أن يصرف الوباء عَنا كما هو هدي النبي --اللجوء إلى اهلل
- َعْن أََنٍس ف-- أَنه النهِبيه ، --  :َكاَن َيُقوُل

ِئ اأْلَْسَقامِ »   .(2)«اللهُهمه ِإن ِي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الَبَرِص، َواْلُجنُوِن، َواْلُجَذاِم، َوِمْن َسي ِ

 ما يلي: ومن هذه الضوابط

 :النهي عن دخول بلد بها وباء -1

بن  َعُه َيْسأَُل أَُساَمةَ أَِبي َوقهاٍص، َعْن أَِبيِه، أَنهُه َسمِ بن  َسْعدِ بن  َعْن َعاِمرِ ف 
 ِ ِفي الطهاُعوِن؟ َفَقاَل أَُساَمُة: َقاَل  َزْيٍد، َماَذا َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اَّلله

 ِ الطهاُعوُن ِرْجٌس أُْرِسَل َعَلى طَاِئَفٍة ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل، : »َرُسوُل اَّلله
                                                

 _ https://www.michigan.gov/documents/mdch/Isolation ( يراجع:1)
(، اإلمام أحمد في 1554حديث:) 2/93اإلمام أبو داود في سننه/باب:االستعاذة :أخرجه( 2)

(، اإلمام ابن حبان في 13004حديث) 20/309مالك/بن  مسند أنس مسنده/
ضياء  وصححه الحافظ:(،1017حديث:) 3/295صحيحه/كتاب:الرقائق/باب:االستعاذة 

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم في  الدين المقدسي
 ،: دار خضر3( ط2363/حديث:) 6/340يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

 م 2000 -هـ 1420 لبنان -بيروت 
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ِبِه ِبأَْرٍض، َفالَ َتْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع  أَْو َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفِإَذا َسِمْعتُمْ 
الَ يُْخِرْجُكْم ِإاله »َقاَل أَبُو النهْضِر:« ِبأَْرٍض، َوأَْنتُْم ِبَها َفالَ َتْخُرُجوا، ِفَراًرا ِمْنهُ 

 .(1)«ِمْنهُ  ِفَراًرا

وفي هذا الحديث االحتراز من  ":-تعالى -قال اإلمام النووي 
 .(2)"سبابها وفيه التسليم لقضاء اهلل عند حلول اآلفات واهلل أعلمالمكاره وأ

اٍس: أَنه ُعَمرَ بن  وَعْن َعْبِد اَّللهِ   ، َخَرَج ِإَلى الَخطهاِب بن  َعبه
ْأِم، َحتهى ِإَذا َكاَن ِبَسْرَغ َلِقَيُه أَُمَراُء األَْجَناِد، أَبُوُعَبْيَدةَ  اِح َوأَْصَحابُُه،بن  الشه  الَجره

اٍس: َفَقاَل ُعَمُر: اْدُع ِلي  ْأِم. َقاَل اْبُن َعبه َفأَْخَبُروُه أَنه الَوَباَء َقْد َوَقَع ِبأَْرِض الشه
ْأِم،  ِليَن، َفَدَعاُهْم َفاْسَتَشاَرُهْم، َوأَْخَبَرُهْم أَنه الَوَباَء َقْد َوَقَع ِبالشه الُمَهاِجِريَن األَوه

ْم: َقْد َخَرْجَت أِلَْمٍر، َوالَ َنَرى أَْن َتْرِجَع َعْنُه، َوَقاَل َفاْخَتَلُفوا، َفَقاَل َبْعُضهُ 
 ِ ، َوالَ َنَرى أَْن َبْعُضُهْم: َمَعَك َبِقيهُة النهاِس َوأَْصَحاُب َرُسوِل اَّلله

ي، ثُمه َقاَل: اْدُعوا ِلي األَْنَصا
َر، تُْقِدَمُهْم َعَلى َهَذا الَوَباِء، َفَقاَل: اْرَتِفُعوا َعن ِ

َفَدَعْوتُُهْم َفاْستََشاَرُهْم، َفَسَلُكوا َسِبيَل الُمَهاِجِريَن، َواْختََلُفوا َكاْخِتالَِفِهْم، َفَقاَل: 
ي، ثُمه َقاَل: اْدُع ِلي َمْن َكاَن َها ُهَنا ِمْن َمْشَيَخِة ُقَرْيٍش ِمْن ُمَهاِجَرِة 

اْرَتِفُعوا َعن ِ
تَِلْف ِمْنُهْم َعَلْيِه َرُجالَِن، َفَقالُوا: َنَرى أَْن َتْرِجَع ِبالنهاِس الَفْتِح، َفَدَعْوتُُهْم، َفَلْم َيخْ 

ٌح َعَلى ظَْهٍر  َوالَ تُْقِدَمُهْم َعَلى َهَذا الَوَباِء، َفَناَدى ُعَمُر ِفي النهاِس: ِإن ِي ُمَصب ِ
اِح: أَِفَراًرا ِمْن بن  َفأَْصِبُحوا َعَلْيِه. َقاَل أَبُوُعَبْيَدةَ  ِ؟ َفَقاَل ُعَمُر: َلْو الَجره َقَدِر اَّلله

                                                

 .3777سبق تخريجه صحديث ال( 1)
بن  الحجاج ألبي زكريا محيي الدين يحيىبن  هاج شرح صحيح مسلمالمن( يراجع: 2)

بيروت  -: دار إحياء التراث العربي 2ط 14/207هـ( 676شرف النووي )المتوفى: 
 هـ.1392
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ِ، أََرأَْيَت َلْو َكاَن َلَك  ِ ِإَلى َقَدِر اَّلله َغْيُرَك َقاَلَها َيا أََبا ُعَبْيَدَة؟ َنَعْم َنِفرُّ ِمْن َقَدِر اَّلله
ِإْن  ِإِبٌل َهَبَطْت َواِدًيا َلُه ُعْدَوَتاِن، ِإْحَداُهَما َخِصَبةٌ، َواألُْخَرى َجْدَبٌة، أََلْيَس 

ِ؟ َقاَل:  ِ، َوِإْن َرَعْيَت الَجْدَبَة َرَعْيَتَها ِبَقَدِر اَّلله َرَعْيَت الَخْصَبَة َرَعْيتََها ِبَقَدِر اَّلله
ْحَمنِ  ًبا ِفي َبْعِض َحاَجِتِه  -َعْوٍف بن  َفَجاَء َعْبُد الره َفَقاَل: ِإنه  -َوَكاَن ُمَتَغي ِ

ِ ِعْنِدي ِفي َهَذا ِعْلًما، َسِمْعُت رَ  ِإَذا َسِمْعتُْم ِبِه »َيُقوُل:  ُسوَل اَّلله
« ِبأَْرٍض َفالَ َتْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع ِبأَْرٍض َوأَْنتُْم ِبَها َفالَ تَْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنهُ 

َ ُعَمُر ثُمه اْنَصَرَف  َقاَل: َفَحِمَد اَّلله
(1). 

إثبات الحذر « ُموا َعَلْيه  ال َتْقدَ »:في قوله :قلت "قال اإلمام الخطابي: 
ْنهُ »:وفي قوله ،والنهي عن التعرض للتلف إثباب التوكل « الَ َتْخُرُجوا ف َراًرا م 
واآلخر تفويض  ،فأحد األمرين تأديب وتعليم ،والتسليم ألمر اهلل وقضائه

 .(2)"وتسليم

 :النهي عن الخروج من بلد الوباء -2

المية للحجر الصحي النهي ومن الضوابط التي وضعتها الشريعة اإلس 
وهذا ما أوصى به األطباء حديثًا؛  ،عن الخروج من البلد الذي حَل به الوباء

حيث أوصوا بوجوب عزل البلد التي بها وباء عن سائر البلدان؛ منًعا النتشار 
َعْن َعاِئَشَة فالمرض، وقد سبقتهم الشريعة اإلسالمية إلى إقرار هذا المبدأ، 

                                                

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:أحاديث األنبياء/باب:ما ( حديث متفق عليه:1)
السالم/  سلم في صحيحه/كتاب:(، اإلمام م5729حديث:) 7/30يذكر في الطاعون 

 (.2219حديث رقم) 4/1740باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
 -: المطبعة العلمية 1ط 1/299إلمام الخطابيمعالم السنن شرح سنن أبي داود ل ( يراجع:2)

 .م1932 -هـ 1351حلب 



 الفقه العـــام

 3783 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 ِبي ِ ، َزْوِج النه ِ  ، َقاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل اَّلله
َ َجَعَلُه »َعِن الطهاُعوِن، َفأَْخَبَرِني  ُ َعَلى َمْن َيَشاُء، َوأَنه اَّلله أَنهُه َعَذاٌب َيْبَعثُُه اَّلله

ُمْحَتِسًبا، َرْحَمًة ِلْلُمْؤِمِنيَن، َلْيَس ِمْن أََحٍد َيَقُع الطهاُعوُن، َفَيْمكُُث ِفي بََلِدِه َصاِبًرا 
ُ َلُه، ِإاله َكاَن َلُه ِمْثُل أَْجِر َشِهيدٍ   .(1)«َيْعَلُم أَنهُه الَ يُِصيُبُه ِإاله َما َكَتَب اَّلله

من الوباء بالفار من  الفارَ  --ه سيدنا رسول اهللبل شبَ  
، اَّلِل اأْلَْنَصارِ  َعْبدِ بن  عن َجاِبرفالزحف، وفي هذا التشبيه من الوعيد ما فيه  يه

ْحِف، : َقاَل َرُسوُل اَّلِل قال : " اْلَفارُّ ِمَن الطهاُعوِن، َكاْلَفار ِ ِمَن الزه
ْحِف " اِبِر ِفي الزه اِبُر ِفيِه، َكالصه َوالصه
(2). 

من صبر في الوباء، ولم يخرج  --سيدنا رسول اهلل وبَشر 
، أَنهُه َسِمَع َجاِبرَ َجاِبٍر اْلحَ بن  َعْن َعْمِروف ،فراًرا منه بأن له أجر شهيد بن  ْضَرِمي ِ

َيُقوُل ِفي الطهاُعوِن: " اْلَفارُّ  َعْبِد اَّللِ، َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اَّلِل 
ْحِف، َوَمْن َصَبَر ِفيِه َكاَن َلُه أَْجُر َشِهيٍد" ِمْنُه َكاْلَفار ِ َيْوَم الزه
(3). 

                                                

 4/175ارأخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:أحاديث األنبياء/باب:حديث الغ( 1)
 (.3474حديث:)

 -22/365-عبد اهللبن  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده/مسند جابر( 2)
، قال م ت: شعيب األرنؤوط2001 -هـ 1421: مؤسسة الرسالة 1ط (14478حديث:)

 .وسنده صالح للمتابعات :10/188اإلمام ابن حجرفي فتح الباري
 حديث: - 23/106-اهلل عبدبن  مسند جابر أخرجه اإلمام أحمد في مسنده/( 3)

يِّ َوإْسَناد أَْحمد حسن قال الحافظ المنذري:(.14793)
 .َرَواُه أَْحمد َواْلَبَزار َوالطََبَران 

عبد اهلل، بن  عبد القويبن  عبد العظيمل الترغيب والترهيب من الحديث الشريف يراجع:
 بيروت -لعلمية : دار الكتب ا1ط 2/222 هـ(656: تأبو محمد، زكي الدين المنذري )

═ 
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ي عن الخروج من بلد وقد بَين حجة اإلسالم الغزالي بعض أسباب النه 
إال المرضى  لو رخص لألصحاء في الخروج لما بقي في البلد قال:الوباء ف

من يعتني بهم فيكون  ، وال يجدونقلوبهم نكسرتف مرضالذين أقعدهم ال
هو يخالف هدي اإلسالم في كون ا في إهالكهم تحقيًقا، وذلك سعيً 
 .(1)كالبنيان يشد بعضه بعًضاالمسلمين 

إن الشخص السليم في :ما فحواه محمد على البار ور/الدكتيقول و 
وال تظهر عليه أعراض المرض منطقة الوباء قد يكون حاماًل للميكروب، 

 .(2)فيتسبب في نقل العدوى لغيره

 :األمر بلزوم البيت -3

بمشيئة اهلل -ومن أكبر األسباب التي تعين على انحسار هذا الوباء 
وهو ما أمرت به  ،للضرورة خروج إالالمكث في البيت، وعدم ال -تعالى

-َعاِئَشةَ فقد أخرج اإلمام أحمد في مسنده من حديث السيدة  السنة المطهرة،
- أَنهَها َقاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل اَّلِل ،  َعِن الطهاُعوِن؟

اُء، َلى َمْن َيشَ : " أَنهُه َكاَن َعَذاًبا َيْبَعثُُه اَّللُ عَ َفأَْخَبَرِني َرُسوُل اَّلِل 
َرْحَمًة ِلْلُمْؤِمِنيَن، َفَلْيَس ِمْن َرُجٍل َيَقُع الطهاُعوُن، َفَيْمكُُث ِفي َبْيِتِه َصاِبًرا  َفَجَعَلهُ 

                                                
═ 

 هـ.1417 : إبراهيم شمس الدينت
لبنان -بيروت-:دار ابن حزم1ط 1653يراجع:إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي ص( 1)

 ، بتصرف كبير.م2005 -هـ1426
 http://montdatarbawy.com/show ( يراجع:2)
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ِهيِد "   .(1)ُمْحَتِسًبا َيْعَلُم أَنهُه اَل يُِصيُبُه ِإاله َما َكَتَب اَّللُ َلُه ِإاله َكاَن َلُه ِمْثُل أَْجِر الشه

 :والبعد عن أماكن االزدحامالتفرق األمر ب -4 

 .وذلك لما يؤدي إليه االزدحام واالختالط من انتشار الوباء 

يعنى  -:قال القاضي قالوا: ويمنع-تعالى -قال اإلمام النووي 
 .(2)واالختالط بالناس، من المسجد -المصاب بالجذام

غيره من  عنبخصوص مرض الجذام، وهو أقل عدوى قلت: هذا  
 أصبح وباء،فما بالنا بفيروس كورونا الذي ال يعدي أصاًل بل قد األمراض، 

 سريع االنتشار في نقل العدوى!!صار و

 :األمر باالبتعاد عن المصاب بمرض معد -5

وهذا من األمور التي سبقت بها الشريعة اإلسالمية في الوقاية من  
- ففي صحيح اإلمام البخاري، عن سيدنا أبي هريرةاألوبئة ومنع انتشارها، 
-  ِ الَ َعْدَوى َوالَ ِطَيَرَة، َوالَ َهاَمَة : »قال: َقاَل َرُسوُل اَّلله

 .(3)«َوالَ َصَفَر، َوِفره ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسدِ 

                                                

يَقة  َعائ َشَة ب  ( 1) دِّ  يق  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده/ُمْسَنُد الصِّ  دِّ    43/235ْنت  الصِّ 
 (.26139حديث:)

  14/228:شرح صحيح مسلم للنووي ( يراجع2)
 حديث: 7/126أخرجه: اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:الطب/باب:الجذام ( 3)

 مؤثرة بذاتها وطبعها وإنما التأثير بتقدير اهلل عز وجلأي:)ال عدوى(  ومعنى: .(5707)
)هامة( هي الرأس واسم لطائر يطير بالليل كانوا  )ال طيرة( هو نهي عن التشاؤم.

يتشاءمون به. )صفر( هو الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله فنهى اإلسالم عن 
═ 
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ِم : »أبي أوفى، قال: قال رسول اَّلل بن  َعن َعبد اَّللو  َكل ِ
 .(1)«أَْو رمحين الَمْجُذوَم َوَبْيَنَك َوَبْيَنُه ِقيُد ُرْمحٍ 

اْجِلْس ِمن ِي َقْيَد قيب: )يبن الخطاب قال لمعاعن الزهرى أن عمر و 
زيد بن  . وكان به ذلك الداء وكان بدرًيا( وروى أبو الزناد عن خارجةُرْمحٍ 

يم اَّلل لو أتى بالطعام وعنده معيقيب قال: كل مما يليك، وقال: )كان عمر إذا أُ 
 يمن قيد رمح( وكان أبو قالبة يتق ى أدنىجلس منى عل بك ما غيرك به ما
 .(2)المجذوم

:إن األمر بالفرار من المجذوم -تعالى -قال اإلمام ابن حجر  
وهو انتقال الداء من  ،بل هو ألمر طبيعي ،ليس من باب العدوى في شيء

هذا ما قاله و- ،جسد لجسد بواسطة المالمسة والمخالطة وشم الرائحة
المجذوم تشتد رائحته ف ،بكثرة المخالطة تنتقل مراضكثير من األو .-األطباء

                                                
═ 

 ي)سلطان( محمد، أببن  عليلمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  يراجع:ذلك.
-ر، بيروت : دار الفكط 7/2894هـ(1014: تالحسن نور الدين المال الهروي القاري )

 .م2002 -هـ 1422
بن  موسىبن  إسحاقبن  أحمدبن  عبد اهللبن  يراجع: الطب النبوي ألبي نعيم أحمد( 1)

م  2006: دار ابن حزم 1( ط292حديث:) 1/356 هـ(430مهران األصبهاني )المتوفى: 
 10/159ت: مصطفى خضر دونمز التركي، وقال اإلمام ابن حجر في فتح الباري 

 أخرجه أبو نعيم في الطب بسند واه. هـ:1379بيروت،  -ر المعرفة ط:دا 10/109
وقال اإلمام ابن حجر في فتح الباري  ،9/411يراجع: شرح صحيح البخاري البن بطال ( 2)

 .وهما أثران منقطعان 10/159
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 .(1)سقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعتهحتى يُ 

العباس المنصور؛ لولده أبي فارس  والسلطان أبكتبه ومن العجب ما  
في أمر وباء حدث إذ ذاك بسوس قال  1011وهو خليفته على مراكش بتاريخ 

في  هاغمسفيتعطى لكاتبكم، و ،ال تقرأ البطاقة التي ترد عليكم من سوسإن 
 .(2)اهـقبل فتحها خل ال

ويمنع الضرير)وهو المصاب بالجذام( من بيع "جاء في فتاوى البرزلي:و 
وبيض دجاجه  ،الزيت والخل والمائع كله، ويمنع من بيع لبن غنمه وجبنها

 .(3)ويرد عليه إن بيع له

 عدم مصافحة المصاب. -6

مرض معد تؤدي إلى نقل العدوى إلى اب بوذلك ألن مصافحة المص 
 ،يرفض مصافحة رجل مجذوم --، ومن هنا رأينا النبيالمصافح

ِريِد، َعْن أَِبيِه، َقاَل: َكاَن ِفي َوْفِد ثَِقيٍف َرُجٌل َمْجُذوٌم، بن  َعْن َعْمِروف الشه

                                                

 بتصرف. 10/160يراجع:فتح الباري البن حجر ( 1)
ات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت التراتيب اإلدارية والعماالت والصناع يراجع:( 2)

بن  على عهد تأسيس المدنية اإلسالمية في المدينة المنورة العلمية لمحمد َعْبد الَحيِّ 
 هـ(1382محمد الحسني اإلدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )ت: بن  عبد الكبير

 بتصرف.ت: عبد اهلل الخالدي. بيروت -: دار األرقم 2ط 359 ،1/358
فتاوى البرزلي جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام  يراجع:( 3)

 هـ(841أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي)ت: بن  لإلمام الفقيه أبي القاسم
 م. 2002ت:أ.د.محمد حبيب الهيلة. بيروت -: دار الغرب اإلسالمي 1ط 3/221
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 .(1)«ِإنها َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجعْ » َفأَْرَسَل ِإَلْيِه النهِبيُّ 

وهو من األمراض التي ال تنتقل  ،وإذا كان هذا وارًدا في الجذام 
هو و( 19-مرض فيروس كورونا )كوفيدبسهولة من شخص آلخر، فما بالنا ب

 ؟!مرض معد

 :، وغسل اليدينالحث على االلتزام بالنظافة الشخصية -7

ال يكتفي اإلسالم بغسل األيدي عند الوضوء، بل يأمر بالغسل قبل  
ِ ف ،وقبل النوم وبعده ،وبعدهالطعام  -َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة أَنه َرُسوَل اَّلله
-  :َوِإَذا اْسَتْيَقَظ أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْلَيْغِسْل يََدُه َقْبَل أَْن »َقاَل

 وذلك ألن عدم .(2)«يُْدِخَلَها ِفي َوُضوِئِه، َفِإنه أََحَدُكْم الَ َيْدِري أَْيَن َباتَْت يَُدهُ 
ؤدي إلى نقل الميكروب سواء العوامل التي تاالهتمام بنظافة األيدي من أكثر 

 ،بعد لمس طعام ملوث كالكورونا أم بعد مصافحة إنسان مصاب بمرض معد
ولذا جاءت ؛ بل تتسبب األيدي إذا كانت غير نظيفة في نقل كثير من األمراض

والغسل، وغسل وذلك بالوضوء،  ،تعاليم اإلسالم بالمحافظة على النظافة
سالم دين إلاليدين قبل األكل وبعده، وعند االستيقاظ من النوم، ولم ال؟! فا

 النظافة.

من أكثر األشياء التي تنقل  ذاذفالر ،سلمين عند العطاستوجيه الم -8
 األمراض.

                                                

 4/1752:السالم/باب:اجتناب المجذوم ونحوه :اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب( أخرجه1)
 (.2231) حديث:

 .3777ص الحديث سبق تخريجه (2)
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إذا َعَطس وَضَع  --عن أبي هريرة، قال: كان رسوُل اَّلل ف 
 .(1)بها صوَتهُ  -أو غضه -َض على فيِه، وَخفَ  -أو ثوَبهُ  -َيَده 

وهذا ما أوصى به األطباء عندما ظهر فيروس كورونا المستجد  
(، فكان من ضمن وصاياهم وضع شيء على األنف والفم عند 19-)كوفيد

 العطاس.

 لبس الكمامة: -9

كانت الكمامة شرطًا و عرف المسلمون ما يشبه الكمامة ونَبهوا عليه، 
لحفظ الصحة  ؛بازين، وهو تقليد أندلسي قديملدخول سوق الطحانين والخ

وال  "جاء في كتاب: معالم القربة في طلب الحسبة: تحت رقابة المحتسب.
ا؛ ألنه ربما عطس، ا أيًض يعجن إال، وعليه ملعبة ضيقة الكمين، ويكون ملثمً 

أو تكلم فقطر شيء من بصاقه، أو مخاطه في العجين، ويشد على جبينه 
 .(2)"عرق فيقطر منه شيءعصابة بيضاء لئال ي

                                                

 حديث: 7/375:اإلمام أبو داود في سننه/أول كتاب األدب/باب:في العطاس ( أخرجه1)
د مَحمَ  -م ت: شَعيب األرنؤوط 2009 -هـ 1430: دار الرسالة العالمية 1ط (،5029)

ل قره بللي اإلمام الترمذي في سننه أبواب األدب/َباُب: َما َجاَء ف ي َخْفض  الَصْوت   ،كام 
ْنَد الُعَطاس   ير  الَوْجه  ع  يحٌ » ( وقال:2745حديث:) 5/86َوَتْخم  يٌث َحَسٌن َصح  ، «َهَذا َحد 

في (، اإلمام الحاكم 9660حديث:) 15/412اإلمام أحمد في مسنده /مسند أبي هريرة 
بيروت  -: دار الكتب العلمية 1ط (7796حديث:) 4/325المستدرك/كتاب:األدب 

َجاُه ".ووافقه الذهبي. وقال: ،م1990 -هـ 1411  َوَلْم يَُخرِّ 
ْسَناد  يُح اإْل  يٌث َصح   َهَذا َحد 

بن  أبي زيدبن  أحمدبن  محمدبن  يراجع:معالم القربة في طلب الحسبة لمحمد (2)
 «.كمبردج»ط: دار الفنون  91هـ( ص729اء الدين )المتوفى: األخوة، القرشي، ضي
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وما من شيء أوصى به األطباء في أيامنا هذه لمنع انتشار الوباء إال  
سنة، أو  1400ووجدنا الشريعة اإلسالمية قد سبقتهم إلى إقراره قبل أكثر من 

 قام المسلمون بتطبيقه والعمل به.

 

 

 

h 
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 املبحث الثالث

 ر الصحييف بيان بعض األحكام الفقهية املرتتبة على احلج

 .(19-وانتشار فريوس كورونا املستجد )كوفيد 

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول

 .يف العبادات

 فروع: ثالثةوفيه 

 إغالق املساجد وتعطيل صالة اجلماعة. الفرع األول:
 ،قامت بها الدول اإلسالمية لتطبيق الحجر الصحيومن األمور التي  

لمساجد، وتعطيل االق إغ (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيدومنع انتشار )
ينبني  -وهو جواز إغالق المساجد من عدمه-صالة الجماعة، وهذا الحكم 

 -تعالى-على رأي األطباء في المسألة، وهم أهل الذكر في هذا الشأن، قال 
ْكِر ِإْن ُكْنتُْم اَل َتْعَلُموَن﴾ (، 7(، األنبياء:)43سورة النحل:) ﴿َفاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ

حديث األطباء عن هذا الفيروس، يوضحون أنه من األمراض المعدية، وعند 
وبل وتكمن المشكلة الكبرى في سرعة انتشاره، وهو ما اتضح للعيان ولم 
يحتج لرأي طبيب؛ لشدة وضوحه. كما أن مدة بقاء هذا الفيروس على 
األرض والمالبس قد يمتد لساعات طويلة، وهو ما يستدعي االبتعاد عن 

ومن ذلك مواضع  ،والمالصقة للناس وأشيائهم، وأماكن جلوسهم االختالط
ن عالسجود، ومن هنا نستطيع أن نبني الحكم الفقهي على هذا الكالم الصادر 
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األطباء،وقد قال األطباء:ومن غير المعروف حتى اآلن الوقت الذي يستمر فيه 
الفيروس حًيا خارج الجسم البشري. وأشارت دراسات سابقة تناولت 

روسات أخرى من طائفة الفيروسات التاجية )فيروسات كورونا(، ومنها في
فيروس سارس وفيروس ميرس، إلى أنها قد تظل حية على األسطح المعدنية 
والزجاجية والبالستيكية ألمد قد يصل إلى تسعة أيام لو لم يتم تطهير تلك 

ات حية األسطح بعناية. وفي درجات الحرارة المتدنية قد تبقى بعض الفيروس
 ا.يومً  28حتى 

ا قدرتها على البقاء حية في ظروف ويعرف عن فيروسات كورونا عمومً  
  .مختلفة
ا ألمد يصل لثالث أن الفيروس يمكنه البقاء حي   دراسةأظهرت و 

ويمكن أن يستمر الرذاذ الدقيق، الذي يناهز  ،ساعات بعد السعال في الهواء
أي أصغر بثالثين مرة من  -ترات حجمه ما يتراوح بين واحد وخمسة ميكروم

 ا في الهواء الساكن لساعات عدة.سابحً  -عرض الشعرة البشرية 

يمكنه البقاء ألمد أطول على الورق كما بَينت الدراسة أن الفيروس  
وما يتراوح بين يومين وثالثة أيام على  -ساعة  24قد يصل إلى  -المقوى 

 .(1)للصدأاألسطح البالستيكية والمعدن غير القابل 

-هذا وقد نَص الفقهاء على األخذ برأي األطباء، قال الشيخ الدردير 
 لعدم القدرة على استعمال  ؛في مسألة االنتقال إلى التيمم -تعالى

" قال الشيخ  الماء بسبب الخوف من المرض: "أو خبر عارف بالطبِّ
                                                

 https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52034688 :يراجع (1)
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" ولو كافًرا عند عدم المسلم العارف به ":-تعالى -الدسوقي
(1). 

وهذا ما ينبغي أن تنبني عليه الفتوى في هذا الشأن، لما في صالة  
الجماعة في هذه اآلونة من ضرر محقق على المصلين، والشريعة جاءت برفع 

 .(2)«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ » :الضرر ففي الحديث

 حكم صالة اجلماعة:
ي اتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط في صالة الجمعة، ثم اختلفوا ف 

 حكمها في بقية األوقات على ثالثة أقوال: 

ذهب المالكية في المعتمد إلى أنها سنة مؤكدة، وهو وجه القول األول: 
 .(3)للشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو قول الكرخي من الحنفية

                                                

 ط: دار الفكر. 1/149الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي  يراجع: (1)
ره ابن ماجه في سننه/كتاب األحكام /باب من بنى في حقه ما يضر بجا أخرجه: اإلمام (2)

: مؤسسة 1ط (2865 /حديث:) 5/55اإلمام أحمد في مسنده  ،(2341حديث:) 2/784
اإلمام مالك في  م ت: شعيب األرنؤوط، وله شاهد أخرجه: 2001 -هـ  1421الرسالة 

يه  ،الموطأ/كتاب األقضية/ َباُب اْلَقَضاء  ف ي اْلَمْرف ق   ، َعْن أَب  يِّ 
ن  و اْبن  َيْحَيى اْلَماز  عن َعْمر 

م ت: محمد 1985 -هـ  1406لبنان  -ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت  2/745
فؤاد عبد الباقي، وصححه اإلمام الحاكم في المستدرك كتاب:البيوع 

جاه  وقال: ،(2345/حديث)2/66 هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخر ِّ
 فالحديث صحيح بشواهده. ،"، ووافقه الذهبي

م، 1986 -هـ 1406: دار الكتب العلمية 2ط 1/155لكاسانيل ع الصنائعبدائ يراجع: (3)
المجموع شرح المهذب ))مع تكملة  ،1/319الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 

 ط: دار الفكر. 1/465 لإلمام النووي السبكي والمطيعي((
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ذهب الشافعية في األصح إلى أنها فرض كفاية، وهو قول  القول الثاني:
 .(1)عند المالكية

ذهب الحنابلة في المعتمد وهو المختار عند الحنفية، لثالث: القول ا
 .(2)ووجه عند الشافعية إلى وجوبها على األعيان

ففي مثل هذه الظروف نعمل بقاعدة أنِّ ما يوصل به إلى  ،وبناء عليه 
ة،  .(3)الواجب فهو واجب ويقتضي ذلك وجوب منع كلِّ االجتماعات العامِّ

 ،مساجدومنها الجمعة والجماعات في ال

ففي  وقد أمرت الشريعة من أكل ثوًما أو بصاًل أن يعتزل المسجد، 
بن  الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سيدنا َجاِبر

 ِ َقاَل: " َمْن أََكَل ثُوًما أَْو َبَصاًل،  أَنه النهِبيه  --َعْبِد اَّلله
َوْلَيْقُعْد ِفي بَْيِتِه " -َمْسِجَدَنا أَْو َقاَل: َفْلَيْعَتِزْل  -َفْلَيْعَتِزْلَنا 

(4). 

                                                

ب الشربيني لخطيلمغني المحتاج  ،1/319الشرح الكبير  حاشية الدسوقي على يراجع: (1)
 م.1994 -هـ 1415: دار الكتب العلمية 1ط 1/465

المغني البن قدامة  ،1/465المجموع شرح المهذب  ،1/155بدائع الصنائع  يراجع: (2)
2/130 

الحسن أَبي الخطاب الَكْلَوَذاني بن  أحمدبن  التمهيد في أصول الفقه لمحفوظ يراجع: (3)
مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي : 1ط 1/366هـ(  510الحنبلي )المتوفى: 

بن  عليبن  محمد ،مفيد محمد أبو عمشة م ت:1985 -هـ 1406جامعة أم القرى  -
 إبراهيم.

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب: األذان/ باب: ما جاء في ( حديث متفق عليه:4)
يِّ  والبصل والكراث/باب:الرخصة إن لم يحضر الجمعة

 171 ،1/170في المطر  الثوم النِّ 
═ 
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واألدلة على مشروعية إيقاف صالة الجماعة مؤقًتا؛ لمنع انتشار  
 كثيرة: -ومنها فيروس كورونا-األوبئة

  منها:

ُكُم اْلُعْسَر...﴾  :-تعالى-قول اهلل -1 يُد ب  ُكُم اْلُيْسَر َواَل يُر  يُد اهلَلُ ب  ﴿... يُر 
 وال شك أن الشريعة جاءت تحمل التيسير للناس.(، 185سورة البقرة)

يِّ  فَعْن أَب ي ُهَرْيَرَة،  يَن يُْسٌر، َوَلْن يَُشاده »َقاَل:  َعن  الَنب  ِإنه الد ِ
ُدوا َوَقاِربُوا، َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعينُوا ِباْلَغْدَوِة  يَن أََحٌد ِإاله َغَلَبُه، َفَسد ِ الد ِ

ْوَحِة َوَشْي  ْلَجةِ َوالره   .(1)«ٍء ِمَن الدُّ

يِن ِمْن َحَرٍج...﴾ :-تعالى-قول اهلل -2 .سورة ﴿...َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد ِ
  (.78الحج)

ومن الممكن االقتصار في الجماعة على اإلمام وأحد الموظفين  ،هذا 
معه، مع أخذ كافة التدابير الوقائية واالحتياطات الطبية في هذا الشأن أثناء 

وله ثواب الجماعة إن  ،صالة وبعدها، فإن لم يأت أحد صَلى اإلمام وحدهال
َ َما اْسَتطَْعتُْم...﴾ سورة  -سبحانه-قال  ،-تعالى-شاء اهلل ﴿َفاتهُقوا اَّلله
 (. 16التغابن)

َدُعوِني َما َتَرْكتُكُْم، »، َقاَل: وَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النهِبي ِ  
َكاَن َقْبَلُكْم ِبُسَؤاِلِهْم َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم، َفِإَذا َنَهْيتُُكْم َعْن  ِإنهَما َهَلَك َمنْ 

                                                
═ 

(، اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب:المساجد ومواضع الصالة/ َباُب: َنْهي  855حديث:)
 (.564) حديث رقم: 1/394َمْن أََكل  ثُوًما أَْو َبَصاًل أَْو ُكَراًثا أَْو َنْحَوَها

 (.39حديث:) 1/16أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:اإليمان /باب:الدين يسر( 1)
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 .(1)«َشْيٍء َفاْجتَِنُبوُه، َوِإَذا أََمْرتُُكْم ِبأَْمٍر َفْأتُوا ِمْنُه َما اْستَطَْعتُمْ 

 قالَعبهاٍس  اْبن أن »:الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما وأخرج 
، َفالَ َتُقْل َحيه َعَلى لِ 

ِ ًدا َرُسوُل اَّلله ِنِه ِفي َيْوٍم َمِطيٍر: ِإَذا ُقْلَت أَْشَهُد أَنه ُمَحمه ُمَؤذ ِ
الَِة، ُقْل:  ، َفَكأَنه النهاَس اْسَتْنَكُروا، َقاَل: َفَعَلُه َمْن ُهَو «َصلُّوا ِفي بُُيوِتُكمْ »الصه

يِن َخْيٌر ِمن ِي، ِإنه الُجْمَعَة َعْزمَ  ٌة َوِإن ِي َكِرْهُت أَْن أُْحِرَجُكْم َفتَْمُشوَن ِفي الط ِ
َحِض   .(2)«َوالده

واإلمام الراتب كجماعة. أي: إن  -تعالى -قال اإلمام الخرشي 
اإلمام المنتصب لإلمامة المالزم لها في مسجد أو مكان جرت العادة بالجمع 

يقوم مقام صالة الجماعة  فإنه ،إذا صلى وحده في وقته المعتاد ونوى اإلمامة
 ،فيما هو راتب فيه في الفضيلة وله ثواب الجماعة وهو سبع وعشرون درجة

قال سند: وإذا أقام اإلمام الصالة فلم يأته أحد لم يندب  .وال يعيد في جماعة
وهو مأمور بالصالة في  ،بل يكره له ذلك ،له طلب جماعة في مسجد آخر

 .(3)مسجده

                                                

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:االعتصام بالكتاب ( حديث متفق عليه:1)
(، اإلمام 7288حديث:) - 9/94، 95-والسنة/باب:االقتداء بسنن رسول اهلل

 حديث رقم: 2/975مسلم في صحيحه/كتاب:الحج/ باب: فرض الحج مرة في العمر
(1337.) 

صحيحه/كتاب:الجمعة/باب:الرخصة إن  أخرجه اإلمام البخاري في( حديث متفق عليه:2)
(، اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب:صالة 901حديث:) 2/6لم يحضر الجمعة في المطر 

 (.699حديث رقم:) 1/485المسافرين وقصرها/ باب: الصالة في الرحال في المطر 
 بتصرف.بيروت. -ط: دار الفكر 2/20شرح مختصر خليل للخرشي  يراجع: (3)
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 اجلمعة يف البيوت.إقامة  :نيالفرع الثا
ال بد وقبل البدء في بيان حكم هذه المسألة من بيان الشروط التي  

 حتى نصل إلى حكم إقامة الجمعة في البيوت: ،تنعقد بها الجمعة

 :لصالة الجمعة ثالثة أنواع من الشروط -وباَّلل التوفيق-فأقول 

للوجوب  شروطا، والثاني:شروط للصحة والوجوب معً النوع األول: 
 : للصحة فقط.شروط قط، والثالثف

 ا وتنحصر في ثالثة:النوع األول شروط الصحة والوجوب معً 

 .(1)منها شرط متفق عليه وهو: دخول الوقت

 :فهو كما يلي أما المختلف فيه

اشترطه الحنفية، وهو أن يكون المكان الذي تقام فيه الشرط األول:  -
 ،و قاض إلقامة الحدودأن يكون فيه سلطان أعندهم حد المصر و مصًرا،

 .(2)اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهمأن أهل هذه القرية بحيث لو و

وهو العزم على اإلقامة بنية التأبيد أما المالكية فاشترطوا استيطان بلد  
 .(3)أو أخصاص، وهو البيت من قصب ونحوه

معة ة مجتينم في أبيشترط لصحة الجمعة أن تقا ":أما الشافعية فقد قالوا 
                                                

م، 1993-هـ1414 -بيروت -ط: دار المعرفة  2/24للسرخسي  وطالمبس يراجع:( 1)
 4/509المجموع شرح المهذب  ،1/372الشرح الكبير للدردير 

 23/  2المبسوط  يراجع:( 2)
  1/373الشرح الكبير للدردير يراجع:( 3)
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 .(1)"ا من تنعقد بهم الجمعةوصيفً  يستوطنها شتاءً 

: أن سكان القرى التي ال تتبع المصر والذي يترتب على هذا الخالف 
أما عند الحنفية فال تصح إقامتها  -عند الجمهور-يجب عليهم إقامة الجمعة

 يرة بالقرب منهم.ويجب عليهم االنتقال إلى بلدة كبمنهم 

 .سلطان أو حضورهإذن ال الشرط الثاني: -

 ،وال يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان قال ابن عبد البر: 
وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت اإلمام أو  ،وأن ذلك سنة مسنونة

مالك  عندو ،اا أربعً حنيفة يصلون ظهرً عند القتله أو عزله والجمعة قد جاءت ف
 .(2)بة ويجزيهموأحمد يصلي بهم بعضهم بخطوالشافعي 

 وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط حينئٍذ على مذهبين: 

:اشترط الحنفية، إذن السلطان بذلك، أو حضوره، أو المذهب األول
 .(3)حضور نائب رسمي عنه

 لكية والشافعية والحنابلة إلىالمذهب الثاني:ذهب الجمهور من الما
ا مما ة أو وجوبها شيئً عدم اشتراط إذن السلطان، فلم يشترطوا لصحة الجمع

لكن يستحب استئذانه عند المالكية ، ا أو إنابةا أو حضورً يتعلق بالسلطان، إذنً 
                                                

 4/501المجموع شرح المهذب  يراجع:( 1)
ط: وزارة  10/288 البن عبد البر انيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألس يراجع:( 2)

أحمد العلوي، محمد عبد بن  ت:مصطفى-المغرب-عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية
 بتصرف.الكبير البكري.

 25/ 2المبسوط  يراجع:( 3)
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 .(1)والشافعية

 األدلة:
 أدلة المذهب األول:

 استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

ِفي َحَياِتي أَْو  -يعني الجمعة-َتَرَكَها َفَمنْ  »--حديث جابر  -1
َلُه ِإَماٌم َعاِدٌل أَْو َجاِئٌر، اْسِتْخَفاًفا ِبَها، أَْو ُجُحوًدا َلَها، َفاَل َجَمَع َبْعِدي، وَ 

ُ َلُه َشْمَلهُ  اإلمام إللحاقه  -  -فقد شرط رسول اهلل  (2)«اَّلله
 .(3)الوعيد بتارك الجمعة

دَقات َواْلُحُدود َواْلجم»وفي األثر  -2  . (4)«َعاتأَربع ِإَلى اْلُواَلة اْلَفْيء َوالصه
                                                

المجموع شرح المهذب  ،1/384الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي  يراجع:( 1)
 -ط: دار المؤيد  150ص للبهوتي الحنبلي لمستقنعالروض المربع شرح زاد ا ،4/583

 .مؤسسة الرسالة
أخرجه: اإلمام ابن ماجه في سننه/أبواب إقامة الصالة والسنة فيها/باب: فرض الجمعة ( 2)

قال اإلمام الذهبي في المهذب في اختصار السنن ، (1081حديث:) 183 ،2/182
بن  عبد اهلل :م2001 -هـ 1422: دار الوطن للنشر 1ط (4959حديث:) 3/1103الكبير

محمد العدوي منكر الحديث ال يتابع في حديثه، قاله البخاري. قلت: الخبر ال يصح من 
 أ.هـ. وجوه.

 25/ 2المبسوط  يراجع:( 3)
َداَية َكَما َرفعه الُمَصنِّف َوُهَو ف ي  "قال اإلمام الزيلعي: (4) يب َوَرفعه َصاحب اْله  قلت َغر 

ْقه  يراجع: تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في  ."َمْوُقوف َعَلى اْبن عمرَغالب كتب اْلف 
لإلمام نصب الراية ألحاديث الهداية  ،25/ 4تفسير الكشاف للزمخشري لإلمام الزيلعي 

═ 
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شترط السلطان ألداء صالة الجمعة ألدى ذلك استدلوا أيًضا بأنه لو لم يُ و -3
بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم  ؛ فقد يسبقإلى الفتنة
 .(1)بين المصلينالفتنة  فتحدثتفوت على غيرهم ومن ثم 

غير ال يلزم من إقامة صالة الجمعة بإذن السلطان بطالنها ب نوقش هذا: 
 .(2)إذنه، وال نسلم بحدوث فتنة

 :الثاني أدلة المذهب

على أن إذن  -من المالكية والشافعية والحنابلة-استدل جمهور الفقهاء 
 السلطان ليس شرطًا في صحة الجمعة بما يلي:

أَِبي طَاِلٍب بن  ثُمه َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع َعِلي ِ  :أَبي ُعَبْيٍد َقاَل  عنما روي  -1
 .(3)«َفَصلهى ثُمه اْنَصَرَف َفَخَطَب »اُن َمْحُصوٌر َفَجاءَ َوُعْثمَ 

وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ولم ينكره أحد والعيد والجمعة  

                                                
═ 

: مؤسسة الريان للطباعة 1ط 3/326بغية األلمعي في تخريج الزيلعي  ةمع حاشيالزيلعي 
م 1997هـ/1418السعودية  -جدة  -للثقافة اإلسالمية لبنان/ دار القبلة-بيروت  -والنشر 

 ت: محمد عوامة.
 1/261بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،25/ 2المبسوط  يراجع:( 1)
 4/584المجموع شرح المهذب  يراجع:( 2)
اإلمام البيهقي في السنن الكبرى/كتاب:الصالة/  ،1/179اإلمام مالك في الموطأ :( أخرجه3)

 -: دار الكتب العلمية، بيروت 3ط (.5310حديث:) 3/176بغير أمر الوالي باب:الصالة 
 م ت: محمد عبد القادر عطا.2003 -هـ 1424لبنان 
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 .(1)سواء في هذا المعنى

2-  ِ اَن بن  ِخَياٍر، أَنهُه َدَخَل َعَلى ُعْثَمانَ بن  َعِدي ِ بن  َعْن ُعَبْيِد اَّلله ، َعفه
ٍة، َوَنَزَل ِبَك َما َنَرى، َويَُصل ِي َلَنا  -َوُهَو َمْحُصوٌر  - َفَقاَل: ِإنهَك ِإَماُم َعامه

ُج؟ َفَقاَل:  الَُة أَْحَسُن َما َيْعَمُل النهاُس، َفِإَذا أَْحَسَن »ِإَماُم ِفْتنٍَة، َوَنَتَحره الصه
 .(2)«النهاُس، َفأَْحِسْن َمَعُهْم، َوِإَذا أََساُءوا َفاْجَتِنْب ِإَساَءتَُهمْ 

ال  -تعالى-؛ ألنه فرض هلل (3)وبالقياس على اإلمامة في سائر الصلوات -3
 .(4)يختص بفعل اإلمام فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات

 الرأي الراجح:
هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط إذن السلطان في  

، كما يتضح صحة صالة الجمعة، وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها عن المناقشة
من نقل مذهب السادة الحنفية أن اشتراطهم إلذن اإلمام في صحة الجمعة 
قاصر على ظروف معينة من موت اإلمام أو قتله أو عزله، بمعنى إذا حدث 
ذلك فإنها تصَلى ظهًرا، أما في الظروف العادية فال يشترطون ذلك شأنهم 

ا ال ينطبق على كما وضح ابن عبد البر، وهذا م ،شأن جمهور الفقهاء

                                                

ط: دار الكتب العلمية، المجموع شرح المهذب  1/220المهذب للشيرازي  يراجع:( 1)
4/584 

 1/141والمبتدع اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:األذان/باب:إمامة المفتون  :( أخرجه2)
 (.695حديث:)

 4/584المجموع شرح المهذب  يراجع:( 3)
 1/220المهذب للشيرازي  يراجع:( 4)
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 .))وباء كورونا(( األحداث التي نعيشها في هذا الوباء

-كما قال العالمة الشيخ ابن عرفة الدسوقيوحاصل فقه المسألة  
 ا منه أن اإلمام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادً  -تعالى

ولو طاعته وال تحل مخالفته فتجب بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة، 
 ذلك جوًرا منها، وإن كان أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزئهم ويعيدونها أبدً 

فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإال لم تجز لهم مخالفته ولكن إذا 
 .(1)وقع ونزل أجزأتهم

 النوع الثاني من الشروط وهي:

 شروط الوجوب فقط:

اعتبار الشروط وذلك بعد  خمسة أمور،تتلخص جملة هذه الشروط في 
 التي تتوقف عليها أهلية التكليف بصورة عامة، من عقل وبلوغ:

 وهذه الشروط هي: 

سالمة المصلي من و الحريةو الصحةو الذكورةو اإلقامة أو االستيطان
 .(2)العاهات المقعدة، أو المتعبة له في الخروج إلى صالة الجمعة

                                                

 1/384حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  يراجع:( 1)
رد المحتار على الدر المختار)حاشية ابن  ،23 ،2/22يراجع:المبسوط للسرخسي ( 2)

بداية المجتهد ونهاية  م،1992 -هـ 1412بيروت -: دار الفكر2ط 2/153عابدين( 
 ،م2004 -هـ 1425 القاهرة -دار الحديث ط: 1/169 البن رشد الحفيد المقتصد

المغني البن قدامة  ،538، 1/537، مغني المحتاج 391 :1/379الشرح الكبير للدردير
، ط: دار الكتب العلمية 2/22 للبهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن اإلقناع 2/253

═ 
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 شروط الصحة فقط:

 وهي أربعة شروط:

  :األول

ِ﴾ ﴿بة من شرائط الجمعة لظاهر قوله تعالىالخط   َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اَّلله
 .(1)[ يعني الخطبة، واألمر بالسعي دليل على وجوبها9]الجمعة: 

 الثاني: الجماعة:

﴿َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر لظاهر قوله تعالى الجمعة والجماعة من شرائط 
﴾ِ  .(2)[9]الجمعة: اَّلله

 مذاهب: أربعةعدد الذي تنعقد به الجمعة إلى الواختلف الفقهاء في  

 المذهب األول:

أقلها ثالثة رجال ولو غير الثالثة الذين  --قال أبو حنيفة  
اثنان سوى  --وقال أبو يوسف  حضروا الخطبة سوى اإلمام

 .(3)اإلمام

                                                
═ 

 148وض المربع شرح زاد المستقنع صالر
 2/224المغني البن قدامة  ،2/24يراجع:المبسوط للسرخسي ( 1)
مغني المحتاج  ،2/76شرح مختصر خليل للخرشي ، 2/24يراجع:المبسوط للسرخسي ( 2)

 151الروض المربع شرح زاد المستقنع ص ،1/545إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين )رد  ،2/24خسي المبسوط للسر يراجع:( 3)

 .م1992 -هـ 1412 بيروت-دار الفكر:2ط 2/151المحتار( 
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 المذهب الثاني:

 لصالتها وسماع ذهب المالكية إلى اشتراط حضور اثني عشر رجاًل  
طبتين ويشترط أن يكونوا من أهل البلد، وأن يكونوا باقين مع اإلمام من الخ

 .(1)أول الخطبة إلى السالم من صالتها

  المذهب الثالث:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط أال يقل المجمعون عن أربعين 
 . (2) تجب في حقهم الجمعةرجاًل 

 :المذهب الرابع

 .(3)قد برجلينذهب اإلمام ابن حزم إلى أنها تنع

 األدلة

 :أدلة المذهب األول

 استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

َفاْسَعْوا ِإَلى  ﴿-أنه ال بد من الذاكر وهو الخطيب وثالثة سواه بنص  

                                                

م، الشرح 1992 -هـ 1412: دار الفكر 3ط 2/162يراجع:مواهب الجليل للحطاب ( 1)
ط: دار  1/497الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي  ،377 ،1/376الكبير للدردير

 رف.المعا
 2/244المغني البن قدامة  ،4/502يراجع: المجموع شرح المهذب ( 2)
 بيروت. -ط: دار الفكر  3/248يراجع: المحلى البن حزم ( 3)
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﴾ِ  .(1)-[9]الجمعة:  ِذْكِر اَّلله

 ؛واالثنان يسعون ،واإلمام ،وهو المؤذن ،اوذاكرً  ،اوهذا يقتضي مناديً  
ثم ما دون الثالث ليس بجمع متفق  ،فاسعوا ال يتناول إال المثنى :لهألن قو
 .(2)عليه

 أبي يوسف:اإلمام دليل 

وفي الجماعة  ،أن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم اإلمام عليهما 
  .(3)وذلك يتحقق بالمثنى ،معنى االجتماع

 نوقش هذا من قبل الحنابلة:

أي فيما ال مدخل له فيه، فإن فأما الثالثة واألربعة فتحكم بالر 
ا فيه، التقديرات بابها التوقيف، فال مدخل للرأي فيها، ولو كان الجمع كافيً 

 .(4)الكتفي باالثنين، فإن الجماعة تنعقد بهما

 ونوقش أيًضا:

، وهذا يستدعي وجود من يمكنه اإلقامة، اإلقامة الجمعة طومن شر 
 .(5)وهو ما ال يتحقق بالعدد القليل
                                                

  2/151الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(  يراجع:( 1)
  2/24يراجع:المبسوط للسرخسي ( 2)
  2/24يراجع:المبسوط للسرخسي ( 3)
 2/244يراجع: المغني البن قدامة ( 4)
: دار ابن 1ط 1/322 للقاضي عبد الوهاب يراجع: اإلشراف على نكت مسائل الخالف( 5)

 طاهر.بن  م ت: الحبيب1999 -هـ 1420حزم 
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 :المذهب الثانيأدلة 

 استدل المالكية على ما ذهبوا إليه من أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجاًل 
 بما يأتي:

ي َمَع النهِبي ِ بن  َعْن َجاِبرُ  
ِ، َقاَل: " َبْينََما َنْحُن نَُصل ِ  َعْبِد اَّلله
 ِقَي َمَع النهِبي ِ ِإْذ أَْقَبَلْت ِعيٌر َتْحِمُل طََعاًما، َفاْلَتَفتُوا ِإَلْيَها َحتهى َما بَ 

و﴿ِإاله اْثَنا َعَشَر َرُجاًل، َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  ا ِإَلْيَها َوِإَذا َرأَْوا ِتَجاَرًة أَْو َلْهًوا اْنَفضُّ
 .(1)[ " 11]الجمعة:  َوَتَرُكوَك َقاِئًم﴾

 .(2)وما يشترط لالبتداء يشترط لالستدامة 

 نوقش هذا:

فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا بأنه يحتمل أنهم عادوا  
 .(3)قبل طول الفصل

 :أدلة المذهب الثالث

 استدل الشافعية والحنابلة على ما ذهبوا إليه بما يأتي:
                                                

َذا َنَفَر النَاُس َعن   متفق عليه:أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:الجمعة/ (1) َباٌب: إ 
َمام  ف ي َصالَ  َي َجائ َزٌة اإل  َمام  َوَمْن َبق  ، َفَصالَُة اإل  (، اإلمام 936):حديث 2/13ة  الُجُمَعة 

وا  َذا َرأَْوا ت َجاَرًة أَْو َلْهًوا اْنَفض  مسلم في صحيحه/كتاب:الجمعة/ َباٌب ف ي َقْول ه  َتَعاَلى: }َوإ 
َلْيَها َوَتَرُكوَك َقائ ًما{ ]الجمعة:   (.863) حديث: 2/590[ 11إ 

 2/244المغني البن قدامة  ،1/322اإلشراف على نكت مسائل الخالف  يراجع:( 2)
كشاف  ،2/244، المغني البن قدامة 505 ،4/504المجموع شرح المهذب  يراجع:( 3)

 2/29القناع عن متن اإلقناع 
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ْحَمنِ  -1 َماِلٍك، َوَكاَن َقائَِد أَِبيِه َبْعَد َما َذَهَب َبَصُرُه، بن  َكْعِب بن  َعْن َعْبِد الره
َم مَ بن  َعْن أَِبيِه َكْعِب  َداَء َيْوَم اْلُجُمَعِة َتَرحه اِلٍك، أَنهُه َكاَن ِإَذا َسِمَع الن ِ

ْمَت أِلَْسَعدَ بن  أِلَْسَعدَ  َداَء َتَرحه ُزَراَرَة، بن  ُزَراَرَة، َفُقْلُت َلُه: ِإَذا َسِمْعَت الن ِ
ةِ  َع ِبَنا ِفي َهْزِم النهِبيِت ِمْن َحره ُل َمْن َجمه َبِني َبَياَضَة ِفي  َقاَل: " أِلَنهُه أَوه

"، ُقْلُت: َكْم أَْنتُْم َيْوَمِئٍذ، َقاَل: اُل َلُه: َنِقيُع اْلَخَضَماِت َنِقيٍع، يُقَ 
 .(1)«أَْرَبُعونَ »

أن يقال أجمعت األمة على اشتراط العدد واألصل  ":وجه الداللة منه
ن الظهر فال تصح الجمعة إال بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعي

  .(2)"فال يجوز بأقل منه إال بدليل صريح

 (3)«َوَصلُّوا َكَما َرأَْيتُُموِني أَُصل ِي»قال: --أن النبي وثبت  -2

 .(4)ولم تثبت صالته لها بأقل من أربعين 

                                                

 2/296اإلمام أبو داود في سننه/كتاب:الصالة/باب:الجمعة في القرى  أخرجه:( 1)
إلمام ابن ماجه في سننه/أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها/باب:فرض (، ا1069حديث:)
-(، اإلمام ابن حبان في صحيحه/كتاب:إخباره 1082حديث:) 2/183الجمعة 
- أََن أَْسَعدَ / عن مناقب الصحابة ْكُر اْلَبَيان  ب  ي َجَمَع أََوَل بن  ذ  ُزَراَرَة ُهَو الَذ 

يَنة    -هـ1414بيروت  -: مؤسسة الرسالة 2ط (7013حديث:) 15/477ُجُمَعٍة ب اْلَمد 
 2/139.قال اإلمام ابن حجر في التلخيص الحبير ،م ت: شعيب األرنؤوط1993

ْسَناُدُه َحَسٌن. ،م1989هـ. 1419 :دار الكتب العلمية1ط   َوإ 
 2/28كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،4/504المجموع شرح المهذب  يراجع:( 2)
 .تخريجهسبق  الحديث( 3)
  4/504المجموع شرح المهذب  يراجع:( 4)
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 3-  ِ ِ ثاََلثٍَة ِإَماًما، َوِفي كُل  نهُة أَنه ِفي ُكل  َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر َقاَل: " َمَضِت السُّ
 .(1)"ى، َوَذِلَك أَنهُهْم َجَماَعةٌ أَْرَبِعيَن َفَما َفْوَق َذِلَك ُجُمَعةٌ، َوِفْطٌر، َوأَْضحَ 

 -رسول اهلل  وقول الصحابي: مضت السنة. ينصرف إلى سنة 
-(2). 

 :فقالوا رد الحنفية على الشافعية والحنابلة في اشتراطهم أربعين رجاًل 

م الجمعة بالحديبية مع اثني عشر بن عمير أقااوهذا فاسد. فإن مصعب  
 .(3)زرارة أقامها بتسعة عشر رجاًل بن   وأسعدرجاًل 

 -وقال اإلمام ابن حزم: وال حجة له في هذا؛ ألن رسول اهلل  
 - (4)لم يقل: إنه ال تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد. 

                                                

 307 ،2/306اإلمام الدارقطني في سننه/كتاب:الجمعة/ ذكر العدد في الجمعة  أخرجه:( 1)
م، اإلمام البيهقي 2004 -هـ 1424 لبنان -مؤسسة الرسالة، بيروت :1ط (1579حديث:)

يَن إ   ُم في السنن الكبرى/كتاب:الجمعة/َباُب اْلَعَدد  الَذ  َذا َكانُوا ف ي َقْرَيٍة َوَجَبْت َعَلْيه 
يٌف.أ.هـ.  (، وقال:5607حديث:) 3/253اْلُجُمَعُة  ، َوُهَو َضع  ي 

يز  اْلُقَرش  َتَفَرَد ب ه  َعْبُد اْلَعز 
ْب َعَلى  2/137وقال اإلمام ابن حجر في التلخيص الحبير  يز  َقاَل أَْحَمُد اْضر  َوَعْبُد اْلَعز 

يث ه  َفإ   يث  َحد  ي  ُمْنَكُر اْلَحد 
َقٍة َوَقاَل الَداَرُقْطن  ي  َلْيَس ب ث 

ٌب أَْو َمْوُضوَعٌة َوَقاَل النََسائ  نََها َكذ 
. ْثل ه  يُث اَل ُيْحَتج  ب م  ي  َهَذا اْلَحد 

َباَن اَل َيُجوُز أَْن يُْحَتَج ب ه  َوَقاَل اْلَبْيَهق   َوَقاَل اْبُن ح 
 2/244بن قدامة يراجع: المغني ال( 2)
  2/25يراجع:المبسوط للسرخسي ( 3)
  3/250يراجع:المحلى البن حزم ( 4)
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 :أدلة المذهب الرابع

 بما يأتي: استدل اإلمام ابن حزم على أن الجمعة تنعقد برجلين

الُحَوْيِرِث، َقاَل: اْنَصَرْفُت ِمْن ِعْنِد النهِبي ِ بن  َماِلِك حديث  
 :ُكَما أَْكَبُرُكَما»، َفَقاَل َلَنا أََنا َوَصاِحٍب ِلي َنا، َوأَِقيَما َوْلَيُؤمه . (1)«أَذ ِ

ْثَنْين  ُحْكَم اْلَجَماَعة  ف ي الَص  -َعَلْيه  الَساَلُم  -َفَجَعَل   .(2)اَلة  ل ال 

 الرأي الراجح:
في العدد الذي يشترط النعقاد وأدلتهم وبعد ذكر مذاهب الفقهاء  
أن الرأي الراجح ما  -واهلل أعلم-والمناقشة والترجيح يتضح لي ،الجمعة

 وذلك لما يأتي: ،ذهب إليه اإلمام ابن حزم

 ليس مع من اشترط عدًدا النعقاد الجمعة دليل صريح في ذلك. -1

والحاصل أن صالة الجماعة قد صحت بواحد مع  الشوكاني:إلمام اقال  -2
شروطًا من اشترط وعلى صالة الجمعة هي صالة من الصلوات اإلمام و
.وإثبات شروط الدليل وال دليلب أن يأتيالجماعة صالة على زائدة 

ل على اهلل زائدة ال دليل عليها يعد من قبيل المجازفة والجرأة ، وتقوِّ
؛ فالجمعة تنعقد بما تنعقد -على رسولهو -سبحانه-عليه

                                                

 4/28أخرجه: اإلمام البخاري في صحيحه/كتاب:الجهاد والسير/باب:سفر االثنين ( 1)
اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب:المساجد ومواضع الصالة/باب:من  ،(2848حديث:)

 (.674) حديث: 1/466أحق باإلمامة 
  3/251يراجع: المحلى البن حزم ( 2)
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 .(1)به سائر الجماعات

واشترط الحنفية أن يكون  الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة:
المكان الذي تؤدى فيه الجمعة مأذوًنا فيه بإذن عام يستلزم االشتهار، وذلك 

 .(2)ع المسلمينبأن يكون مفتوًحا لجمي

 .(3)االمصر الواحد مطلقً  أن ال تتعدد الجمعة في الشرط الرابع:

إذا اجتمعوا في  -واعلم أن خشية الفتنة بين القوم  ":قال المالكية 
، ف شخص وحده فهو من األعذارتبيح التعدد كالضيق، وأما خو -مسجد 
 .(4)"ا أو يأخذ معه جماعةحدث له مسجدً وال يُ 

 .(5)، وهو شرط عند المالكية فقطالشرط الخامس:الجامع

المذكورة في المذاهب الفقهية قال عنها اإلمام ابن رشد وهذه الشروط  
 الحفيد:

                                                

: دار 1ط 182صلإلمام الشوكاني يراجع: السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ( 1)
 بتصرف كبير.ابن حزم.

 1/269يراجع: بدائع الصنائع ( 2)
، الشرح 145 ،2/144رد المحتار على الدر المختار ،1/261بدائع الصنائع يراجع: (3)

اإلنصاف في  ،4/586المجموع للنووي  ،1/500ع حاشية الصاوي الصغير للدردير م
بدون  -: دار إحياء التراث العربي2ط 2/400ف للمرداويمعرفة الراجح من الخال

 تاريخ.
  ط:دار المعارف.بدون. 1/501حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير  يراجع: (4)
الشرح الصغير  ،374 ،1/373ي يراجع: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق (5)

  1/500للدردير مع حاشية الصاوي 
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والسبب في اختالفهم في اشتراط األحوال واألفعال المقترنة بها، هو  
 من هنااسبة ألفعال الصالة من بعض، وكون بعض تلك األحوال أشد من

ا في ولم ير مالك المصر وال السلطان شرطً  اتفقوا على اشتراط الجماعة
، حتى لقد تهبمناسلالمسجد  اشترطونه غير مناسب ألحوال الصالة وكل ؛ذلك

اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم ال؟ وهل من 
شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم ال؟ وهذا كله تعمق في هذا الباب ودين 

 .(1)اهلل يسر

أعود إلى  ،هيةوبعد ذكر هذه الشروط وتفصيلها في المذاهب الفق ؛هذا 
ذكر مسألتنا أال وهي حكم إقامة الجمعة في البيوت بسبب وباء كورونا، وهذه 

 المسألة قد اختلف فيها المعاصرون على رأيين:

وال في المساجد  ،:عدم صحة إقامة الجمعة في البيوتالرأي األول
، وقالوا:إنها تصلى في البيت ظهًرا أربع ركعات.وهو ما بسبب هذا الوباء

، وأفتى به كثير من العلماء في العالم (2)هيئة كبار العلماء في مصر ت بهأفت
 الدول اإلسالمية. -إن لم يكن جميع- أكثرقه وطبَ  ،اإلسالمي

جواز إقامة الجمعة في البيوت بثالثة رجال، وهو ما أفتى  الرأي الثاني:
إمكانية أن ا إلى إنه ال يحل تعطيل المساجد، الفتً  ، وقال:ولد الددو به الشيخ

                                                

 بتصرف. 1/170يراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد  (1)
بيان هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف لألمة اإلسالمية بشأن فيروس ))كورونا((  (2)

 8زء م الج2020مارس/أبريل  -هـ1441المستجد. يراجع:مجلة األزهر عدد:شعبان 
 1372 ،1371ص 93لسنة 
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ا من الضرر عند االنتشار السريع والفادح تنتقص جماعة المسجد "خوفً 
 .(1)للوباء"

 أدلة الرأي األول:

أن الدليل على مشروعَية تعطيل  بمصر أوضحت هيئة كبار العلماء 
 صالة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تالفًيا النتشار الوباء:

ِنِه ِفي َيْوٍم َمِطيٍر: ِإَذا  قالاٍس َعبه  اْبن أن »ما روي في الصحيحين: -1 ِلُمَؤذ ِ
الَِة، ُقْل:  ، َفالَ َتُقْل َحيه َعَلى الصه

ِ ًدا َرُسوُل اَّلله َصلُّوا »ُقْلَت أَْشَهُد أَنه ُمَحمه
، َفَكأَنه النهاَس اْسَتْنَكُروا، َقاَل: َفَعَلُه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمن ِي، ِإنه «ِفي بُُيوتُِكمْ 

يِن الُجمْ  َعَة َعْزَمٌة َوِإن ِي َكِرْهُت أَْن أُْحِرَجُكْم َفَتْمُشوَن ِفي الط ِ
َحِض   .(2)«َوالده

وأضافت: فقد دل الحديث على األمر بترك الجماعات تفادًيا للمشقة  
الحاصلة بسبب المطر، وال شك أن خطر الفيروس أعظم من مشَقة الذهاب 

ص بترك صالة  الجمعة في المساجد عند حلول للصالة مع المطر، فالترخ 
الوباء، ووقوعه أمر شرعي وُمسَلم به عقاًل وفقًها، والبديل الشرعي عنها أربع 

 .(3)ركعات ظهًرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم

                                                

 https://alakhbar.info/?q=node/23992 يراجع: (1)
  .3796سبق تخريجه ص حديثال( 2)
بيان هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف لألمة اإلسالمية بشأن فيروس ))كورونا((  (3)

 8م الجزء 2020/أبريل مارس -هـ1441المستجد. يراجع:مجلة األزهر عدد:شعبان 
 1372 ،1371ص 93لسنة 
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وأشارت هيئة كبار العلماء إلى أن الفقهاء قد انتهوا إلى أَن الخوف على -2
بيح ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما رواه النفس أو المال أو األهل أعذاٌر تُ 

: --من قول النبي  --عن ابن عباس داود أبو
، َقالُوا: َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل: «َمْن َسِمَع المناِدَي َفَلْم َيْمَنْعُه ِمَن ات َِباِعِه، ُعْذرٌ »
اَلُة الهِتي َصلهى»  .(1)«َخْوٌف أَْو َمَرٌض، َلْم تُْقَبْل ِمْنُه الصه

َمن له رائحة كريهة تُؤذي الناس أن  --وقد نهى النبي  -3
 هفي صحيح بخاريال أخرجيُصلي في المسجد؛ منًعا لإلضرار بالناس، 

ِ بن  َجاِبر عن َقاَل: " َمْن أََكَل  أَنه النهِبيه  --َعْبِد اَّلله
َوْلَيْقُعْد ِفي  -َنا ِجدَ أَْو َقاَل: َفْلَيْعَتِزْل َمْس  -ثُوًما أَْو َبَصاًل، َفْلَيْعَتِزْلَنا 

وما ورد في الحديث ضرٌر محدود، سرعان ما يزول بالفراغ من  .(2)"َبْيِتهِ 
الصالة، فما بالنا بوباٍء َيسُهل انتشاره! ويتسَبب في حدوث كارثٍة قد 

 تخرج عن حدِّ  السيطرة عليها، ونعوذ باهلل من ذلك.

الخوف اآلن حاصٌل أن  هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف وأوضحت 
بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقَوة فتكه، وعدم الوصول إلى عالج ناجع له 

 حتى اآلن، ومن ثََم فالمسلُم معذوٌر في التخل ف عن الجمعة أو الجماعة.

وقالت الهيئة: وعليه: فتنتهي هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف إلى  

                                                

 1/413:اإلمام أبو داود في سننه/كتاب: الصالة/باب:التشديد في ترك الجماعة ( أخرجه1)
سبل السالم  ،2/76التلخيص الحبير  (، وإسناده ضعيف يراجع:5029) حديث:
 ط: دار الحديث.  1/361إسماعيل الصنعانيبن  لمحمد

 .3794صالحديث سبق تخريجه ( 2)
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ع ألداء صالة الجمعة أو القول بأنه يجوز شرًعا للدولة متى رأ ت أن التجم 
ي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا  .(1)الجماعة سوف يُؤدِّ 

 أدلة الرأي الثاني:

استدل الشيخ ولد الددو على جواز إقامة الجمعة في البيوت بثالثة 
 بما يأتي: رجال،

: َرُسوُل اَّلِل ، َقاَل: َقاَل --َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ِ  -1
َماَمِة أَْقَرُؤُهمْ » ُهْم ِباإْلِ ُهْم أََحُدُهْم، َوأََحقُّ  .(2)«ِإَذا َكانُوا ثاََلثًَة َفْلَيُؤمه

قال: هذا عام في الجمعة وفي غيرها، ال مخصص له من الشرع. قال: و 
وهو أرجح شيء في األمر، فالذين يشترطون أربعين أو اثني عشر باقين 

فهم دليل قوي يمكن الركون إليه، ولم يرد عن النبي لسالمها ال يسع
  قول فيه تحديد عدد للجماعة غير هذا الحديث، وهذا الحديث

 ا للمالكية.فيه ذكر الثالثة، وال يشترط لها المسجد الجامع على الراجح، خالفً 

إال في حال الضرورة، وهو حال انتشار  العمل بهذه الفتوى ال يحلِّ  -2
 ا من أحكام الضرورة.الوباء؛ ألن هذ

صالتها في البيوت والمكاتب اقتداء باإلمام في المسجد وقال بجواز  -3
لمن نقلت إليهم بالمذياع أو التلفزيون أو غيرهما، ثم علل ذلك بأن 

                                                

بيان هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف لألمة اإلسالمية بشأن فيروس ))كورونا((  (1)
 1372 ،1371ص -هـ1441المستجد. يراجع:مجلة األزهر عدد:شعبان 

أخرجه:اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب:المساجد ومواضع الصالة/باب:من أحق  (2)
 (.672ث:)حدي 1/464باإلمامة 
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 .منعهم من دخول المسجد يبيح صالتها في الطرق المتصلة

ٍر الَحاف ُظ:َسم  بن  َحَسن  بن  َقاَل الُحَسْينُ   -4 َي ُمَهاج  ْهر  ْعُت أََبا ُمْصَعٍب الز 
ل ه  ف ي َجَماَعٍة  د  يَُصل ِّي ف ي َمْنز  ه  َعن  الَمْسج  َيُقْوُل: "َكاَن َمال ٌك َبْعَد َتَخل ف 

، َوَكاَن يَُصل ِّي َصالََة  ل ه  وحدهيَُصل وَن ب َصالَت ه   .(2()1)"الُجُمَعة  ف ي َمْنز 

تى به الشيخ ولد الددو، يؤخذ ما أف بأن ويمكن أن يناقش هذا الكالم 
عليه  ردِّ يُ كما عليه أنه أجاز صالة الجمعة في البيوت، وهذا لم يقل به أحد، 

( بأنه في منزله وحده صالة الجمعةيَُصل ِّي وكان بما نقله هو عن اإلمام مالك)
كما كان  ،لو كانت الجمعة مشروعة في البيت لصالها اإلمام مالك معهم

وكان يَُصل ِّي صالة الجمعة في منزله ):ال يفهم من قولهيصلي بهم الجماعة، و
لصالة الجمعة الشيخ ولد الددو  ةا ركعتين.أما إجاز( أنه كان يصليهوحده

خلف المذياع أو التلفزيون، فهو رأي شاذ، لم يقل به أحد من العلماء، كما 
اعة وشروط صالة الجم ،أنه يتنافى مع الهيئة الكاملة للصالة ولمتابعة اإلمام

 .(3)«َوَصلُّوا َكَما َرأَْيتُُموِني أَُصل ِي» وفي الحديث

 الرأي الراجح:
أن الراجح هو  -واهلل أعلم -وبعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح لي 

ما أفتت به هيئة كبار العلماء من الوقف المؤقت لصالة الجمعة خوف انتشار 

                                                

هـ / 1405 مؤسسة الرسالة :3ط 8/114سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي  يراجع: (1)
 م1985

 https://alakhbar.info/?q=node ،https://ar.islamway.net/fatwa يراجع: (2)
 سبق تخريجه. الحديث( 3)
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والتمريض، بل وخوف  الوباء؛ فإن من أعذار ترك الجماعة والجمعة المرض
من  --عباسبن  عبد اَّللسيدنا داود عن  أبواإلمام روى  فقد المرض

، «َمْن َسِمَع المناِدَي َفَلْم َيْمَنْعُه ِمَن ات َِباِعِه، ُعْذرٌ »:--قول النبي 
اَلُة الهِتي»َقالُوا: َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل:   .(1)«َصلهى َخْوٌف أَْو َمَرٌض، َلْم تُْقَبْل ِمْنُه الصه

ونَص الفقهاء على أن الخوف من حدوث المرض من األعذار التي  
 .(2)تبيح التخلف عن الجمعة والجماعات

َم أنه مصاب ب  َع من دخول المسجد  هذا الفيروسومن ُعل  بل ومن -ُمن 
الفقهاء على منع المجذوم  حتى ال يتأذى به الناس، وقد نَص -مخالطة الناس

وهذا المنع  .(3)يل الوجوب خشية ضرره على الناسمن المسجد على سب
 بسبب الضرر الذي يلحق الناس بمخالطته.

بما إذا  -أعنى منع الجمعة والجماعات-د هذاقيَ لكن ينبغي أن يُ  أقول: 
منعنا خروج الناس وازدحامهم في وسائل المواصالت واألسواق، ال أن نبدأ 

دحام أو نحد منه في منع االزبالمساجد ونعطل الصلوات، في حين أننا لم ن
، وكون هذا المنع ليس من شأن العلماء واختصاصهم ال يمنع سائر األمكنة

 من تأثيره على الحكم الشرعي للمسألة.

                                                

  .3813الحديث سبق تخريجه ص( 1)
 2/300صاف في معرفة الراجح من الخالف اإلن يراجع: (2)
ط: دار  1/215لزكريا األنصاري  أسنى المطالب في شرح روض الطالب يراجع: (3)

: المكتبة ط 1/212حجر الهيتمي البن  الفتاوى الفقهية الكبرى، الكتاب اإلسالمي
 .اإلسالمية
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وهو جواز صالة  ،بمذهب اإلمام أبي حنيفة هنا أن نأخذ ومن الممكن 
مام كما الجمعة بأربعة أفراد في المسجد وهم اإلمام وثالثة معه، أو ثالثة باإل

هو مذهب أبي يوسف، وهم مثاًل اإلمام واثنان معه من القائمين على العمل 
أو بمذهب اإلمام ابن حزم، ويستأذن الحاكم في هذا، حتى ال  ،في المسجد

تعطل المساجد، كما أن القصد عند الحنفية من اشتراط إذن السلطان خوف 
 .-وهلل الحمد-الفتن، وال فتنة هناحدوث 

 أعلى وأعلم. -سبحانه تعالى- هذا واهلل 

 تعطيل شعرية احلج ومنع العمرة. :لثالفرع الثا
، وقد واألرواح الحج والعمرة من الشعائر التي تحيا بها القلوب 

عندما  -عليه السالم-دعاء الخليل إبراهيم  -تبارك وتعالى-استجاب المولى
 .(37سورة إبراهيم اآلية) ﴾ ْم.....َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النهاِس َتْهِوي ِإَلْيهِ ﴿ :قال

الحج على من استطاع إليه سبياًل مرة واحدة في  --وقد فرض اهلل 
ِ َعَلى النهاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبياًل...﴿-تعالى-قال  (1)العمر  ﴾َوَّلِله

نَا َرُسوُل اَّللِ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َخَطبَ  وفي الحديث(، 97آل عمران)
 :وا»، َفَقاَل ، َفُحجُّ ، َفَقاَل «أَيَُّها النهاُس َقْد َفَرَض اَّللُ َعَلْيُكُم اْلَحجه

َرُجٌل: أَُكله َعاٍم َيا َرُسوَل اَّلِل؟ َفَسَكَت َحتهى َقالََها ثاََلثًا، َفَقاَل َرُسوُل اَّلِل 
: «  َذُروِني َما »ثُمه َقاَل:  «َطْعتُمْ اْستَ َلْو ُقْلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت، َوَلَما

َتَرْكتُُكْم، َفِإنهَما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبَكْثَرِة ُسَؤاِلِهْم َواْخِتاَلِفِهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم، 

                                                

  3/213 ، المغني البن قدامة2/83بداية المجتهد :يراجع (1)
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  .(1)«ُعوهُ َفِإَذا أََمْرتُُكْم ِبَشْيٍء َفْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعتُْم، َوِإَذا َنَهْيتُكُْم َعْن َشْيٍء َفدَ 

وا ﴿-تعالى-قال  ا العمرة فقد أجمع العلماء على مشروعيتها،أمَ   َوأَِتمُّ
 ﴾ِ وواجبة  ،(2)وهي سنة عند الحنفية والمالكية ،(196البقرة)اْلَحجه َواْلُعْمَرَة َّلِله

  .(3)عند الشافعية والحنابلة

فمن  ،(4)وإذا كان الفقهاء قد نصوا على سقوط الحج عند خوف الطريق 
باب أولى سقوطه في وباء كورونا الذي اجتاح العالم كله، وال مانع شرًعا من 
توقف الحج والعمرة خوًفا من انتشار هذا المرض بشرط أن يكون هذا 

وذلك للحد من انتشار هذا المرض، وألن حفظ األبدان مقدم  ؛الخوف محقًقا
بل تقوم جماعة  ،يةعلى حفظ األديان، على أنه ال ينبغي أن يكون المنع بالكل
 .(5)ولو قليلة بأداء فريضة الحج مع أخذ كافة التدابير الوقائية

 

                                                

 2/975:اإلمام مسلم في صحيحه/كتاب:الحج/باب:فرض الحج مرة في العمر أخرجه (1)
 (.1337حديث:)

  2/280شرح مختصر خليل للخرشي  ،4/58يراجع:المبسوط للسرخسي  (2)
  3/218 ، المغني البن قدامة2/206يراجع: مغني المحتاج  (3)
 ،2/6رح الكبير حاشية الدسوقي على الش ،2/123يراجع: بدائع الصنائع للكاساني  (4)

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى  ،2/214مغني المحتاج 
: عالم الكتب 1ط 1/518هـ( 1051يونس البهوتى الحنبلى )ت: بن  اإلرادات لمنصور

 م.1993 -هـ 1414
؛ حيث قصرت الحج هذا العام وهذا ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بالفعل (5)

 عدد قليل من المقيمين في المملكة.على 
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 املطلب الثاني

 يف املعامالت

 :واحدفرع وفيه 

 قبل وباء كورونا املشرتيحكم العربون الذي دفعه  الفرع:
 تعريف العربون: 

إ ن مضى البيع  ما يعجل من الثِّمن على أن يحسب منه العربون لغة:
 .(1)اَل اْستحق لْلَبائ عَوإ  

 اصطالًحا: 

تخرج كلمة العربون عن معناها اللغوي، تكاد فال  أَما في االصطالح 
 تعريفات الفقهاء للعربون: وإليك

 :الحنفية -1

 ،الرجل السلعة ن يشتريأ :ربان وهواأل :بيع العربان ويقال قالوا:" 
 ،كانت تلك الدراهم من الثمنخذ السلعة أن إه نَ ألى البائع دراهم على إفيدفع 

 .(2)"ن لم يأخذ فيسترد الدراهمإو
                                                

دار :3ط مادة:)عربن( 13/284البن منظور/كتاب:النون/فصل:العين  يراجع:لسان العرب (1)
ط:دار  2/591المعجم الوسيط/مجمع اللغة العربية/باب:العين  هـ،1414بيروت -صادر 
 الدعوة.

ْغدي، حنفي محمد بن  الحسينبن  النتف في الفتاوى ألبي الحسن علي يراجع: (2) الس 
عمان األردن/  -: دار الفرقان/مؤسسة الرسالة2ط 473 ،1/472هـ( 461)المتوفى: 

═ 
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 :المالكية-2

 .(1)"ا على أنه إن كره البيع لم يعد إليهأن يعطيه شيئً  :"بيع العربان 

 :الشافعية -3

لتكون من الثمن إن رضي  ؛أن يشتري ويعطيه دراهم"بيع العربون: 
 .(2)"السلعة، وإال فهبة

 :الحنابلة-4

أو  ،افيدفع إلى البائع درهمً  ،أن يشتري السلعة :في البيع هو والعربون" 
غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك 

 .(3)"للبائع

 تحرير محل النزاع:

د اإلجارة، يتم فيها البيع أو عق الصورة التي :من صور بيع العربون 
ويُحسب العربون لصالح المشتري أو المستأجر من الثمن األصلي، وإن لم 

ِّ يتم رجع المال لصاحبه، وهذه الصورة  وال إشكال  ها،اتفق الفقهاء على حل 
 .(4)تعيين للثمن أو بعضه اعليها وال حظر فيها، وإنما فيه

                                                
═ 

  .هـ1404بيروت لبنان 
  5/78شرح مختصر خليل للخرشي  يراجع: (1)
  2/395مغني المحتاج  يراجع: (2)
  4/175المغني البن قدامة  يراجع: (3)
 -هـ 1421بيروت  -: دار الكتب العلمية 1ط 6/265االستذكار البن عبد البر  يراجع: (4)

═ 
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أو  لبائعن كان االتفاق على أنه إن كره المشترى البيع أخذ اإا أمَ  
  ،العربون المؤجر

 قد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على مذهبين:ف

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، المذهب األول: 
(1)وأبو الخطاب من الحنابلة إلى عدم صحة هذا البيع

. 

 .(2): ذهب الحنابلة إلى صحة هذا البيعالمذهب الثاني

 األدلة:
 األول: أدلة المذهب

 استدل جمهور الفقهاء على عدم صحة بيع العربون بما يأتي:

﴿َياأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإاله أَْن :-تعالى-قوله  -1
 (.29...﴾.سورة النساء)َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنكُمْ 

وهو أن يأخذ منك السلعة أو  ،المال بالباطلمن أكل  بيع العربانف 
، على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من الماليكتري منك الدابة ويعطيك 

                                                
═ 

محمد سالم المجلسي بن  لمحمد لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ،م2000
المغني  ،م2015 -هـ 1436موريتانيا  -: دار الرضوان، نواكشوط1ط 8/306الشنقيطي 
 4/175البن قدامة 

مغني المحتاج  ،5/78شرح مختصر خليل للخرشي  ،1/473النتف في الفتاوى يراجع: (1)
  4/175المغني البن قدامة  ،2/395

 4/175المغني البن قدامة  يراجع: (2)
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كراء فما أعطاك فهو لك. الثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك السلعة أو 
ألنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل  ؛فهذا ال يصلح وال يجوز

 .(1)بالباطل بغير عوض وال هبة، وذلك باطل بإجماع المال

ِه، أَنهُه، َقاَل: بن  َعْن َعْمِرو -2 ِ »ُشَعْيٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َجد ِ َنَهى َرُسوُل اَّلله
  ِ(2)«َعْن َبْيِع اْلُعْرَبان.  

 .(3)بأنه حديث ضعيف نوقش هذا الحديث:

يفسخ العقد إن وقع، وإن و ،ألنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر" -3
(4)"فات فبالقيمة

 . 

وألن فيه شرطين فاسدين أحدهما: شرط الهبة. والثاني: شرط الرد على  -4

                                                

هـ( 671أبي بكر القرطبي )ت: بن  أحمدبن  تفسير القرطبي ألبي عبد اهلل محمد يراجع: (1)
 بتصرف كبير.م.1964 -هـ 1384القاهرة  -: دار الكتب المصرية 2ط 5/150

 ،(3502حديث:) 3/283في سننه/كتاب:البيوع/باب في العربان  اإلمام أبو داود أخرجه: (2)
(، قال 2192حديث:) 2/738اإلمام ابن ماجه في سننه/كتاب:التجارات/باب بيع العربان 

يث   3/44اإلمام ابن حجر في التلخيص الحبير  ْن َحد  َمال ٌك َوأَُبو َداُود َواْبُن َماَجْه م 
و يَفٍة ُشَعْيٍب َعْن أَب يه  عَ بن  َعْمر  ْبن  َماَجْه َضع  َواَيٍة ال  َي ف ي ر  يه  َراٍو َلْم يَُسَم َوُسمِّ  ه  َوف  ْن َجدِّ 
.بن  َعْبُد اهلَل   يَفان  يَعَة َوُهَما َضع  يَل ُهَو اْبُن َله  ي  َوق 

ٍر اأْلَْسَلم   َعام 
 4/176المغني البن قدامة  يراجع: (3)
رقاني على مختصر خليل يراجع: (4) أحمد الزرقاني بن  يوسفبن  عبد الباقيل شرح الز 

هـ 1422لبنان  -: دار الكتب العلمية، بيروت 1ط 5/148 هـ(1099المصري )المتوفى: 
منح الجليل شرح مختصر خليل  ،5/78شرح مختصر خليل للخرشي ، م2002 -
 8/306لوامع الدرر في هتك أستار المختصر  ،5/46
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 .(1)تقدير أن ال يرضى

 . (2)وألنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه ألجنبي -5

من غير ذكر  وألنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع -6
مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، 

 . (3)اومعها درهمً 

 أدلة المذهب الثاني:

 استدل الحنابلة على صحة بيع العربون بما يأتي:

ْجِن ِبَمكهَة ِمْن بن  اْشَتَرى َناِفعُ »ما ورد في األثر أنه: -1 َعْبِد الَحاِرِث َداًرا ِللس ِ
أَُميهَة َعَلى أَنه ُعَمَر ِإْن َرِضَي َفاْلَبْيُع َبْيُعُه َوِإْن َلْم َيْرَض ُعَمُر بن  َصْفَوانَ 

  .(4)«َفِلَصْفَواَن أَْرَبُع ِمائَِة ِديَنارٍ 

                                                

 2/395مغني المحتاج  يراجع: (1)
 4/175المغني البن قدامة  جع:يرا (2)
 4/175المغني البن قدامة  يراجع: (3)
البخاري في صحيحه تعليًقا/ كتاب: الخصومات/باب: الربط والحبس  اإلمام أخرجه: (4)

 كتاب: / اإلمام عبد الرزاق في مصنفه ووصله ،[2423، قبل حديث ]3/123في الحرم 
، وَ  َراء  ف ي اْلَحَرم  ًنىالمناسك/َباُب اْلك  َراء  ب م   5/148 َهْل تَُبَوُب ُدوُر َمَكَة؟ َواْلك 

اإلمام البيهقي في السنن الكبرى /كتاب:البيوع/َباُب َما َجاَء ف ي َبْيع  ُدور   ،(9213حديث:)
يَها  ْرث  ف  َرائ َها َوَجَرَيان  اإْل   كتاب: / (، السنن الصغرى11180حديث:) 6/57َمَكَة َوك 

َراُؤَها َباُب َما يُ ، السير َها، َوك  َباع  ْسَتَدل  ب ه  َعَلى أََن َمَكَة ُفت َحْت ُصْلًحا َوأَنَُه َيُجوُز َبْيُع ر 
 (.2899حديث:) 3/407
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 ؟أتذهب إليه ولَما ُسئل --حنبلبن  اإلمام أحمد به أخذو 
يعني:فكيف ال أقول  --الخطاببن  أجاب بأن هذا قول سيدنا عمر

 .(1)!به؟

 الرأي الراجح
أن الرأي  -واهلل أعلى وأعلم-وبعد ذكر األدلة والمناقشة يتضح لي 
المروي عن سيدنا  ،الذي استدلوا به وذلك لصحة األثر ؛رأي الحنابلة الراجح
واألخذ بهذا المذهب يتماشى مع مقاصد  ،--الخطاببن  عمر

لضياع، فكثيًرا ما حيث إنه يؤدي إلى حفظ حقوق الناس من ا ؛الشريعة الغراء
يدخل البائع أو المؤجر في التزامات، بل وقد يضيع عليه بيع السلعة بسبب 
تراجع المشتري عن الشراء، أو يقل ثمنها وهذا ضرر الحق بالبائع، كما أن 

تنفيذ البيع  القول بإلزام المشتري بدفع العربون يجعل البائع يسرع في
ه ليس راجًعا عدم إتمام ما اتفق علي وإنجازه. ولكن في واقعة كورونا نجد أن

يل بينه وقد ح ،، وإنما راجع ألمر خارج عن إرادتهو المشتريأ ستأجرللم
، فكيف نلزمه بدفع العربون لعدم إتمام أو اشتراه ،ستأجرهوبين االنتفاع بما ا

التعاقد والحال أنه لم يرجع عن االتفاق؟! وهي جائحة نزلت بصاحب الشيء 
  .ترىأو المش المكترى

h 

                                                

 4/176المغني البن قدامة  يراجع: (1)
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 اخلامتة

 اللهم ارزقنا حسنها

ه وكرمه تتم الصالحات وأشهد أن ال إله إال اهلل   الحمد هلل الذي بمنِّ 
صلى اهلل عليه -وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمًدا رسول اهلل 

 -وسلمآله وصحبه وعلى 

 ، ،وبعد

هاء من هذا وَمَن علَى باالنت -تبارك وتعالى-فقد أكرمني المولى  
 البحث وفيما يلي ذكر ألهم النتائج التي توصلت إليها خالل بحثي. 

 أهم النتائج اليت توصلت إليها خالل البحث: 
الحديث العديد من الضوابط التي ينبغي االلتزام بها والعلم وضع الطب  -1

 .في الحجر الصحي، وهذه الضوابط قد سبقهم إليها التشريع اإلسالمي
 .إيقاف صالة الجماعة مؤقًتا؛ لمنع انتشار األوبئةمشروعية  -2

ال مانع شرًعا من توقف الحج والعمرة خوًفا من انتشار هذا المرض  -3
بشرط أن يكون هذا الخوف محقًقا، على أنه ال ينبغي أن يكون المنع 

بل تقوم جماعة ولو قليلة بأداء فريضة الحج مع أخذ كافة  ،بالكلية
 التدابير الوقائية.

القول بإلزام المشتري بدفع العربون يجعل البائع يسرع في تنفيذ البيع  -4
وإنجازه. ولكن في واقعة كورونا نجد أن عدم إتمام ما اتفق عليه ليس 

وقد حيل بينه وبين  ،وإنما راجع ألمر خارج عن إرادته ،راجًعا للمكتري
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تعاقد االنتفاع بما اكتراه، فكيف نلزمه بدفع العربون لعدم إتمام ال
والحال أنه لم يرجع عن االتفاق؟! وهي جائحة نزلت بصاحب الشيء 

 .المكترىالمشترى أو 

 أهم التوصيات:
أن نأخذ  )فيروس كورونا(واقعة التي نتجت عن األولى في هذه ال -1

وهو جواز صالة الجمعة بأربعة أفراد في  ،فةبمذهب اإلمام أبي حني
ثة باإلمام كما هو مذهب أبي المسجد وهم اإلمام وثالثة معه، أو ثال

يوسف، وهم مثاًل اإلمام واثنان معه من القائمين على العمل في 
 .ويستأذن الحاكم في هذا، حتى ال تعطل المساجد ،المسجد

َع من دخول المسجد  -2 َم أنه مصاب بهذا الفيروس ُمن  بل ومن -من ُعل 
 حتى ال يتأذى به الناس.-مخالطة الناس

على بذل المزيد من الجهد في الوقائع  -وأنا منهم-حث الباحثين  -3
وخاصة بيان األحكام المتعلقة بفقه األوبئة، وتوضيح سبق  ،المعاصرة

الشريعة في وضع كثير من الضوابط للمحافظة على حياة اإلنسان أي ا 
 كانت ديانته.

وبعد: فهذا جهد المقل، وعمل إنسان بضاعته مزجاة، فإن كنت قد  
تبارك -فهذا محض فضل من المولى  -وهو ما أرجوه-البحث وفقت في هذا 

 ،فحسبي أنني اجتهدت -وهذا ما ال أرجوه-وإن كانت األخرى ،-وتعالى
ِ يُْؤِتيِه وحاولت أن أصل إلى الصواب فالتوفيق بيد اهلل وحده،  ﴿َذِلَك َفْضُل اَّلله

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾  (.4الجمعة) ،(21) حديدال َمْن َيَشاُء َواَّلله
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 فهرس املصادر واملراجع

 : القرنن الكريم   جل  م  أنلله  .أوال

 ثانًيا: كتب التفسري وعلوم القرنن: 
أبي بكر بن  أحمدبن  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ألبي عبد اهلل محمد -1

م ت: 1964 -هـ 1384القاهرة  -: دار الكتب المصرية 2هـ( ط671القرطبي )ت: 
 أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.

 ثالًثا: كتب احلديث وعلومه:  

عبد الملك بن  أبى بكربن  محمدبن  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ألحمد -1
: المطبعة 7هـ( ط923: تالقسطالني القتيبي المصري، أبي العباس، شهاب الدين )

 هـ.1323الكبرى األميرية، مصر
عاصم النمري بن  عبد البربن  محمدبن  عبد اهللبن  فعمر يوس يبأل االستذكار -2

 :ت م.2000 -هـ 1421بيروت  -: دار الكتب العلمية 1ط هـ(463: تالقرطبي )
 .سالم محمد عطا، محمد علي معوض

 يعبد اهلل، أببن  عبد القويبن  والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم الترغيب -3
بيروت ت:  -: دار الكتب العلمية 1هـ( ط656محمد، زكي الدين المنذري )ت: 

 هـ.1417إبراهيم شمس الدين 
بن  عبد اهللبن  عمر يوسف يبألالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  -4

: وزارة عموم ط هـ(463: تعاصم النمري القرطبي )بن  عبد البربن  محمد
العلوي ، محمد أحمد بن  ت: مصطفى المغرب -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .عبد الكبير البكري
بن  عليبن  الفضل أحمد يبألالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  -5

 : دار الكتب العلمية1ط هـ(852: تحجر العسقالني )بن  أحمدبن  محمد
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 م.1989هـ. 1419
وسننه وأيامه  --الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -6

: دار طوق النجاة )مصورة عن 1إسماعيل البخاري طبن  يح البخاري( لمحمد)صح
بن  ت: محمد زهير هـ1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

 ناصر الناصر.
 هـ( ط: دار الحديث.1182إسماعيل الصنعاني األمير)ت: بن  سبل السالم لمحمد -7
: دار 1هـ( ط273يزيد القزويني )ت: بن  عبد اهلل محمدسنن ابن ماجه البن ماجه أبي  -8

محَمد كامل  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط  م2009 -هـ 1430الرسالة العالمية 
 .َعبد اللِّطيف حرز اهلل -قره بللي 

ْستاني )ت: بن  سنن أبي داود ألبي داود سليمان -9 ج  : دار 1هـ( ط275األشعث السِّ 
ل قره بللي. -م ت: شَعيب األرنؤوط 2009 -هـ 1430الرسالة العالمية   مَحَمد كام 

: مصطفى 2هـ( ط279عيسى الترمذي، أبي عيسى )ت: بن  سنن الترمذي لمحمد -10
محمد فؤاد عبد  ،م ت: أحمد محمد شاكر1975 -هـ 1395مصر  -البابي الحلبي 

 إبراهيم عطوة عوض. ،الباقي
بن  مسعودبن  مهديبن  أحمدن ب عمربن  الحسن علي بيألسنن الدارقطني  -11

 -: مؤسسة الرسالة، بيروت 1ط هـ(385: تدينار البغدادي الدارقطني )بن  النعمان
: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد ت م.2004 -هـ 1424لبنان 

 .اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم
ربن  عليبن  الحسينبن  حمدأل السنن الكبرى -12 دي الخراساني، موسى الُخْسَرْوج 

 -هـ 1424ن لبنا -: دار الكتب العلمية، بيروت 3ط هـ(458: تبكر البيهقي ) يأب
 .ت: محمد عبد القادر عطا م2003

حبان، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي بن  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد -13
م ت: شعيب 1993 -هـ1414بيروت  -: مؤسسة الرسالة 2هـ( ط354)ت: 

 رنؤوط.األ
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مهران بن  موسىبن  إسحاقبن  أحمدبن  عبد اهللبن  الطب النبوي ألبي نعيم أحمد -14
م ت: مصطفى 2006: دار ابن حزم 1( ط292هـ( حديث:)430: تاألصبهاني )

 .خضر دونمز التركي
 -حجر العسقالني ط:دار المعرفة بن  فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد -15

 هـ.1379بيروت، 
)سلطان( محمد، أبي الحسن نور بن  رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعليم -16

 -هـ 1422-ط: دار الفكر، بيروت  هـ(1014الدين المال الهروي القاري )ت: 
 م.2002

هـ( 405عبد اهلل )ت: بن  المستدرك على الصحيحين ألبي عبد اهلل الحاكم محمد -17
 م ت: مصطفى عبد القادر عطا.1990 -هـ 1411بيروت  -: دار الكتب العلمية 1ط

هـ( 241حنبل )ت: بن  محمدبن  حنبل ألبي عبد اهلل أحمدبن  مسند اإلمام أحمد -18
عادل مرشد،  -م ت: شعيب األرنؤوط  2001 -هـ  1421: مؤسسة الرسالة 1ط

 وآخرين.
--المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -19 

 -هـ( ط:دار إحياء التراث العربي 261الحجاج )ت: بن  لمسلم )صحيح مسلم(
 بيروت ت: محمد فؤاد عبد الباقي.

بن  إبراهيمبن  محمدبن  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود ألبي سليمان حمد -20
حلب  -: المطبعة العلمية 1هـ( ط388: تالخطاب البستي المعروف بالخطابي )

 .م1932 -هـ 1351
شرف بن  زكريا محيي الدين يحيى يبألالحجاج بن  اج شرح صحيح مسلمالمنه -21

 هـ.1392 بيروت -: دار إحياء التراث العربي 2ط هـ(676: تالنووي )
د يبأل المهذب في اختصار السنن الكبير -22 َهبيِّ بن  أحمدبن  عبد اهلل محمِّ ُعثمان الذِّ

ت: دار المشكاة  م2001 -هـ 1422 : دار الوطن للنشر1ط هـ( 748: تالَشافعيِّ )
، بإشراف أبي َتميم َياسر  إبراهيمبن  للبحث العلمي 
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عامر األصبحي المدني )ت: بن  مالكبن  أنسبن  موطأ اإلمام مالك لمالك -23
م ت: 1985 -هـ  1406لبنان  -هـ( ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت 179

 محمد فؤاد عبد الباقي.
جمال ل داية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعينصب الراية ألحاديث اله -24

: مؤسسة 1ط هـ(762: تمحمد الزيلعي )بن  يوسفبن  محمد عبد اهلل يالدين أب
 -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بيروت  -الريان للطباعة والنشر 

 .ت: محمد عوامة م1997هـ/1418 السعودية

 رابًعا:كتب أصول الفقه:

الحسن أَبي الخطاب الَكْلَوَذاني بن  أحمدبن  التمهيد في أصول الفقه لمحفوظ -1
جامعة  -: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 1هـ( ط 510: تالحنبلي )
بن  عليبن  محمد ،م ت: مفيد محمد أبو عمشة1985 -هـ 1406( 37أم القرى )
 إبراهيم.

 : كتب الفقه:خامًسا

  كتب احلنفية: -أ

أحمد الكاساني بن  مسعودبن  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الدين، أبي بكر -1
 م.1986 -هـ 1406: دار الكتب العلمية 2هـ( ط587الحنفي )ت: 

عبد العزيز بن  عمربن  رد المحتار على الدر المختار البن عابدين، محمد أمين -2
 -هـ 1412بيروت -الفكر: دار 2هـ( ط1252عابدين الدمشقي الحنفي )ت: 

 م.1992
هـ( 483أبي سهل شمس األئمة السرخسي )ت: بن  أحمدبن  المبسوط تأليف:محمد -3

 م.1993-هـ1414 -بيروت -ط: دار المعرفة 
ْغدي، حنفي )بن  الحسينبن  النتف في الفتاوى ألبي الحسن علي -4 : تمحمد الس 

 -هـ 1404األردن/ بيروت لبنان عمان  -: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 2هـ( ط461
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 .م ت/صالح الدين الناهي1984

 ب( كتب املالكية: 

بن  عليبن  محمد عبد الوهاب يلقاضي أبل اإلشراف على نكت مسائل الخالف -1
ت:  م1999 -هـ 1420 : دار ابن حزم1ط هـ(422)ت:نصر البغدادي المالكي 

 .طاهربن  الحبيب
عروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ألبي بلغة السالك ألقرب المسالك الم -2

هـ(ط: دار 1241محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت: بن  العباس أحمد
 المعارف.

عرفة الدسوقي المالكي بن  أحمدبن  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد -3
  .هـ( ط: دار الفكر1230)ت: 

 هـ( ط: دار المعارف.1201محمد )ت: بن الشرح الصغير للشيخ الدردير أحمد -4
 هـ( ط: دار الفكر.1201محمد )ت:بن  الشرح الكبير: للشيخ الدردير أحمد -5
هـ( ط: دار 1101عبد اهلل الخرشي )ت: بن  شرح مختصر خليل للخرشي محمد -6

 بيروت. -الفكر
بن  للشيخ خليل« مختصر خليل»لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ]شرح  -7

محمد سالم المجلسي بن  محمدل هـ([ 776ق الجندي المالكي )ت: إسحا
 -هـ 1436 موريتانيا -: دار الرضوان، نواكشوط1ط هـ( 1302 - 1206الشنقيطي )

 .م2015
عبد بن  محمدبن  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ألبي عبد اهلل محمد -8

عيني ا هـ( 954لمالكي )ت: الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الر 
 م.1992 -هـ 1412: دار الفكر 3ط

 جـ( كتب الشافعية:

زكريا األنصاري، زين بن  محمدبن  زكريال أسنى المطالب في شرح روض الطالب -1
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 .: دار الكتاب اإلسالميط هـ(926: تيحيى السنيكي ) يالدين أب
ا محيي الدين زكري يبأل المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( -2

 .: دار الفكرط هـ(676: تشرف النووي )بن  يحيى
أحمد بن  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد -3

 -هـ 1415: دار الكتب العلمية 1هـ( ط977الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 
 م.1994

يوسف الشيرازي بن  ليعبن  سحاق إبراهيمإ يبأل اإلمام الشافعي هالمهذب في فق -4
 .: دار الكتب العلميةط هـ(476: ت)

 د( كتب احلنابلة:

سليمان بن  الحسن علي يعالء الدين أبل اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -1
 -: دار إحياء التراث العربي2ط هـ(885: تالمرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )

 .بدون تاريخ
يونس بن  نتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات لمنصوردقائق أولي النهى لشرح الم -2

  م.1993 -هـ 1414: عالم الكتب 1هـ( ط1051البهوتى الحنبلى )ت: 
بن  حسنبن  صالح الدينبن  يونسبن  منصورل الروض المربع شرح زاد المستقنع -3

خرج  مؤسسة الرسالة -ط: دار المؤيد  هـ(1051: تإدريس البهوتى الحنبلى )
 .عبد القدوس محمد نذير أحاديثه:

إدريس بن  حسنبن  صالح الدينبن  يونسبن  كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور -4
 هـ( ط: دار الكتب العلمية.1051البهوتي الحنبلي )ت: 

هـ( ط: مكتبة 620قدامة المقدسي)ت: بن  أحمدبن  المغني ألبي محمد عبد اهلل -5
 هـ.1388 القاهرة

 هـ( كتب الظاهرية:

حزم األندلسي القرطبي بن  سعيدبن  أحمدبن  المحلى باآلثار ألبي محمد علي -1
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 بيروت. -: دار الفكر طهـ( 456الظاهري )ت: 

 العام: الفقهخامًسا:

عبد اهلل بن  محمدبن  عليبن  محمدل السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار -1
 . : دار ابن حزم1ط هـ(1250: تالشوكاني اليمني )

 السياسة الشرعية: كتبًسا:ساد

التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على  -1
بن  عهد تأسيس المدنية اإلسالمية في المدينة المنورة العلمية لمحمد َعْبد الَحيِّ 

محمد الحسني اإلدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )ت: بن  عبد الكبير
 بيروت ت: عبد اهلل الخالدي. -: دار األرقم 2طهـ( 1382

األخوة، بن  أبي زيدبن  أحمدبن  محمدبن  معالم القربة في طلب الحسبة لمحمد -2
 «.كمبردج»هـ( ط: دار الفنون 729: تالقرشي، ضياء الدين )

 كتب الفتاوى:سابًعا:
  الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر الهيتمي ط: المكتبة اإلسالمية. -1

 ثامًنا:كتب اللغة:

 .هـ1414بيروت -:دار صادر 3ط لسان العرب البن منظور -1
 ط:دار الدعوة. المعجم الوسيط/مجمع اللغة العربية -2

 :اجملالت:تاسًعا

  93لسنة  8م الجزء 2020مارس/أبريل  -هـ1441مجلة األزهر عدد:شعبان  -1

h 
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