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  األحكــام الفقھیة المتعلقة بجائحة كـورونـــــا في العبادات

  "األذان وصالة الجماعة والجمعة "

  أحمد عبدالرحمن أحمد العسیري

قسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة ،كلیة البحرین للمعلمین ، جامعة البحرین، 

  .الصخیر ، مملكة البحرین 

  aalaseeri@uob.edu.bh :البرید اإللكتروني

  :ملخص الدراسة 

في العالم أجمع، جاء ھذا البحث لدارسِة  -١٩مع انتشار جائحة كورونا كوفید 

جملٍة من المسائل الفقھیة المتعلقة بھذه الجائحة، وبیان الفروع الفقھیة المندرجة تحتھا، 

اة الناس التعبدیة في زمن جائحة كورونا واألمور الفقھیة المستجدة حیث تعلُّق البحث بحی

في العبادات، فیحتاج الناس لمعرفة األحكام الفقھیة المتعلقة بھ، وخصوًصا في العبادات 

  .وأخصھا في األذان وصالة الجماعة والجمعة

 ١٩فیھدف البحث إلى بیان األحكام الفقھیة المتعلقة بجائحة كورونا كوفید  

لمستجد في األذان وبیان األحكام الشرعیة للمسائل المتعلقة بھ؛ من ذكر صیغة األذان ا

عند تعلیق الصالة في المساجد، وما یتعلق بأحكام صالة الجماعة والجمعة، واألحكام 

المتفرعة عنھ من التباعد بین الُمصلِّین في الصالة، وحكم إقامة صالة الجماعة والجمعة 

  .من المسائلفي البیوت، وغیرھا 

، الوباء، ١٩فقھ إسالمي، فقھ العبادات، جائحة كورونا كوفید  :الكلمات الدالة

  .األذان، الصالة، صالة الجماعة، صالة الجمعة
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Abstract:  

With the spread of the Corona Covid 19 pandemic - the 

whole world, this research came to study a number of 

jurisprudential issues related to this pandemic, and to clarify 

the jurisprudential branches that fall under it, as the research 

relates to people’s devotional lives in the time of the Corona 

pandemic and the jurisprudential matters emerging in 

worship, so people need to know the relevant jurisprudence 

provisions Especially in worship, especially in the call to 

prayer, congregational prayer, and Friday prayer. 

The research aims to clarify the jurisprudential rulings 

related to the Corona Covid 19 pandemic emerging in the call 

to prayer and to clarify the legal rulings for issues related to it; 

From mentioning the adhan formula when suspending prayer 

in mosques, and what is related to the rulings on 

congregational and Friday prayers, and the rulings derived 

from it from the distance between worshipers in prayer, and 

the ruling on establishing congregational and Friday prayers 

in homes, and other issues. 
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This research came to contribute to shedding light on 

the jurisprudential rulings of worship “the call to prayer, Friday 

prayer and the congregational prayer,” and the related 

jurisprudential rulings that the Muslim needs in light of this 

pandemic. 

Keywords: Islamic Jurisprudence, Jurisprudence Of Worship, 

Corona Covid 19 pandemic, The Epidemic, The Call to 

Prayer, Prayer, Friday prayer. 
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  الـمقدمـــــة

إن الحمد هللا، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن 
ال إلھ إال سیئات أعمالنا من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن 

 .اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ صلى اهللا علیھ وآلھ وصحبھ وسلم
 .تسلیًما كثیًرا

فقد شرَع اهللا تعالى ھذه الشریعة اإلسالمیة  بحیث َتْصلح للتطبیق : أما بعد 
میة واالنسجام مع مختلف حاالت اإلنسان في أقصى أبعادھا، وھي بذلك رسالٌة عامة عاَل

َل اْلفُْرقَاَن : قال تعالى. للناس جمیًعا إلى أن یرث اُهللا األرض وَمن علیھا ﴿تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
  .)١( َعلَى َعْبِدِه لِیَُكوَن لِْلَعالَِمیَن نَِذیًرا﴾

َأِضف إلى ذلك فإن ھذه الشریعة الغّراء قد تمّیزت بخصائص جعلتھا صالحة 
سمحاء التي ال َیُشق على اإلنسان العمل بھا واتباع للبقاء والشمول، فھي الشریعة ال

قوانینھا؛ البتنائھا على ُأُسٍس موضوعیة َمِرنة تراعي ظروف اإلنسان وحاجاتھ 
﴿َال   :قال تعالى. وھي بذلك منسجمة تماًما مع فطرة اإلنسان وعقلھ وعواطفھ. الضروریة

﴿ُیِریُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبُكُم  :ّز وجّل، وقال ع)٢(ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَھا﴾
  .)٣(اْلُعْسَر﴾

، فھذه )١٩-كوفید(إّن ِمَن النوازل التي نزلت باُألّمة ما ُیْعرف بجائحة كورونا 
الجائحة عّمت ُدَول العاَلم كلھ، وھلَك بھذا المرض َخْلٌق كثیر، مما دعا الفقھاَء 

  .ألحكام الفقھیة المتعلقة بھذه الجائحةواألصولیین إلى بیان ا
وقد ألقى وباء كورونا بظاللھ على العاَلم أجمع، فشمل الدول والمؤسسات 
واألفراد من جمیع النواحي؛ االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة وغیرھا من مناشط 
الحیاة، وفرضت حكومات العاَلم إجراءات صارمة من َحْظر التجوال الشامل والجزئي 
والتنقل والسفر وغیر ذلك من اإلجراءات للحد من انتشار الفیروس، وبعد مرور أكثر 
من عاٍم على انتشاره واكتشاف أكثر من لقاح لھذا الفیروس بدأت الكثیر من الدول في 

  .التخفیف من ھذه اإلجراءات لعودة الحیاة لطبیعتھا
ة بشأن أداء العبادات في ومن القرارات التي اتُّخذْت في العدید من الدول اإلسالمی

ظل ھذه الجائحة والتي كانت على عدة مراحل وفق تقدیر لجان الفتوى الشرعیة واللجان 
الصحیة تعلیق إقامة صالة الجماعة والجمعة في المساجد وغیرھا من القرارات ذات 

  .الصلة بذلك

                                      
 .١: اآلیة: سورة الفرقان)١(
 .٢٨٦: جزء من  اآلیة: سورة البقرة)٢(
 .١٨٥: جزء من  اآلیة: سورة البقرة)٣(
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 ٢٨ن فعلى سبیل المثال كان ُأوَلى القرارات في مملكة البحرین بتاریخ االثنی
  :م، وَنّص على ما یلي٢٠٢٠مارس  ٢٣ھـ الموافق ١٤٤١رجب 

 . تعلیق إقامة صالة الجماعة والجمعة في جمیع المساجد والُمصلیات )١

 .أداء الصالة في البیوت )٢

 .التأكید على رفع شعیرة األذان في أوقاتھا المعتادة وعدم توقفھا )٣

الصالة في : (قولھ) فالححي على ال(و) حي على الصالة: (ویستبدل المؤذن بــجملتي )٤
  )١( .، أو أن یقولھا بعد األذان)الصالة في أماكنكم(أو ) الصالة في بیوتكم(أو ) رحالكم

أغسطس  ٢٨ھجریة الموافق ١٤٤٢محرم  ٩وفي یوم الجمعة بتاریخ 
َصَدر قراٌر في كثیر من الدول اإلسالمیة بشأن العودة التدریجیة إلقامة العبادات   م٢٠٢٠

ق االحتیاطات واإلجراءات االحترازیة الالزمة، ومنھا ما صدر من توجیھ الجماعیة وف
  :)٢( في مملكة البحرین

  .فتح المساجد لبعض الصلوات في جمیع المناطق وحسب جاھزیة كل منھا )١

  .اإلبقاء على تعلیق صالة الجمعة )٢

م ٢٠٢١أبریل  ١٦ھجریة الموافق  ١٤٤٢رمضان  ٤وفي یوم الجمعة بتاریخ 
اجُد ألداء صالة الجمعة وجمیع الصلوات في مملكة البحرین، وسط االلتزام ُفتحِت المس

  . )٣(بتنفیذ اإلجراءات االحترازیة 
  .١٩فھذه مجمل القرارات التي اتُّخذْت بھذا الشأن من جراء جائحة كورنا كوفید 

  :مشكلة البحث وأھمیتھ: أوًلا
وتأثیرھا على ) ١٩جائحة وباء كورونا كوفید (تدور مشكلة البحث حول نازلة 

واألحكام الفقھیة المتعلقة بھ، وتكمن أھمیة " األذان وصالة الجماعة والجمعة" العبادات 
  : البحث فیما یلي

 ١٩جاء ھذا البحث لدارسِة جملٍة من المسائل الفقھیة المتعلقة بجائحة كورونا كوفید  )١
خاص في األذان  وبیان الفروع الفقھیة المتعلقة بالعبادات المندرجة تحتھا وبشكل

  .وصالة الجماعة والجمعة

تعلُّق البحث بحیاة الناس، وھو جائحة تنتشر بسرعة، فیحتاج الناس لمعرفة األحكام  )٢
  .الفقھیة المترتبة علیھ، وخصوًصا في العبادات وأخصھا الصالة

أن الموضوع ُیعّد من النوازل المعاصرة، وُیحتاج إلى البحث والتأصیل لمعرفة الُحكم  )٣
  .عي لھذه النازلةالشر

                                      
 https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4019 :انظر) ١(
 https://www.moh.gov.bh/News/Details/4359: انظر) ٢(
 https://www.moh.gov.bh/News/Details/4359: انظر) ٣(
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َجْھل بعض الناس لألحكام الشرعیة المتعلقة بھذا الجائحة والتي تدخل في شئون  )٤
  .عباداتھم

  :أھداف البحث: ثانًیا
  : یھدف البحث إلى ما یأتي

 .بیان التأصیل الشرعي لألمور المستجدة في ھذه الجائحة )١

 .معرفة األحكام الشرعیة المترتبة علیھ )٢

كام األذان، وصالة الجماعة والجمعة المتعلقة بھذه أح:حدود البحث: ثالًثا
  .الجائحة

  :منھج البحث: رابًعا
  :المنھج االستقرائي وفق الخطوات التالیة: سلكُت في ھذا البحث

  .َجْمع المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع )١

  .ھاتحقیق نسبة األقوال إلى أصحابھا، مع ِذكر أقوال الفقھاء في المسألة وبیان الخالف فی )٢

 .عزو اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة )٣

  : الدراسات السابقة: خامًسا
 ١٩ھناك العدید من األبحاث التي تناولْت  جائحة فیروس كورونا كوفید 

)COVID-19 ( واألحكام الفقھیة المتعلقة بھ في بعض المسائل، ومن ھذه الدراسات
  : التي لھا صلة بموضوع بحثي ما یلي

 من مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة) ٥١(درت في العدد األبحاث التي ص
الخاصة ببحوث جائحة كورونا في ثالثة أجزاء، وجاء بھا العدید من األبحاث الخاصة 

  : ومنھابفیروس كورونا، 
. واألدلة وأثرھا في األحكام الفقھیة لجائحة كورونا بالحكمالقواعد األصولیة المتعلقة  )١

  .عیسى بن محمد العویس.د

  .نورة بن عبد اهللا المطلق.د. مع األوبئة التعامللمنھج الشرعي في ا )٢

غازي بن .د. دراسة شرعیة-صالة الجماعة في المسجد أحكامآثار وباء كورونا على  )٣
  .سعید بن حمود المطرفي

عاصم بن عبد اهللا .د. من العدوى بكورونا المستجد احتراًزاصالة المنفرد خلف الصف  )٤
  . المطوع

  .في بابي األذان والصالة، للدكتورة ندا حسن الحمید روناكوأثر جائحة  )٥
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  : وھناك أبحاث أخرى، ومنھا
) COVID-19(أحادیث العدوى دراسة فقھیة تطبیقیة على فیروس كورونا المستجد  )١

صالح عبد / وھو بحٌث ُمقّدم من الدكتور. في بعض مسائل العبادات وأحكام األسرة
ھ المشارك بكلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة المدینة التواب سعداوي أستاذ الفقھ وأصول

  .العالمیة

محمد بن طالب . د: إعداد. أحكام صالة الجمعة والجماعة والعیدین في زمن كورونا )٢
الشنقیطي أستاذ الفقھ المساعد بالجامعة السعودیة اإللكترونیة، نشر مجلة علوم الشریعة 

  .ھــ١٤٤٢ –ربیع الثاني ) ٨٣( العدد - جامعة أم القرى-والدراسات اإلسالمیة 

وھذه األبحاث وإن اشتركْت مع بحثي في بعض األمور والمسائل والقضایا 
الفقھیة، إال أنھا اختلفْت معھا في معالجتھا وطریقة َعْرضھا وإثبات ُحْكمھا الشرعي، وال 

  .شك أنني أفدُت من الدراسات التي اطلعُت علیھا قبل كتابة البحث
  

  .یتكون البحث من مقدمٍة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة: حثخطة الب: سادًسا
اشتملْت على مشكلة البحث وأھمیتھ، وأھدافھ، والدراسات السابقة،  :المقدمة

  .ومنھج البحث، وخطتھ
  

فیھ تعریٌف بمصطلحات البحث؛ تعریف األذان لغًة واصطالًحا،  :التمھید
  .واصطالًحا وتعریف الصالة لغًة واصطالًحا، وتعریف المسجد لغًة

  
  : األحكام المتعلقة بجائحة كورونا في األذان، وفیھ مطلبان: المبحث األول
  :صیغة األذان عند تعلیق الصالة في المساجد، وفیھ خمس مسائل :المطلب األول
  ).َصلُّوا في ِرحالكم: (مشروعیة قول المؤذن عند المطر ونحوه: المسألة األولى
  .ونحوھا من الصِّیغ) َصلُّوا في ِرحالكم: (مؤذنموضع قول ال: المسألة الثانیة
الصالة (أو ) َصلُّوا في رحالكم(خالف العلماء في موضع ِذْكر : المسألة الثالثة

  ).في بیوتكم
، أم ُیقال مرًة )َصلُّوا في ِرحالكم: (ھل ُیكرَّر في األذان قوُل: المسألة الرابعة

  واحدة؟
في األذان عند ) َصلُّوا في ِرحالكم(ل ھل ُیقاس مشروعیة قو: المسألة الخامسة

  المطر ونحوه، على بقیة األعذار، ومنھا جائحة كورونا؟
َصلُّوا في (أو ) َصلُّوا في ِرحالكم: (كیفیة إجابة المؤذن عند قولھ :المطلب الثاني

  : ، وفیھ مسألتان)بیوتكم
ألذان، أم إدراٌج في صیغة ا) صلوا في رحالكم: (ھل قول المؤذن: المسألة األولى

  أنھا من ألفاظ األذان التوقیفیة؟
  ؟)َصلُّوا في ِرحالكم: (ھل ُیشرع إجابة قول المؤذن: المسألة الثانیة
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األحكام المتعلقة بجائحة كورونا في الجماعات وصالة الجمعة، : المبحث الثاني

  : وفیھ أربعة مطالب
  .ُحْكم صالة الجماعة :المطلب األول
  .صالة الجماعة والجمعة للُمصاب بفیروس كوروناُحْكم  :المطلب الثاني
  : تعلیق صالة النافلة في المساجد، وفیھ مسألتان :المطلب الثالث
  .ُحكم َتْرك النوافل في المساجد: المسألة األولى
  .ُحْكم التباعد بین الُمصلِّین في الصالة: المسألة الثانیة

ت في زمن جائحة كورونا، ُحْكم إقامة صالة الجمعة في البیو :المطلب الرابع
  :وفیھ أربعة مسائل

  .ُحْكم صالة الجمعة: المسألة األولى
  .الَعَدد الذي تنعقد بھ صالة الجمعة: المسألة الثانیة
  .ُحْكم تعدُّد إقامة صالة الجمعة: المسألة الثالثة

  .ُحْكم إقامة صالة الجمعة في البیوت زمن جائحة كورونا: المسألة الرابعة
  

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات :الخاتمة
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  التمهيد

  تعريف مصطلحات البحث

  .تعریف الصالة: أوًلا
َصال كَعصا، وُھما ِعرقان من : وإحداھما  مشتقة من الصََّلَوین، :الصالُة لغًة) أ(

من َصلیُت العوَد إذا : وقیل، َعْظمان ینحنیان في الركوع والسجود: جانبي الّذَنب، وقیل
 .لي َیِلین ویخشعلّینتھ؛ ألن المص

ادُع لھم، وُعدِّي : أي ،)١( ﴿َوَصلِّ َعَلْیِھْم﴾:قال تعالى الدعاء بخیر،: وھي في اللغة
وقال النبي صلى اهللا علیھ . )٢(َأْنِزل رحمتك علیھم: لتضمنھ معنى اإلنزال، أي) على(بـ 

كان صائًما  إذا ُدِعي أحدكم إلى طعام فْلُیِجب، فإن كان مفطًرا فْلَیْطعم، وإن«: وسلم
  .)٣(»فلُیصلِّ

ِھَي َأْقَواٌل َوَأْفَعاٌل ُمْفَتَتَحٌة ِبالتَّْكِبیِر ُمْخَتَتَمٌة : َقال الُجْمُھوُر: الصالُة اصطالًحا) ب(
  .)٤(ِبالتَّْسِلیِم َمَع النِّیَِّة ِبَشَراِئَط َمْخُصوَصٍة

  . )٥(َمِة ِمَن اْلِقَیاِم َوالرُُّكوِع َوالسُُّجوِدِھَي اْسٌم ِلَھِذِه اَألْفَعال اْلَمْعُلو: َوَقال الَحَنِفیَُّة
  

  .تعریف الجماعة: ثانًیا
مأخوذة من مادة َجَمع، وھى تدور حول الَجْمع واإلجماع : الجماعة في اللغة -أ 

الجیم والمیم والعین أصٌل واحد، یدل على : "واالجتماع، وھو ضد التفرق، قال ابن فارس
  .)٦("الشيء َجْمًعا جمعُت: َتضامِّ الشيء، ُیقال

جمعُت : فإذا أردَت َجْمع المتفرق، قلَت: والجماعة من َجْمع الُمتفرِّق، قال الفراء
  .)٧( ﴿َذِلَك َیْوٌم مَّْجُموٌع لَُّھ النَّاُس﴾: القوم فھم مجموعون، قال اهللا تعالى

: ھي في اللفظ واحد، وفي المعنى جمع وتقول: واُألّمة ھي الجماعة، قال األخفش
جمعُت الشيء، إذا جئَت بھ من ھھنا وھھنا، وأجمعُتھ، إذا صیرتھ جمیًعا، وَأْجَمع أمره، 

واإلجماع ھو اإلحكام واإلعداد والعزیمة على األمر، . َجَعلھ جمیًعا بعدما كان متفرًقا: أي
  .)٩(ئكمأجمعوا أمركم مع شركا: ، أي)٨( ﴿َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم﴾ :قال اهللا تعالى

                                      
 .١٠٣: من اآلیة: سورة التوبة)١(
 .٢٣٨/ ١٢تھذیب اللغة لألزھري : انظر )٢(
أخرجھ مسلم ... ". إذا دعي أحدكم فلیجب: " حدیث.١٤٣١أخرجھ مسلم في النكاح، حدیث : انظر )٣(

 .من حدیث أبي ھریرة) ط الحلبي -  ١٠٥٤/  ٢(
 ، ١/٢٢١، ٦/ ٢كشاف القناع .١٢٠/  ١،مغني المحتاج ٣٧٧/  ١مواھب الجلیل  انظر )٤(
 .١٩١/  ١فتح القدیر : انظر )٥(
 .جمع: مادة ٤٧٩/ ١معجم مقاییس اللغة : انظر )٦(
 .١٠٣: من اآلیة: سورة ھود)٧(
 .٧١: من اآلیة: سورة یونس)٨(
/ ١(ي منصور محمد بن أحمد األزھري تھذیب اللغة ألب:، وانظر٢/٣٣تفسیر النسفي ،: انظر )٩(

 ).٢٠/١٦٥(باب العین والجیم والمیم، تاج العروس، مرتضى الزبیدي، ) ٢٥٣
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ھي َرْبط صالِة مأموٍم بصالة إماٍم مستكمل للشروط، : تعریف صالة الجماعة
 .بحیث یتبعھ في قیامھ وركوعھ وجلوسھ ونحو ذلك

تتحقق الجماعة بواحد مع اإلمام فأكثر، وتتحقق الفضیلة سواء كان ھذا  :تحققھا
 .ق الجماعة بھالواحد َرُجًلا أو امرأة، أما إن كان صبیا ُممیًِّزا فال تتحق

وقد َشَرع اإلسالم ِعدَّة مناسبات ولقاءات اجتماعیة بین المسلمین ألداء العبادة في 
أداء الصلوات الخمس في الیوم واللیلة، وصالة الجمعة في : أوقات معلومة، منھا

األسبوع، وصالة العیدین في السَّنة مرًة ألھل كل بلد، ومنھا عامٌّ للبالد كلھا وھو الوقوف 
  .)١(رفة في السَّنة مرًة، ألجل التواصل والتوادد وعدم التقاطعبع

  
  .التعریف بالمسجد: ثالًثا

اسٌم : اسٌم لمكان السجود، وبالفتح: على وزِن َمفِعل بالكسر :المسجد لغًة
  .)٢(وھو جبھة الرجل حیث یصیبھ ندب السجود. للمصدر

 :لیھ وسلمھو كل موضع من األرض؛ لقولھ صلى اهللا ع :والمسجد شرًعا
  .)٣("وَطھوًرا  مسجًدا  األرُض  لَي  ُجِعَلْت"

ألن َمن كان َقْبلنا، كانوا ال " :وھذا من خصائص ھذه اُألّمة، قال القاضي عیاض
یصلون إال في موضع یتیقنون طھارتھ، ونحن ُخّصصنا بجواز الصالة في جمیع األرض 

  .)٤("إال ما تیقنا نجاستھ
 بھ نبیھ، وكانت األنبیاء قبلھ إنما ُأبیحت لھم ھذا ما َخّص اهللا: "وقال القرطبي

 .)٥("الصلوات في مواضع مخصوصة كاْلِبَیع والكنائس
ولما كان السجود أشرف أفعال الصالة لُقْرب العبد من ربھ اشُتق : قال الزركشي
ثم إّن الُعرف َخّصص المسجد بالمكان  .َمركع: مسجد، ولم یقولوا: اسم المكان منھ فقیل

للصلوات الخمس حتى یخرج الُمصلَّى المجتمع فیھ لألعیاد ونحوھا، فال ُیعطى  الُمھیأ
  . )٦(ُحْكَمھ

                                      
 .١٦٥ص -١ج –أوال تعریف الجماعة  -كتاب الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للزحیلي : انظر )١(
 .٢/٤٨٣، الصحاح ٢/٣٧١، تاج العروس ١/٣١٦، المصباح المنیر ٣/٢٠٤لسان العرب : انظر )٢(
في كتاب المساجد  ١/٣٧١ومسلم . في كتاب التیمم في أول كتاب التیمم ١/٨٦أخرجھ البخاري  )٣(

 .ومواضیع الصالة في أولھ
 .٢٧، إعالم الساجد بأحكام المساجد ٥/٤شرح صحیح مسلم : انظر )٤(
 .٢/٧٨الجامع ألحكام القرآن : انظر )٥(
 .٤٢٨، معجم لغة الفقھاء ١٢، تحفة الراكع والساجد ٢٨انظر إعالم الساجد بأحكام المساجد : انظر )٦(



  دقھلیة  -یة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كل
   " لثثاالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٤٠٣ -  
 

  

  .تعریف األذان: رابًعا
َأْعِلْمُھْم : َأْي  )١(﴿ َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ﴾: َقال اللَُّھ َتَعاَلى اْإلْعَالُم، :األَذاُن ُلَغًة

: وُیقال. َوَكَذا، ُأوِذنھ ِإیَذاًنا، ِإذا َأْعَلْمتھ؛ َوقد َأِذَن ِبِھ َیْأَذن، ِإذا َعِلمقد آَذْنُتھ ِبَكَذا : ، ُیقال)٢(ِبِھ
موضع المصدر، ھو اسٌم ُوضع أذن بالشيء یؤذن أذاًنا وتأذیًنا وَأذیًنا، إذا َأعلَم بھ، و

  .)٣( .وأصلھ من اإلذن، وھو االستماع كأنھ ُیلِقي في آذان الناس ما ُیْعلمھم بھ
  .)٤( .إْعَالٌم بَھا وِبَوْقِتھا: اُن للصَّالِةواألذ

َوَقْد َوَرَد ِفي اْلَحِدیِث : َقاَل اْبُن اَألثیر. اسُم التْأذین، َكاْلَعَذاِب اْسُم التَّْعِذیِب: واَألذاُن
تْأِذیًنا، والمشّدُد  آَذَن ُیْؤِذن ِإیَذاًنا، وَأّذَن ُیؤّذن :ُیَقاُل ِمْنُھ  ِذْكُر اَألذان، َوُھَو اِإلعالم ِبالشَّْيِء؛

َوَقاَل َأبو  .اْلُمْعِلم بَأْوقات الّصالة :واْلُمَؤذُِّن. مخصوٌص ِفي اِلاْسِتْعَماِل ِبِإْعَلاِم َوْقِت الصََّلاِة
  .)٥(اْلِمْئَذنة، واْلُمْؤَذَنة: ُیقال للمَنارة: َزید

  )٦(إعالٌم بالقیام إلى الصالة، بذكٍر مخصوص فیھما :واصطالًحا
اْإلْعَالُم ِبَوْقِت الصََّالِة اْلَمْفُروَضِة، ِبَأْلَفاٍظ َمْعُلوَمٍة َمْأُثوَرٍة، َعَلى ِصَفٍة  :اَوَشْرًع

َأِو اْإلْعَالُم ِباْقِتَراِبِھ . أو ھو ِذكٌر مخصوص ُشرع لإلعالم بصالة مفروضة. َمْخُصوَصٍة
  . )٧(ِبالنِّْسَبِة ِلْلَفْجِر َفَقْط ِعْنَد َبْعِض اْلُفَقَھاِء

  

  .المستجد ١٩مفھوم جائحة كورونا كوفید : خامًسا
م أعلنت الصین عن اكتشاف أول حالة فیروس كورونا ٢٠١٩في أواخر دیسمبر 

جدید، یسبب أمراض في الجھاز التنفسي، وكان في مدینة ُووَھان، بمقاطعة ھوبي في 
  .الصین

راض من األم) ١٩ –كوفید (وُیعّد فیروس كورونا المستجد المعروف بــــ 
التنفسیة، حیث یأتي ضمن َفِصیلة كبیرة من الفیروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بین 

، )MERS-CoV(الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة 
وُیمثِّل فیروس ). SARS-CoV) (سارس(ومتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد الوخیم 

 .دیدة لم یسبق تحدیدھا لدى البشر من قبلساللة ج) nCoV(كورونا المستجد 

                                      
 .٢٧: جزء من اآلیة: الحجسورة  )١(
 ..١٢/٣٨تفسیر القرطبي )٢(
 .١٥/١٦، تھذیب اللغة ٣٤/١٦٣، تاج العروس)١٢/١٣(لسان العرب : انظر )٣(
 .١/١٦، مختار الصحاح )١٢/١٣(لسان العرب : انظر )٤(
، مختار الصحاح ١٥/١٦، تھذیب اللغة ٣٤/١٦٣العروس ، تاج)١٢/١٣(لسان العرب : انظر )٥(

 .١٦ص: ، التعریفات١/١٦
: ، التعریفات١/١١٢، نیل المآرب بشرح دلیل الطالب )٦٥(المطلع على ألفاظ المقنع : انظر )٦(

 .١٦ص
، أسنى ٣٧السراج الوھاج ص. ٤/٨١المجموع ). ٢/٤٣(، الذخیرة ١/٣٨٣الدر المختـار : انظر) ٧(

، شرح ١/١٢٣، الروض المربع ١/٢٧٢المبدع ) ١/١٢٥(شرح روض الطالب المطالب في 
 .١/١٣٠منتھى اإلرادات 
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وُتعّد فیروسات كورونا َحَیواِنّیة الَمْصَدر، ویعني ذلك أنھا تنتقل بین الحیوانات 
والبشر، وتوصَّلت االستقصاءات المستفیضة إلى أنَّ فیروس كورونا المسبب لمتالزمة 

لزبَّاد إلى البشر، بینما انتقل قد انتقل من َسَنانیر ا) سارس(االلتھاب الرئوي الحاد الوخیم 
فیروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسیة من الجمال الوحیدة السنام إلى 
البشر، وتنتشر العدید من فیروسات كورونا المعروفة بین الحیوانات، ولكنھا لم ُتِصب 

 .البشر بعد
  

مَّى والسُّعال وضیق النفس وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعراًضا تنفسیة والُح     
وفي الحاالت األكثر وخامة، قد تسبب العدوى االلتھاب الرئوي، . وصعوبات في التنفس

 .ومتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد الوخیم، والَفَشل الُكَلوّي، وحتى الوفاة
       

تغطیة الفم َغْسل الیدین بانتظام، و: وتشمل التوصیات الُمَوّحدة للوقایة من انتشار العدوى
باإلضافة إلى تجنُّب مخالطة . واألنف عند السُّعال والعطس، وطھي اللحوم والبیض جیًدا

  .)١(أي شخص تبدو علیھ أعراض اإلصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس

                                      
 | ١٩-عن مرض كوفید| المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط | منظمة الصحة العالمیة : انظر )١(

COVID-19 |  المواضیع الطبیة (who.int)وموقع منظمة الصحة العالمیة على الرابط ،:  
https://www.who.int/ar/surveillance-fore-castiong-response - 
publications 
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  املبحث األول

  األحكام املتعلقة جبائحة كورونا يف األذان

  : وفیھ مطلبان

  اطب اول

  )١(ق اة  اد  اذان د  

  :وفیھ خمس مسائل
َصلُّوا في : (مشروعیة قول المؤذن عند المطر ونحوه: المسألة األولى

  ).ِرحالكم
رحمھم اهللا على مشروعیة قول المؤذن عند المطر أو الریح أو  )٢(اتفق الفقھاء

، واستدلوا على ذلك )حالالصالة في الرِّ(أو ) ِرَحاِلُكْم في  َصلُّوا  َأَلا: (الوحل أو الجلید
أن یوم حنین كان یوم : بأدلٍة كثیرة، من أصرحھا حدیث أسامة الھذلي رضي اهللا عنھ
  .)٣("مطر فأمر النبیصلى اللَّھ علیھ وسلمُمناِدَیھ أن الصالة في الرِّحال 

  

  .ونحوھا من الصِّیغ) َصلُّوا في ِرحالكم: (موضع قول المؤذن: المسألة الثانیة
دیِث أسامة الھذلي رضي اهللا عنھ الُمتقدِّم أنھ لم ُیبیِّن موضع ھذا نلحظ في ح

  :الذِّكر، ولكن جاءت أحادیث أخرى ُتبیِّنھ
َصلُّوا في : (، وْلَیُقل)حي على الصالة(وفیھ عدُم قوِل المؤذن : الحدیث األول

 ):بیوتكم
حمید أخبرني عبد ال: فقد أخرَج الشیخان من طریق إسماعیل ابن ُعلیَّة، قال

َعْن عبِد اِهللا بِن َعبَّاٍس، أنَُّھ قاَل   حدثنا عبد اهللا بن الحارث: صاحب الزیادي، قال
ُمَحمًَّدا َرسوُل اِهللا، فال   أنَّ  ال إَلَھ إلَّا اللَُّھ، َأْشَھُد َأْن َأْشَھُد: إَذا ُقْلَت: َیوٍم َمِطیٍر في ِلُمَؤذِِّنِھ

: َفَكأنَّ النَّاَس اْسَتْنَكُروا َذاَك، َفقاَل: ُبُیوِتُكْم، قاَل في لُّواَص: َحيَّ عَلى الصََّلاِة، ُقْل: َتُقْل
 الُجُمَعَة إنَّ  َأَتْعَجُبوَن ِمن َذا، قْد َفَعَل َذا َمن ھو َخْیٌر ِمنِّي،

 َأذََّن: قاَل :وفي لفٍظ. والدَّْحِض الطِّیِن  في  َفَتْمُشوا  ُأْحِرَجُكْم َأْن َكِرْھُت وإنِّي  ،)٤(َعْزَمٌة

                                      
األذان من العبادة الظاھرة، وھو شعیرة من شعائر اإلسالم المعروفة، ُینادى بھ للصالة خمس مرات  )١(

وبعد انتشار جائحة كورونا وتعلیق الصالة في المساجد جاء القرار برفع . في الیوم واللیلـة
) حي على الصالة(أوقاتھا المعتادة وعدم توقفھا، ولكن یستبدل الُمؤذِّن جملتي شعیرة األذان في 

، أو أن یقولھا بعد )الصالة في بیوتكم(أو ) الصالة في ِرحالكم: (بقولھ) حي على الفالح(و
األذان؛ إعالًما للناس بدخول وقت الصالة ودعوتھم للصالة في أماكنھم وعدم الحضور إلى 

 .المسجد
 ) ٣/١٣٦(النووي ، المجموع  ).٤٦٤/ ٤(الشرح الكبیر ) ٣/٥٦(ابن عبد البر، التمھید : انظر)٢(
، ١٠٥٧رقمھ  ١/٢٧٨كتاب الصالة، باب الجمعة في الیوم المطیر : أخرجھ أبو داود في سننھ )٣(

، وصححھ محققو المسند، وصححھ األلباني في ٢٠٧٠٠رقمھ  ٣٤/٣٠٨وأحمـد في مسنده 
 .٣٤٢-٢/٣٤١اإلرواء 

 .٢٤٤/ ٥شرح النووي على صحیح مسلم، : أي واجبة متحتمة: الجمعة عزمة )٤(
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: َیوٍم َمِطیٍر، َفَذَكَر َنْحَو َحدیِث اْبِن ُعَلیََّة،َوقاَل  في  ُمَؤذُِّن اْبِن َعبَّاٍس َیوَم ُجُمَعٍة
  .)١( الدَّْحِض َوالزََّلِل في  َتْمُشوا  َأْن  ََكِرْھُت

إذا بلغَت حي على : "ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عاصم بلفظ
  .)٢("لرحالأَلا َصلُّوا في ا: الفالح فقل

: في حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما أنھ یقول: (قال الحافظ النووي رحمھ اهللا
في نفس األذان، وفي حدیث ابن عمر أنھ قال في آخر ندائھ، " أَلا َصلُّوا في رحالكم"

واألمران جائزان َنصَّ علیھما الشافعي رحمھ اهللا تعالى في األم في كتاب األذان، وتابعھ 
فیجوز بعد األذان وفي أثنائھ؛ لثبوت السُّنة فیھما، لكن قولھ . بنا في ذلكجمھور أصحا

  .بعده أحسن؛ لیبقى َنْظُم األذان على َوْضعھ
ال یقولھ إال بعد الفراغ، وھذا ضعیٌف مخالف لصریح : وِمن أصحابنا َمن قال

ن عمر حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما، وال منافاة بینھ وبین الحدیث األول؛ حدیث اب
  . )٣()رضي اهللا عنھما؛ ألن ھذا جرى في وقت وذاك في وقٍت، وكالھما صحیح

: ظاھر قولھ: (عن حدیث ابن عمر رضي اهللا عنھما -رحمھ اهللا-قال اإلمام القرطبي      
أنھ قال ذلك بعد فراغھ من األذان، وُیحتمل أن یكون في آخره قبل " في آخر ندائھ"

ھذا الحدیث قد رواه أبو أحمد بن : (ثم قال). ابن عباس الفراغ، ویكون ھذا مثل حدیث
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا كانت لیلة : عدي من حدیث أبي ھریرة، قال فیھ

الصالة في الرحال أو : باردة أو مطیرة، أمر المؤذن فأذن باألذان األول، فإذا فرغ نادى
  .)٤()في رحالكم

ُیستحب أن یقول المؤذن إذا فرغ من : "في فتح الباري - رحمھ اهللا-وقال ابن رجب      
  )٥( .اھــ". ، فإن قالھ في أثناء األذان بعد الحیعلة، فال بأس)أال صلوا في رحالكم: (أذانھ
أشھد أن محمًدا رسول اهللا : إذا قلَت: ("على قولھ - رحمھ اهللا- وعلَّق الحافظ ابن حجر      

وَّب علیھ ابن خزیمة، وتبعھ ابن حبان، ثم المحب َب: ، فقال"حي على الصالة: فال تقل
، وكأنھ نظر إلى المعنى؛ ألن حي على )َحْذف حي على الصالة في یوم المطر(الطبري 

الصالة، والصالة في الرحال، وصلوا في بیوتكم یناقض ذلك، وعند الشافعیة وجٌھ أنھ 
  .)٦()والذي یقتضیھ الحدیث ما تقدم یقول ذلك بعد األذان، وآخر أنھ یقولھ بعد الَحْیَعَلَتْین،

والذي یظھر أنھ لم : (في موضٍع آخَر على حدیث ابن عباس -رحمھ اهللا-وقال أیًضا       
  .)٧()صلوا في بیوتكم: (بقولھ) حي على الصالة: (یترك بقیة األذان، وإنما أبدل قولھ

                                      
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب صالة المسافرین وقصرھا، باب الصالة في الرحال في المطر  )١(

 .٦٩٩برقم ) ١/٤٨٥(
 ).٥٠٠/ ١(مصنف عبدالرزاق الصنعاني : انظر)٢(
 .)٢١٤/ ٥(شرح النووي على صحیح مسلم : انظر)٣(
المفھم لما أشكل من تلخیص . ، وھذا نص یرفع ذلك االحتمال٢٢٦٣/ ٦رواه ابن عدي في الكامل، )٤(

 .٣٣٨/ ٢كتاب مسلم، 
 ).٥/٣٠٥(الفتح الباري البن رجب الحنبلي : انظر)٥(
 .٩٨/ ٢فتح الباري،  - ابن حجر : انظر)٦(
وأقرب األقوال قول  .٣٨٦/ ٢، نیل األوطار ٣٧٩ - ٣٧٨/ ٢، المغني ٣٨٤/ ٢فتح الباري : انظر)٧(

 .النووي رحمھ اهللا تعالى
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 : بعد األذان) َصلُّوا في رحالكم: (وفیھ ُیقال: الحدیث الثاني
َأذََّن ابُن : حدثني نافع، قال: د أخرج البخاري من طریق عبید اهللا بن عمر، قالفق

َصلُّوا في ِرحاِلُكْم، فأْخَبَرنا أنَّ َرسوَل اللَِّھ َصلَّى : ، ُثمَّ قاَل)١(ُعَمَر في َلْیَلٍة باِرَدٍة بَضْجناَن
أَلا َصلُّوا في الرِّحاِل في اللَّْیَلِة : ُل عَلى إْثِرِهاُهللا علیھ وسلََّم كاَن َیْأُمُر ُمَؤذًِّنا ُیَؤذُِّن، ُثمَّ یقو

  .الباِرَدِة، أِو الَمِطیَرِة في السََّفِر
أَلا : أنھ أذَّن بالصالة في لیلٍة ذات برٍد وریح ثم قال: "وفي لفٍظ في روایة مسلم

كانت إن رسول اهللا صلى اللَّھ علیھ وسلمكان یأمر المؤذن إذا : صلوا في الرحال، ثم قال
  .)٢("أَلا صلوا في الرحال: لیلة ذات برد ومطر یقول

صریح في أن القول المذكور : "في الحدیث - رحمھ اهللا- قال الحافظ ابن حجر 
  .)٣("كان بعد فراغ األذان 
كان یأمر المؤذن یؤذن ثم : (على حدیث عبد اهللا بن عمر -رحمھ اهللا-وقال أیًضا 

صریح في أن القول المذكور كان بعد فراغ : ")أال صلوا في الرحال: یقول على إثره
  )٤(".األذان

وقد قدمنا : (ثم قال عن اجتماع كلمة صلوا في الرحال وكلمة حي على الصالة
في باب الكالم في األذان، عن ابن خزیمة أنھ حمل حدیث ابن عباس على ظاھره، وأن 

َھُلّموا إلیھا، ) ي على الصالةح(بدًلا من الَحْیعلة، نظًرا إلى المعنى؛ ألن معنى : ذلك یقال
تأخروا عن المجيء، وال یناسب إیراد اللفظین مًعا، ألن ) الصالة في الرِّحال: (ومعنى

  )٥( .أحدھما نقیض اآلخر
وُیْمكن أن ُیجمع بینھما وال یلزم منھ ما ُذكر؛ بأن یكون معنى الصالة في الرحال 

ندب لَمن أراد أن یستكمل  رخصة لمن أراد أن یترخص، ومعنى ھلموا إلى الصالة
خرجنا مع رسول اهللا : الفریضة ولو تحمَّل المشقة، ویؤید ذلك حدیث جابر عند مسلم قال

  .)٦("لُیصلِّ َمن شاء منكم في َرْحِلھ: "صلى اهللا علیھ وسلم في سفر فُمطِّرنا فقال

                                      
/ ٣؛ معجم ما استعجم ١٥٤/ ٦الصحاح . ھو جبل بناحیة مكة: قال الجوھري :َضَجنان )١(

ُھَو َمْوِضٌع َأو  :قاَل أنَّھ َأْقَبل َحتَّى ِإذا كاَن بَضْجناَن، :، وُرِوي َعن ُعَمَر)ضجن": (الصحاح٨٥٦
 ).٣٥/٣٢٦(ولْسُت َأْدِري ممَّْن ُأِخَذ تاج العروس للزبیدي  :قاَل ِة؛َجَبٌل بیَن مكََّة والَمدیَن

رقمھ  ١/١٢٩كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة، : أخرجھ البخاري في صحیحھ )٢(
كتاب صالة المسافرین، باب الصالة في الرحال في المطر : ، ومسلم في صحیحھ) ٦٣٢(
 ).٦٩٧(رقمھ  ١/٤٨٤

 .٢/١١٣فتح الباري : رانظ)٣(
 .٢/١١٤المصدر السابق  : انظر)٤(
 .٢/١١٥المصدر السابق  : انظر)٥(
 .٢/١١٣، وفتح الباري  ٦٩٨صحیح مسلم برقم : انظر)٦(
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 قال العالمة محمد بن یوسف المواق الغرناطي في التاج واإلكلیل لمختصر خلیل
الصََّلاُة َخْیٌر "َمْذَھُب َأِبي َحِنیَفَة َكَمْذَھِب َماِلٍك َأنَُّھ َلا َیَتَكلَُّم َأْثَناَء اْلَأَذاِن َحتَّى : قال َأُبو ُعَمَر: 

  .َوَمْن َأَراَد َأْن َیُقوَلَھا َفْلَیُقْلَھا َبْعَد اْلَفَراِغ ِمْن اْلَأَذاِن: َقاَل" ِمْن النَّْوِم
َأَلا َصلُّوا ِفي : َأنَّ اْبَن ُعَمَر َأذََّن ِفي َلْیَلٍة َذاِت َبْرٍد َوِریٍح ُثمَّ َقاَل :وِفي اْلُمَوطَِّأ

 .الرَِّحاِل
اْلَأْوَلى َحْمُل َھَذا َعَلى َأنَُّھ َقاَلَھا َبْعَد َكَماِل اْلَأَذاِن، َوِفي اْلَأَذاِن َلْم : قال اْلَباِجيُّ

  .)١(ِن َعَلى اْلِإَماِمَیْبُلْغِني َأنَّ َتْسِلیَم اْلُمَؤذِّ
  : بعد الَحْیَعلتین) َصلُّوا في الرِّحال: (وفیھ ُیقال: الحدیث الثالث

فعن عمرو بن أوس َأنَّ َرُجًلا ِمْن َثِقیٍف َأْخَبَرُه َأنَُّھ َسِمَع ُمَؤذَِّن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى 
َعَلى الصََّلاِة َحيَّ َعَلى اْلَفَلاِح، َصلُّوا ِفي  َحيَّ: َیُقوُل اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َیْوٍم َمِطیٍر

  .)٢(ِرَحاِلُكْم
والذي فھمھ البخاري أن ھذه الكلمة قالھا بعد : "-رحمھ اهللا- قال اإلمام ابن رجب - 

الحیعلتین أو قبلھما، فتكون زیادة كالم في األذان لمصلحة، وذلك غیر مكروه كما 
أثناء األذان إنما َكِره ما ھو أجنبي منھ، وال سبق ِذكره؛ فإن َمن َكِره الكالم في 

 .مصلحة لألذان فیھ

أو ذات ریح   إذا كانت لیلة مطیرة،: فإنھ قال في كتابھ وكذا فھمھ الشافعي؛
فإن قالھ في )أَلا َصلُّوا في رحالكم: (وظلمة ُیستحب أن یقول المؤذن إذا فرغ من أذانھ

  .أثناء األذان بعد الحیعلة فال بأس
  )٣(."ل عامة أصحابھ، سوى أبي المعالي؛ فإنھ استبعد ذلك أثناء األذانوكذا قا

  

الصالة (أو ) َصلُّوا في رحالكم(خالف العلماء في موضع ِذْكر : المسألة الثالثة
  ).في بیوتكم

صلوا في : (بناًء على األحادیث المتقدمة، اختلَف الفقھاُء في موضع قول المؤذن
  : على ِعدَّة أقوال) رحالكم

أنھا ُتقال في أثناء األذان بدل الحیعلتین، وھو وجٌھ للشافعیة، وظاِھُر  :حدھاأ
  .)٤(مذھب الحنابلة، واختاره ابن تیمیة في شرح العمدة

  .)٥(بعد األذان، وھو مذھب الحنفیة والمالكیة ووجٌھ عند الشافعیة :الثاني

                                      
 .٢/٧٨التاج واإلكلیل لمختصر خلیل : انظر)١(
، ٢٣٥٥٤: حدیث ) ٣٧٣ /٥ (أحمد في المسند  و. عن ابن ُجریج) ١٩٢٥( عبد الرزاق أخرجھ)٢(

 .إسناده صحیح، رجالھ ثقات رجال الشیخین :وقال محقق المسند .١٤/١٦٢٩النََّسائیفي الكبرى 
 ) ١/١٨١(األم ).٥/٣٠٥(فتح الباري البن رجب الحنبلي : انظر)٣(
، ١/٤٩٧، كشاف القناع ١/٣٢٢مغني المحتاج : ینظر. وھو قوٌل للشافعیة وظاھر مذھب الحنابلة) ٤(

 .١/١٣١ة شرح عمدة الفقھ البن تیمی
التاج واإلكلیل : ینظر. ،وھو مذھب المالكیة) ٥/٢٠٧(نقل النووي ھذا القول عن بعض الشافعیة ) ٥(

 .١/٤٢٩، منح الجلیل ٢/٨٧
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أثناء األذان بعد من الفقھاء َمن یرى أن المؤذن بالخیار؛ إن شاء قالھا  :الثالث
  .)١(الحیعلتین، وإن شاء قالھا بعد األذان، وھو قول  لبعض الحنفیة ووجھ عند الشافعیة

  

  : أن ُتقال بعد الفراغ من األذان؛ وذلك من وجوه: الترجیح
كما ھو، بخالف   محافظة على َنَسق األذان  أن قولھا بعد األذان فیھ :أحدھا

  .ألفاظھ بھا إضافتھا إلى ألفاظھ أو استبدال بعض
فیجوز بعد األذان وفي أثنائھ لثبوت السنة فیھما؛ لكن قولھ بعده : "قال النووي

  .)٢("أحسن؛ لیبقى نظم األذان على وضعھ
  .)٣("ألن األذان متصل ال یجوز أن یتخللھ ما لیس منھ: "وقال الباجي

حة والتي الحیعلتین من ألفاظ األذان الثابتة بالسنة النبویة الصحی ألنَّ :الثاني
أجمع علیھا العلماء، وَتَواَتر علیھا عمُل المسلمین في كافة األعصار واألمصار، فال 

  .یمكن إسقاطھا من األذان بروایة محتملة في داللتھا وَرْفِعھا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم
الحیعلتین ثبت اشتراطھما بالنص، والدلیل على : "قال ابن قاسم العبادي

  .)٤("لفرد الخاص محتمل، فلم َیْقَو على دفع الثابت من غیر احتمالإسقاطھما في ھذا ا
بل ذھب بعض العلماء إلى أن األذان ال یصح مع إسقاطھما في ھذه الحال، قال شمس     

أي ): ال تقل حي على الصالة: (وقضیة قولھم في قول ابن عباس برفعھ: "الدین الرملي
  .)٥( »"لم یصح أذانھ، وھو كذلك: وًضاال تقل ذلك مقتصًرا علیھ، أنھ لو قالھ ع

خروٌج من الخالف وعمٌل بسّنٍة متفق  ألن العمل بحدیث ابن عمر فیھ :الثالث 
  .علیھا، وأما العمل بما ُفھم من حدیث ابن عباس، ففیھ نزاع

  

، أم ُیقال مرًة )َصلُّوا في ِرحالكم: (ھل ُیكرَّر في األذان قوُل: المسألة الرابعة
  واحدة؟

األدلة المتقدمة على أنھا ُتقال مرًة واحدة، وورَد قولھا مرتین، فقد َوَرد  ظاِھُر
عن نافع، أن ابن عمر رضي اهللا عنھما نادى بالصالة في لیلٍة ذات برٍد وریح، ثم قال في 

أال صلوا في رحالكم، أال صلوا في الرحال، فإن رسول اهللا صلى اهللا علیھ : آخر ندائھ
أال : "إذا كانت لیلة باردة أو ذات مطر أو ذات ریح في سفر یقولوسلم كان یأمر المؤذن 

  .)٦("صلوا في الرحال

                                      
، المحتاج ١/٢٠٨، روضة الطالبین ٣/١٢٩، المجموع ١/١٠٨األم : ینظر. وھو مذھب الشافعي)١(

القاري انھ قول لبعض الحنفیة  ونقل بدر الدین العیني الحنفي  في عمدة. ١٣٣/١مغني، 
 .ولم أجده في كتب الحنفیة ).٥/١٢٨(

 )٢/١١٧(الفتح الباري البن حجر ).٥/٢٠٧(شرح النووي على مسلم )٢(
 ).١/١٣٩(المنتقى شرح الموطأ )٣(
 ).١/٤٨١(حاشیة العبادي على تحفة المحتاج )٤(
 ).١/٤٠٩(نھایة المحتاج )٥(
، ومستخرج أبي )١٩٠١(، مصنف عبدالرزاق برقم )٥٠١٨(برقم  رواه البیھقي في السنن الكبرى )٦(

 .وال یزاد على المرتین، وقوًفا مع النص  ).١٣٠٢(عوانة برقم 
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في األذان عند ) َصلُّوا في ِرحالكم(ھل ُیقاس مشروعیة قول : المسألة الخامسة
  المطر ونحوه، على بقیة األعذار، ومنھا جائحة كورونا؟

ند المطر أو الریح أو رحمھم اهللا على مشروعیة قول المؤذن ع  )١(اتفق الفقھاء
: ، والذي یظھر لي)الصالة في الرِّحال(أو ) أَلا َصلُّوا في ِرحالكم: (الوحل أو الجلید

مشروعیُة قیاس ھذا الُحكم على بقیة األعذار ومنھا جائحة كورونا، وُیستدل على ذلك 
  :بتقریر العلماء األعالم

الرخصة في التخلف : الفقھ وفیھ أیًضا من«: -رحمھ اهللا-قال الحافظ ابن عبدالبر 
عن الجماعة في اللیلة المطیرة والریح الشدیدة، وفي معنى ذلك كلُّ ُعذٍر مانع وأمٍر ُمؤٍذ، 
 .وإذا جاز التخلف عن الجماعة للَعشاء والبول والغائط فالتخلف عنھا لمثل ھذا أحرى

الحضر بالمعنى؛  والسَّفر عندي والَحَضر في ذلك سواء؛ ألن السفر إن َدَخل بالنص َدَخل
  . )٢(» ألن العلة من المطر واألذى قائمة فیھما 

: َقاَس اْبُن ُعَمَر الرِّیَح َعَلى اْلَمَطِر، َواْلِعلَُّة اْلَجاِمَعُة«  :-رحمھ اهللا-:وَقاَل اْلَباِجيُّ
ِفي الرَِّحاِل َبْعَد َكَماِل اْلَأَذاِن، َأَلا َصلُّوا : اْلَمَشقَُّة اللَّاِحَقُة، َوَیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن َقْوُل اْلُمَؤذِِّن

ِفي َھَذا ِمْن اْلِفْقِھ الرُّْخَصُة ِفي التََّخلُِّف َعْن اْلَجَماَعِة ِفي اللَّْیَلِة اْلَمِطیَرِة  :َوَقاَل َأُبو ُعَمَر
التََّخلُُّف َعْن اْلَجَماَعِة  َوالرِّیِح الشَِّدیَدِة، َوِفي َمْعَناُه ُكلُّ َأْمٍر ُمْؤٍذ َوُعْذٍر َماِنٍع، َوِإَذا َجاَز

  .)٣(» ِلْلَعَشاِء َوِلَأْكِل الثُّوِم َواْلَبْوِل َواْلَغاِئِط َفَأْحَرى ِلِمْثِل َھَذا 
ھذا الحدیث دلیٌل على تخفیف أمر الجماعة «: -رحمھ اهللا-وقال الحافظ النووي 
  .)٤(»في المطر ونحوه من األعذار

األذان حال وقوع النَّوازل واألعذار القاھرة صحة قول ھذا اللفظ في  :والحاصُل
واألوبئة الُمعِدیة، السیما إذا كان الوباُء سریَع الَعدوى وَسْھل االنتقال من شخٍص آلخر 

  .والضرورُة ُتقدَّر بَقْدرھا .مثل فیروس كورونا
ولجھة االختصاص تقییُد األمر بصیغٍة واحدٍة ُمناِسبة، وأرى أن ھذا أفضل  لكي 

  .ُدث اختالف بین الُمؤذِِّنین في الصِّیغ الواردة، ولمنع حدوث الُفرقة بین الناسال َیْح
  

                                      
، منح الجلیل شرح ٢/٥٥٩، التاج واإلكلیل ١/٣١المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار : انظر) ١(

 .١/١٠٨، األم ٢/٣٠٤ي ، الكبیر الحاو١/٤٥١، المغني ٢/١٠٦، المبدع ١/٤٢٠مختصر خلیل 
 ).١٣/٢٧١( عبد البر التمھید ابن ، )١/٤٠١( االستذكار ابن عبد البر :انظر)٢(
الصالة باب صالة الجمعة ، محمد بن یوسف المواق،كتاب كتاب التاج واإلكلیل لمختصر خلیل: انظر)٣(

 )٢/٥٦٠.( 
قولھا فرضت الصالة، باب ] ٦٨٥[شرح صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرھا : انظر)٤(

 )٥/٢٠٧ (الصالة في الرحال في المطر
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ب اطا  

 و د ؤذنا إ ) مِر  وا ( أو)مو  وا(  

  : وفیھ مسألتان
  ؟)َصلُّوا في ِرحالكم: (ھل ُیشرع إجابة قول المؤذن: المسألة األولى

  في أذان الفجر؟ )١(ماذا یجیب َمن َسِمع التثویب: سألة تنبني على مسألةوھذه الم
  : وقد اختلف الفقھاء في ُحْكم ھذه المسألة على أقوال

 )٢(وھو مذھب الحنفیة ). صدقَت وبررَت: (أْن یقوَل ساِمُع األذان :أحدھا
  .)٣(والشافعیة والحنابلة وقوٌل عند المالكیة

َوَیُقوَل إَذا َسِمَع َقْوَل اْلُمَؤذِِّن الصََّلاُة َخْیٌر : "المجموع في - رحمھ اهللا-  النووي  قال
َصَدَق : َھَذا ُھَو اْلَمْشُھوُر، َوَحَكى الرَّاِفِعيُّ َوْجًھا َأنَُّھ َیُقوُل. َصَدْقَت َوَبَرْرَت: ِمْن النَّْوِم

َصَدْقَت : َوَیُقوُل ِفي التَّْثِویِب... ِمْن النَّْوِمَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم؛ الصََّلاُة َخْیٌر 
  .)٤("َوَبَرْرَت َمرََّتْیِن، َذَكَرُه الرُّوَیاِنيُّ ِفي اْلِحْلَیِة َوَغْیِرِه

َحيَّ : َفَیُقوُل ِمْثَل َما َقاَلُھ إلَّا ِفي َقْوِلِھ: "الحنفي في بدائع الصنائع  الكاساني وقال
َلا َحْوَل َوَلا ُقوََّة إلَّا ِبَاللَِّھ اْلَعِليِّ اْلَعِظیِم؛ ِلَأنَّ : ى اْلَفَلاِح، َفِإنَُّھ َیُقوُل َمَكاَنُھَعَلى الصََّلاِة َحيَّ َعَل

َلا " الصََّلاُة َخْیٌر ِمْن النَّْوِم: "َوَكَذا إَذا َقاَل اْلُمَؤذِّن  إَعاَدَة َذِلَك ُتْشِبُھ اْلُمَحاَكاَة َواِلاْسِتْھَزاَء،
  .)٥(َصَدْقَت َوَبَرْرَت، َأْو َما ُیْؤَجُر َعَلْیِھ: السَّاِمُع ِلَما ُقْلَنا َوَلِكنَُّھ َیُقوُلُیِعیُدُه 

َصَدْقت "َأْن َیُقوَل ِعْنَد التَّْثِویِب : اْلَخاِمُس: "الحنبلي في اإلنصاف  المرداوي وقال
َوَأْطَلَقُھَما ِفي اْلَقَواِعِد . َبْیَنُھَما َیْجَمُع :َوِقیَل. َفَقْط َعَلى الصَِّحیِح ِمْن اْلَمْذَھِب" َوَبَرْرت
  .)٦("َصَدْقت َوِباْلَحقِّ َنَطْقت: "َوَقَطَع اْلَمْجُد ِفي َشْرِحِھ َأنَُّھ َیُقوُل. اْلِفْقِھیَِّة

الصََّلاُة َخْیٌر ِمْن : (ألَّا یقول شیًئا، فال ُیشرع إجابة قول المؤذن :القول الثاني
؛ وذلك للخالف عند المالكیة في )٧(قتضى مشھور مذھب المالكیةونحوھا، وھو م) النَّْوِم

ھذه المسألة بین القول المشھور عندھم وما یقابلھ، فما سبق ھو ِباتَِّفاٍق ِإالَّ َأنَّ اْلَمْشُھوَر 
ِجیَع، َوَال َیْحِكي ِعْنَد اْلَماِلِكیَِّة َأْن َیْحِكَي السَّاِمُع ِآلِخِر الشََّھاَدَتْیِن َفَقْط، َوَال َیْحِكي التَّْر

                                      
 .)الصالة خیر من النوم: (ھو قول المؤذن :التثویب)١(
صََّلاة خیر من الّنوم َفَلا َیُقول السَّامع مثلھ ِلَأنَُّھ َوَكَذا ِإذا َقاَل اْلُمَؤّذن ال(وأقرب نص عن الحنفیة ھو )٢(

، تحفة )١/١٧٦(النھر الفائق : انظر) صدقت وبالحق نطقت وبررت: یشبھ المحاكاة َوَلِكن َیُقول
  ).١/١١٦(الفقھاء للسمرقندي 

يَّ َعَلى الصََّلاِة َحيَّ َعَلى َح " :َفَیُقوُل ِمْثَل َما َقاَلُھ إلَّا ِفي َقْوِلِھ) (١/١٥٥(وجاء في بدائع الصنائع 
اْلُمَحاَكاَة  َفِإنَُّھ َیُقوُل َمَكاَنُھ َلا َحْوَل َوَلا ُقوََّة إلَّا ِبَاللَِّھ اْلَعِليِّ اْلَعِظیِم؛ ِلَأنَّ إَعاَدَة َذِلَك ُتْشِبُھ " اْلَفَلاِح

: َلا ُیِعیُدُه السَّاِمُع ِلَما ُقْلَنا َوَلِكنَُّھ َیُقوُل " ٌر ِمْن النَّْوِمالصََّلاُة َخْی " :َوَكَذا إَذا َقاَل اْلُمَؤذُِّن َواِلاْسِتْھَزاَء،
 ).َصَدْقَت َوَبَرْرَت، َأْو َما ُیْؤَجُر َعَلْیِھ

 .١٠٦، أخصر المختصرات ٢/٥٥، نھایة المطلب ١/١٥٥بدائع الصنائع )٣(
 ).٣/١١٧(المجموع : انظر )٤(
 ).١/١٥٥(رائع بدائع الصنائع في ترتیب الش: انظر )٥(
 .)١/٤٢٧(اإلنصاف : انظر )٦(
 . ٦٣ص.الخالصة الفقھیة على مذھب المالكیة محمد العربي القروي المالكي) ٧(
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، َوُمَقاِبل اْلَمْشُھوِر َأنَُّھ َیْحِكي )َصَدْقَت َوَبِرْرَت(، َوَال ُیَبدُِّلَھا ِبـ )الصََّالُة َخْیٌر ِمَن النَّْوِم(
  .ِآلِخر األَذاِن

الصالة : "وھذه بعض النُّقول عن المذھب المالكي في ھذه المسألة، وأنھ ال یحكي
؛ لعدم ورود السُّنة بذلك؛ ومما جاء "صدقت وبررت: "لھا بقولھ، وال یبد"خیر من النوم

  :في ذلك
ُیْبِدُلَھا : ، َوِقیَل"َصَدْقَت َوَبَرْرَت"َوَلا ُیْبِدُلَھا ِبـ " الصََّلاُة َخْیٌر ِمْن النَّْوم"َوَلا َیْحِكي (
، َوَیْحِكیِھ "لََّم الصََّلاُة َخْیٌر ِمْن النَّْوِمَصَدَق َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس: "َیُقوُل: ِبِھ، َوِقیَل

ُمَصلًِّیا َنْفًلا، َوَیْقَتِصُر َعَلى ُمْنَتَھى : َأْي ُمَتَنفًِّلا َوَلْو َكاَن  َساِمُعُھ إْن َلْم َیُكْن ُمَتَنفًِّلا َبْل
َبَطَلْت، َوِإْن َأْبَدَل اْلَحْیَعَلَتْیِن  "َلاِةَحّي َعَلى الصَّ"َفِإْن َحَكى َما َزاَد َعَلْیِھَما ِبَلْفِظ . الشََّھاَدَتْیِن

َھَذا ُھَو . َبَطَلْت، َأْبَدَلَھا َأْم َلا" الصََّلاُة َخْیٌر ِمْن النَّْوِم"ِبَحْوَقَلَتْیِن َفَلا َتْبُطُل، َوِإْن َحَكى 
  .)١()اْلَمْشُھوُر، َوُمَقاِبُلُھ َلا َیْحِكیِھ اْلُمَتَنفُِّل

حكي الحیعلتین وال ما بعدھما من تكبیرة وتھلیلة، وال ال ی: "وجاء أیًضا
  .)٢("صدقت وبررت"، وال یبدلھا بقولھ "الصالة خیر من النوم"یحكي

الصالة خیر من "وقیل یبدلھما بحوقلتین وال یحكي : "وجاء في الشرح الكبیر
، وظاھر المشھور أنھ ال یحكي التكبیر "صدقت وبررت: "، وال یبدلھا بقولھ"النوم

، )مثنى(التھلیل األخیر مع أنھ ِذكٌر، ومقابل المشھور یحكیھ ویندب متابعتھ في الحكایة و
فال یحكي الترجیع اتفاًقا إال إذا لم یسمع األول، وُیفھم منھ اقتصار الحاكي على تكبیرتین 

صدقت "وال یبدلھا بـ " الصالة خیر من النوم" ولو كبَّر المؤذن أربًعا، وال یحكي 
  .)٣("یقول صدق رسول: یبدلھا بھ، وقیل: یل، وق"وبررت

  :؟)َصلُّوا في ِرحالكم: (ھل ُیشرع إجابة قول المؤذن: وعلیھ، ُتبنى ھذه المسألة
  :وقد اختلف الفقھاء في ُحْكم ھذه المسألة على أقوال

) َصلُّوا في رحالكم: (ألَّا یقول شیًئا، فال ُیشرع إجابة قول المؤذن :القول األول
؛ )٥(، وھو مقتضى مشھور مذھب المالكیة)٤(قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ونحوھا، وبھ

وذلك للخالف عند المالكیة في ھذه المسألة بین القول المشھور عندھم وما یقابلھ، فما 
َتْیِن َفَقْط، َوَال سبق ھو ِباتَِّفاٍق ِإالَّ َأنَّ اْلَمْشُھوَر ِعْنَد اْلَماِلِكیَِّة َأْن َیْحِكَي السَّاِمُع ِآلِخِر الشََّھاَد

، )َصَدْقَت َوَبِرْرَت(، َوَال ُیَبدُِّلَھا ِبـ )الصََّالُة َخْیٌر ِمَن النَّْوِم(َیْحِكي التَّْرِجیَع، َوَال َیْحِكي 
  .َوُمَقاِبل اْلَمْشُھوِر َأنَُّھ َیْحِكي ِآلِخر األَذاِن

                                      
كتاب حاشیة الصاوي على الشرح ،)١/٢٠٢( –علیش  –منح الجلیل شرح مختصر خلیل : انظر) ١(

 . ٢/٣٧٢الموسوعة الكویتیة  ١/٢٥٤، سالك ألقرب المسالكبلغة ال= الصغیر 
 .٦٤ص.الخالصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، محمد العربي القروي المالكي) ٢(
 .١/١٩٧الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٣(
: المؤذن أثناء األذان ، في مسألة كالم)١/١٣١(قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة الحنبلي في شرح العمدة) ٤(

إن كان لحاجة، مثل أن یرد على من سلم علیھ، أو یأمر بعض أھلھ بحاجة، أو یأمر بمعروف أو 
وكانت لھ - ینھى عن منكر بكالم قلیل، لم یكره؛ لما ذكره اإلمام أحمد عن سلیمان بن صرد 

ول في یوم مطیر وأمر ابن عباس مؤذنھ أن یق. أنھ كان یأمر غالمھ بالحاجة وھو یؤذن -صحبة
 .اھـ. متفق علیھ". أال صلوا في الرحال: "بعد قولھ حي على الفالح

 ). ٦٣( صفحة .الخالصة الفقھیة على مذھب المالكیة محمد العربي القروي المالكي) ٥(
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ال حول وال " :بقول) صلوا في رحالكم: (ُتشرع إجابة قول المؤذن:القول الثاني 
قیاًسا على الَحْیَعَلَتْین؛ ألنَّ كلا منھما دعوة، فُیطلب فیھما الَعْون من اهللا، " قوة إال باهللا

وَطلُب الَعون من اهللا لیس فقط في الذھاب إلى المسجد بل حتى في القیام بھا وأدائھا كما 
صلوا في (لفظ واستدلوا بعموم الحدیث الوارد في إجابة المؤذن، وأن . یجب وینبغي

، والبدل یقوم مقام المبدل عنھ فُشرعت )حي على الصالة: (ُیْشبھ قول المؤذن) رحالكم
  .)١( إجابتھ

َواْلِقَیاُس َأنَّ السَّاِمَع َیُقوُل ِفي َقْوِل : َقاَل اْلِإْسَنِويُّ(، )٢(وھذا مذھب الشافعیة
  )٣()َلا ُقوََّة إلَّا ِبَاللَِّھ َلا َحْوَل َو: َأَلا َصلُّوا ِفي ِرَحاِلُكْم: اْلُمَؤذِِّن

َوَقول َأال صلوا ِفي الّرحال ِفي : في مقدمتھ سنن األذان، ومنھا الحضرمي َذَكر
اللَّْیَلة الممطرة َأو َذات الّریح َأو الظلَمة بعد اْلَأَذان َأو الحیعلتین َواْلَأَذان للصبح مرََّتْیِن 

َوترك اْلَمْشي ِفیِھ َوَأن َیُقول السَّامع مثل َما َیُقول ویثوب فیھَما َوترك رد السََّلام َعَلْیِھ 
اْلُمَؤّذن والمقیم ِإلَّا ِفي الحیعلتین َفَیُقول عقب كل َلا حول َوَلا ُقوَّة ِإلَّا ِباللَّھ َویكون َذِلك َأْربعا 

  )٤(ھـ.ا.ِفي اْلَأَذان بعد الحیعلتین َوِإلَّا ِفي التثویب َفَیُقول صدقت وبررت
أن یقول ِمْثَلھ كالتثویب؛ ألن ھذه الكلمات لیست أصیلة في صیغة  :لثالثالقول ا

األذان وإنما جاءت للتنبیھ، وھو قوُل بعِض المالكیة والشافعیة والحنابلة، وقد ذھَب إلى 
 . )٥(ذلك بعض الفقھاء المالكیة

 لعموم النص ؛ أن یقول ِمْثَلھ كالتثویب :القول الثالث  :-واهللا أعلم-والراجح 
  ).فقولوا مثل ما یقول: (النبوي 

  

الصالة في : (حكایة األذان عند تعدُّد الُمؤذِِّنین إذا قال المؤذن: المسألة الثانیة
  .)٦()الرحال

وھذه المسألة تنبني على اختالف الفقھاء في استحباب إجابة تعدُّد المؤذنین إذا 
  :أذَّنوا واحًدا بعد آخر على ثالثة أقوال

جابة جمیع المؤذنین، وبھ قال بعض األحناف، وبعض المالكیة، ُیستحب إ :أحدھا
  )٧(.وبعض الشافعیة

أن الُحْكم إنما یتعدد بتعدد سببھ، وقد حصل ھنا فتكررت اإلجابة  :ومن أدلتھم
  )٨(.لتكرر السبب الموجب لھا

                                      
 ).٢/٨٠٦(القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة : انظر)١(
 ).١/٤٨١(، حاشیة الشرواني )١/٣٢٩(المحتاج  ، مغني)١/٢٧٣(إعانة الطالبین : انظر)٢(
 ).١/٣٢٩( كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج الخطیب الشربیني : انظر)٣(
 ).٦٠( كتاب المقدمة الحضرمیة  صفحة : انظر)٤(
 .") ٢/٢٧٢(الموسوعة الفقھیة "انظر )٥(
 .١/١٨٣ثر الورود ، ن٢/٥٤اإلبھاج : ألثر القاعدة على المسألة انظر )٦(
 .١/٣١٩، حاشیة الدسوقي ١/١٣١، المنتقى للباجي١/٣٩٧رد المحتار: انظر )٧(
 . ٨٧: ، كتاب الفتاوى للعز بن عبد السالم ص١/٣٩٧رد المحتار : انظر )٨(
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ُیستحب إجابة المؤذن األول مع أن أصل الفضیلة شامل للجمیع إال  :القول الثاني
ل ُمتأّكٌد ُیكره َتْرُكھ، وبھ قال أكثر الحنفیة، وھو المشھور عند المالكیة، والمختار أن األو

  )١(.عند الشافعیة
وعلى  )٢(.أن األمر ال یقتضي التكرار فیكون المستحب إجابة األول :ومن أدلتھم

  .وعلى ھذا تتخرج المسألة على القاعدة
، فإذا صلى فال یجیب ما ُیستحب إجابة جمیع المؤذنین ما لم یصلِّ :القول الثالث

سمعھ من األذان، وبھ قال الحنابلة؛ ألن األذان الذي سمعھ بعد الصالة غیر مدعو بھ فال 
  )٣(.یجیب إذن

ُیستحب إجابة المؤذن األول مع أن أصل الفضیلة شامل : (القول الثاني :الترجیح 
  .-واُهللا أعلم-ھو الراجح ) للجمیع 

  

                                      
، المجموع ٩٣، غایة البیان ٢/٥٤، الذخیرة ٢/١٩٨حاشیة الطحطاوي على المراقي : انظر )١(

 .١/١٤٠، مغني المحتاج٣/١٢٦
 .٣/١٢٦المجموع : انظر )٢(
 .١/٢٩١، كشاف القناع ١/٢٨١الفروع : انظر )٣(
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  املبحث الثاني

  قة جبائحة كورونا يف اجلماعات واجلمعةاألحكام املتعل

  : وفیھ خمسة مطالب

  اطب اول

 ة ا م  

اتفق العلماء على أن إقامة الصلوات الخمس جماعة ھي من أعظم العبادات، 
، َوَلْو َتَرَكَھا الصََّالُة ِفي اْلَجَماَعِة َمْعَنى الدِّیِن، َوِشَعاُر اْإلْسَالِم: َوِألھمِّیَِّتَھا قال أھل الِعلم

  .)١(َأْھُل ِمْصٍر ُقوِتُلوا، َوَأْھُل َحاَرٍة ُجِبُروا َعَلْیَھا
فرُض : ولكن تناَزَع العلماء بعد ذلك في ُحْكم صالة الجماعة على أقواٍل، أشھرھا

كفایة، وُسّنة ُمؤكَّدة، وشرٌط في صحة الصالة، وفرُض َعْیٍن، وفرُض َعْیٍن وشرٌط في 
  )٢( .صحة الصالة

في مذاھب العلماء في ُحْكم ) فرٌع: "(في المجموع -رحمھ اهللا-  قال النووي 
أنھا فرُض كفایة، وبھ قال : قد َذَكرنا أن مذھبنا الصحیح: الجماعة في الصلوات الخمس

وقال عطاء واألوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر ھي فرٌض على . طائفة من العلماء
ھي فرٌض على األعیان وشرٌط في الصحة، : ل داوداألعیان لیست بشرط للصحة، وقا

وجمھور العلماء على أنھا لیست بفرض َعْیٍن، واختلفوا . وبھ قال بعض أصحاب أحمد
َذَھب أكثُر العلماء إلى أنھا ُسّنة : وقال القاضي عیاض. ھل ھي فرُض كفایٍة أم ُسنَّة

  .)٣(ھـ.ا".ُمؤكَّدة ال فرَض كفایٍة
  

  :خالَف العلماء في ُحْكم صالة الجماعة، على أقواٍلونستخلص من ھذا النص 
 -ِفي اْألَصحِّ-اْلَحَنِفیَُّة : ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة ِللرَِّجال، وھذا القول َذَھَب إلیھ كلٌّ من :األول

  .َوَأْكَثُر اْلَماِلِكیَِّة، َوُھَو َقْوٌل ِللشَّاِفِعیَِّة، وروایة عن أحمد
َوِھَي : وقالت الحنفیة. َعِة ِفي اْلَفَراِئِض ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة ِللرَِّجالإنَّ َصَالَة اْلَجَما: وقالوا

 .)٤(- َحَسَب اْصِطَالِحِھْم- َوَصرََّح َبْعُض الحنفیة ِبَأنََّھا َواِجَبٌة  .َشِبیَھٌة ِباْلَواِجِب ِفي اْلُقوَِّة

                                      
 .١٧٧ - ١٧٦/  ٢المغني . ١٩٤ -  ١٩٣/  ٤والمجموع : انظر)١(
 .٢٢٩/  ١، ومغني المحتاج )١/٣١٩،٣٩٦(، وحاشیة الدسوقي )١/١٥٥(بدائع الصنائع : انظر)٢(
 .١٩٤ – ١٩٣/  ٤المجموع للنووي  : انظر)٣(
، وحاشیة الدسوقي )٣٨٨ص(، والطحطاوي على مراقي الفالح )١/٣٧١(ابـن عابـدین : نظرا)٤(

، ١/٣٦٥، والبحر الرائق ١/١٥٥، وبدائع الصنائع ١/٢٢٧، وتحفة الفقھاء )١/٣١٩،٣٩٦(
الجماعة ُسنَّة : ("، قال الزیلعي٣٠٠/  ١، وفتح القدیر ١/١٣٢وحاشیة الشلبي مع تبیین الحقائق 

إنَّھا فریضة، ثم منھم َمن : وقال كثیٌر من المشایخ.. قویَّة تشبھ الواجَب في القوة: أي" مؤكَّدة
: ، وینظر)١/١٣٢) (تبیین الحقائق) (إنھا فرُض عین: إنَّھا فرض كفایة، ومنھم من یقول: یقول

 ).١/٨٢(، والفتاوى الھندیة )١/١٥٥(بدائع الصنائع 
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َقْوُل َبْعِض أنھا فرُض كفایة عند الشافعیة في الصحیح من المذھب، َوُھَو  :الثاني
  .)١(ُفَقَھاِء اْلَحَنِفیَِّة، َكاْلَكْرِخيِّ َوالطََّحاِويِّ، َوُھَو َما َنَقَلُھ اْلَماِزِريُّ َعْن َبْعِض اْلَماِلِكیَِّة

ِإنََّھا َفْرُض ِكَفاَیٍة ِمْن َحْیُث اْلُجْمَلُة َأْي ِباْلَبَلِد؛ : َوَقْد َفصَّل َبْعُض اْلَماِلِكیَِّة َفَقاُلوا
  .)٢(ُیَقاَتل َأْھُلَھا َعَلْیَھا ِإَذا َتَرُكوَھا، َوُسنٌَّة ِفي ُكل َمْسِجٍد، َوَفِضیَلٌة ِللرَُّجل ِفي َخاصَِّة َنْفِسِھَف

أنھا واجبٌة، فَیْأَثم تاِرُكھا بال ُعذٍر، وُیعزَّر، وُتَرد شھادتھ، وھو قول  :الثالث
  .)٣(الحنابلة

ا ِلِصحَِّة الصََّالِة، وھو مَذَھَب اْلَحَناِبَلُة، َوُھَو فرُض َعْیٍن َوَلْیَسْت َشْرًط :الرابع
. )٤(َقْوٌل ِلْلَحَنِفیَِّة َوالشَّاِفِعیَِّة ِإَلى َأنََّھا َواِجَبٌة ُوُجوَب َعْیٍن َوَلْیَسْت َشْرًطا ِلِصحَِّة الصََّالِة

  .)٥(ا َغْیُرُه؛ ِألنَّ ُوُجوَبَھا َعَلى اْألْعَیاِنِإنَّ َتاِرَك اْلَجَماَعِة ُیَقاَتل َوِإْن َأَقاَمَھ: َوِلَذِلَك َقاُلوا
فرُض َعْیٍن وشرٌط في صحة الصالة، وھو قوُل طائفٍة من قدماء :الخامس

أصحاب أحمد كاِبِن َعِقیٍل ِمَن اْلَحَناِبَلِة الَِّذي َذَھَب ِإَلى َأنََّھا َشْرٌط ِفي ِصحَِّتَھا ِقَیاًسا َعَلى 
ِة وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغیره، وُیذكر عن شیخ َساِئِر َواِجَباِت الصََّال

اإلسالم ابن تیمیة في أحد قولیھ، وقد َنَقل ابن القیم أن ابن تیمیة زاد على الوجوب وقال 
  )٦( .بالشرطیَّة

والجماعة شرٌط للصالة المكتوبة، ھو إحدى الروایتین عن أحمد، : (قال ابن تیمیة
وأبو الوفاء ابن َعقیل، ولو لم ُیمكنھ الذھاب إلَّا بمشیھ في ِملك واختارھا ابن أبي موسى، 

  .)٧()غیره فَعَل، فإذا صلى وحده لغیر ُعذٍر لم تصحَّ صالتھ

                                      
، ٣١٩/  ١، حاشیة الدسوقي ١٥٦، ٣٧١/  ١ابدین ، حاشیة ابن ع٣٠٠/  ١الفتح القدیر : انظر)١(

، روضة الطالبین ١٠٠/  ١المھذب .٨١/  ١، ومواھب الجلیل ١٥٢/  ١، والشرح الصغیر ٣٢٠
)١/٣٣٩.( 
/  ١، وفتح القدیر ١٠٠/  ١، والمھذب )٣١٠، ١/٢٢٩(، ومغني المحتاج )١/٢٢١(القلیوبي : انظر)٢(

، ٣٢٠، ٣١٩/  ١، والدسوقي ١٥٦لى مراقي الفالح ، والطحطاوي ع٣٧١/  ١، وابن عابدین ٣٠٠
فالجماعة فرُض عین في : (قال النوويُّ .٨١/  ١، ومواھب الجلیل ١٥٢/  ١والشرح الصغیر 

. ُسنَّة: والثاني. أنھا فرُض كفایة: الُجُمعة، وأمَّا في غیرھا من المكتوبات، ففیھا أوجھ؛ األصحُّ
 ).١/٣٣٩(روضة الطالبین ) فرُض عین: والثالث

 .١٧٦/٢، )المرداوي، واإلنصاف) ٤٢٢/٢.(والمغني، ابن قدامة) ١/٤٥٤(كشاف القناع : انظر)٣(
 .١٧٦/٢، )المرداوي، واإلنصاف) ٤٢٢/٢.(، والمغني، ابن قدامة)١/٤٥٤(كشاف القناع : انظر)٤(
عابدین  ، وابن١٥٥/  ١البدائع  - ) ٢/ ١٧٦(، المرداوي، واإلنصاف )١/٤٥٤(كشاف القناع : انظر)٥(

٣٧١/  ١. 
، )٥/٣٤٥(، الفتاوى الكبرى )١١/٦١٥(، مجموع الفتاوى )٣/١٠٤(المحلى ابن حزم : انظر)٦(

 .٨٧ -  ٨٢، كتاب الصالة ابن القیم، ص١٠٣ابن تیمیة، ص -االختیارات الفقھیة
 .٨٧ - ٨٢، كتاب الصالة ابن القیم، ص١٠٣ابن تیمیة، ص -االختیارات الفقھیة: انظر)٧(
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وقد اتفق أھل العلم رحمھم اهللا على أن المرض ُیعدُّ ُعذًرا في َتْرك الجماعة 
على أن للمریض أن  من أھل العلم اإلجماَع )٢(وغیره )١(والجمعة، وقد نقل ابن المنذر

أن یشق معھ اإلتیان إلى "یتخلف عن الجماعة من أجل المرض، وضاِبُط المرض ھنا 
 . )٣("المسجد

لكن لو كان المریض یحصل بحضوره الصالَة إلحاُق ضرٍر بالُمصلِّین لكونھ 
ْكم ُحمصاًبا بمرٍض ُمْعٍد ُیخشى َتعدِّیھ إلى غیره، فھل ُیمنع من الصالة أم ال؟وعلیھ نبني 

  .صالة الُجَمع والجماعات للُمصاب بفیروس كورونا

ب اطا  

 ورو روس ب وا ة ا م  

 :تحریر محل النزاع في المسألة: تمھید
  .)٤(َنَقل القاضي عیاض أن العلماء لم یختلفوا في النادر أنھ ال ُیمنع من المساجد والجمعة 

  .)٤(والجمعة
ُصل بسببھ ضرٌر للُمصلِّین عادة، فُیباح لھ حضور الجماعة؛ فالمرض الذي ال َیْح

  .ألنھ كالسلیم من المرض، وعلیھ ُیحمل اإلجماع المتقدم
أما ما َیْحُصل بسببھ ضرٌر ُمحقَّق للُمصلِّین؛ كاألمراض الوبائیة كالطاعون 

  :والُجذام ، فاختلَف العلماء في المسألة على ثالثة أقوال
نع المریُض بھذه األمراض من حضور الجماعة، وھو مذھب ال ُیم :القول األول

 .)٧(، ومال إلیھ ابن دقیق العید من الشافعیة)٦(، وعیسى بن دینار من المالكیة)٥(الظاھریة
 .)٧(الشافعیة

  :واستدلوا بما یلي
أنھ قد ُبیَِّنت األعذار التي ُتِبیح التخلف عن الجماعة والجمعة، كالمرض " 

نحو ذلك، ولو كان المجذوم ونحوه ممن ُیباح لھم والمطر والبرد وخوف ضیاع المال و
و أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ) ٨(التخلف عنھا لبیَّنھ اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

                                      
 ).١/٣٦٤(االجماع البن المنذر   :انظر) ١(
، المفھم للقرطبي )٢/٦٢٥(، إكمال المعلم للقاضي عیاض )٤/٢٢(المحلى البن حزم : انظر) ٢(

 ).٥/١٥٥: (، شرح مسلم للنووي)٢/٢٧٩(
، الشرح الممتع البن عثیمین )١/٤٩٥( ، كشاف القناع )٢/٣٣( ، المبدع )٣/٣١(المجموع : انظر) ٣(

)٤/٤٣٨.( 
 ).١٠/١٦٣(، وفتح الباري )٤/٤٠٧( ، واالستذكار )٧/١٦٤(إكمال المعلم  :انظر) ٤(
 .؛ ألن أھل الظاھر یقولون بوجوب الجماعة على األعیان)٤/٤٨،٤٠٢( المحلى : انظر) ٥(
أن سحنون ): ٦/٤٢٢( ، نقل الونشریسي في المعیار المعرب ) ٤١٢( الطرق الحكمیة ص: انظر) ٦(

وسیأتي أن سحنون " أما المسجد فال یمنعون منھ: "لوا بالجذام فأجابفي المالكیة سئل عن قوم ابت
یرى منعھم من الجماعة والجمعة فأظنھ التبس علیھ سحنون بعیسى بن دینار، وقد نقل السؤال 

 .٤١٢ص: وجواب عیسى؛ ابن القیم في الطرق الحكمیة
 ).٣٠٤-١/٣٠٣( إحكام األحكام : انظر) ٧(
 ).٢٠٣-٤/٢٠٢(المحلى : انظر) ٨(
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نھى آِكَل الثوم والبصل والُكّراث من أن َیْقرب المسجد، فعن جابر رضي اهللا عنھ عن 
بصًلا فلیعتزلنا، أو لیعتزل مسجدنا، أو  َمن أكَل ثوًما أو: "النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

َمن : "، وعن جابر رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال)١("لیقعد في بیتھ
، وإذا وجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم )٢("أكل البصل والثوم والكراث فال یقربن مسجدنا 

، ولو كان الُمصاب بالُجذام )٣(ریحھا من الرَّجل في المسجد ُأِمَر بھ فُأْخِرج إلى البقیع
صلى ونحوه داِخًلا في ذلك لبیَّنھ علیھ الصالة والسالم، مع وجوده في زمانھ، فلما لْم ُیبیِّنھ 

 .)٤(دلَّ على أنھ ال ُیعذر بھ وال ُیمنعاهللا علیھ وسلم 
وھو مذھب . ُیكره لھ حضور الجماعة، وُیمنع من حضورھا :القول الثاني

  .)٨(ُیستحب منعھ: ، إال أنھم قالوا)٧(والحنابلة على الصحیح )٦(عیةوالشاف )٥(الحنفیة
  :واستدلوا بما یلي

األحادیث الصحیحة الدالة على األمر بالفرار من المجذوم، والُبْعد عنھ، ومنھا 
، وقولھ صلى اهللا علیھ )٩("ِفرَّ مَن الَمْجُذوم فرارَك من األسد": قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم للرجل المجذوم )١٠("وِرُد ُمْمِرٌض على ُمِصحٍّال ُی": وسلم
وأیضاِفْعل عمر رضي اهللا عنھ حیث . )١١("إنا قد بایعناَك فارجع:"الذي في َوْفِد ثقیف

  .)١٢(منع المجذوم من دخول المسجـد، ومـن االختـالط بالناس

                                      
ح ): ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرات(كتاب اآلذان، باب: خاري في صحیحھأخرجھ الب) ١(

)٨٥٥.( 
َنْھُي من أكل ثوًما أو بصًلا أو (كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٢(

 ).٥٦٤(ح): كراًتا أو نحوھما
نھي من أكل ثوًما أو بصًلا أو (ضع الصالة، باب كتاب المساجد وموا: أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٣(

 ). ٥٦٧(ح): كراًتا أو نحوھما
 ).٤/٢٠٣و  ٤٩-٤/٤٨(المحلى : انظر) ٤(
، )٦٦١-١/٦٥٩:( ، الدر المختار)٢١/٢٦٧(، عمدة القاري )٤/٢٤٠:(شرح معاني األذكار: انظر) ٥(

 ).١/٦٦١: (، حاشیة ابن عابدین)٣/١١١:(البحر الرائق
، )١/٤٢١:(، األشباه والنظائر للسیوطي)١/٢٩٧:( ، روضة الطالبین)٢/١٩٩:( مجموعال: انظر) ٦(

، مغني )٢٢٨- ١/٢٢٧:(حاشیة ُعمیرة على شرح الجالل المحلي على منھاج الطالبین للنووي
 ).٢/٣٠٧:( ، المنھج القویم)١/٢٩٧:(المحتاج

،كشاف )٣٠٥-٢/٣٠٤:(،اإلنصاف)٣٥-٢/٣٤:(، الفروع)٩/٣٤١:( انظر المغني  )٧(
 ).١/٦٩٩:(، ومطالب أولي النھى)٢/٣٦٥:(القناع

 ).١/٦٩٩:( ، ومطالب أولي النھى)٢/٣٠٥:( ، اإلنصاف)٢/٣٥:(الفروع: انظر) ٨(
آخر كتاب الطب من حدیث  - تعلیًقا- ) ٥٧٠٧(وأخرج البخاري ) ٢/٤٤٣(سند أحمد بن حنبل م) ٩(

ال عدوى، « : ھ صلى اللَّھ علیھ وسلمقال رسول اللَّ: سمعت أبا ھریرة یقول :قال سعید بن مینا،
 .»وال طیرة، وال ھامة، وال صفر، وِفرَّ من المجذوم كما َتِفرُّ من األسد

 ).٢٢٢١(، صحیح مسلم؛ السالم )٥٧٧١(صحیح البخاري؛ الطب ) ١٠(
 ).٣٥٤٤(وابن ماجھ  )٤١٨٢( في صحیحھ، والنسائي )٢٢٣١(أخرجھ مسلم ) ١١(
:( ، االستذكار)١٤/١٧٣:( ، شرح مسلم للنووي)٧/٨٥:(اضي عیاضإكمال المعلم للق: انظر) ١٢(

، فتح )٤١٢(، والطرق الحكمیة ص )٢/٥٣١:( ، شرح الموطأ للزرقاني)٤/٤٠٧
 ).٤/٤٠٨:(، شرح الموطأ للزرقاني)١٠/٢٠٥:(الباري
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. الصالة، وُیمنع من ذلكإنھ َیْحرم علیھ دخول المسجد، وحضور  :القول الثالث
، وشیخ اإلسالم ابن )٣(، واختیار ابن المنذر)٢(، وروایة عند الحنابلة)١(وھو مذھب المالكیة

  .)٤(ابن تیمیة
 :واستدلوا بما یلي

ولیس بمكروه،  )٥(أن في حضوره أًذى عظیًما للمسلمین، وأذى المسلمین ُمحرَّم
َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْھَتاًنا  ﴿َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن: قال تعالى

  .)٦(َوِإْثًما مُِّبیًنا﴾
نجد أن الُحكم متعلق بالعلة التي ھي حصول األذى للمصلین من ھذا  :الترجیح

فمناُط الُحْكم ھو . من ھذا النوع؛ )COVID-19(المرض، وفیروس كورونا المستجد 
  .تقالھ من الُمصاب للُمصلِّینحصول األذى وان

  :وعلیھ، ُتبنى مسألة تعلیق الصالة في المساجد
  فھل یجوز تعلیق الصالة في المساجد كوسیلة لمنع انتشار الوباء؟

  :تحریر محل النزاع
إن تحریر محل النزاع في ھذه المسألة دائر على أسباب الوقایة : یمكن القول

الدِّین وحفظ النَّْفس، ومكانة كلٍّ منھما، وأیھما ُیقدَّم واألخذ بالعزیمة، والموازنة بین حفظ 
  عند تعارضھما؟

وھذا االختالفناشئ عن تحلیل النصوص الشرعیة المتعلقة بصالة الجماعة، 
والنظر إلى المقاصد الشرعیة المتعلقة بحفظ النفوس وحفظ الدین من ناحیة أخرى، 

النازلة بما یوجب الُموازنة بینھا  باإلضافة إلى تزاُحم الَمصالح والَمفاسد في ھذه
والترجیح، حتى ُیرفع اللَّْبس عن الُمكلَّفین من العوام على وجھ الخصوص، وتستقر 

  .أمامھم الفتوى في األمر، وُیدفع حرج االضطراب في الموقف
  : یمكن تقسیم األقوال في ھذه النازلة إلى ثالثة أقوال

صرین إلى جواز تعطیل الُجمع َذَھب جمھور الفقھاء المعا :القول األول
والجماعات لمنع انتشار وتفشي الَوباء، مع االكتفاء برفع األذان في المساجد لإلعالم 
بدخول وقت الصالة، وأن یصلي الناس في بیوتھم صالة الجماعة ولھم َأْجُرھا، وأن 

                                      
، المعلم بفوائد مسلم )٦١- ١٨/٦٠و ١/٤٦١:(، البیان والتحصیل)٦/٤٢٣:(التمھید: انظر) ١(

، التاج واإلكلیل )١/٢٧٨:(، إكمال المعلم لألبي)١/٤٧:(، مختصر خلیل)١/٢٧٨:( للمازري
واختار مطرف وابن حبیب من ). ١/٦٣:( ، شرح الموطأ للزرقاني)١٨٤-٢/١٨٢:(للمواق

المالكیة أن علیھم الجمعة فقط وُیمنعون من غیرھا من الصلوات، انظر الطرق 
، مواھب )١/٣٨٩:(حاشیة الدسوقي،)٢/١٨٢:(، التاج واإلكلیل)٤١٣(ص:الحكمیة
 ).٢/١٨٤:(الجلیل

 ).٢/٣٠٤:( ، اإلنصاف)٢/٣٤:(، الفروع)٩/٣٤١:( المغني: انظر) ٢(
 ).١/٣٠٢:( ، حاشیة البجیرمي على شرح منھج الطالب)٢/١٦٠:(نھایة المحتاج: انظر) ٣(
 ).٤/٦٠٥:(الفتاوى الكبرى: انظر) ٤(
، مجموع الفتاوى البن ) ٩/٣٤١:( ، المغني)١٧٨-١٨/١٧٧:( ، التمھید)١٢/٢٦٤:( المحلى: انظر) ٥(

 ). ٢٧/٣٠٢:( تیمیة
 ).٥٨: (اآلیة: سورة األحزاب) ٦(
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  .لحین َرْفع الوباء وزوال البالء.. ُتصلَّى الجمعة ظھًرا أربع ركعات
جمھور الفقھاء المعاصرین من غالب الَمجامع الفقھیة،  :ھذا االتجاه وُیمثِّل

قرار مجمع  :وممَّن صرَّح بھذا القولوھیئات علمیة شرعیة معتبرة في العالم اإلسالمي، 
الفقھ اإلسالمي الدولي، وھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، ولجنة الفتوى 

علماء باألزھر الشریف، والمجلس األعلى للشؤون باألزھر الشریف، وھیئة كبار ال
اإلسالمیة بمملكة البحرین، واالتحاد العالمي لعلماء المسلمین، والمجلس األوروبي لإلفتاء 
والبحوث، والمجلس العلمي األعلى بالمغرب، واللجنة الوزاریة لإلفتاء بالجزائر، وھیئة 

والمجمع الفقھي العراقي لكبار العلماء الفتوى بدولة الكویت، ومجلس اإلفتاء باإلمارات، 
للدعوة واإلفتاء، ولجنة اإلفتاء بدائرة اإلفتاء باألردن، والمجلس اإلسالمي لإلفتاء في 

  .)١(الداخل الفلسطیني، وغیرھم كثیر
یجب إبقاء شعیرة الصلوات في المساجد، وَیْحرم تعلیق الُجَمع  :القول الثاني

ُھْم مصابون بالمرض، وُیرخَّص في التغیب عنھا لَمن والجماعات بھا؛ لكن ُیمنع لَمن 
، وتبقى إقامة الُجَمع والجماعات واجًبا، ُیقام بالحد -ولو بالمظنة-خشي الَعدوى على نفسھ 

الذي یمكن معھ عدم تعطیل المساجد، إال إذا قرَّر المختصون أن إقامة الُجَمع والجماعات 
  .ام وَعدٌد قلیل معھمظنة انتشار العدوى، فیقیم الجماعة اإلم

لجنة الفتوى بمجمع فقھاء أمریكا الشمالیة، خاصة  :ومن أبرز َمن قال بھذا القول
في البیان األول والثاني، والشیخ سالم الشیخي، عضو المجلس األوروبي لإلفتاء 

 - محمد نعیم الساعي أستاذ الفقھ وأصولھ بجامعة السلطان :والبحوث، واألستاذ الدكتور
، والشیخ أحمد ِولد الكوري العلوي الشنقیطي الموریتاني، والشیخ محمد )٢(نسلطنة عما

  .سالم بن عبدالحي بن دودو
واستند ھذا الفریق إلى الَجْمع بین األمرین، وعدم اللجوء إلى الترجیح؛ إذ ال 
حاجة إلیھ، وأن النصوص التي تبیح التخلف عن الجماعات إنما ھي ألصحاب األعذار، 

العدوى على أنفسھم، أما األصحاء فالواجب في حقھم إقامة الُجَمع  أو َمن یخشون
والجماعات، ومع خشیة انتشار المرض ُتقام الُجَمع والجماعات بالحد األدنى؛ عمًلا بجمیع 

  .األدلة وعدم إھمال أحدھا
لكن من أبرز النقاط الرائعة التي انتھى إلیھا الشیخ محمد سالم الددو ھو أنھ یجب 

ع االنصیاع إلى القرارات وتنفیذھا، وأنھ ال یجوز مخالفتھا، ولو كانت على الجمی
 .)٣(خاطئة

  .وجوب إقامة الُجمع والجماعات، وأنھ ال یجوز تعطیل المساجد :القول الثالث
آحاد من أساتذة الشریعة، ولم ُیسجَّل ألي ھیئة أو جھة إفتاء  :وُیمثِّل ھذا االتجاه

ومن أبرز َمن قال . ْم َیْصُدر ھذا الرأي عن اجتھاد جماعيعامة أنھا قالت بھذا الرأي، فَل
جدي عبد . حاكم المطیري األستاذ بكلیة الشریعة جامعة الكویت سابًقا، ود.د :بھذا القول

                                      
 .٩٨مسعود صبري، دار البشیر، ص .كتاب فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، أد: انظر) ١(
 .٩٨مسعود صبري، ص .كتاب فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، أد: انظر) ٢(
 .١٠٠ص : المصدر نفسھ: انظر) ٣(
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  .القادر، وطاھر بلخیر من الجزائر
  .)١(واستند أصحاب ھذا القول إلى عموم األدلة في إقامة الُجَمع والجماعات

جواز تعطیل : أن القول األول ھو  -وجھة نظري القاصرة من- أرى  :الترجیح
  :الُجمع والجماعات لمنع انتشار وتفشي الَوباء، ھو الراجح، وذلك لألدلة التالیة

االستناد إلى ِفْقھ األعذار، فالشریعة أباحت التخلف عن صالة الجماعة  :األول
  . ار عدوى الكوروناألعذاٍر كالمرض والمطر وغیرھما، وھي أقل بكثیر من خطر انتش

عموم النصوص القرآنیة والنبویة القائمة على التیسیر ورفع الحرج،  :الثاني
  . وكذلك النصوص التي تدل على جواز الترخص في َتْرك الجماعات

القیاس على اعتزال المساجد لَمن كانت رائحة فمھ كریھة، كمن أكل  :الثالث
لى َتْرك الجماعات لما ھو أخطر، الذي ھو ثوًما أو بصًلا، فیكون من باب قیاس اَألْو

  ).فیروس كورونا(
االستناد إلى الترجیح المقاصدي، اعتماًدا على قواعد مقاصد الشریعة،  :الرابع

فِحْفظ النَّْفس من الموت أو الھالك من الضرورات، وإقامة الجماعة في المسجد من 
وغیر ذلك من األدلة التفصیلیة . لدِّینتكمیلي الدِّین، فُیقدَّم ضروري النَّْفس على تكمیلي ا
تعطیل المساجد والُجَمع  -بل وجوب-التي ینتھي بھا أصحاب ھذا القول إلى جواز 

  .والجماعات بال حرٍج
َمْنع الُمصابین من دخول المسجد  -أو َمن یقوم مقامھ- وِمن َثمَّ یجوز لولي األمر

والنھي عن اإلضرار بھ، وِلَما  وحضور الصالة؛ ألن الشریعة جاءت بتحریم أذى المسلم
َتقرَّر من قواعد الشرع بأن ُتقدَّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وأن َدْرء المفسدة 

، والمفسدة ھنا أعظم خاصًة في األمراض الوبائیة التي تنتشر )٢( َأْولى من جلب المصلحة
  .بسرعة

  اطب اث

  ق ة ا  اد 

  :ُحكم َتْرك النوافل في المساجد :المسألة
على أن صـالة النافلـة في البیـت أفضـل مـن صالتھا في  )٣(َذَھب الجمھور

: المسجد حتى مـن المسـجد الحـرام ومـن مسـجد رسـول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لحـدیث
في  -ْبُت أنَُّھ قاَل ِمن َحِصیٍرَحِس: قاَل-أنَّ َرسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا علیھ وسلََّم اتََّخَذ ُحْجَرًة (

َرَمَضاَن، َفَصلَّى ِفیَھا َلَیاِلَي، َفَصلَّى بَصَلاِتِھ َناٌس ِمن َأْصَحاِبِھ، َفَلمَّا َعِلَم بِھْم َجَعَل َیْقُعُد، 

                                      
 .٩٨مسعود صبري، ص .كتاب فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، أد: انظر) ١(
 ).٢٠٥( ص: شرح القواعد الفقھیة للزرقا) ٢(

، والبیــان )٢٩٣: ص) (حاشیة الطحطاوي(، )٢/٥٧٢) (البنایة(، )١/٢٩٠(بــدائع الصــنائع : انظر)٣(
الشرح الكبیر (، )٤/١٥٩) (مواھب الجلیل(، ) ٢/٤٠٢(، والذخیرة )،١/٣٦٩(والتحصــیل 

، )٢/١٠٧) (تحفة المحتاج(، ) ٤/٢(، والمجموع ١/٣١٤) (للدردیر، وحاشیة الدسوقي
 ).٢/٩١(والمغنـي ) ١/١٤٦) (اإلقناع(، )١/٤٢٢) (كشاف القناع(، )١/١٦٠) (المھذب(
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وِتُكْم، فإنَّ قْد َعَرْفُت الذي َرَأْیُت ِمن َصِنیِعُكْم، َفَصلُّوا َأیَُّھا النَّاُس في ُبُی: َفَخَرَج إلیِھم َفقاَل
  .)١()َأْفَضَل الصََّلاِة َصَلاُة الَمْرِء في َبْیِتِھ إلَّا الَمْكُتوَبَة 

أن المراد النافلة، وجمیع أحادیث الباب : الصواب«: قال النووي رحمھ اهللا
تقتضیھ، وال یجوز حملھ على الفریضة، وإنما حث على النافلة في البیت لكونھ أخفى 

ون من المحبطات، ولیتبرك البیت بذلك، وتنزل فیھ الرحمة وأبعد من الریاء، وأص
  .)٢()والمالئكة، وینفر منھ الشیطان، كما جاء في الحدیث اآلخر

أفضل الصالة صالة المرء في بیتھ «: قولھ: "في الفتح  وقال ابن حجر رحمھ اهللا
، لكنھ ظاھره أنھ یشمل جمیع النوافل؛ ألن المراد بالمكتوبة المفروضة» إال المكتوبة

إلى   ،"محمول على ما ال ُیشرع فیھ التجمیع، وكذا ما ال یخص المسجد كركعتي التحیة
إنما حث على النافلة في البیت لكونھ أخفى وأبعد من الریاء، : قال النووي: "أن قال

 ."انتھى.ولیتبرك البیت بذلك فتنزل فیھ الرحمة، وینفر منھ الشیطان
وباء مستحبة في البیوت، فمن باب َأْولى أن فإذا كانت النوافل في غیر زمن ال

  .تكون ُمؤكَّدة في البیوت في زمن كورونا

راب اطا  

  م اد ن ان  اة 

  :ُحْكم التباعد بین الُمصلِّین في الصالة: المسألة
ن ھذه المسألة من الُمْسَتجدات، فَبْعد السماح للمساجد بإقامة صالة الجماعة زم

اشترط المسؤولون في غالب الدول اإلسالمیة ) COVID-19(انتشار فیروس كورونا 
وغیر اإلسالمیة التباعد في الصفوف منًعا للعدوى وانتشار الفیروس، فظھرت العدید من 

  .الفتاوى بین ُمؤیٍِّد وُمعاِرض لذلك
على ُحْكم َنَوّد التعرف بدایًة  -من وجھة نظر الباحث-ولمعرفة ُحْكم ھذه المسألة 

  .تسویة الصفوف
اعتدال القـائمین علـى َسـْمٍت : إن المراد من تسویة الصفوف والتَّراص فیھا

 .واحـد، وَسّد الُفَرج، والمحاذاة بین الُمصلِّین فیھا بحیث ال یتقدم أحٌد على َمن ھو بجنبھ
)٣(.  

 وال شك أن تسویة الصفوف والتراص فیھا وإقامتھا، ھي الھیئة التي علیھا
  .عمُلأھِل اإلسالم، وفیھا جماٌل للصالة، وحكایة للمالئكة، وھیئة للقتال

وقد جاءت أحادیث وآثار كثیرة جدا في األمر بتسـویة الصـفوف والـتراص 
  .فیھـا، والقیام بذلك فعلیا، والنھي عن اختالفھا

                                      
، ومسـلم، كتـاب صــالة ٧٣١، رقـم ١/١٤٧أخرجھ البخاري، كتـاب األذان، بـاب صـالة اللیـل  )١(

. المســافرین وقصــرھا، بــاب اســتحباب صــالة النافلــة في بیتــھ وجوازھــا في المســجد
 ) .١/٥٣٩) (٧٨١(رقم

 ).٧٨١(وحدیث ) ٧٧٨(رقم )  ٦/٦٧(شرح النووي على صحیح مسلم  )٢(
 .١/٢٤٨مغني المحتاج :  انظر )٣(
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ھل  :وقبل معرفة ُحْكم ھذه المسألة َیْحُسن اإلجابة عن ھذا السؤال، وھو
  ُیشترط اتصال الصفوف داخل المسجد؟

ال ُیشترط اتصال الصفوف داخل المسجد، وقد نقَل النووي عن  :والجواب
  .)١(اآلمدي اإلجماَع على ذلك

وَجوَّز شیخ ، )٢(إذا كان المسجد كبیًرا جدا -من الحنفیة-ومنَع من ذلك الكاساني 
  .)٣(حاجةاإلسالم ابن تیمیة الصالة خارج المسجد من غیر اتصال لل

  :بین الصف والذي یلیھ على قولین ولكن اختلف العلماء في تحدید المسافة
أن تحدیـد المسـافة بـین الصـف والصـف الـذي یلیـھ یرجـع إلـى الُعْرف، :األول

  .وبھ قال الحنابلـة
فإن معنى اتصال الصفوف أن ال یكون بینھما بعد لم تجر العادة " قال ابن قدامة

  )٤("إمكان االقتداء بھ ، والیمنع 
َتْبطل صالُة َمن في الصف إذا كـان بینـھ وبـین الـذي أمامـھ أكثـر مـن :اآلخر

  .ثالثمائة ذراع، وبھ قال الشافعیة
ولو َوَقف عن یمین اإلمام أو یساره ولم یتقدم علیھ : (-رحمھ اهللا-قال النـووي

على ثالثمائة ذراع، فإن وقف آخر َرُجل أو صف، َصّح إْن لْم َیـِزد مـا بینھ وبین اإلمام 
عن یمین الواقف عن یمـین اإلمـام على ثالثمائة ذراع من المأموم األول، ثم ثالث على 
یمـین الثـاني علـى ثالثمائـة ذراع، وھكذا رابع وخامس وأكثر، صحت صـالة الجمیـع 

في اعتبـار ھـذه  كمـا إذا كـانوا خلفـھ، وھـذا متفـق علیـھ، ویجـيء فیـھ الوجـھ السـابق
  .المسـافة مـن اإلمـام إذا لــم تتصـل الصفوف القریبة باإلمام على العادة

وعلى ھذا لو وقف واحد عن یمـین اإلمـام علـى ثالثمائة ذراع، وآخر عن یساره 
كذلك، وآخر وراءه كذلك، ثم وراء كل واحـد أو عـن جنبھ آخر أو صف على ھذه 

  .)٥()وكثروا صحت صالة الجمیع إذا علموا صالة اإلمام، ..المسافة، ثم آخر ثم آخر
  :ھذا، وقد انقسم الفقھاء في ُحْكم تسویة الصفوف على قولین

أن تسویة الصفوف على االستحباب ولیست على الوجوب، وھو رأي  :أحدھما
 .)٦(.جمھور الفقھاء

 واعتبر ھؤالء كل ما جاء في األمر بتسویة الصفوف وَسّد الَخلل للندب ال
قال رسول اهللا : للوجوب، ومن ذلك ما رواه الشیخان عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

  .)٧("أقیموا الصف في الصالة، فإن إقامة الصف من ُحْسن الصالة: "صلى اهللا علیھ وسلم

                                      
 .٤/٣٠٨المجموع : انظر )١(
 .١/١٤٦بدائع الصنائع   :رانظ )٢(

 .٢٣/٤١١ –ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى : انظر )٣(
 .٢/١٥٢ –المغني البن قدامة : انظر )٤(
 ).٤/١٩٥(المجموع : انظر )٥(

، نھایة )٢١١/ ١: ( ، الفواكھ الدواني)١/١٣٦: (انظر تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق(٦) 
 ).٦٩٥ /١:(ب أولي النھى شرح غایة المنتھى، مطال)٤/٢٢٦:(، المجموع)٢/١٩٦:(المحتاج
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  .)١("الصالة
قال رسول اهللا صلى اهللا : وما رواه أحمد عنعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال

وف، فإنما تصفون بصفوف المالئكة وحاذوا بین الَمناِكب، أقیموا الصف: "علیھ وسلم
وُسّدوا الَخلل، وِلیُنوا في أیدي إخوانكم، وال َتَذُروا ُفرجات للشیطان، وَمن َوَصل صفا 

  .)٢("َوَصلھ اُهللا تبارك وتعالى، وَمن َقَطع صفا قطعھ اهللا تبارك وتعالى
وابن حزم، وابن حجر إلى وجوب  َذَھب بعُض العلماء كابن تیمیة، :القول اآلخر

  )٣(. تسویة الصفوف، وھؤالء اعتبروا األمر في األحادیث السابقة للوجوب ال للندب 
فإن صالة الجماعة ُسـمیت جماعـًة الجتمـاع : " -رحمھ اهللا-قال ابن تیمیة 

أمــرھم  بــل قــد ُأمــروا باالصــطفاف، بــل.. الُمصـلِّین في الفعــل مكانــًا وزمانـًـا
النبــیبتقــویم الصفوف وتعدیلھا، وَتراصِّ الصفوف، وَسدِّ الَخلـل، وَسـدِّ األول فـاألول، 
كـلُّ ذلـك مبالغــة في تحقیــق اجتمــاعھم علــى أحســن وجــھ بحســب اإلمكــان، ولــو 

  )٤(". را لــم َیُكــِن االصطفاف واجًبا؛ لجاز أن یقف واِحٌد خلف واِحٍد، وَھُلمَّ َج
  :الترجیح

أرى ترجیح رأي الجمھور، فالتباعد بین الُمصلِّین في الصف أو تسویة الصف 
وَسّد الَخلل لیس بواجب، وعلیھ فإن التباعد بین الُمصلِّین في الصف أثناء صالة الجماعة 

 -حسب علمي وبحثي القاصر-ال یبطلھا وال یؤثر في صحتھا، وال أعلُم أحًدا من العلماء 
  . ل باشتراط عدم التباعد كشرٍط لصحة الصالةقا

أقیموا الصف في «: للعراقي  فقد جاء في طرح التثریب في شرح التقریب
فإن إقامة الصف من : "ھذا األمر لالستحباب، بدلیل قولھ صلى اهللا علیھ وسلم» الصالة

  .)٥( "ُحْسن الصالة
فوف ُسنَّة؛ ألنھ لو كان ھذا یدل على أن إقامة الص: "- رحمھ اهللا-وقال ابن بطال  

فرًضا لْم یجعلھ من ُحْسن الصالة؛ ألن ُحْسن الشيء زیادة على تمامھ، وذلك زیادة على 
 .)٦("...الوجوب

وال شك أن تسویة الصف والتراص وإلصاق : -رحمھ اهللا-وقال الشوكاني 
یل یدل علیھ الِكعاب بالِكعاب ُسنَّة ثابتة وشریعة مستقرة، ولكن البطالن ال یكون إال بدل

  )٧(ویفیده، وإال فاألصل الصحة بعد الدخول في الصالة؟
  

                                      
: ، ومسلم)٧٢٢( ح: كتاب األذان، باب إقامة الصف من تمام الصالة: أخرجھ البخاري في صحیحھ (١)

كتاب الصالة، باب تسویة الصفوف، وإقامتھا، وفضل األول فاألول منھا، واالزدحام على 
 ).٤٣٥(ح: تقریبھم من اإلمامالصف األول، والمسابقة إلیھا، وتقدیم أولي الفضل، و

 ).١١٨٧(ح: ، وصححھ األلباني في صحیح الجامع)٥٧٢٤(ح: أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده (٢)
 ).٢٠٧/ ٢: (، فتح الباري)٣٧٤/ ٢:(المحلى: انظر (٣)

 ).٢٣/٣٩٣(مجموع الفتاوى : انظر) ٤(
 ).٣٢٥/  ٢:(طرح التثریب في شرح التقریب: انظر (٥)
 ).٣٢٥/  ٢:(ثریب في شرح التقریبطرح الت: انظر (٦)
 ).١٥٨/ ١: (السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار: انظر (٧)
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أن التســویة والــتراص معنــًى عــام یتفــاوت  :وممـا قـد یكــون ســبًبا في ذلــك
فیــھ الُمَصــلُّون والجماعات، من حیث إتقانھ والقیام بھ، مع عدم وضوح الحد الذي یجب 

  .االلتزام بـھ في التسویة
وَمن اھتدى لھذا األصل، وھو أن نفس : "-رحمھ اهللا-ل شیخ اإلسالم ابن تیمیة قا

واجبات الصالة تسقط بالعذر، فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوھا، فقد ُھِدي ِلما 
جاءت بھ السُّنة من التوسط بین إھمال بعض واجبات الشریعة رأًسا، كما قد ُیبتلى بھ 

لواجب حتى یفضي إلى ترك غیره من الواجبات التي بعضھم، وبین اإلسراف في ذلك ا
ھي أوكد منھ عند العجز عنھ، وإن كان ذلك األوكد مقدوًرا علیھ كما قد ُیبتلى بھ آخرون، 

وإنما ... فإنَّ ِفْعل المقدور علیھ من ذلك دون المعجوز عنھ ھو الوسط بین األمرین
وأنھ إذا َتعذَّر َجْمع ... الصحیحة الغرض التنبیھ على قواعد الشریعة التي تعرفھا القلوب

  )١(.الواجبین ُقدِّم أرجحھما، وَسَقط اآلخر بالعجز الشرعي
أرى جواز صالة الجماعة مع التباعد في الصفوف  ولذا بناًء على ما سبق

والضرورة ُتقدَّر بَقْدِرھا، ومع َرْفِع الُقیود وتخفیِف اإلجراءات في والتباعد بین الُمصلِّین، 
ماكن العامة والَمطاعم ووسائل النقل كالطائرات والحافالت وغیرھا بحیث جمیع األ

أصبح ال ُیوجد تباعٌد بین الناس في ھذه المرافق، وَأْخِذ التطعیمات الالزمة لھذا الوباء، 
فیجب إعادة الوضع إلى ما كان علیھ في المساجد؛ حتى ال ینشأ الجیل الحالي ویظن أن 

  .تصال الصفوف والتقاربالتباعد ھو األصل، ولیس ا

                                      
 ).٢٣/٣٩٣(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
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  اطب اس

  م إ ة ا  اوت 

بعد تعلیق صالة الجمعة في المساجد بسبب الوباء ھل یشرع إقامتھا في البیوت 
  :؟، وقبل أن نبحث ھذه المسألة نتطرق لبعض المسائل المتعلقة بھا

  :ُحْكم صالة الجمعة: المسألة األولى

مستدلین على ذلك بالنصوص . )٢( صالة الجمعة فرُض َعْین أن)١(أجمع العلماء
  : الشرعیة من الكتاب والسنة واإلجماع 

  :أوًال الكتاب 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا : {فقول اهللا تعالى

  )٣( }َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن ِإَلى ِذْكِر اهللا َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم
ألمر الوجوب، وال یجب ومقتضى ا)٤(.فھذا أمر بالسعي ومقتضى األمر الوجوب

السعي إال إلى واجب، ونھى عن البیع؛ لئال یشتغل بھ عنھا، فلو لم تكن فرضًا َلَما نھى 
عن البیع من أجلھا، والمراد بالسعي ھنا الذھاب إلیھا ال اإلسراع؛ فإن السعي في كتاب 

  )٥(. اهللا لم ُیَرْد بھ الَعْدُو
  :ثانیًا السُّنَّة

 -أنھما سمعا رسول اهللا  -رضي اهللا عنھم  - یرة فلحدیث ابن عمر وأبي ھر
لینتھینَّ أقوام عن َوْدعھمالُجُمعاِت أو لیختمنَّ اهللا على  :یقول - صلى اهللا علیھ وسلم

  )٦(قلوبھم، ثم لیكوُننَّ من الغافلین
رواح   :قال - صلى اهللا علیھ وسلم -وعن حفصة رضي اهللا عنھا، أن النبي 

  )٧(مالجمعة واجب على كل محتل
صلى اهللا علیھ  -أن رسول اهللا : -رضي اهللا عنھ  -ولحدیث أبي الجعد الضمري 

                                      
ذكر بعض العلماء خالف في وجوب صالة الجمعة على الرجال ولكن ھذا الخالف یندفع باالجماع ، )١(

: ایة والیھ ذھب بعض الشافعیة انظر ومن االقوال في حكم صالة الجمعة  انھا فرض كف
: ان صالة الجمعة سنة مؤكدة انظر : ، وھناك روایة شاذة عند اإلمام مالك  ٤/٤٠٣المجموع 

، واستدل من ذھب إلى أن صالة الجمعة فرض كفایة أو  ٢/٥٧، االستذكار١/٢٢٣بدایة المجتھد 
و فرضیة الكفایة، فمن رأى أن سنة مؤكدة ؛بالقیاس على صالة العید؛ لشبھھ من حیث السنیة أ

صالة العید فرض كفایة قال في الجمعة مثل ذلك، ومن رأى سنیتھا قال سنیة الجمعة انظر 
، التعلیل ٣/٢٧٤، ، نیل األوطار ٢/٢٢٢حلیة العلماء . ٢/٥٧، االستذكار١/٢٢٣بدایة المجتھد :

 .٣٤٨بالشبھ 
 .١٥٩/ ٣غني البن قدامة، الم.٤٤اإلجماع البن المنذر، ص :ممن نقل اإلجماع  )٢(
  .٩سورة الجمعة آیة )٣(

  .٢/٥٢، إعانة الطالبین ٢/٧٠المغني :انظر)٤(
 .١٥٧/ ٥، والشرح الكبیر، ١٥٨/ ٣المغني البن قدامة،، : انظر) ٥(
 .٨٦٥مسلم، كتاب الجمعة، باب التغلیظ في ترك الجمعة، برقم )٦(
، وص�ححھ األلب�اني ف�ي    ١٣٧٠ن الجمع�ة، ب�رقم   النسائي، كتاب الجمعة، باب التشدید ف�ي التخل�ف ع�   )٧(

 .٤٤٣/ ١صحیح النسائي، 
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ولفظ الترمذي وابن )١(من ترك ثالث ُجَمع َتَھاُونًا بھا طبع اهللا على قلبھ  :قال - وسلم
  )٢(من ترك الجمعة ثالث مرات تھاونًابھا طبع اهللا على قلبھ:ماجھ

  

  :ثالثًا اإلجماع
أبو بكر :  ن على وجوب الجمعة وقد نقل اإلجماع كل من فقد  فأجمع المسلمو

وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على :" محمد إبراھیم بن المنذر رحمھ اهللا  فقال 
واإلمام ابن قدامة المقدسي رحمھ اهللا )٣( "األحرار، البالغین، المقیمین الذین ال عذر لھم 

  )٤( أجمع المسلمون على وجوب الجمعة: فقال
  :الَعَدد الذي تنعقد بھ صالة الجمعة: لة الثانیةالمسأ

  :اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد بھ الجمعة على أقوال، أھمھا
أنھا تنعقد بأربعین َرُجًلا، وبھ قال الشافعیة والحنابلة في الروایة  :القول األول

  )٥(.المشھورة
  : واستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة ، أھمھا 

عن أبیھأنھ كان إذا سمع  ا رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالكم :الدلیل األول
ماَلَك إذا سمعت النداء ترحمت : النداء یوم الجمعة ترحم ألسعد بن زرارة، قال فقلت لھ

من حرَّة بني بیاضة، في  ألنھ أول من جمع بنا في َھْزِم النَِّبْیت: ألسعد بن زرارة، قال
  )٧(.كم أنتم یومئذ قال أربعون: فقلت )٦(نقیع الَخِضَمات،: َنِقیع یقال لھ

حیث دل ھذا األثر على أن أول جمعة جمعت في المدینة كان عدد  :وجھ الداللة
 .)٨(العدد الذي تنعقد بھ الجمعة من جمع بھم أربعین مما یدل على أن ھذا العدد ھو

                                      
، والنس��ائي، كت��اب ١٠٥٢أخرج��ھ أب��و داود، كت��اب الص��الة، ب��اب التش��دید ف��ي ت��رك الجمع��ة، ب��رقم    )١(

: ٤٤٢/ ١وقال األلباني في صحیح النسائي، . ١٣٧٠الجمعة، باب التشدید في التخلف عن الجمعة، برقم 
 .))حسن صحیح((
، وابن ماجھ، كت�اب  ٥٠٠ترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غیر عذر، برقم ال)٢(

،والح�دیث حس�نھ الترم�ذي، وق�ال     ١١٢٥إقامة الصلوات، باب ف�یمن ت�رك الجمع�ة م�ن غی�ر ع�ذر، ب�رقم        
وق�ال عب�د الق�ادر األرن�اؤوط ف�ي تحقیق�ھ       )) حس�ن ص�حیح  : ((٤٤٢/ ١األلباني في صحیح س�نن النس�ائي،  

، ورواه النس��ائي م��ن ))وص��ححھ جماع��ة، وھ��و ح��دیث ص��حیح بش��واھده  : ((٦٦٦/ ٥مع األص��ول، لج��ا
م�ن ت�رك الجمع�ة ثالث�ًا     : ((، بلف�ظ ١١٢٦، وابن ماج�ھ ب�رقم   ١٣٦٨برقم  -رضي اهللا عنھ  -حدیث جابر 

 ))من غیر ضرورة طبع اهللا على قلبھ
 .٤٤اإلجماع البن المنذر، ص )٣(
 . .١٥٩/ ٣المغني البن قدامة،  )٤(

، مجموع ١/١٥١، المبدع ١/٢٧٦، شرح الزركشي ٢/٥٦، إعانة الطالبین ١/١٩٠األم : انظر )٥(
 .٢٤/١٨٧الفتاوى 

، ١/٤٠٢لس���ان الع���رب : بط���ن م���ن األنص���ارانظر: ھ���ي الم���نخفض م���ن األرض ، والَنِبْی���ت: الھ���زم)٦(
٥/٢٤٢.  
، وحس�نھ األلب�اني   ١٠٦٩،رق�م  ١٦٢: ب الصالة، باب الجمع�ة ف�ي الق�رى ص   أخرجھ أبو داود في كتا)٧(

 .٦٠٠في اإلرواء رقم 
 .٥/٤٩، ابن عثیمین، الشرح الممتع ٢/١٩٥الزركشي، شرح الزركشي : انظر )٨(
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صلى اهللا  -بعث النَِّبّي :ما جاء عن  اإلمام أحمد في روایة األثرم :الدلیل الثاني 
مصعب بن عمیر إلى أھل المدینة فلما كان یوم الجمعة جمع بھم وكانوا -علیھ وسلم 

  .)١(أربعین وكانت أول جمعة جمعت
لعدد الذي تنعقد بھ الجمعة ھو أربعون أن ھذا األثر یدل على أن ا :وجھ الداللة

رجًال، فاقتصر علیھ إذ التجمیع تغییر فرض فال یصار إلیھ إال بنص أو اتفاق، ولم یثبت 
  )٢( .مما یدل على عدم انعقاد الجمعة بأقل من ھذا العدد. ذلك

 :الدلیل الثالث
ل أربعین مضت السنة أن في كل ثالثة إمام أو في ك"  :عن جابر بن عبد اللَّھ قال

 )٣(  " فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنھم جماعة
أن ھذا الحدیث یفید أن أقل عدد تنعقد بھ صالة الجمعة وصالة العید  :وجھ الداللة

 .)٤(مما یدل على أنھا ال تنعقد بأقل من ذلك. ھو أربعون
یوسف أنھا تنعقد بثالثة أشخاص، وبھ قال أحمد في روایة، وأبو  :القول الثاني

  .)٥(من الحنفیة، وھو قول األوزاعي وأبي ثور
  : واستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة ، أھمھا 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة  {:الدلیل األول قال اهللا تعالى
  )٦( }ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَنَفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهللا َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْی

أن ھذه الصیغة الواردة في اآلیة صیغة الجمع فیدخل فیھا الثالثة،  :وجھ الداللة
فیكون الثالثة مأمورون بالسعي إلى صالة الجمعة وھذا یدل على أنھا تنعقد بھموھذه 

  )٧(.صیغة الجمع فیدخل فیھ الثالثة

صلى اهللا  -سمعت رسول اللَّھ: ضي اللَّھ عنھ قالعن أبي الدرداء ر :الدلیل الثاني
ما من ثالثة في قریة وال بدو ال تقام فیھم الصالة إال قد استحوذ  " :یقول- علیھ وسلم

  )٨("علیھم الشیطان فعلیك بالجماعة، فإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة

                                      
لم أقف علیھ بھذا اللفظ، وقد ذكرناه بنحوه في الحدیث الذي قبلھ، وفي معناه : قال االلباني )١(

نحو ما ذكره ) ٥٧(وقد ذكره أحمد في مسائل أبي داود عنھ .المتقدم قبل حدیث ككعب بن مال حدیث
محمد  -إرواء الغلیل : انظر  .بعثھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم المؤلف عن مصعب، لكن لیس فیھ أن

  . ٣/٦٩-ناصر األلباني 

 .٥/٥٠ابن عثیمین، الشرح الممتع : انظر )٢(
، أول كتاب الجمعة، باب من تجب علیھ الجمعة، واللفظ لھ، ٢/٤ي سنن الدارقطن. رواه الدارقطني )٣(

، كتاب الجمعة، باب العدد إذا كانوا في قریة وجبت علیھم ١/١٧٧السنن الكبرى . ورواه البیھقي
 .الجمعة

 .٥/٤٩، ابن عثیمین، الشرح الممتع ٢/١٩٥الزركشي، شرح الزركشي : انظر )٤(
 .١/٣٣٠، مختصر اختالف العلماء ١/٢٢١ائق ، تبیین الحق٢/٨٩المغني : انظر )٥(
  .٩سورة الجمعة آیة )٦(

 .٢/٨٩المغني : انظر)٧(
 .باختالف یسیر) ٢١٧١٠(واللفظ لھما، وأحمد ) ٨٤٧(، والنسائي )٥٤٧(اأخرجھ أبو داود )٨(
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، فإذا كانوا أن الصالة في ھذا الحدیث عامة تشمل الجمعة وغیرھا :وجھ الداللة
. ثالثة في قریة ال تقام فیھم الصالة ومنھا صالة الجمعة فإن الشیطان قد استحوذ علیھم

أنھا تجب على  :وال یمكن أن یقال وھذا یدل على وجوب صالة الجمعة على الثالثة،
ألن إیجابھا علیھم ثم قولنا إنھا غیر صحیحة  إنھا ال تصح من الثالثة، :ثم یقال الثالثة،
  .)١( أمرناھم بشيء باطل واألمر بالشيء الباطل حرام :معناه تضاد

أن ھذا العدد أقل الجمع فھو یتناولھ اسم الجمع فتنعقد بھ الجماعة  :الدلیل الثالث
  .)٢(كاألربعین

وھذه المسألة مشھورة یبحثھا األصولیون في باب العموم من  :وجھ الداللة
تحت الجمع سواء أكان جمعًا سالمًا، أم جمع دالالت األلفاظ ویقصدون أقل العدد الداخل 

أقل الجمع : أقل الجمع اثنان، وقالت طائفة : وقد اختلفوا فیھ، فقالت طائفة . تكسیر 
} َفاْسَعْوا{،وصیغة الجمع في قولھ   ثالثة، وفرقت طائفة بین الجمع في الفرائض، وغیرھا

الة الجمعة وھذا یدل على أنھا یدخل فیھا الثالثة، فیكون الثالثة مأمورون بالسعي إلى ص
وإنما قلنا ثالثة ولم نقل اثنین حتى یتقدم اإلمام علیھما ، وفي الجماعة معنى . تنعقد بھم

  )٣(.االجتماع، وذلك ال یتحقق إال باثنین من الحضور على األقل
أنھا تنعقد بثالثة سوى اإلمام، وھو ما اشترطھ أبو حنیفة؛ ألنھ َعدٌد :القول الثالث

  )٤(.على أقل الجمع المطلق، فأشبھ األربعین یزید

  :واستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة ، أھمھا 
 :الدلیل األول

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا : {: قال اللَّھ تعالى 
 )٥( }ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَنِإَلى ِذْكِر اهللا َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْی

أن ما ذكر في اآلیة یقتضي منادیًا وذاكرًا وھو المؤذن واإلمام  :وجھ الداللة
ال یتناول إال المثنى، ثم مادون الثالث لیس بجمع  "فاسعوا" :واالثنان یسعون ألن قولھ

كان فیھ معنى الجمع متفق علیھ فإن أھل اللغة فصلوا بین التثنیة والجمع، فالمثنى وإن 
  )٦( من وجھ فلیس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقًا

 :الدلیل الثاني
الجمعة  " :- صلى اهللا علیھ وسلم -قال رسول اللَّھ :عن أم عبد اللَّھ الدوسیة قالت

                                      
 . ٢/١٩٥الزركشي، شرح الزركشي : انظر )١(
 .٢/٩٢المغني : انظر )٢(
، العدة ألبي یعلى، ٢/٤، اإلحكام البن حزم، ٢٣١/١ن البصري، المعتمد ألبي الحسی:  انظر )٣(

٦٤٩/٢ 
المغني .١/٢٤٩، مجمع األنھر ١/٢٦٨، بدائع الصنائع ٥/٣٤١أحكام القرآن للجصاص : انظر )٤(
 ٥/٤٦، المحلى ٤/٣٧٣، المجموع ١/٤١٥، شرح فتح القدیر ٢/١٧٢
  .٩سورة الجمعة آیة )٥(

 .٥/٤٩، ابن عثیمین، الشرح الممتع ٢/١٩٥الزركشي، شرح الزركشي : انظر )٦(
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 )١(" واجبة على كل قریة وإن لم یكن فیھا إالَّ أربعة
معة تقام في القریة وإن لم یكن فیھا إالَّ أن ھذا الحدیث أثبت أن الج :وجھ الداللة

أربعة، وھذا یدل على أن أقل عدد تنعقد بھ الجمعة ھو أربعة وأن ما كان أقل من ذلك 
  )٢(.ألنھ عدد یزید على أقل الجمع المطلق فأشبھ األربعین،فإنھ ال تنعقد بھ الجمعة
ھا تنعقد بــــــ  ، إلى أن)٣(ذھبت طائفة من العلماء وھم المالكیة :القول الرابع

، فُھْم َیَرْون جواز انعقاد الجمعة بما ُدوَن األربعین لكنھم ال یرون ) اثني عشر رجًال(
  .جوازھا بالثالثة واألربعة، والحد المشروط عندھم أن یكونوا جماعة تتقرى بھم قریة

  : واستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة ، أھمھا 
قائم یوم -صلى اهللا علیھ وسلم  -بینا النَِّبّي :قالعن جابر بن عبد اللَّھ :الدلیل األول

-صلى اهللا علیھ وسلم  -الجمعة إذ قدمت عیر إلى المدینة فابتدرھا أصحاب رسول اللَّھ
َیا  { :ونزلت ھذه اآلیة  :قال .حتى لم یبق معھ إال اثنا عشر رجًال فیھم أبو بكر وعمر

الِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهللا َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
 )٤( }َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

استمر في صالة الجمعة مع أنھ لم -صلى اهللا علیھ وسلم  - أن النَِّبّي :وجھ الداللة
، وما یشترط لالبتداء یشترط یبق معھ بعد انصراف الناس للعیر إال اثنا عشر رجًال

  .)٥(   لالستدامة، فیكون أقل عدد تنعقد بھ الجمعة اثني عشر رجًال
إلى -صلى اهللا علیھ وسلم  -أن مصعب بن عمیر حین بعثھ النَِّبّي :الدلیل الثاني

  .)٦(المدینة جمع بھم وھم اثنا عشر رجًال
م یصح ھذا العددلما جمع ولو ل  أقل عدد تنعقد بھ الجمعة اثنا عشر؛:وجھ الداللة 

  .)٧(بھم 
بعد االطالع على ھذه المسألة والنظر في األقوال الواردة فیھا ومعرفة :الترجیح 

: أن القول الراجح ھو القول األول  -واللَّھ أعلم بالصواب -أدلة ھذه األقوال، تبین لي 
امة صالة رجًالمن أھل وجوبھا؛ وعلیھ صحت إقبأربعین إال تنعقد  ال  وھو أن الجمعة

  .واللَّھ أعلم. الجمعة في المكان الذي یقیمون بھ
  

                                      
 ( 5616) ))السنن الكبرى((،والبیھقي في ) ١٥٩٢(،))السنن((الحدیث أخرجھ الدارقطني في )١(
 .١/٢٤٩، مجمع األنھر ١/٢٦٨، بدائع الصنائع ٥/٣٤١أحكام القرآن للجصاص : انظر)٢(
، أحكام القرآن البن العربي ١/١٣٠، التلقین ١/٤٣٠علیش ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل، : انظر )٣(

٤/٢٤٦. 
: ، كتاب الجمعة، باب في قولھ تعالى١/٥٩٠صحیح مسلم . والحدیث رواه مسلم. ٩سورة الجمعة آیة )٤(
  . }وإذا رأوا تجارة أو لھوًا انفضوا إلیھا وتركوك قائمًا{

  .٥/٥٠ابن عثیمین، الشرح الممتع  ، ٣/٢٠٥ابن قدامة، المغني )٥(

،كتاب الجمع�ة، ب�اب الع�دد إذا ك�انوا ف�ي قری�ة وجب�ت عل�یھم         ٣/١٧٩السنن الكبرى البیھقي، )٦(
  .وھذا منقطع: وقال البیھقي .الجمعة

  .١/٤٣٠علیش ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل، )٧(
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  :ُحْكم تعدُّد إقامة صالة الجمعة: المسألة الثالثة
  :على قولین  الجمعة في البلد الواحد، َتعدُّداختلف العلماء في جواز 

َكاَنْت ُھَناَك َضُروَرٌة َأْم أّن َتَعدُّد اْلُجُمَعة ِفي اْلَبَلِد اْلَواِحِد َجاِئٌز ُمْطَلًقا، َسَواٌء َأ:األول
  .)١(َال، َفَصل َبْیَن َجاِنَبِي اْلَبَلِد َنْھٌر َأْم َال، وھو مذھب الحنفیة

  
  :واستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة ، أھمھا 

  من الكتاب: أوًلا
  )٢(  }ُیِریُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر :{قال اهللا تعالى-١
  )٣(  }َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج :{ال تعالىوق-٢

  من السُّنَّة: ثانًیا
إنَّ ھذا ( :عن أبي ھریرة َرِضَي اُهللا عنھ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم قال-١

  )٤( )   الدِّیَن ُیسٌر، ولْن ُیشادَّ الدِّیَن أحٌد إلَّا َغَلَبھ
َیسِّروا وال  ":عنھ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم قال عن أنس َرِضَي اُهللا-٢

 .)٥(   "  ُتعسِّروا
  

  :وجُھ الدَّاللِة ِمَن النُّصوِص السَّابقِة
أنَّ ِمن ُمقتَضى التیسیِر جواَز تعدُِّد الُجُمعِة في البلِد الواحِد إذا كان لحاجٍة؛ وذلك  :أوًال 

  .عنھم تیسیًرا على الناِس، ودفًعا للحَرِج
أنَّ تْرَك النبيِّ صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم إقامَة جمعتیِن؛ ألنَّ أصحاَبھ كانوا یَرْوَن سماَع  :ثانیًا

ُخطبِتھ، وشھوَد ُجمعِتھ، وإْن َبُعدْت منازُلھم؛ ألنَّھ المبلُِّغ عن اِهللا تعالى، وشارُع األحكاِم، 
 .یْت في أماكَن، ولم ُینَكْر، فصار إجماًعاوَلمَّا دَعِت الحاجُة إلى ذِلك في األمصاِر، ُصلِّ

أنَّھ إذا جاَز ذلك في العیِد للحاجِة، فالُجُمعُة مثُلھ بجامِع المشقَِّة والحاجِة والرِّفِق  :ثالًثا
 .بالمسلمین، وصالُة الُجُمعِة كالعیِد؛ فھما صالتاِن ُشِرَع لھما االجتماُع والُخطبُة

َمِع مع استدعاِء الحاجِة ُیفضي إلى الحَرِج من تطویِل المسافِة على أنَّ َمْنَع تعدُِّد الُج :رابًعا
  )٦( .األكثِر، ومْنِع خلٍق كثیٍر من التَّجمیِع، وھو خالُف مقصوِد الشَّارِع

َمْنع تعدُّد الجمعة في البلدة الواحدة من غیر حاجة أو عذٍر معتبر، وھو  :الثاني
وبھ قال   ة والحنابلة، وُروي عن أبي حنیفة،مذھب جمھور الفقھاء من الشافعیة والمالكی

                                      
حاشیة ابن ) ط المجلس العلمي ١٩٥/  ٢(، والزیلعي في نصب الرایة )٢/١٢٠(المبسوط  :انظر )١(

 .)١٤٥/  ٢(عابدین 
 .١٨٥: جزء من  اآلیة: ورة البقرةس)٢(
 .٧٨: جزء من  اآلیة:سورة الحج )٣(
 .٤٩٩٤النسائي باب الدین یسر رقم ) ٢٨١٦(ومسلم) ٣٩(رواه البخاري .الحدیث )٤(
صحیح البخاري، باب َقْوِل النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم َیسُِّروا َوَال ُتَعسُِّروا، من كتاب األدب، :الحدیث )٥(

 .٤٦٢٦، صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، حدیث رقم ٦١٢٥ حدیث رقم
 ).١٤٥/  ٢(، حاشیة ابن عابدین )٢/١٢٠(المبسوط : انظر )٦(
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  .)١(مالك والشافعي وأحمد
  : واستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة ، أھمھا 

أنَّھ ثَبَت أنَّھ لم یُكن في عھِد النبيِّ صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم مسجٌد ُتقاُم فیھ صالُة :اوًال 
يُّ، وكان المسلمون یأتون إلیھ لصالِة الُجُمعِة بالمدینِة إلَّا مسجٌد واحٌد، ھو المسجُد النبو

الُجُمعِة بھ، ِمن أطراِف المدینِة وضواحیھا، كالَعوالي، ولو كان تعدُُّد الُجَمِع في الَبلِد 
الواحِد من غیِر مبرٍِّر شرعيٍّ مباًحا ألَمَر النبيُّ صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم أصحاَبھ َرِضَي اُهللا 

ُمعَة في مسجِده بأطراِف المدینِة؛ ألنَّھ ما ُخیَِّر بین أمرین إلَّا عنھم أن یصلَِّي كلُّ منھم الُج
  )٢( .اختاَر أیسَرھما ما لم یُكن إثًما 

أنَّھ لم ُینَقْل عن النبيِّ صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم وخلفاِئھ، وَمن بعدھم من : ثانًیا
 .لى ذِلكالصَّحابِة أنَّھم جمَّعوا أكثَر من ُجُمعٍة؛ إذ لم تْدُع الحاجُة إ

أنَّ في تعطیِل الناِس مساجَدھم یوَم الُجُمعِة واجتماِعھم في مسجٍد واحٍد َأبیَن البیاِن : ثالًثا
بأنَّ الُجُمعَة ِخالُف الصَّلواِت، وأنَّھا ال ُتصلَّى إلَّا في مكاٍن واحٍد، ولو جاَز تعدُُّد الُجَمِع لم 

  .ُیعطِّلوا المساجَد
ُجمعٍة واحدٍة أْفَضى إلى المقصوِد من إظھاِر ِشعاِر أنَّ االقتصاَر على : رابًعا

  .)٣(االجتماِع واتِّفاِق الكلمِة
إنَّ أھَل األعذار ِمن السُّجناء والمرضى ونحوھم ال ُتشرع لھم  :ومن نافلة القول

إقامة الجمعة في أماكنھم مع توّفر شروط وجوب إقامة الجمعة فیھم، وھذا ما علیھ 
  .)٤(جمھوُر علماء المسلمین

فیرى الجمھور جواز إقامة أكثر من جمعة إذا دعْت إلى ذلك حاجة أو عذٌر 
َسعة البلد وكثرة سكانھ، أو ُبعد الجامع، أو ضیقھ، أو خوف فتنة، ونحو : معتبر، مثل

  .)٥(ذلك
وإذا كان البلد كبیًرا یحتاج إلى جوامع، فصالة الجمعة : "- رحمھ اهللا-قال الخرقي 

  .)٦("في جمیعھا جائزة
وجملتھ أن البلد متى كان كبیًرا، یشق على أھلھ : "-رحمھ اهللا-وقال ابن قدامة 

... االجتماع في مسجد واحد، ویتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضیق مسجده عن أھلھ

                                      
/  ٣(وشرح الزرقاني ) ١٥١/  ١(، المدونة الكبرى لمالك )١٤٥/  ٢(حاشیة ابن عابدین : انظر )١(

، )١٠٢/  ٢(الفروع  ،)٣٧٨/  ٢(، اإلنصاف ٢٤٨/  ١أسنى المطالب ) ١٩٢/  ١(، األم )٥٤
 -  ٣٣٤/  ٢(والمغني ) ١٦٤/  ١(واإلفصاح )٢٠٩، ١٤٩، ١٦٧/  ٢٤(الفتاوى البن تیمیة 

٣٣٥(. 
 ).٣/٢١٣(، والمغني ط ھجر )٤/٤٥٦(والمجموع شرح المھذب ط اإلرشاد : انظر) ٢(
 ).٥/٢٥٤(، واإلنصاف للمرداوي ت التركي)٣/٢١٣(المغني : انظر) ٣(
، وفتاوى )٣/٢١٦(، والمغني )٣/٤٥١(، والمجموع )٤/١٥(، واألوسط )١/٢٣٨(المدونة : انظر )٤(

 ).١٧١- ١/١٦٩(السبكي 
، والمغني ط )٤/٤٥٦(، والمجموع شرح المھذب ط اإلرشاد )٤/١١٦(األوسط البن المنذر : انظر )٥(

 ).١/١٦٤(، واإلفصاح البن ھبیرة )٥/٢٥٤(، واإلنصاف للمرداوي ت التركي)٣/٢١٣(ھجر 
 .٢١٢/ ٣مختصر الخرقي المطبوع مع المغني البن قدامة،  :انظر )٦(
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  .)١("جازت إقامة الجمعة فیما یحتاج إلیھ من جوامعھا
ْلَواِحِد َجاِئٌز ُمْطَلًقا وھو قول الراجح ھو أّن َتَعدُّد اْلُجُمَعة ِفي اْلَبَلِد ا:الترجیح 

  .الحنفیة لقوة األدلة واهللا اعلم 
  :ُحْكم إقامة صالة الجمعة في البیوتزمن وباء كورونا: المسألة الرابعة

فھل ُیشرع إقامة صالة الجمعة في البیوت بسبب وباء كورونا وتعلیق صالة 
  الجمعة في المساجد؟

لجمعة في البیـوت إذا تـوافر الَعَدد اختلف أھل العلم في صالة ا: والجواب
   :على قولین -سواٌء أكان اثنان أو ثالثة أو اثنا عشر أو أربعون-المشروط 

مشروعیة صالة الجمعـة في البیـوت والسـجون ونحوھـا، وھو  :القول األول
  .)٣(والشافعیة، لكنھم اشترطوا أن یكون َعدُد الُمصلِّین أربعین َرُجًلا  )٢(مذھب ابن حـزم

عدم مشروعیة صـالة الجمعـة في البیـوت والسـجون ونحوھـا، وھو  :اآلخر
  .مذھب جمھور العلماء وعامة السَّلف، وُحكي اإلجماع علیھ

وإنما اخُتلف في صالة الظھـر، ھل ُتصلى جماعـًة َأْم ُفرادى على قـولین، 
  .)٤(أن ُتصـلى جماعـًة إْن أمكـن مـن غیـر ضـرر: أصـحھما

وقـد أشـار بعـض المتـأخرین مـن الشـافعیة إلـى معنـى آخـر «: رجب قال ابن
أن الجمعة إنما ُیقصد بإقامتھا إظھـار شـعار : في االمتناع من إقامتھا بمكة، وھو

ولھذا ال ُتقـام الجمعـة في السـجن وإن . اإلسـالم، وھذا إنما ُیتمكَّن منھ في دار اإلسالم
  .)٥(»ي ذلك خالٌف بین العلماءكـان فیـھأربعون، وال ُیعلم ف

القـول الثـاني، وھـو مـذھب جمـاھیر السـلف والخلـف، ولذا جاء في  :والـراجح
عنـد إغالق المساجد ُیصلِّي «: قـرارات وتوصـیات مجمـع الفقـھ اإلسـالمي الـدولي بجـدة

عة في البیوت الناُس صالَة الجمعة ظھًرا في البیوت بدًلا من صـالة الجمعـة، فصالُة الجم
  .)٦(»ال تجوز، وال َیْسُقط فرُض الجمعة بھا

  
  
  

                                      
 .٢١٣ - ٢١٢/ ٣المغني   :انظر )١(
ویصلیھا المسجونون والمختفون ركعتین في جماعة بخطبة : (حیث قال) ٣/٢٥٢(المحلى : انظر )٢(

 ).كسائر الناس
 ).١/٢٥٩(الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر الھیثمي : انظر )٣(
 ).٨/٦٧(الباري البن رجب  فتح: انظر )٤(
 ).٨/٦٧(المصدر نفسھ : انظر )٥(
 .م بعنوان فیروس كورونا المستجد٢٠٢٠توصیات الندوة الطبیة الفقھیة الثانیة لعام : انظر )٦(
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  الخاتمة
  : وفیھا أھم النتائج والتوصیات

  : النتائج: أوًلا
  : من خالل ھذا البحث توصلت إلى عدة نتائج

اتفاق الفقھاء رحمھم اهللا على مشروعیة قول المؤذن عند المطر أو الریح أو الوحل )١
، وُیقاس علیھ األعذار )الصالة في الرحال(أو ) رحالكم أال َصلُّوا في: (أو الجلید
  .األخرى

  ).الصالة في الرحال(أو ) أال صلوا في رحالكم: (مشروعیة إجابة المؤذن حین یقول)٢

  .جواز تعطیل الُجَمع والجماعات في المساجد بسبب األمراض واألوبئة المھلكة)٣

في المســاجد مــع التباعــد في  الُمَواَزنــة بــین الصــالة في البیــوت والصــالة)٤
الصـف، تحتـاج لنظـٍر وتأمُّـٍل، وتختلـف بـاختالف األحـوال واألشـخاص والبلـدان 

  .والدُّور

إذا كانت النوافل في غیر زمن الوباء مستحبة في البیـوت، فمـن بـاب َأْوَلـى أن تكون )٥
  .مؤكدة في البیوت في زمن كورونا

في البیوت، وإنمـا ُتصلى ظھًرا؛ وھو الراجح، وھو عدم مشروعیة صالة الجمعة )٦
  .مذھب جمـاھیر السـَّلف والخلـف

عدُم تسویة الصـفوف والـتراص فیھـا ال َتْبُطـل بـھ الصـالة؛ ألن األصـل الصحة، )٧
وألن الوجوب ھنا شيء ُمْنَفكٌّ عن ذات الصـالة، وعلیھ فیجوز للُمصلِّین في زمن 

اض الُمْعِدیـة حضـور الجماعـة في المسجد مع التباعد كورونا وغیرھـا مـن األمـر
  .في الصفوف، وھذا َأْوَلى مـن َتـْرِكھم الجماعة وصالتھم في بیوتھم

اختالف أھل العلم في ُحْكم تسویة الصفوف والتراص فیھا، واألقرب قول الجمھور )٨
  .ھو االستحباب دون الوجوب

الحاجـة، السیما مـع وجود ھذا عدم اشتراط اتصال الصفوف داخل المسـجد عنـد )٩
، وقد أجاز شیخ اإلسالم ابن تیمیة الصالة خارج المسـجد من غیر »كورونا«الوباء 

  .اتصال للحاجة

جواز التباعد في الصف بحسب الضرورة، والضـرورة ُتقـدَّر بَقـْدرھا، وعلیـھ )١٠
 .فالتباعد الُمباَلغ فیھ والُمجاِوز َحّد الضرورة منھيٌّ عنھ
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  :التوصیات: ثانًیا
العنایة بدراسة النوازل الفقھیة في جمیع المجاالت الحیاتیة، وتوضیح الُحْكم الشرعي )١

  .فیھا للناس حتى یكونوا على بیِّنٍة من َأْمِرھم

بحـُث المسـائل الفقھیـة المعاصـرة واالسـتفادة من : على البـاحثین وطلبـة العلـم)٢
 .م ُیسبق َبْحُثھاالسابقین، وتزوید المكتبة بمسائل جدیدة ل

أسأل اهللا تعالى بمنھ وكرمھ أن یرفع ھذه الجائحة عنا وعن المسلمین وعن 
  .العالمین، إنھ سمیع مجیب

وصلى اهللا وسلم على سیدنا ونبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار 
على نھجھ واقتفى أثره واستن بسنتھ إلى یوم الدین، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب 

  .نالعالمی
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  رالمراجع والمصاد
  . القرآن الكریم

  :كتب التفسیر وعلومھ: أوًلا
: المتوفى(أحكام القرآن،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )١

األولى، : الطبعة/لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت .،ط)ھـ٣٧٠
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥

ریر بن یزید بن جامع البیان عن تأویل آي القرآن،محمد بن ج= تفسیر الطبري )٢
،دار ھجر للطباعة )ھـ٣١٠: المتوفى(كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

  .م٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢األولى، : والنشر والتوزیع واإلعالن الطبعة

،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي )ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم )٣
كتب العلمیة، منشورات محمد ،دار ال)ھـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 

  .ھـ ١٤١٩ -األولى : بیروت، الطبعة –علي بیضون 

تھذیب اآلثار، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر )٤
: سوریا،الطبعة/ دمشق  -دار المأمون للتراث .، ط)ھـ٣١٠: المتوفى(الطبري 
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، 

  : حھكتب الحدیث وشرو: ثانًیا
اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ )٥

: ، ترتیب)ھـ٣٥٤: المتوفى(بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 
، مؤسسة الرسالة، )ھـ ٧٣٩: المتوفى(األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي 

  .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨األولى، : بیروت،الطبعة

  .ت.د.إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقیق العید، مطبعة السنة المحمدیة)٦

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك )٧
،ط )ھـ٩٢٣: المتوفى(القسطالني القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین 

  .ھـ ١٣٢٣، السابعة: المطبعة الكبرى األمیریة، مصر الطبعة

إكمال المعلم بفوائد مسلم، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي )٨
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، .، ط)ھـ٥٤٤: المتوفى(السبتي، أبو الفضل 

  .م١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩األولى، : مصر، الطبعة

: وفىالمت(تأویل مختلف الحدیث، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري )٩
مزیده ومنقحة  -مؤسسة اإلشراق، الطبعة الثانیة - ط، المكتب اإلسالمي) ھـ٢٧٦

  .م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم )١٠
. وسننھ وأیامھ صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي
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  .ھـ ١٣٢٣مصر، ط المطبعة الكبرى األمیریة، 

،لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي )المعجم الصغیر(الروض الداني )١١
دار عمار ، ، المكتب اإلسالمي )ھـ٣٦٠: المتوفى(الشامي، أبي القاسم الطبراني 

  .١٩٨٥ – ١٤٠٥األولى، : بیروت عمان الطبعة -

ثم  سبل السالم،محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني)١٢
: المتوفى(الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسالفھ باألمیر 

  .،دار الحدیث)ھـ١١٨٢

سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة،أبو عبد الرحمن )١٣
محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

المملكة العربیة السعودیة  -ارف، الریاض ط، دار المع) ھـ١٤٢٠: المتوفى(
  .م١٩٩٢/ ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة

سنن ابن ماجھ،ابن ماجھ أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجھ اسم أبیھ )١٤
  .فیصل عیسى البابي الحلبي -،دار إحیاء الكتب العربیة )ھـ٢٧٣: المتوفى(یزید 

بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث)١٥
 –، المكتبة العصریة، صیدا )ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِِّجْستاني 

  .بیروت

سنن الترمذي لمحمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو )١٦
 –، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى 

  .م١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥الثانیة، : مصر،الطبعة

،أبو عبد الرحمن )السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن (سنن النسائي )١٧
،مكتب )ھـ٣٠٣: المتوفى(أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي 

  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الثانیة، : حلب الطبعة –المطبوعات اإلسالمیة 

عثمان بن َقاْیماز  سیر أعالم النبالء،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن)١٨
  .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧: القاھرة،الطبعة -دار الحدیث.، ط)ھـ٧٤٨: المتوفى(الذھبي 

السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا )١٩
  .دار ابن حزم، الطبعة األولى.، ط)ھـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني الیمني 

ى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم ـ عیاض َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِض)٢٠
: المتوفى(بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل 

األولى، : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،الطبعة. ،ط)ھـ٥٤٤
  .م١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩

مة بن عبد الملك بن سلمة شرح معاني اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سال)٢١



   "األذان وصالة الجماعة والجمعة " األحكــام الفقھیة المتعلقة بجائحة كـورونـــــا في العبادات

- ٢٤٣٨ -  
 

: ،الناشر)ھـ٣٢١: المتوفى(األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
  .م١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤ -األولى : عالم الكتب،الطبعة

تقریب األسانید وترتیب : المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب )٢٢
د الرحمن بن أبي أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عب) المسانید

أحمد بن عبد الرحیم بن : ،أكملھ ابنھ)ھـ٨٠٦: المتوفى(بكر بن إبراھیم العراقي 
الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي 

دار (وصورتھا دور عدة منھا  -،ط،الطبعة المصریة القدیمة )ھـ٨٢٦: المتوفى(
  .)لتاریخ العربي، ودار الفكر العربيإحیاء التراث العربي، ومؤسسة ا

عمدة القاري شرح صحیح البخاري،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن )٢٣
، ط، دار )ھـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 

  .بیروت -إحیاء التراث العربي 

سنن أبي داود تھذیب : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم)٢٤
وإیضاح عللھ ومشكالتھ،محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد 

، دار الكتب )ھـ١٣٢٩: المتوفى(الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 
  .ھـ ١٤١٥الثانیة، : بیروت،الطبعة –العلمیة 

فتح الباري شرح صحیح البخاري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني )٢٥
  . ھـ١٣٧٩بیروت،  -شافعي،دار المعرفة ال

الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد )٢٦
 –، مكتبة الرشد )ھـ٢٣٥: المتوفى(بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

  .الریاض

حمد الالمع الصبیح بشرح الجامع الصحیح لشمس الدین الِبْرماوي، أبو عبد اهللا م)٢٧
 ٨٣١: المتوفى(بن عبد الدائم ابن موسى النعیمي العسقالني المصري الشافعي 

  ).ھـ

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،أبو الحسن عبید اهللا بن محمد عبد السالم )٢٨
: المتوفى(بن خان محمد ابن أمان اهللا بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

بنارس  -الجامعة السلفیة  -الدعوة واإلفتاء ،ط، إدارة البحوث العلمیة و)ھـ١٤١٤
  . م١٩٨٤ھـ،  ١٤٠٤ -الثالثة : الھند،الطبعة

المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك،القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر ابن العربي )٢٩
: ،ط،َدار الَغرب اإلسالمي،الطبعة)ھـ٥٤٣: المتوفى(المعافري االشبیلي المالكي 

  .م٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨األولى، 

سند اإلمام أحمد ابن حنبل،أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن م)٣٠
 -ھـ  ١٤٢١األولى، : ،مؤسسة الرسالة،الطبعة)ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 
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  .م٢٠٠١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ )٣١
: المتوفى(النیسابوري  وسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري

  .بیروت –،دار إحیاء التراث العربي )ھـ٢٦١

المعجم األوسط،لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )٣٢
  .القاھرة –،دار الحرمین )ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

المعجم الكبیر، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )٣٣
  .الثانیة: القاھرة،الطبعة –،مكتبة ابن تیمیة )ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة محمد قاسم، مكتبة دار )٣٤
المملكة  - البیان، دمشق الجمھوریة العربیة السوریة، مكتبة المؤید، الطائف 

  .م١٩٩٠ - ھـ  ١٤١٠العربیة السعودیة، ط 

أ، ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث المنتقى شرح الموط)٣٥
 -مطبعة السعادة .، ط)ھـ٤٧٤: المتوفى(التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

  .ھـ ١٣٣٢األولى، : بجوار محافظة مصر، الطبعة

المنھاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن )٣٦
بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي .ط، )ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

 . ھـ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة

مواھب الجلیل في شرح الموطأ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر )٣٧
،مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال )ھـ١٧٩: المتوفى(األصبحي المدني 

 - ھـ  ١٤٢٥األولى، : اإلمارات،الطبعة –أبو ظبي  -الخیریة واإلنسانیة 
  .م٢٠٠٤

: المتوفى(نیل األوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني )٣٨
: ،عصام الدین الصبابطي،ط دار الحدیث، مصر،الطبعة)٦/١٢١):( ھـ١٢٥٠

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، 

  : كتب أصول الفقھ والقواعد الفقھیة: ثالًثا
ن أیوب بن سعد شمس إعالم الموقعین عن رب العالمین،محمد بن أبي بكر ب)٣٩

: بیروت، الطبعة –،دار الكتب العلمیة )ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، 

التبصرة في أصول الفقھ، ألبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي )٤٠
 .١٤٠٣األولى، : دمشق، الطبعة –دار الفكر . ، ط)ھـ٤٧٦: المتوفى(

،دار ]ھـ١٣٥٧ -ھـ ١٢٨٥[لفقھیة،أحمد بن الشیخ محمد الزرقا شرح القواعد ا)٤١
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  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩سوریا،الثانیة، / دمشق  -القلم 

طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط واألصول، عبد )٤٢
  .م٢٠٠٠الرحمن السعدي، دار البصرة، 

، )ھـ٥٠٥: فىالمتو(المستصفى، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )٤٣
ھـ ١٤١٣األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة. لمحمد عبد السالم عبد الشافي،ط

  . م١٩٩٣ -

الموافقات،إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي )٤٤
/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى : ،ط، دار ابن عفان،الطبعة)ھـ٧٩٠: المتوفى(

  .م١٩٩٧

  : یةكتب المذاھب الفقھ: رابًعا
  :كتب المذھب الحنفي-أ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن )٤٥
تكملة البحر الرائق لمحمد بن : ،وفي آخره)ھـ٩٧٠: المتوفى(نجیم المصري 

  ).ھـ ١١٣٨ت بعد (حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 

ین، أبو بكر ابن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الد)٤٦
الثانیة، : ،ط دار الكتب العلمیة،الطبعة)ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، عثمان بن علي بن محجن )٤٧
،المطبعة الكبرى )ھـ ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

  .ھـ ١٣١٣األولى، : بوالق، القاھرة الطبعة -ألمیریة ا

الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار،لمحمد بن علي بن محمد )٤٨
: المتوفى(الِحْصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي 

 - ھـ١٤٢٣األولى، : دار الكتب العلمیة ـ الطبعة/ ،ط)١/١٧٧):(ھـ١٠٨٨
  .م٢٠٠٢

در المختار، البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد رد المحتار على ال)٤٩
- دار الفكر. ، ط)ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت،الطبعة

العنایة شرح الھدایة، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن )٥٠
، )ھـ٧٨٦: المتوفى(ین الرومي البابرتي الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الد

  .دار الفكر: ط

: المتوفى(المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي )٥١
  .بیروت –دار المعرفة / ، ط)ھـ٤٨٣
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/ مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، إلبراھیم بن محمد بن إبراھیم الَحَلبي، ط)٥٢
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩األولى، : عةبیروت،الطب/ لبنان -دار الكتب العلمیة 

  :كتب المذھب المالكي-ب
االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري )٥٣

األولى، : بیروت، الطبعة –، ط، دار الكتب العلمیة )ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 
  .م٢٠٠٠ –ھـ١٤٢١

أحمد بن محمد بن أحمد بن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،أبو الولید محمد بن )٥٤
 –، دار الحدیث )ھـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. القاھرة، ط

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )٥٥
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب (

،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي )اْلِإَماِم َماِلٍك
  .دار المعارف. ، ط)ھـ١٢٤١: المتوفى(

البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب،ابن عذاري المراكشي، أبو عبد اهللا )٥٦
لبنان،  –،ط، دار الثقافة، بیروت )ھـ٦٩٥نحو : المتوفى(محمد بن محمد 

  .م١٩٨٣الثالثة، : الطبعة

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل،محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف )٥٧
،ط، دار )ھـ٨٩٧: المتوفى(العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي 

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

الكي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الم)٥٨
  ).ھـ١٢٣٠: المتوفى(

الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي )٥٩
 - دار الغرب اإلسالمي: ،الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي 

  .م١٩٩٤األولى، : بیروت،الطبعة

شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا )٦٠
  .بیروت –،دار الفكر للطباعة )ھـ١١٠١: ىالمتوف(

بن ) أو غنیم(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ألحمد بن غانم )٦١
ط ) ھـ١١٢٦: المتوفى(سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي 

  .دار الفكر

ن عبد البر الكافي في فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد ب)٦٢
،مكتبة الریاض الحدیثة، )ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 
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  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة

مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن )٦٣
: توفىالم(الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : ،ط دار الفكر،الطبعة)ھـ٩٥٤

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد ابن محمد )٦٤
ابن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : ،ط، دار الفكر الطبعة)ھـ٩٥٤: المتوفى(

  : كتب المذھب الشافعي -ج
  .بیروت –األم للشافعي أبي عبد اهللا محمد بن إدریس، دار المعرفة )٦٥

، البن الملقن )على ترتیب المنھاج للنووي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج )٦٦
: المتوفى(سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

  .ھـ١٤٠٦األولى، : طبعةمكة المكرمة، ال -دار حراء .، ط)ھـ٨٠٤

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني،أبو )٦٧
الحسن علي بن محمد ابن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

 ١٤١٩األولى، : لبنان،الطبعة –، دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ٤٥٠: المتوفى(
  .م١٩٩٩-ھـ 

الشافعي أبو عبد اهللا محمد ابن إدریس المطلبي القرشي المكي الرسالة، لإلمام )٦٨
  .م١٩٤٠/ھـ١٣٥٨األولى، : ، مكتبھ الحلبي، مصر،الطبعة)ھـ٢٠٤: المتوفى(

روضة الطالبین وعمدة المفتین، ألبي زكریا محیي الدین یحیى ابن شرف )٦٩
: عمان،الطبعة - دمشق -، المكتب اإلسالمي، بیروت)ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢لثالثة، ا

عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك،ألحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي، أبي العباس، )٧٠
  .م١٩٨٢األولى، : ،الطبعة)ھـ٧٦٩: المتوفى(شھاب الدین ابن النَِّقیب الشافعي 

، أبو زكریا محیي الدین ))مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب )٧١
  .دار الفكر.،ط)ھـ٦٧٦: المتوفى(لنووي یحیى ابن شرف ا

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لشمس الدین، محمد ابن أحمد )٧٢
: دار الكتب العلمیة، الطبعة. ، ط)ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

العباس أحمد ابن نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لشمس الدین محمد بن أبي )٧٣
: ،ط دار الفكر، بیروت، الطبعة)ھـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شھاب الدین الرملي 

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة 



  دقھلیة  -یة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كل
   " لثثاالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٤٤٣ -  
 

: المتوفى(الوسیط في المذھب،أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي )٧٤
 .ھـ١٤١٧األولى، : القاھرة،الطبعة –دار السالم / ، ط)ھـ٥٠٥

  : كتب المذھب الحنبلي-د
داب الشرعیة والمنح المرعیة، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اآل)٧٥

،ط )ھـ٧٦٣: المتوفى(اهللا، شمس الدین المقدسي الرامیني ثم الصالحي الحنبلي 
  .عالم الكتب

اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن )٧٦
ي، شرف الدین، أبو النجا عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالح

  .لبنان –دار المعرفة بیروت .، ط)ھـ٩٦٨: المتوفى(

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي ابن )٧٧
دار إحیاء . ،ط)ھـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

  .التراث العربي

ف بشرح منتھى اإلرادات،منصور بن دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعرو)٧٨
: المتوفى(یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي 

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب،الطبعة.،ط)ھـ١٠٥١

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس )٧٩
مكتبة  -الرسالة، بیروت ،مؤسسة )ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 
  .المنار اإلسالمیة، الكویت

الطرق الحكمیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم )٨٠
  .مكتبة دار البیان: ،ط)ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

العدة شرح العمدة،عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین )٨١
  .ر الحدیث، القاھرة،ط دا)ھـ٦٢٤: المتوفى(المقدسي 

الفتاوى الفقھیة الكبرى، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي )٨٢
: ، جمعھا)ھـ٩٧٤: المتوفى(األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس 

تلمیذ ابن حجر الھیتمي، الشیخ عبد القادر ابن أحمد ابن علي الفاكھي المكي 
  .سالمیة،ط، المكتبة اإل)ھـ ٩٨٢المتوفى (

كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، )٨٣
مؤسسة . ، ط)ھـ٧٦٣: المتوفى(محمد ابن مفلح الصالحي الحنبلي 

  .مـ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤األولى : الرسالة،الطبعة

: المتوفى(كشاف القناع عن متن اإلقناع منصور ابن یونس البھوتي الحنبلي )٨٤
  .ط دار الكتب العلمیة ،)٥/٣٧):(ھـ١٠٥١
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المبدع في شرح المقنع،إبراھیم بن محمد ابن عبد اهللا ابن محمد ابن مفلح، أبو )٨٥
 –،دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ٨٨٤: المتوفى(إسحاق، برھان الدین 

  .م١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨األولى، : لبنان،الطبعة

یمیة الحراني مجموع الفتاوى،تقي الدین أبو العباس أحمد ابن عبد الحلیم بن ت)٨٦
  ).ھـ٧٢٨: المتوفى(

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، لمصطفى ابن سعد ابن عبده )٨٧
، )ھـ١٢٤٣: المتوفى(السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، : المكتب اإلسالمي،الطبعة.ط

هللا ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد ا)٨٨
، )ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨مكتبة القاھرة،

  :كتب المذھب الظاھري -ھـ
المحلى باآلثار ألبي محمد علي بن أحمد ابن سعید بن حزم األندلسي القرطبي )٨٩

 .بیروت –ر الفكر ، دا)ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

  : كتب اللغة والمعاجم: خامًسا
لسان العرب،لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور )٩٠

: بیروت،الطبعة –، ط دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري  اإلفریقي 
  .ھـ١٤١٤ -الثالثة 

افعي معاني ألفاظ المنھاج،شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الش)٩١
  )ھـ٩٧٧: المتوفى(

/ أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،)٩٢
  .دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر 

حامد صادق قنیبي، محمد . محمد رواس قلعة جي، د. معجم لغة الفقھاء، أد)٩٣
: والنشر والتوزیع،الطبعة حامد صادق ،دار النفائس للطباعة -رواس قلعجي 

  .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، 

  
 
  

  




