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 ملخص البحث:

إن النوازل الشديدة التي ألمت بالعالم أجمع وباء كورونا،  الحمد هلل والصالة والسالم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أصيبت الحياة معه بما يشبه "الشلل" وتغيرت أحوال الناس وألمت الضرورات الصعبة بحياة كثير من الناس، وألن الشريعة 

جتهادات فقهية لبيان الحكم اإلسالمية لها في كل  عمل حكم وفي كل نازلة جواب فقد نتج عن هذا الوباء أحكام شرعية لزمها ا

الشرعي في كل نازلة، ولهذا أحببنا أن نقدم دراسة بعنوان" الضرورات الشرعية الناتجة عن وباء كورونا وأثرها في الطهارة 

والصالة" نبين فيها بعض ما يتعلق ببعض أحكام الطهارة والصالة الناتجة عن هذا الوباء، وقد قسمنا بحثنا هذا إلى ميحثين 

عن نوازل الطهارة لفيروس كورونا واختصرنا فيه الكالم عن موضعين وهما: عجز المصاب بفيروس نافي األول منهما تكلم

 والمبحث كورونا أو الممارس الصحي عن الطهارة، واستعمال الماء الذي تنفس فيه مريض فيروس كورونا أو غمس فيه يده.

جز ع م فيه عن موضعين األول منهما عن:فيروس كورونا واختصرنا الكالالثاني خصصناه للكالم عن نوازل الصالة المتعلقة ب

المريض والممارس الصحي عن أداء الصالة في وقتها والثاني عن: ترك صالة الجمعة للمريض بفيروس كورونا والممارس 

ذكر الراجح منها مع بيان الصحي ولمن خاف انتقال العدوى. وكان من منهجيتنا في هذا البحث أن نقارن بين أقوال الفقهاء ون

 الدليل وقبل ذلك نصور المسألة تصويرا دقيقا لتتضح أمام القارئ الكريم.

  الصالة. ،الطهارة ،كورونا، وباء ،الشرعية، الضرورات الكلمات المفتاحية:
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The legal necessities resulting from the Corona epidemic in purity and prayer 

Abstract: 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Prophet Muhammad and his family and 

companions, as for what follows: The severe calamities that afflicted the whole world are the 

Corona epidemic, life with it has been affected by what looks like “paralysis” and the conditions 

of people have changed and the difficult necessities have afflicted the lives of many people, and 

because Islamic Sharia has a ruling in every act and in every calamity an answer has resulted from 

this epidemic legal provisions that are necessary Jurisprudential interpretations to clarify the legal 

ruling in every calamity, and that is why we liked to present a study entitled “The legal necessities 

resulting from the Corona epidemic and their impact on purity and prayer.” About the cataclysmic 

purity of the Corona virus, and we summarized in it two topics: the inability of the person infected 

with the Corona virus or the health practitioner to perform purity, and the use of water in which 

the Corona virus patient breathed or dipped his hand in it. 

And the second topic we devoted to talking about the calamities of prayer related to the Corona 

virus, and we summarized the talk in it about two topics, the first of which is about: the inability 

of the patient and the health practitioner to perform prayer on time, and the second about: leaving 

Friday prayer for the patient with the Corona virus and the health practitioner and for those who 

fear transmission of infection. One of our methodology in this research was to compare the sayings 

of the jurists and mention the most correct ones with the statement of the evidence, and before that, 

we depict the issue in an accurate way to make it clear to the honorable reader 
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 مقدمة. 1

 أما بعد:، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 فقد نزلت بالعالم أجمع نازلة شديد، أصبحت حديث الناس، ومحل اهتمامهم.

ظهر مرض معدي غير معروف السبب في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية يؤدي إلى حدوث التهاب  9102ففي ديسمبر 

 [. COVID-19رئوي عرف فيما بعد بفيروس كورونا ]

وقد انتشر هذا الفيروس انتشاراً كبيراً في العالم، وصاحبه اختالف في المواقف واآلراء، على مستوى الدول والمؤسسات 

طل ت كتعواألفراد والمجتمعات في معالجة الضرر الناتج عنه والضرورات التي أحدثها وما ترتب عليه من اآلثار والتداعيا

 المساجد والمدارس واألعمال واألسواق.

والفقهاء المسلمون ليس بدعا من هذا العالم فقد شمروا عن ساعد الجد لبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذا الفيروس من آثار 

ان ات مهمة لبيتتعلق بدين الناس وأنفسهم وأموالهم، وقد أصدرت الهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية فتاوى وأبحاث ودراس

بنا أن فأحب األحكام الشرعية لهذه النازلة، وتنوعت آراؤهم وأقوالهم في هذا الصدد بما قد يصل أحينا إلى حد التباين والتضاد.

نجمع دراسة لبيان بعض االحكام التي بالطهارة والصالة في ضوء أدلة الشريعة ومقاصدها. راجين من هللا تعالى أن يعم نفعها 

 ي ميزان حسناتنا يوم الدين.وأن تكون ف

 أهداف البحث:. 1.1

 بيان كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان زمكان. -0

 وأحكام الطهارة والصالة المتعلقة به. 02-بيان حقيقة فيروس كورونا كوفيد -9

 .02-كورونا كوفيدإبـراز المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشرعية وأثرها في األحكام الفقهية المتعلقة بفيروس  -3

 اإلجابة على األسئلة الواردة في هذا الباب وبيان حكمها الفقهي. -4

 :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. 2.1

مما يبين أهمية دراسة هذا الموضوع عموم البلوى به حيث ابتلي به العالم كله، واحتاج المسلمون فيه لبيان بعض المسائل الفقهية 

 التي تهمهم.

 :مشكلة البحث. 1.1

تتمثل مشكلة البحث في كون المسائل المستجدة التي طرأت بسبب هذا الفيروس مما يستلزم إمعان النظر في كتب الفقهاء من 

 أجل استنباط أحكامها وتنزيل االحكام على الوقائع بعد توصيفها. 
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 خطة البحث:. 1.1

 قسمنا هذا البحث إلى تمهيد ومبحثين: 

 وفيه: التعريف بمرض كورونا، وكيفية نشأته. التمهيد،

 المبحث األول: نوازل الطهارة المتعلقة بفيروس كورونا وفيه مطلبان:

 المطلب األول: عجز المصاب بفيروس كورونا أو الممارس الصحي عن الطهارة.   

 المطلب الثاني: استعمال الماء الذي تنفس فيه مريض فيروس كورونا أو غمس فيه يده.  

 المبحث الثاني: نوازل الصالة المتعلقة بفيروس كورونا وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: عجز المريض والممارس الصحي عن أداء الصالة في وقتها  

 المطلب الثاني: ترك صالة الجمعة للمريض بفيروس كورونا والممارس الصحي ولمن خاف انتقال العدوى. 

 منهج البحث. 5.1

ي البحث هو المنهج االستقرائي، والمنهج التحليلي، والمتمثالن في جمع أقوال الفقهاء من مظانها، ومن ثم المنهج المستعمل ف

 المقارنة بينها وذكر القول الراجح منها، وبيان سبب الترجيح.

 كما قام الباحث بما يلي:

 من دراستها.تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود  -0

 إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق فسأذكر حكمها بدليلها مع توثيق االتفاق من مظانه المعتبرة. -9

توثيق األقوال من مصادرها األصلية، مع استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما  – 3

 ليل مباشرة، والترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.يجاب به عنها، وأن يذكر ذلك بعد الد

 أقوم بترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.-4

أقوم بتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن  -5

  كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها. فإن –أو في أحدهما إن لم تكن في الصحيحين  –في درجتها 

 أعتني بقواعد اللغة واإلمالء وعالمات الترقيم. -6
 

 الدراسات السابقة:. 2

هناك بعض الدراسات واألبحاث التي اهتمت ودرست هذا الجانب سواء في فقه األوبئة عموما أو بفقه بعض االمراض وأثرها 

 العلمية العامة في األمراض المعدية: على العبادات ومن الدراسات

 هـ، جامعة اإلمام.0494أحكام األمراض المعدية في الفقه اإلسالمية، للباحث: عبد اإلله بن سعود السيف، رسالة ماجستير  أوالً:
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 دراسة فقهية، للدكتور خالد بن عيد الجريسي، جامعة أم القرى.  –أثر األمراض المعدية في أداء فريضة الحج  ثانياً:

 أثر األمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين، للدكتور عبد هللا الطيار، كلية الشريعة بجامعة القصيم. ثالثاً:

 في ضوء الشريعة اإلسالمية لطاهر بن محمد األهدل. ضوابط التعامل مع المصابين باألمراض العدائية رابعاً:

والفرق بين هذا البحث وهذه الدراسات واضح من عنوان هذه الدارسات فهي تتكلم عن المسائل العلمية المتعلقة باألوبئة بشكل 

لمسائل الفقهية على بعض ا وأما بحثنا فنتكلم فيه عن بيان حقيقة وباء كورونا، وأثره عام دون التقيد بمسائل معينة في باب معين

 .الطهارة والصالةالمتعلقة ب

 

 التمهيد، وفيه: التعريف بمرض كورونا، وكيفية نشأته

ظهر مرض معدي غير معروف السبب في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية يؤدي إلى حدوث التهاب  9102في ديسمبر 

ليمي لمنظمة الصحة العالمية في الصين بحاالت االلتهاب الرئوي م تم إبالغ المكتب اإلق9102ديسمبر من عام  30رئوي، وفي 

وبعد عدة أيام من البحث والتقصي عن هذا المرض تم التعرف على المسبب له وهو فيروس كورونا المستجد، وتم إعالن 

 م.9191ر يناي 7فيروس )كورونا الجديد( على أنه الفيروس المسبب لتلك الحاالت من قِبَل السلطات الصينية يوم 

 corona virus  diseasease)العلمي: ، واسمه 9وُسمي مؤقتاً بفيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 

 [.COVID-19واختصاره: ](

 وفيروسات كورونا هي فصيلة كبير من الفيروسات التي قد تسبّب المرض للحيوان واإلنسان.

تنتمي إلى عائلة فيروسات كورونا وهي: " الفا وبيتا وجاما ودلتا " حيث تم عزلها من وقد عرفت البشرية أربع مجموعات 

مجموعة بيتا من عائلة فيروسات  طيور وحيوانات ثدية منها الخفاش. وينتمي فيروس كورونا المسبب للجائحة الحالية إلى

 كورونا.

يد؛ يصيب الجزء السفلي الداخلي من الجهاز التنفسي، وفيروس كورونا الجديد: هو فيروس من فصيلة فيروسات )كورونا( الجد

)وزارة  ويظهر بصورة التهاب رئوي حاد، يصحبه مجموعة من األعراض كارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

 .(574-565(: 01994) 325؛ 9191)لو ر، ، دورية النست.  م (9191الصحة السعودية، 

 المطلب األول: عجز المصاب بفيروس كورونا أو الممارس الصحي عن الطهارة.

 .(0401)الفيومي،  الطهارة تعني لغة: النظافة والنزاهة عن األدناس

معنى رفع الحدث التيمم واألغسال المسنونة كالجمعة وعند الفقهاء تعني: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما والذي في 

 هـ(0405)أبو زكريا النووي،  وتجديد الوضوء، وطهارة المستحاضة وسلس البول فهذه كلها طهارات ال ترفع حدثا وال نجسا.
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ون اهر يغيره، أو يتغير من أثر االستعمال، بل يكواألصل في الطهارة أن تكون بالماء النظيف الذي لم يتلوث بنجس أو يختلط بط

 باقيا على أصل خلقته التي خلقه هللا تعالى عليها

 وال يجوز العدول عن استعمال الماء في الطهارة مادام موجوداً، ويمكن للمكلف استعماله.

 وهي شرط في صحة الصالة بإجماع األمة،

 ث حاالت: وعليه: فإن المريض المصاب بفيروس كورونا له ثال

أن يستطيع استعمال الماء وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتطهر بالماء من أجل أداء الصالة بوضوء؛ ألن الوضوء  الحالة األولى:

هَُرْيَرةَ أن َرُسول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  شرط لصحة الصالة، ال تصح إال به، وعلى المريض أن يؤدي الصالة بوضوء. لما روى أبو

أ"  (0417)البخاري،  َوَسلََّم قال" اَل تُْقبَُل َصاَلةُ )اَل يَْقبَُل هللاُ َصاَلةَ( َمْن أَْحَدَث َحتَّى يَتََوضَّ

لعزل ج من اأن يتَعذَّر عليه استعمال الماء إما منع الطبيب إياه من استخدام الماء أو لمنعه أو عدم استطاعته الخروالحالة الثانية: 

وفي هذه الحالة يتيمم، ألن جواز التيمم هو العجز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعسره لخوف ضرر ظاهر لقوله تعالى}َوإِْن 

ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم ًء ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغائِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َما فَتَيَمَّ

ا َغفُوًرا { ]النساء:  َ َكاَن َعفُّوً  [43َوأَْيِديُكْم إِنَّ هللاَّ

إذا كان التيمم هو إيصال التراب الطاهر إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة فكيف يتيمم مريض "كورونا"  وهنا سؤال:

 ضررا ألن فيروس "كورونا" يصيب جهاز التنفس؟  بالتراب وهو ما قد يسبب له

ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا{ اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر، واختلفوا في المراد بالصعيد هل ه كان ما  وقال هللا تعالى }فَتَيَمَّ

 صل عن وجه األرض؟كان على وجه األرض من جنسها سواء كان له غبار أو ليس له غبار، أو هو التراب المنف

ذهب المالكية وأبو حنيفة ومحمد إلى أن المراد بالصعيد وجه األرض، فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس األرض؛ ألن 

الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو، وهذا ال يوجب االختصاص بالتراب، بل يعم كل ما صعد على األرض من أجزائها، وعند 

ي ، )أبو بكر الكاسان يجوز التيمم بكل ما كان من جنس األرض سواء لصق باليد شيء منه أو ال. -عالىرحمه هللا ت-أبي حنيفة

 .هـ (0401

والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة قال: جاء ناس من أهل البادية إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: يا رسول هللا إنا 

في هذا الرمل األشهر الثالثة واألربعة وفينا النفساء والحائض والجنب ولسنا نجد الماء؟  فقال رسول هللا صلى هللا عليه  نكون

 هـ (0403)أبو بكر البيهقي ، وسلم:" عليكم باألرض" 

 م (9103)الدهلوي البخاري، غيره من غير فصل أنه قد فهم منه جواز التيمم بالرمل وووجه الداللة من هذا الحديث: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطهُ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ي لِ نَّ أََحٌد ِمْن اأْلَْنبِيَاِء قَْبلِي ... ومنها َوُجِعلَْت وعن َجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ

" اَلةُ فَْليَُصلِّ تِي أَْدَرَكْتهُ الصَّ   (0417)البخاري،  اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا َوأَيَُّما َرُجٍل ِمْن أُمَّ
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 (0223)الشوكاني ،  أن التيمم جائز بجميع أجزاء األرض لعموم لفظ األرض لجميعها، وقد أكده بقوله: " كلها"ووجه الداللة: 

وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا تعالى هو األليق بمثل معالجة هذه الحالة فيمكن للمريض أن يأتي بحجر أملس ال 

 غبار عليه ويمسح عليه ويجزئه ذلك تقليدا لإلمام أبي حنيفة رحمه هللا تعالى.

المريض بكورونا وكذلك الممارسين الطبيين استعمال الماء والتيمم سواء عجز المريض بكورونا  أن يتعذر على الحالة الثالثة:

ة لعالِج  بنفسه أو بغيره عن التيمم؛ ومثله: أن بعض الممارسين الصحيين كاألطباء والممرضين الذين يلبسون مالبَس خاصَّ

م وهي عليهم.المصابين من كورونا وال يخلعونها إالَّ بعَد ست ساعات، فال يس  تطيعون الوضوء وال التَّيمُّ

وهو الذي لم يجد ماء وال صعيدا يتيمم به،  بمسألة: فَاقِِد الطَّهُوَرْيِن:وهذه المسألة يمكن أن تخرج على ما ُعرف عند الفقهاء 

 كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به.

ا، وكذلك الممارسين الطبيين في هذه الحالة حكم فاقد الطَّهورين المعروف وحكمه مختلف فيه بين فحكم المصاب بمرض كورون

 الفقهاء على ثالثة مذاهب:

لجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وذهبوا إلى وجوب صالة الفرض فقط على فاقد الطهورين، لحرمة الوقت،  المذهب األول

ن )شمس الدين الشربيني، يدو كما لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة. المشروط،ك ألن العجز في الشرط ال يوجب تر

 (0404)عالء الدين أبو الحسن المرداوي،  تاريخ (

 وهل يجب عليه إعادة الصالة؟

 (0224)تقي الدين أبو بكر الحصني ،  المعتمد عند الشافعية أنه يعيد الصالة.

وذهب الحنابلة إلى أنه ال إعادة عليه وهو مذهب المزني واختار النووي في المجموع ألنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء 

  هـ(0405)أبو زكريا النووي، بأمر جديد 

وذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يتشبه بالمصلين احتراما للوقت، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا، وإال  اني للحنفية:المذهب الث

  (0491)ابن عابدين ،  فيومئ قائما، ويعيد الصالة بعد ذلك، وال يقرأ، سواء كان حدثه أصغر أم أكبر.

وذهبوا إلى سقوط الصالة عن فاقد الطهورين، فال يجب عليه أداؤها في الوقت، وال قضاؤها في المستقبل المذهب الثالث للمالكية: 

)أبو العباس الصاوي المالكي، دون طبعة  إذا وجد الماء أو التراب؛ ألن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها، وقد عدم.

 وبدون تاريخ(

فإن مريض كورونا إن لم يجد الماء والتراب، يصلي على حاله، وكذلك من يحتاج للبس المالبس الطبية العازلة للوقاية  وعليه:

من فيروس كورونا من الممارسين الطبيين فيصلون على حالهم، ولكن عليهم أن يحتاطوا ألنفسهم وأن يجتهدوا أن يبقوا على 

الوضوء ودخل وقت الصالة ولم يتمكن الممارس الصحي من الوضوء مرة أخرى  طهارة أثناء لبس هذه المالبس فإذا انتقض

 ،فيجوز له أن يصلي على حالهبسبب هذه المالبس وثبت صعوبة نزعها أو تغييرها وخاف فوات الوقت 
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اللجنة الدائمة ) يةوبهذا صدرت الفتوى من الهيئات الشرعية، ولجان الفتوى كاللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعود 

 . (0493للبحوث العلمية واإلفتاء، 

 يدل على هذا ما يأتي:

ا من ناس -صلى هللا عليه وسلم–أنها استعارت قالدة من أسماء فهلكت، فأرسل رسول هللا  -رضي هللا عنها-حديث عائشة  أوالً:

 لت آية التيممشكوا ذلك إليه، فنز -صلى هللا عليه وسلم–ير وضوء، فلما أتوا النبيأصحابه في طلبها، فأدركتهم الصالة فصلوا بغ

 (0417)البخاري، 

الة ، ولو كانت الص-صلوا على حالهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنهم-أن الصحابة  وجه الداللة:

 .(0409)موفق الدين ابن قدامة،  غير جائزة لبيّن لهم ذلك

م ل: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكقا -صلى هللا عليه وسلم-هللا أن رسول -رضي هللا عنه–حديث أبي هريرة  ثانياً:

  (0417)البخاري،  بشيء فأتوا منه ما استطعتم "

أن العجز عن الطهارة ال يبيح ترك الصالة؛ ألنه مأمور بالصالة بشروطها، فمتى عجز عن بعضها أتى بما قدر  وجه الداللة:

 (0329)أبو زكرياالنووي،  عليه منها، والعاجز عن الطهارة يفعل ما يقدر عليه

 (0407)ابن قدامة ،  رة واستقبال القبلةأن الطهارة شرط، فتعذرها ال يبيح ترك الصالة، كالست ثالثاً:

أن الشريعة جاءت برفع الحرج، والمشقة عن المكلف، وهو مقصد عظيم من مقاصدها، ولو منعنا المريض بمرض  رابعاً:

كورونا أو منعنا األطباء والممرضين من الصالة في هذه الحالة للحقهم مشقة عظيمة في قضاء الصلوات وهذا ما تأباه أصول 

 الشريعة.

 يه مريض فيروس كورونا أو غمس فيه يده.المطلب الثاني: استعمال الماء الذي تنفس ف

ية كالبول  من أعظم ما شرع هللا للمسلم في اإلسالم الطهارة وتعني النظافة والنزاهة عن األقذار واألوساخ، سواء كانت حسِّ

 .والغائط، أو معنوية كالذنوب والمعاصي

من العبادات؛ وقد امتدح المتطهرين، بقوله }إِنَّ وهي من األمور المهمة لكل مسلم ومسلمة؛ ألنها شرط لصحة الصالة وغيرها 

ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَهِِّريَن{ ]البقرة: َ يُِحبُّ التَّوَّ }فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتَطَهَُّروْا  :[. وأثنى جل وعال على أهل مسجد قباء فقال99هللاَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن{ ]التوبة: نصف اإليمان: فعن أبي مالك األشعري قال النبي  بأنها-وسلمصلى هللا عليه -النبي ووصفها [011َوهللاَّ

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ(صلى هللا عليه وسلم: " الطهور شطر اإليمان " 

بخاري في صحيحه من حديث اْبِن َعبَّاٍس وألن التقصير في التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب في القبر: روى ال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحائٍِط ِمْن ِحيطَاِن اْلَمِدينَِة أَْو َمكَّةَ،  رضي هللا عنهما قَاَل: َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ
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بَاِن فِي  بَاِن فِي َكبِيٍر، ثُمَّ قَا فََسِمَع َصْوَت إِْنَسانَْيِن يَُعذَّ بَاِن، َوَما يَُعذَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " يَُعذَّ : بَلَى، َكاَن لَ قُبُوِرِهَما، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

 أََحُدهَُما ال يَْستَتُِر ِمْن بَْولِِه، َوَكاَن اآلَخُر يَْمِشي بِالنَِّميَمِة" 

 -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا -رضي هللا عنه-وأشكاله فعن أبي سعيد الخدري  وقد حرم اإلسالم الضرر بكل أنواعه

 (9110)االمام أحمد بن حنبل ، ال ضرر وال ضرار" " :قال

يَاَح بُْشرً  ومن أعظم ما من هللا به على عباده الماء قال هللا تعالى َماِء َماًء }َوهَُو الَِّذي أَْرَسَل الرِّ ا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َوأَْنَزْلنَا ِمَن السَّ

ا َخلَْقنَا أَْنَعاًما َوأَنَاِسيَّ َكثِيًرا )41طَهُوًرا ) ْفنَاهُ بَْينَهُْم لِيَذَّكَُّروا فَأَبَى أَْكثَُر النَّاِس إاِلَّ 42( لِنُْحيَِي بِِه بَْلَدةً َمْيتًا َونُْسِقيَهُ ِممَّ  ( َولَقَْد َصرَّ

 [51- 41ُكفُوًرا{ ]الفرقان: 

 ِ الََث اتَّقُوا اْلَمالَِعَن الثَّ »  -صلى هللا عليه وسلم-وقد حرم اإلسالم تلويث الماء بأي ملوث فَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

وَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " اَل  (9112)أبو داود،  «اْلبََراَز فِي اْلَمَواِرِد َوقَاِرَعِة الطَِّريِق َوالظِّلِّ 

أُ ِمْنهُ". ائِِم، ثُمَّ يَتََوضَّ  (9110)االمام أحمد بن حنبل ،  يَبُولَنَّ أََحُدُكْم فِي اْلَماِء الدَّ

ِ  -رضي هللا عنه-ونهى اإلسالم عن التنفس في االناء فَعْن أَنٍَس بن َمالِكٍ  ا َشِرَب إِذَ  -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاَّ

  (9112)أبو داود،  تَنَفََّس ثاََلثًا َوقَاَل: هَُو أَْهنَأُ، َوأَْمَرأُ َوأَْبَرأُ "

 كراهية النفخ في الماء، وهَل الحكم َمْقُصور على الَماء أم َغيره من اأْلَْشِربَة مثله؟ اللة من هذا الحديث:ووجه الد

لنفخ َوفِي اقلت النَّْهي اْلَمْذُكور غير ُمْختَّص بِشرب الَماء بل َغيره مثله َوَكَذلَِك الطََّعام مثله فكره النفخ فِيِه والتنفس فِي معنى  

 يِمِذّي مصححا َعن أبي سعيد اْلُخْدِرّي أَنه صلى هللا َعلَْيِه َوسلم نهى َعن النفخ فِي الشََّراب فَقَاَل رجل القذاة أََراهَا فِ َجامع التِّرْ 

نَاء قَاَل أهرقها قَاَل: فَإِنِّي اَل أروى من نفس َواِحد قَاَل فَأبِْن اْلقدح إِذا َعن فِيك"   لدين العيني ، بدون تاريخ ()لبدر ااإْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَِبيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ نَاِء "-وَعْن َعْبِد هللاَّ البخاري، ) : إَِذا َشِرَب أََحُدُكْم فاََل يَتَنَفَّْس فِي اإْلِ

 (9112)أبو داود،  «نهى أن يتنفس في اإلناء أو ينفخ فيه» -صلى هللا عليه وسلم  -ن ابن عباس أن النبي وع(0417

فقد يستقذر جلساء اإلنسان هذا  (0493)أبو الحسن ابن بطال ، االستقذار  الحكمة من النهي عن النفخ في اإلناء أو التنفس فيه:

 وقد تكون الحكمة من هذا عدم االنتقال األمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق التنفس. قلت(الفعل واإلسالم يعلمنا الذوق، )

غمس ي":قال:  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال  -صلى هللا عليه وسلم-كما نهى عن غامس اليد في اإلناء فعن أبي هريرة أن النبي 

  )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده"

أنه يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند االستيقاظ سواء كان من نوم الليل أو ونوم وجه الداللة من هذا الحديث: 

الليل، والعلة في ذلك الشك في النجاسة التي يمكن أن تكون قد لحقت بيده، واألمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على 

 .(0223كاني ، )الشوالوجوب في نوم الليل. 
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 حكم المسألة.

وبناء على ما تقدم فإن تنفس المريض بفيروس كورونا في االناء أو غمس يده فيه يجعل الماء محرم االستعمال، ألنه قد يؤدي 

إلى اإلصابة بالمرض وضرر من يستخدمه، وليس هذا من قبيل نجاسة الماء بل من باب منع الضرر والدليل على حرمة 

 هذا الماء ما يأتي: استخدام

 [025قال هللا تعالى}َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة:  -0

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما { ]النساء:  – 9  [92وقال تعالى }َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

 ت على تجنب ما يؤدي إلى هالك النفس أو قتلها.أن اآليتين الكريمين حث وجه الداللة من هذه اآليات الكريمة:

 (9110)االمام أحمد بن حنبل ، وقول النبي صلى هللا عليه وسلم "ال ضرر وال ضرار"  -3

أي  ر علىهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات، وفيه دليل على تحريم الضراوجه الداللة من الحديث: 

 (0223)الشوكاني ،  صفة كان"

 (0417)البخاري،  وقوله صلى هللا عليه وسلم "وفر من المجذوم فرارك من األسد"

يؤدي إلى األذى مرغوب فيه وبناء عليه ال يجوز استعمال  عمايدل هذا الحديث الشريف على أن البعد  وجه الداللة من الحديث:

           الماء الذي استعمله المصاب بفيروس كورونا تجنبا للعدوى واألذى وهللا أعلم. 

 

 المبحث الثاني: نوازل الصالة المتعلقة بفيروس كورونا وفيه مطلبان:

 في وقتها.المطلب األول: عجز المريض والممارس الصحي عن أداء الصالة 

اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا{ ]النساء: األصل في اإلسالم هو وجوب أداء الصالة في وقتها، لقول هللا تعالى  }إِنَّ الصَّ

013 ] 

اَلِة َوْقتًا -رضي هللا عنه-كما قَاَل اْبُن َمْسُعودٍ وجه الداللة من هذه اآلية الكريمة:  ":إِنَّ لِلصَّ  (9111)الطبري،  َكَوْقِت اْلَحجِّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  -رضي هللا عنهما-ومن السنة ما جاء عن ابن عباس نِي ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّاَلم ِعْنَد »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ أَمَّ

تَْيِن، فََصلَّى بَِي الظُّ  َراِك، َوَصلَّى بَِي اْلَعْصَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمْثلَهُ، َوَصلَّى بِيَ اْلبَْيِت َمرَّ ْعِني يَ  ْهَر ِحيَن َزالَِت الشَّْمُس َوَكانَْت قَْدَر الشِّ

فَُق، َوَصلَّى ِبَي اْلفَْجَر ِحيَن َحرُ  ائُِم، َوَصلَّى بَِي اْلِعَشاَء ِحيَن َغاَب الشَّ ائِِم، فَ اْلَمْغِرَب ِحيَن أَْفطََر الصَّ َراُب َعلَى الصَّ ا َم الطََّعاُم َوالشَّ لَمَّ

ائُِم، َكاَن اْلَغُد َصلَّى بَِي الظُّْهَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمْثلَهُ، َوَصلَّى بِي اْلَعْصَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمْثلَْيِه، َوصَ  لَّى ِبَي اْلَمْغِرَب ِحيَن أَْفطََر الصَّ

ُد، هََذا َوْقُت اأْلَْنبِيَاِء ِمْن قَْبلَِك، َوالْ »ثُمَّ اْلتَفََت إِلَيَّ فَقَاَل: « ى ثُلُِث اللَّْيِل، َوَصلَّى بَِي اْلفَْجَر فَأَْسفَرَ َوَصلَّى بَِي اْلِعَشاَء إِلَ  َوْقُت َما يَا ُمَحمَّ

 .)الكمال بن الهمام ، بدون تاريخ (الصالة ال تسقط عن المكلف مادام عقله باقياً و (9112)أبو داود،  «بَْيَن هََذْيِن اْلَوْقتَْينِ 
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فإذا لم يستطع اإلنسان أداء الصالة في وقتها فقد رخصت الشريعة له بالجمع بين الصالة بأن يجمع الظهر إلى العصر والمغرب 

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا»قال:  فعن أنس،إلى العشاء تقديما أو تأخير، 

وعنه  (0417)البخاري،  «إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب

ذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما إ -صلى هللا عليه وسلم-أيضا قال: كان رسول هللا

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب"

ى مسلم عن ابن عباس، قال: فهذه األحاديث وغيرها تدل على جواز الجمع في السفر وأما بخصوص الجمع في الحضر فقد رو

البن  قيل« صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف، وال سفر»

 )مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( عباس: لم فعل ذلك أراد أن ال يحرج أحدا من أمته"

ماعة من األئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن ال يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من وهذا ما ذهب إليه ج

أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من 

)أبو  يحرج أمته فلم يعلله بمرض وال غيره"أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن ال 

 (0329زكرياالنووي، 

 ولهذا الجمع أسباب وأوسع المذاهب في مسألة الجمع هو المذهب الحنبلي فقد جوزوا الجمع: 

 ألجل المطر بين المغرب والعشاء، ولم يجوزوه بين الظهر والعصر.  -

 يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه.وألجل المطر، وهو ما  -

  الوحل بمجرده وهو عذر؛ ألن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب، كما تلحق بالمطر. -

 الريح الشديدة، في الليلة المظلمة الباردة، فيها وجهان: أحدهما، يبيح الجمع. قال اآلمدي: وهو أصح. -

 ومالك واإلمام أحمد ويجوز الجمع ألجل المرض، وهو قول عطاء، -

  ما هو المرض المبيح للجمع؟

المرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صالة في وقتها مشقة وضعف. قال األثرم، قيل ألبي عبد هللا: المريض يجمع 

ه سلس ة، ولمن ببين الصالتين؟ فقال: إني ألرجو له ذلك إذا ضعف، وكان ال يقدر إال على ذلك. وكذلك يجوز الجمع للمستحاض

 (0409)موفق الدين ابن قدامة،  البول، ومن في معناهما.

 هل يجمع المريض جمع تقديم أو تأخير؟

 (0409)موفق الدين ابن قدامة،  المريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر. فإن استوى عنده األمران فالتأخير أولى

 لعاجز عن أداء الصالة في وقتها أن يجمعها إلى غيرها جمع تقديم أو تأخير. فإنه يجوز للمريض ا وبنا عليه:
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 المطلب الثاني: ترك صالة الجمعة للمريض بفيروس كورونا والممارس الصحي ولمن خاف العدوى.

أحكامها كلها تدور مع اليسر والّسعة، وهو مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، فهذه المتأمل للشريعة اإلسالمية، يجد أن 

، وهذا راجع لقاعدة هي من هـ(0437)الشيخ صالح بن حميد،  الشريعة مبنية على اليسر والتخفيف، وبعيدة عن الشدة والعسر

 .(0413)السيوطي، دة المشقة تجلب التيسير " أجل القواعد التي بني عليها الفقه، وهي: " قاع

. (0413)السيوطي،  وقد نص الفقهاء على أن الرخص واألعذار والتخفيفات في الشريعة تتخرج على هذه القاعدة

العبادات، ومن ذلك أداء الجمعة والجماعات تصير سبباً وعذراً شرعياً فالمشقة والحرج والصعوبة التي يجدها المكلف في أداء 

 )باز، بدون تاريخ( للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما

 وصالة الجمعة شعيرة من شعائر اإلسالم، بل من أعظم شعائره، ويوم الجمعة أفضل أيام األسبوع 

 ا بالضرورة بداللة الكتاب والسنة وإجماع األمة.وهي من الفرائض المعلوم فرضيته

اَلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْ  ِ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِنْ أما الكتاب فقوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ  ِر هللاَّ

َ َكثِيًرا لََعلَُّكمْ ( فَ 2ُكْنتُْم تَْعلَُموَن ) ِ َواْذُكُروا هللاَّ اَلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اأْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ ، 2معة:  تُْفلُِحوَن{]الجإَِذا قُِضيَِت الصَّ

01] 

لحجاج )مسلم بن ا" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن هللا على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"   :ومن السنة قوله  

 ، بدون تاريخ(

هـ 0401)أبو بكر الكاساني ،  وأما اإلجماع: فقد نقل الكاساني، وابن المنذر، وابن قدامة، وابن تيمية، أنها فرض عين باإلجماع

 (0400)المنذر،  (

 وقد نتج عن هذه الجائحة ثالث حاالت:

 الحالة األولى: ترك المريض بفيروس كورونا صالة الجمعة  

المصاب بالمرض المعدي الذي يشق  أن المريضمن األعذار التي تبيح التخلف عن صالة الجمعة المرض، واتفق العلماء على 

 .)رشد، بدون تاريخ(عليه حضور الجمعة تسقط عنه لعذر المرض 

"فأما المريض فإن كان مرضه ال يمنعه، السعي فالجمعة واجبة عليه، وإن كان مانعاً له منها سقطت الجمعة  قال في المعونة

 . (0401)عبدالوهاب،  عنه"

 وهذه األعذار هي عامة في الجمعة والجماعة.

 (0409)موفق الدين ابن قدامة،  قال في المغني: "وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة "

 هـ(0405)أبو زكريا النووي،  وقال في المجموع: " كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة "
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 هـ(0405)أبو زكريا النووي،  ومن تلك األعذار: المرض. فالمرض يعد عذراً يبيح للمكلف ترك الجمعة باالتفاق

من حضور الجمعة؟ هذا ما  فيباح للمريض بمرض كورونا أن يتخلف عن حضور الجمعة، وهذا ال شك ظاهر، ولكن هل يمنع

 يستدل لهذا الحكم بما يأتي:ذهب إليه كثير من الفقهاء، والهيئات الشرعية لتحريم حضوره. و

 -فأرسل إليه النبي  ما أخرجه اإِلمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك رجٌل مجذوٌم في وفد ثقيف الذي جاء مبايًعا للنبي   أوالً:

 .)مسلم بن الحجاج ، بدون تاريخ( : "إِنَّا قَْد بَايَْعنَاَك فَاْرجْع"-صلى هللا عليه وسلم 

 لم يمنع هذا الرجل من دخول المسجد فحسب بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء. فالنبي 

المرض الُمْعدي بالناس في الجمعة يكون مظنَّة لنقل العدوى وتفشَّي الوباء بين الناس بسبب أن اختالط المصاب ب ثانياً:

 االجتماع، وكثرة الناس.

 الحالة الثانية: حكم ترك الممارس الصحي صالة الجمعة.

اً أو ان طبيبالواجب على الممارسين الصحيين العاملين بالمستشفيات أداء صالة الجمعة في المسجد القريب منهم؛ سواء ك

 ممرضاً.

ولكن مع انتشار فيروس كورونا وتزايد الحاالت فقد يحتاج الممارس الصحي من األطباء والممرضين للبقاء في قسم الطواري،  

 وترك صالة الجمعة والجماعة، فهل يعذرون بهذا؟ 

 (0491)ابن عابدين ، من أعذار ترك الجماعة؛ سواء لقريب أو لغيره  اتفق الفقهاء على أن التمريض

 يدل على ذلك:

لما رخص في ترك الجماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخالء، كان تنبيهاً على جواز تركها بمثل هذا  أن النبي  أوالً:

 (0409)موفق الدين ابن قدامة، العذر؛ ألنه أعظم ضرراً 

إن الحفاظ على النفس البشرية من مقاصد الشريعة، وقد حظيت النفس البشرية بعناية فائقة في الشريعة اإلسالمية، ولهذا  ثانياً:

فقد أوجبت الشريعة اإلسالمية إنقاذ األرواح واألنفس من الهالك، وجعلت إنقاذ النفس حقا لكل فرد، بالوقاية من األمراض 

حدوثها، وُشرع من األحكام ما يكفل حفظ النفس وجلب المصالح لها، ودرء المفاسد عنها،  واألسقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد

كما جعلت الشريعة انقاذ النفس المعصومة عذراً شرعيا في قطع العبادة أو تأخيرها، وهذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهم 

 .(9113)المنور في راجح المحرر، إذا ترك إنقاذ معصوم فإنه يضمن.  بل نصوا على أن: القادر(0402)الفتوحي، 

أن ما يقوم به األطباء والممرضين من أعظم األعمال عند هللا، ومهنة الطب يراد بها من حيث الوضع تطبيب األبدان،  ثالثاً:

فظة على الحياة قدر المستطاع، باإلجراءات الطبية المعروفة من والمحافظة عليها، بل المقصد األساسي من الطب هو المحا

  (0432)المعيقلي،  عمليات جراحية، أو إنعاشية وعالجية وهذا من أهم مقاصد الشريعة
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ت صالة تأتى نوبته وقوسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعودية عن طبيب مناوب في أحد المستوصفات  

 الجمعة، ماذا يفعل؟ وقد يحتاج إليه بعض المرضى.

فأجابوا: " الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فال حرج 

وجب ذلك؛ فإذا كان من الموظفين من عليه في ترك صالة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة 

 (0493)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة

وعليه فال حرج على الممارس الصحي في ترك صالة الجمعة والجماعة حال الحاجة إليه من أجل وجود مريض يحتاجه، أو 

 نقاذ حياة مريض في حالة حرجة.إل

 الحالة الثالثة: ترك صالة الجمعة لمن خاف إصابته بمرض كورونا.

مر معنا أن المرض يعتبر عذراً يبيح للمكلف ترك صالة الجمعة والجماعة، ولكن ما حكم ترك صالة الجمعة لمن خاف أن 

 السن؟يصاب بمرض كورونا، كأصحاب األمراض المزمنة، وكبار السن، وصغار 

 (0491)ابن عابدين ، يعتبر الخوف من األعذار التي تبيح للمكلف ترك الجمعة باتفاق العلماء 

 وقسم الفقهاء الخوف المسقط لصالة الجمعة إلى ثالثة أنواع:

م ال يقدر على مخالفته، أو كأن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه أو يلزمه ببيعة ظال النوع االول: الخوف على النفس:

 يخاف عدوا أو لصا أو سبعا أو دابة أو سيال أو نارا، أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه.

 كمن يخاف على ماله من الضياع، فإن خوفه هذا يعد عذراً في ترك صالة الجماعة.النوع الثاني: الخوف على المال: 

له من ولد وزوج أن يضيعوا، أو يكون ولده ضائعا، فيرجو وجوده كمن يخاف على أهالنوع الثالث: الخوف على األهل: 

 (0407)ابن قدامة ،  .في تلك الحال

 ويدل على ذلك:

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  أوالً:   .[916قوله تعالى }اَل يَُكلُِّف هللاَّ

 وجه الداللة:

هللا سبحانه وتعالى ال يكلف النفس إال وسعها، والوسع: " ما يسع اإلنسان فال يعجز عنه وال يضيق في هذه اآلية الكريمة بيان أن 

وحضور المكلف الجمعة مع خوف حصول المرض تكليف بالمشقة، وخروج عن  (0417)الزمخشري،  عليه وال يحرج فيه "

 الوسع الذي جاءت به الشريعة، وهذا خالف مقاصد الشريعة.

قال: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: ما العذر؟ قال:  أن النبي  –رضي هللا عنهما  –حديث ابن عباس  ثانياً:

 .)ماجه، بدون تاريخ ( نه الصالة التي صلى"خوف أو مرض، لم تقبل م

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 368 

 ISSN: 2706-6495 

 
 وجه الداللة:

 دل الحديث على أن المرض عذر في ترك صالة الجماعة.

فإذا كان المكلف خائفاً من حدوث مرض فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، وكذلك لو كان خائفاً زيادة المرض أو تباطئه. 

 (0407)البهوتي،  لمرضألنه بمعنى ا

وعلى هذا فمن كان خائفاً من اإلصابة بفيروس كورونا وخائفاً من انتقال العدوى إليه إذا حضر الجمعة، ككبار السن، وصغار 

كانت  السن، وأصحاب األمراض المزمنة، وأصحاب األمراض المزمنة؛ كمن يعاني من أعراض األمراض التنفسية، ومن

 مناعته ضعيفة فإنه يباح له التخلف عن الجمعة والجماعة ويُرخص له في عدم شهودهما.

جاء في قرار هيئة كبار العلماء بشأن فيروس كورونا: " من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة 

إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات : )ال ضرر وال ضرار( رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر والجماعة لقوله 

 .(0493)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 

 

 الخاتمة:

 يمكن تلخيص ما جاء في ثناياه فيما يلي: 

 نتائج البحث

اإلنستتان وفيروستتات كورونا فصتتيلة كبيرة من إلى  ومن اإلنستتان فيروس كورونا المستتتجد ينتقل من الحيوان إلى اإلنستتان -0

 ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل. (NCOVالفيروسات ويُمثِّل فيروس كورونا المستجد )

المقاصتد الشريعة هي ما رعاه الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من مصالح للعباد، ومما يفضي إليها مما يجلب لهم  -9

 ضرراً. نفعاً أو يدفع عنهم

 اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز العدول عن استعمال الماء في الطهارة مادام موجوداً ومقدورا على استعماله. -3

 إن عجز المريض بكورونا عن استعمال التراب، فإنه يُصلِّي بحسب حاله.  -4

 يجوز ترك الجمعة والجماعة باألعذار الشرعية. -5

ض الذي يحصتتتل بحضتتتوره الصتتتالة إلحاق ضتتترر بالمصتتتلين لكونه مصتتتاباً اتفق فقهاء المذاهب األربعة على أن المري -6

 بمرض معٍد يخشى تعديه إلى غيره فإنه يمنع من حضور صالة الجمعة والجماعة.

 من كان خائفاً من اإلصابة بفيروس كورونا فإنه يُرخص في عدم حضور صالة الجمعة. -7

حال الحاجة إليه من أجل وجود مريض يحاجه، أو ال حرج على الممارس الصتتتتتتحي في ترك صتتتتتتالة الجمعة والجماعة  -1

 إلنقاذ حياة مريض في حالة حرجة.
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 ومقترحات البحث. توصيات

 عمل مزيد من األبحاث حول األمراض المعدية التي تمنع من حضور الجمعة والجماعات ومدى تأثرها على المجتمع. -0

إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية شكر وتقدير: نتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير 

 (RG- 20177) على دعمها لهذا البحث تحت رقم

 

 المراجع:

الرياض، ط:  الكتب، عالم دار: الرياض(. عابدين ابن حاشية) المختار الدر على المحتار رد(. 0491. )ب. م عابدين، ابن

 .هـ0491: األولى

 .هـ0407: القاهرة، ط: األولى- هجر دار: القاهرة. الكافي(. 0407. )ب. ع قدامة، ابن

 مكتبة: الرياض الصبيحي. إبراهيم- إبراهيم بن ياسر: المحقق البخاري صحيح شرح(. 0493. )ب. ع بطال، ابن الحسن أبو

 .هـ0493: الرياض، ط: الثانية-الرشد

 الشرح على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك لغة(. ود.ت طبعة دون. )م. أ، المالكي الصاوي العباس أبو

َمامِ  لَِمْذهَبِ  المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغير الشرح) الصغير  دار: بيروت(. َمالِكٍ  اإْلِ

 .المعارف

 قطاعان عند التيمم أيكفيهما والنفساء الحائض في روي ما باب الطهارة كتاب الكبرى، السنن. هـ(0403. )ب. أ البيهقي، بكر أبو

 .هـ0403 بيروت،- المعرفة دار: بيروت. الماء عدمتا إذا الدم

 :بيروت، ط: األولى- العلمية الكتب دار: بيروت. الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع(. هـ0401. )ب. ع، الكاساني بكر أبو

 .هـ0401

. ةالصال مواقيت باب الصالة، أبواب في والترمذي المواقيت باب الصالة كتاب داود،في أبي سنن(. 9112. )ب. س، داود أبو

 .العالمية الرسالة دار

 التراث إحياء دار: بيروت. المطيعي نجيب محمد: بتحقيق المهذب، شرح المجموع(. هـ0405. )ش. ي، النووي زكريا أبو

 .هـ0405 العربي،

 .بيروت- العربي التراث إحياء دار: بيروت. الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج(. 0329. )ب. م، زكرياالنووي أبو

 .الرسالة دار: بيروت. حنبل بن أحمد اإلمام مسند(. 9110. )حنبل بن أحمد االمام

 .بيروت- اليمامة كثير، ابن دار: بيروت. اْلُجَذامِ  بَاب العلم البخاري، كتاب، صحيح(. 0417. )البخاري

 .هـ0407: بيروت، ط: األولى–الكتب عالم: بيروت. البهوتي،. ب. م In. اإلقناع متن عن القناع كشاف(. 0407. )البهوتي

 لدينا تقي الدكتور األستاذ: وتعليق تحقيق المصابيح، مشكاة شرح في التنقيح لمعات(. م9103. )ب. ع، البخاري الدهلوي

 .سوريا- دمشق النوادر، دار: دمشق الندوي.

 .بيروت- العربي الكتاب دار: بيروت. التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف(. 0417. )الزمخشري

 .هـ0413 :بيروت، ط: األولى- العلمية الكتب دار: بيروت. الشافعية فقه وفروع قواعد في والنظائر األشباه(. 0413. )السيوطي

 .م0223 - هـ0403 األولى،: الطبعة مصر، الحديث، دار: القاهرة. االوطار نيل(. 0223. )ب. م، الشوكاني
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والدراسات، ط:  للبحوث البيان مركز. حميد،. ص. د In. اإلسالمية الشريعة في الحرج رفع(. هـ0437. )حميد بن صالح الشيخ

 .ه0437: األولى

(p. (7/ 451 .)) القرآن تأويل في البيان جامع، الطبري. ج. ا In. القرآن تأويل في البيان جامع(. 9111. )ج. ا، الطبري

 .الرسالة دار: بيروت

بيروت، ط: - الرسالة مؤسسة: بيروت. الحنبلي،. ب. م In. التركي عبد هللا: تحقيق اإلرادات، منتهى(. 0402. )ا. ت، الفتوحي

 .هـ0402: األولى

 :بيروت،ط: الثانية - العصرية المكتبة محمد، الشيخ يوسف: تحقيق: بيروت. المنير المصباح(. 0401. )ب. أ، الفيومي

 .هـ0401

 .بيروت- الفكر دار: بيروت(. p. 2 / 5) القدير، فتح، الهمام. ا. ا In القدير. فتح. د.ت(. )الهمام بن الكمال

 رئاسة: الرياض. واإلفتاء. ا. ف In. هـ0440/  7/  06 في( 946) رقم قرار(. 0493. )واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 .هـ0493: الرياض، ط: الرابعة- واإلفتاء العلمية البحوث إدارة

: ألولىا الطبعة بيروت،-البشائر دار: بيروت الطبية. المهنة أخالقيات ضبط في الشريعة مقاصد أثر(. 0432. )م. د، المعيقلي

 .هـ0432

- الجامعة شباب مؤسسة: االسكندرية. إبراهيم. ب. م In أحمد، عبد المنعم بن فؤاد: تحقيق اإلجماع،(. 0400. )ا، المنذر

 .هـ0400 اإلسكندرية،

- بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة اإلسالمية البشائر دار: بيروت. الحنبلي. ا. ت In(. 9113. )المحرر راجح في المنور

 .لبنان

 .ط: الثالثة بيروت،- العلمية الكتب دار: بيروت. اللبناني. ر. س In. المجلة شرح(. د.ت. )ر، باز

 .دمشق- الخير دار: دمشق. االختصار غاية حل في األخيار كفاية(. 0224. )م. أ، الحصني بكر أبو الدين تقي

 .الفكر دار: بيروت. القرطبي. ا. ل In. األندلسي المقتصد، نهاية في المجتهد بداية(. د.ت. )ا، رشد

 .بيروت- الفكر دار: بيروت. شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع. د.ت(. )ب. م، الشربيني الدين شمس

 دار: بيروت. البغدادي،. م. أ In. الشافعي حسن محمد: تحقيق المدينة، عالم مذهب على المعونة(. 0401. )ا، عبد الوهاب

 .هـ0401: بيروت، ط: األولى - العلمية الكتب

 عبد المحسن بن عبد هللا: تحقيق الخالف، من الراجح معرفة في اإلنصاف(. 0404. )ب. ع، المرداوي الحسن أبو الدين عالء

 .هـ0404: القاهرة، ط: األولى- هجر دار: القاهرة. التركي

 لعلميةا الكتب دار: بيروت عمر. محمد بن عبد هللا تحقيق البخاري، صحيح شرح القاري عمدة. د.ت(. )ب. م، العيني الدين لبدر

 .بيروت-

 وسالفير أصول على المترتبة اآلثار: المستجد التاجي الفيروس من األوبئة وعلم الجينوم (. توصيف9102). ل. ت، ر لو

 .(. 574-565(: 01994) 325؛ 9191. النست دورية) ومستقبالته

- العربية الكتب إحياء دار: القاهرة. القزويني. ع. أ In. التخلف في التغليظ باب المساجد، كتاب ماجه، ابن سنن. د.ت(. )ا، ماجه

 .الحلبي البابي عيسى فيصل
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 باب الم،الس وسلم في عليه هللا صلى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند(. د.ت. )الحجاج بن مسلم

 .بيروت- العربي التراث إحياء دار: بيروت. حديث ونحوه المجذوم اجتناب

القاهرة، ط: - هجر دار: القاهرة. الحلو وعبد الفتاح التركي، هللاعبد : تحقيق المغني،(. 0409. )ب. أ، قدامة ابن الدين موفق

 .هـ0409: الثانية

 https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx. Retrieved from(. م9191. )السعودية الصحة وزارة

https://www.moh.gov.sa. 
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