
 

اتسجداا اافقهية ا ياستسئل اافلةا ااانجائل امل

ا-ا19كوفةااا– ياظ انئزف اكورانئااملتسجداا
ا

ا
ا
ا
 

 

ا
ا
ا

ا

اإعــــــــااد
ا

اافاكجورا:امجئلاحمماايوسفاعلىا.
أسجئذاافقههااملهئرنااملتسئعاا ياكلة اافاراسئ ااإلسةاسة ا

ااافعربة افلبائ ابتسوهئج.
ا
ا
ا

اما(2020هـا1441)ا
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ا:سلخصاافبحثا

س

ض

. 
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Research summaryA  

(TheJurisprudential  developments in the issues 

of prayer and funerals in light of the new Corona 

outbreak - Covid 19) 

    This study reveals a problem imposed by our 

contemporary life as a result of what God Almighty has 

decreed on His slaves. It is a hidden virus that cannot be seen 

with the naked eye; Corona epidemic or what is known as 

(Covid 19).Today,in light of the rapid spread of this 

epidemic, Muslims are suffering from several problems and 

jurisprudential developments, including those related to 

prayer and funerals. People ask a lot about how to pray 

during the spread of Corona epidemic, about the issue of 

closing mosques and suspending Friday prayers and groups. 

Also, they wonder how to call for prayer during closing 

mosques. They want to know the rule of supplication during 

prayer to lift this epidemic, allocating certain prayers for this 

purpose, and how to prepare, pray and bury the dead 

especially with the medical recommendations related to how 

to deal with the deceased with the epidemic in light of 

government decisions, and precautionary measures to prevent 

the spread of the epidemic and prevent infection with it. 

      This topic is one of the most important and 

prominent topics in our contemporary time because it 

touches the essence of our life with regard to the healthy and 

devotional aspect. Because of this, our glorious Sharia 

obliged that a person should take all the causes that preserve 

our life and health . Because preserving people's lives and 

their physical integrity is one of the greatest purposes of 

Islamic law. This study came in an introduction, a preface, 

three discussions and a conclusion that included the most 

important findings and recommendations to uncover the veil 
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and answer these questions that prevailed in the affliction, 

and shed light on the effects of the new Corona in the issues 

of prayer and funerals, and to know the view of Sharia on 

these jurisprudential developments. As a result a person will 

be aware of his affairs regarding his worship of his Lord 

Almighty. 

 

ا
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ابتسمااهللاافرمحناافرحةم
املهاس 
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ضتس

ااملتسجداا اافقهية ا ياستسئل اافلةا ااانجائل ا ياظ انئزف اكورانئ)ا
(ا19كوفةااا-ااملتسجدا
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أهاافاافبحثا

اا:اافاراس اسشكل اافبحثا
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ها لن كاكثيرا من تلك الدراسات السابقة ،إذ وبالرغم من ذلك : فقد استفدت 

 حكامه .أفي تجلية م إلسهاوع واضولمطرق الة وفي محاق لسبب اقص
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اسايجاافبحثا:ا

 

اخط اافبحثا:ا

أاالًا:ااملهاس ا:
اا

جميةاا:احولاافجعريـفابقـساكاكورانـئا)اكوفةـااثئنةئا:ااف
(ااعةاقجهابوبئءاافطئعونا19

املطلـ ااوالاا
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املطل اافثئنيا:ا

افقرعااوالا
افقرعاافثئنيا:ا

املبحثااوالاا:اافطرقاافوقئلة املكئفح افساكاكورانئاثئفثئا:ا
اااحلااسناانجشئره
املطلـ ااوالا

افقـرعااوالا

افقرعاافثئنيا

اواىلاااملتسـلف 

اافثئنة ااملتسلف 

املطل اافثئنيا

افقرعااوالا

افقـرعاافثـئني
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املطل اافثئفـثا

ئا ياافلـةا ااسـئا:اأثـرافـساكاكورانـانياملبحثاافثئرابعئا:ا
يجعلقابيئاسناستسئل ا

املطل اااوال

املطل ااافثـئنيا
ا

ااملطل اافثئفـث

افقرعااوالا

افثئني افقرع

املتسـلف ااواىلا

املتسـلف اافثئنةـ 

املطلـ اافرابـ ا
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املطل ااخلـئس ا

املطل اافتسئدك

افقرعااوالاااا

افقرعاافثئنيا

املطل اافتسـئب ا

املطل اافثئسنا

افقـرعااوالا:

افقرعاافثـئنيا:

املتسلف ااواىلا:

املتسلف اافثئنة ا:
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املطل اافجئس ا

افقرعااوالا:
افقرعاافثئنيا:

:اأثرافساكاكورانئا ياانجاـئل ااسـئااثئفثاملبحثاافخئستسئا:ا
ايجعلقابيئاسناستسئل 
املطلـ ااوالا

افقرعااوالا

قرعاافثئنيا:ااف

املطلـ اافثـئنياا

املطل اافثئفـثا

افقرعااوالا
افقرعاافثئنيا
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افقـرعاافثئفـثا

افقرعاافرابـ ا

املتسلف ااواىلا

املتسلف اافثئنة ا

:ااخلئمتـ ا:اسئدسـئا
ا
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ــساكا ــفابق ــاا:احــولاافجعري ــئامتية ــاا)اكوران (ا19كوفة
اافطئعونوبئءااعةاقجهاب

اا
سـبئ اأاملطل ااوالا:اتعريـفافـساكاكورانـئااأعراوـهاا

اانجشئره
ا(ا،اااكجشئفها:19أاالا:اافجعريفابقساكاكورانئا)اكوفاا
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 :ا(ا19ااكوفةا)ااكورانئاإلصئب ابقساكاأعراضاثئنةئا:ا

)ااكورانئافساك اعراضأاتشم  فها ناآل حىت،اااملكجشق  احلئال  على بائء
  : يلي سئ (19اكوفةا

 ا:(اإىلاافبشرا19اكوفةاأسبئ اانجهئلافساكاكورانئا)اثئفثئا:ا
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http://yasaloonak.net/
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/20/coronavirus-italy-army-takes-bergamo%20-%20coffins-out-lombardy
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/20/coronavirus-italy-army-takes-bergamo%20-%20coffins-out-lombardy
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 ئفطئعونباملطل اافثئنيا:اعةاق افساكاكورانئااملتسجداا

ا
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اافقرعااوالا:اتعريفاافطئعونااأاصئفه

اتعريفاافطئعونابئملرضاافعئماامليلك:اااوالااجتئهاال

اتعريفاافطئعوناباوعاخئصاسنااوابئـ ااملعايـ اافهئتلـ :ااافثئنيااجتئهاال
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 يابةئنااملعىنااملراداسناافطئعونااجتئهاهواافراح اهذاااال
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ا:اافط ااملعئصر يافاافطئعونايتعراأسئا

اافقرعاافثئنيا:اعةاق افساكاكورانئااملتسجداابئفطئعون
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اسناثـما:

قاافوقئلة املكئفح افساكاكورانئاااحلـاااملبحثااوالاا:اافطر
اسناانجشئره
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كورانئااملتسجداالحيافلوقئي اسناابئءااحلدراافورار ااملطل ااوالا:ا
اااحلااسناانجشئره

اعاماخمئفطجهااكورانئاافقرعااوالا:اع لااملريضاامللئ ابقساك
ا:عئيجهاافلحة س اورار ارفألصحئءا
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اسناثـما:
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اعلىاذفكا
ً
اايجهرراسئايليا:فإنهاابائء

أاالا:

:اثئنةئ
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ثئفثئا:

اسناثـما:
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اافقرعاافثئنيا:ااملا اسناافاخولاإىلااورضااملوبوء اأاااخلراجاسايئ

 

املتسـجدااوبئءاكورانـئاحكماافذهئ افلبلااامللئ اب:ااواىلاااملتسلف 
 اغسهاسنااوابئ 
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ا:ا ايةاحظ اأن اجي  فكن
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اهلذاايهولاابـناافهـةما
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كئفطـئعوناوبئءائفحكمااخلراجاسناافبلااامللئ اب:ااافثئنة ااملتسلف 
 غسهاسنااوابئ اااأورانئاأااك

ا:ا يااملتسلف اا اعحتريراحم ااف
اأاالا:احم ااالتقئقابنياافقهيـئء
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افكناأرىا ياهذهااحلئف ا:
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:اأسئااحم ااخلـةافابـنياافقهيـئءاااخلةافابنياافقهيئءثئنةئا:احم ا
اسـنااوابئـ ااغـسهافطئعوناوبئءاحكمااخلراجاسناافبلااامللئ ابفقيا

 بغرضاافقراراساها.

ابائءاعلةـها:
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:افهولااوالا
  

 افهولاافثئنيا:

  

ا-اودف ا -
 اورض سـن اخلـراج أاالا:اأدف اأصحئ اافهولااوالاعلـىاحتـريم

ااسجافواافذفكامبئايليا:ا،ااملوبوء اإىلاغسهئا
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ا: اافاالف  احه

 سن ثئنةئا:اأدف اأصحئ اافهولاافثئنياعلىاعامااملا اسنااخلراج

  اافاخولاإفةيئاوبئءاف أرض

ا اسايئ اافاالف  ا:ااحه هو

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اافرأياافراح ا يااملتسلف ا

اافتسةوطيااإلسئمانه اعناإناكئناقاا

إالاأناياأرىا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

رمحـهااهللا:ا–اهلذاايهولاابناافهةما

س اسةاحظ ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا:افتسئبه اف المثر ااخلةافا يااملتس
وبــئءاافابلــاافــئرًااســناســناخــرجحكــما ياتظيــرامثــر ااخلــةافا

  .الا؟اإفةيئاأماه ايل سهاافرحوعاحنوهاطئعوناكئف

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا يااملائسبئ ااغسهئائ :اسا اامللئفح اااافجدمعاافثئنيااملطل 
ابنياافائكبقساكاكورانئااملا اانجشئراافعااى

املا اانجشئراابئءبنياافائكاافقرعااوالا:اعاماامللئفح اااملعئنه ا
اكورانئااملتسجدا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ديثئحاواهيذف

بنياافـرحلنيأسئااملعئنه ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:افكنا ياهذهااويئما

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اعلىاذفكا
ً
:ابائء

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افرضاافطوارئاافلحة اائ افجدمعافائكاسناافقرعاافثئنيا:اسا ا
اكورانئااملتسجداافلحااسناانجشئراابئء

:اسناثما

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ي ائلوقف:ااسجعمئلاافلهئحئ ااافجطعةمئ ااافكمئسئ ااافثئفثااملطل 
ااوابئ فساكاكورانئااغسهاسناسنا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اعلةها

فهااأفئد ااآلي اافكرمي ا:



                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 





  

أناياأقولااإال

:ااسناثما
ا

اسـجخااماافجطعةمـئ اأااافلهئحـئ اقبـ ااقـئلابكراهـ ائءعلمبعضاافإالاأنا
نـ الااملـرض

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:ااوظيـرفكـناا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسناثما:

اتلكةاااهلذاااملعـىن

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 





                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 





اسـناثـما:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اأثرافساكاكورانئا ياافلةا ااسئايجعلقابيئاانياملبحثاافثئ
اسناستسئل 

ــ اااو ــمااالاملطل ــئىلاب:احك ــر اإىلااهللاتع ــةا افافجه ــ ائفل ائزف
ااوابئ اغسهاسناافساكاكورانئااملتسجدا

احتريراحم اافا اعا يااملتسلف ا:ا
اأاالا:احم ااالتقئقا:

اافافة اعلىاذفك

ثئنةئا:احم ااخلةافا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افهولااوالا

افذفكامبئايليا:اااسجافواا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افهولاافثـئني

ا:مبئايلياااسجافواافذفكا

:ثئفثافافهولاا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ااسجافواافذفكامبئايليا:

: يااملتسلف اافرأياافراح ا

ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

كورانئاافرف اابئء ياافلةا ااو ااافاعئءا:احكماافهااافثئنياملطل اا
 املتسجداااغسهاسنااوابئ 

افهـولااوالا:

ابائءاعلةها:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

أاالا:ادفةليماسناافتسـا 

ئا:ادفةليماسنااوثرا:ثئنة

احهاافاالفـ اسايمـئا:

افهولاافثـئنيا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا:ااسناافتسا دفةليماأاالا:ا

احهاافاالف اسنااحلـايثا:

:ميكناأنايائقشاهذاا

اسنااملعهولا:ادفةليماثئنةئا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

انـوقشاهـذاا:

اافرأياافراح ا يااملتسلف ا:

 أاالا:

 

ثئنةئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ثـئثئف

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

كجخلةصافةلـ افللـةا احكماافعبئد اانجمئعة اا:اافثئفثاملطل ا
 فرف اابئءاكورانئااملتسجدااحنوهئا

افإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقولا:

 عاداسناافاواف اأااقةئمافةل اسعةا فافقرعااوالا:احكماحتايااصةا ا

ارف اافوبئء جيرييئاافائكا ياأسئكناتواحاهماباة 

 :افإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقول



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افكــناذهــ ابعــضاافعلمــئءااملعئصــريناإىلاسشــراعة اافعبــئد اانجمئعةــ ا
احتاياهئا يااقتاسعنياسنااواقـئ 

ناياأقولا:اسناثما:افإ

أاالا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ثئنةـئ: 

ثئفثـئا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

-اهلل رمحـه -شةخااإلسةاماابـناتةمةـ اهاخجئراهذااسئا

كئنجيراعه اافللوا ااغسهئاحكماافذكراانجمئعيا : ثئنياف قرعاف
اافاوازل اغسهاسنبتسب اابئءاكورانئااملتسجداااحنوها ئفجكبسب

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافاـوازل عاـا ياافبةـو ااحنـوها ئفجكبسانجيرابااملتسلف ااواىلا:
 :اداناافا الاإىلااوسئكناافعئس 

افكـنا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اهرآناافكـريماف سنافافة اأاالا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اسنااآليجنيااحهاافاالف 

:افابوي اافافة اسناافتسا اثئنةئا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

احهاافاالف اسنااحلايثا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسناثـما:

-اهلل رمحه – تةمة  ابن اإلسةام شةخ رححه سئ اهذا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 اوسـئكناافعئسـ ا ي انجمـئعي انجيـرابـئفجكبسا : افثئنةـاتسلف امل

 احلظراافرضاافطوارئ. س  بتسب اابئءاكورانئااملتسجدا

أاالا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ثئنةـئ

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا:اتعطة ااملتسئحاااتعلةقاصةا اانجمئع اااانجمع اافراب املطل ا
بتسب اانجشئرافساكاكورانئااملتسجداااغسهئاسناافللوا 

ا:اافإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقول

:اوال االاجتـئه

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افثئنيا االاجتئه

افثئفـث االاجتـئه

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا-اودف اا-
ا:ااوال أصـحئ ااالاجتـئه أدف أاالا:ا

احلـرج افجةتسساارف  على افهئلم  افهرآنة  افالوص عموم أاالا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 حواز على تال افجياملطير ا،اأقوالاافقهيئءا افتسا اافابوي انلوصثئنةئا:ا

 اانجمعـ افةهـئكاعلةيـئاتـركاصـةا،ااوعـذار بتسـب اانجمئعئ  ترك  ي افرتخص
ا:ااوعذاراتلكااسن،ااملتسجدااامئع ا يااملتسداابتسب انئزف اكورانئاانج

عذرااملطرا:اا-1

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

عذرااخلوفا:ا-2



 

                                                 





 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافرالحـ اافكرييـ ا:اااملعاياعذرااملرضا-3





                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

تايـىاعـناافرـرراجـيااافاعلةيـئاملجقـقافشـرعة ئفهواعاباثئفثئا:اافعم 
ناافعبـئدااإلورارااترف ااحلرجاااملشه اع

:فعمـةاابـذفكا

اسـناثـما:

افثئنيا أصحئ ااالاجتئه ثئنةئا:اأدف 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:عايئائفوااافكناق

اوصـحئء أسئ

افـذفكا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 



                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ميكناسائقش اهذاا:ا

اسناثـما:

فكـنا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افثئفثا أصحئ ااالاجتئه ثئفثئا:اأدف 

اسجافوااباق ااودف اافتسـئبه اافجـيااسـجالابيـئاأصـحئ ااالاجتـئهاافثـئنيا
-غـسااملروـىاااوصحئءا-خبلوصا

اإفةيئاسئايليا:ااواوئفأانفكا
 أاال

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 : ثئنةئ

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ميكناسائقشـ اهـذاا:ا

سـناثـما:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 يااملتسـلف ااافراح افرأيا

 أاالا:

 ثئنةئا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا
ثئفثئا

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 :ارابعـئ

هلـذهااوسـبئ افاظرا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

كةقة ااوذاناعاااتعلةقاافللوا ابئملتسئحاابتسب ا :ااخلئس املطل ا
افساكاكورانئااملتسجدا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افهـولااوالا

اافافة اعلـىاذفـكا:

 احهاافاالفـ 

افهولاافثـئنيا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 



                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

احهاافاالفـ ا



افهولاافثئفثا

اافافة اعلىاذفكا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

احهاافاالف اسنااحلـايث



اافذفك

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسناثما:

اعلىاذفكا:
ً
ابائء

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اادكافتسئاطل امل ا: اإغةاقاافبةو ا  ي انجمع  صةا حكم نجةد 
ااملتسئحاابتسب اابئءاكورانئااملتسجدا

اافائكبعاداقلة اسنا بةو اف  ي انجمع  صةا حكما:اااااوالافقرعا
 بتسب اانجشئراابئءاكورانئ

ااوالاالاجتـئها



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 افثـئني االاجتئه

ا-اودف اا-
أاالا:اأدف اأصحئ ااالاجتـئهااوال

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

دفةليماسناافتسا اأاال

ساـهااحهاافاالفـ ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

احهاافاالفهاساها

ئ
ً
 :اافافة اسنااملعهولاثئنة

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 ثئنةئا:اأدف اأصحئ ااالاجتئهاافثئني

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اثرا:اافافة اسنااواأاال

نوقشاهـذاا:ا

                                                 





 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:افافة اسنااملعهولثئنةئا

نوقشاهذاا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافرأياافراح ا يااملتسلف ا:

 أاالا:

ثئنةـئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 ئفثـئا:ث 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 رابعئا:

سناخةالااإلسئماافبةو ا  ي انجمع  صةا حكمااافقرعاافثئنيا:
 بتسب اابئءاكورانئااالفرتاوي

افإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقولا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

أاالا

احهاافاالف اسنااآلي ا

ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ثئنةئا

احهاافاالف اساـها

ثئفثئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

رابعـئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

خئستسـئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

سئدسئا

فاظرااهلـذهااوسـبئ ا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

انجمئع ا بنيااملللنيا ياصةا اافجبئعااافقل اطل اافتسئب ا:احكماامل
املا اافعااىابوبئءاكورانئااملتسجدا

ااذفكافألسبئ اافجئفة ا:
أاالا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

           

: ثئنةئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 ثئفثـئا:

بـنياامللـلنيا ياصـةا اااافقلـ أنهايبئحاافجبئعـاااإالاأناياأرىا:
انجمئعـ ا

اإناكئناخـةافااواىلاا،
ااذفكاملئايليا:اا،ملخئفقجهافلتسا ا
اأاالا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

تلسةتسئاعلىاسئاحئءا يافههااملئفكةـ اا:ثئنةئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:س اذفكاا

ا



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اكورانئ نئزف  ظ  يا:ااانجم ابنياافلةاتنيااافثئسناطل امل
ااملتسجدا

 

 

سناأح اافعذراكئملرضااافتسقرااافقرعااوالا:اانجم ابنياافلةاتني
ااحنوهمئ

ا:ا يااملتسلف احتريراحم اافا اع
أاالا:احم ااالتقئقا:

:احم ااخلةافا:ثئنةئا

:اافهـولااوال

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

افهـولاافثـئني:

ا: يااملتسلف ااسب ااخلةافابنياافقهيئء

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا-ااودف ا-
:اافهـولااوالأصحئ اأدف اأاالا:ا

:اسناافكجـئ دفةليما:ااأاال

:اااحهاافاالفـ 

:اانوقشاهذاااالسـجاالل

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا:اسناافتسا دفةليما:ااثئنةئ

ا:ااحهاافاالف اسناهذاااحلايث

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا:انوقشاهـذاااالسـجاالل

ا:اسنااملعهولدفةليماثئفثئ:ا

:اانوقشاهـذاااالسـجاالل

:فثـئنياافهولااأصحئ اأدف اثئنةئا:اا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اااحهاافاالف اسناهـذاااحلـايث

ا: يااملتسلف ااافراح افرأيا

:اأاال

اثئنةـئ

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسناأح اابئءاكورانئااملتسجداانجم ابنياافلةاتنياحكما:ااثئنيافقرعااف

 

 جهلةـ فاكورانئابتسب انئزف م ابنياافلةاتنيااملتسلف ااواىلا:اانج

اافعااىابنياافائكاانجشئر

:تلسةتسئاعلىاذفـكاا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

فلعوب افألطهماافطبة اانجم ابنياافلةاتنياملتسلف اافثئنة ا:اا
اكورانئا ياظ اانجشئرافساكابيماخل ااملةاب ااملخجل 

افإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقولا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 افهقئزا ااافكمئسئ  املطل اافجئس ا:احكماافلةا ابئرتااء

ااافثةئ ااملعهم ابئملواداافكحوفة ااملطير 

 افلةا   ي اافهقئزا ا،افكمئسئ  فب  حكما افقرعااوالا:

افإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقولا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اتلسةتسئاعلىاأقوالاافقهيئءا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اة ااملطيِر حكماافلةا ا يااملكئناأااافثو ااملعهمابئملواداافكحوفا افقرعاافثئنيا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسـناثـما:

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسئايجعلقابيئاسناال :اأثرافساكاكورانئا ياانجائاثئفثملبحثاافا
ستسئل 

ائاملوتىاافذيناح ابيماابئءاكورانـااملطل ااوالا:اكةقة اتغتسة 
ااملتسجدا

اهائاأقول

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

حـئلاابوبـئءاكورانـئ اإذااسـئاملتسـلماحكماتغتسة ا:اااافقرعااوال
ابنياافائكعاماانجشئراافوبئءا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اعلـىاذفـكا:
ً
ابائء

:ااحكماتغتسة ااملتسلماإذااسئ ابوبـئءاكورانـئاحـئلااافقرعاافثئني
اانجشئرهاانجشئراافئحشئ

ا؛ا
أقولا:فإلحئب اعناهذاا
اذكراحكماهذهاا

 
 
َ
ملتسلف ابعضافهيئءااملئفكة اكئبناحبة ا،ااَأصـب

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافجـئريخ  ي ذفك اشئها

احلائبل  كمئاذه 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 
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 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسناثـما:

ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ااذفكاملئايليا:
أاالا:

ثئنةـئا:

          

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

بوبئءاكورانئا املجوفى على افغئل  :احكماصةا ااافثئنيطل اامل
 املتسجدا

افإلحئب اعناهذااافتسؤالاأقولا:ا
ا:حتريراحم اافا اعا يااملتسلف ا

 أاالا:احمـ ااالتقـئقا:

ثئنةئا:احم ااالخـجةافا

افهـولااوالا
 

افهولاافثئنيا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسب ااخلةافا يااملتسلف 

ا–اودف ا -
انجائز ا  صةا سشراعة  أاالا:اأدف اأصحئ اافهولااوالاعلىاعام

 علىااملةتاافغئل 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

انجاـئز ا صـةا  علىاسشراعة  ثئنةئا:اأدف اأصحئ اافهولاافثئني
 علىااملةتاافغئل 

احهاافاالف ا:

ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

نوقشاهذاااالسجااللا:

أحة اعناهذاا:

ااحهاافاالف ا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافرأياافراح ا يااملتسلف ا:ا

اسناثما

اتلسةتسئاعلىاذفكا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اس اذفـكا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسـناثـما:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ااتع ي اأهله،اوبئءاكورانئاباسناسئ :اكةقة ادفناافثئفثااملطل ا

اسةتابوبئءاكورانئا ياقربااااحا نس أكثر دفنحكماافقرعااوالا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

:اافافة اعلىاذفكا

ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اتلسةتسئاعلـىاذفـكا:

 يااملوتىابوبئءاكورانئااملتسـجداااعادااكثرابئفائكاأسئاإذااوئقااحلئلاااملكئن
افبلاان

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

سـئ ابوبـئءاكورانـئا ياافجـئبو ا سـن دفـنحكـماافقرعاافثئنيا:ا
حنوها

فإلحئب اعناهذاا
أقولا:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اتلسةتسئاعلىاسئانصاعلةهاافقهيئءا:

احرقاحثثااملوتىابوبئءاكورانئاباالاسناافافنحكماافقرعاافثئفثا:ا

أقـولا:

ا؛
ااذفكاملئايليا:ا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا:ا أاال

:اممئايؤكااحتريماحرقاحث ااملةتا

احهاافاالف اسنااحلايث

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ثئنةئا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ا
:اصار افجوىاومنافجئاىاافشـبك ااإلسـةاسة اإالاأنهاقا

:ناـياأرىاأإالا

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافجع ي ا ياسوتىاابئءاكورانئكةقة ا:ااراب افاقرعاف

ــ ااملتســلمنيا ــئليمااسواســئتيمااملتســلف ااواىلا:اتع ي ــااأقرب فقه
 بتسب اابئءاكورانئ

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اسناثـما:

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

فقهااأقربئليمااسواسئتيمااملتسلف اافثئنة ا:اتع ي اغساااملتسلمنيا
ابتسب اابئءاكورانئاااا

فإلحئب اعناهذااافتسـؤالاأقـولا:
  ،
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 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 



هااودف اافتسئبه ا:اسناهذ

                                                 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اساركاهذااافـرأيا:ا

                                                 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

ااخلئمت 
احتسايئا–تعئىلاا-انتسللااهلل

اأاالا:انجئلجاافبحثا:
1- 

 

-ا2

 . 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

-ا3

4-

ا.
اعلةهافإنهايجهرراسئايليا:

-أا

- ا



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

-جا

-ا5

6-



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

-ا7

-ا8

-ا9



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

-ا10

11-



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

12-

13-

14-



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

اافجوصةئ ا:اثئنةئا:اأبرزا

        :اافورقئ  هذ خجئم  يا

          

 اخجئسئا:

.اتوفةههاااتعئىلا–متابعونااهللاا-



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 فيركاامللئدراااملراح 

  جل من أنزله . – افهرآناافكريم:اأاالا

  :اكج اافجقتسسااعلوسها:اثئنةئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 :  كج ااحلايثااشراحه: اثئفثئ

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 :اكج اافلغ ا،اااملعئحما،ااامللطلحئ ا:ارابعئ

 

 

 

 

 

اأصولاافقه ا،ااافهواعااافقهية ا:اخئستسئا:اكج ا

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا
ا
ا



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 سئدسئا:اكج اافقهها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 اكج اافجئريخاا،ااافتسسا،ااافرتاحما::اسئبعئا
 

 

 

اوع ا)ااحلايث ااملجخلل ااغسهئا(::اافكج اافعئس ااملجااثئسائ
 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

ا:افجئاىااسواق اعلىاشبك ااإلنرتنت:ااتئسعئ
اأاالا:اافقجئاىا:

 

 

 

 

ا: -اإلنرتنتا -علىاافشبك اافعئملة اثئنةئا:ااملواق ا
 

 

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/20/cornavirus-italy-army-takes-bergamo-)%20offins-out-lombardy
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/20/cornavirus-italy-army-takes-bergamo-)%20offins-out-lombardy


 (مدحم)د/مجال الصالة واجلنائز يف ظل نازلة كورونا املستجداملستجدات الفقهية يف مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ar

