األزهر الشريف
هيئة كبار العلماء

بيان للناس
جواز إيقاف صلوات ج
المع والامعات محاي ًة للناس من فريوس كورونا
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ...وبعدج :
ففي ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية املتتابعة من رسعة انتشار (فريوس كورونا-
كوفيد  )19وحتوله إىل وباء عاملي ،ومع تواتر املعلومات الطبية من أن اخلطر احلقيقي
للفريوس هو يف سهولة ورسعة انتشاره ،وأن املصاب به قد ال تظهر عليه أعراضه ،وال يعلم
أنه مصاب به ،وهو بذلك ينرش العدوى يف كل مكان ينتقل إليه.
وملا كان من أعظم مقاصد رشيعة اإلسالم حفظ النفوس ومحايتها ووقايتها من كل
األخطار واألرضار.
َّ
فإن هيئة كبار العلامء  -انطال ًقا من مسؤوليتها الرشعية  -حتيط املسؤولني يف كافة
تفِّش الفريوس
علام بأنه جيوز رش ًعا إيقاف المع والامعات يف البالد؛ خو ًفا من ي
األرجاء ً
وانتشاره والفتك بالبالد والعباد.
يتعني وجو ًبا عىل املرىض وكبار السن البقاء يف منازهلم ،وااللتزام باإلجراءات
كام َّ
االحرتازية التي تعلن عنها السلطات املختصة يف كل دولة ،وعدم اخلروج لصالة المعة أو
الامعة؛ بعد ما تقرر طب ًّيا ،وثبت من اإلحصاءات الرسمية انتشار هذا املرض وتسببه يف
وفيات الكثريين يف العامل ،ويكفي يف تقدير خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد :كارتفاع
نسبة املصابني ،واحتامل العدوى ،وتطور الفريوس.
ٍ
دولة بذل كل الهود املمكنة ،واختاذ األساليب
هذا ،وجيب عىل املسؤولني يف كل
االحرتازية والوقائية ملنع انتشار الفريوس؛ فاملحققون من العلامء متفقون عىل َّ
أن املتو َّقع
القريب كالواقع ،وأن ما يقارب الِّشء يأخذ حكمهَّ ،
وأن صحة األبدان من أعظم املقاصد
واألهداف يف الرشيعة اإلسالمية.
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والدليل عىل مرشوع َّية تعطيل صالة المعة والامعات وإيقافهام؛ تالف ًيا النتشار
الوباء :ما روي يف الصحيحني« :أن عبد اهلل بن ع َّب ٍ
اس قال ملؤ يذنه يف يو ٍم مط ٍري :إذا قلت:
الصالة ،قل :صلوا يف بيوتكم ،فكأ َّن النَّاس
أشهد أ َّن ُم َّمدً ا رسول اهلل ،فال تقل حي عىل َّ
استنكروا ،قال :فعله من هو خ رري منيي ،إ َّن المعة عزم رة ،وإ يّن كرهت أن أحرجكم،
فتمشون يف ال يطني والدَّ حض».
فقد دل احلديث عىل األمر برتك الامعات تفاد ًيا للمشقة احلاصلة بسبب املطر ،وال
شك أن خطر الفريوس أعظم من مش َّقة الذهاب للصالة مع املطر ،فالرتخص برتك صالة
المعة يف املساجد عند حلول الوباء ،ووقوعه أمر رشعي ومس َّلم به ً
وفقها ،والبديل
عقال
ً
ظهرا يف البيوت ،أو يف أي مكان غري مزدحم.
الرشعي عنها أربع ركعات ً
هذا..
وقد انتهى الفقهاء إىل َّ
أعذار تبيح ترك
أن اخلوف عىل النفس أو املال أو األهل
ر
المعة أو الامعة؛ ملا رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم« :من
ف أو مر رض ،مل تقبل
سمع املنادي فلم يمنعه من اتيباعه ،عذ رر» ،قالوا :وما العذر؟ قال« :خو ر
الصالة ا َّلتي ص َّىل».
منه َّ
وما أخرجه الشيخان يف صحيحهام من حديث عبد الرمحن بن عوف أنه سمع النبي
صىل اهلل عليه وسلم «إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع بأر ٍ
ض وأنتم ِبا فال
خترجوا فر ًارا منه».
وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم من له رائحة كرهية تؤذي الناس أن يصيل يف
املسجد؛ من ًعا لإلرضار بالناس ،فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه أن
ثوما أو ً
بصال ،فليعتزلنا  -أو قال :فليعتزل
النبي صىل اهلل عليه وسلم قال« :من أكل ً
رضر ُمدود ،رسعان ما يزول بالفراغ من
مسجدنا  -وليقعد يف بيته» .وما ورد يف احلديث
ر
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ٍ
ٍ
كارثة قد خترج عن حدي السيطرة
بوباء يسهل انتشاره! ويتس َّبب يف حدوث
الصالة ،فام بالنا
عليها ،ونعوذ باهلل من ذلك.
ر
وقوة فتكه ،وعدم الوصول
واخلوف اآلن
حاصل بسبب رسعة انتشار الفريوسَّ ،
معذور يف التخلف عن المعة أو الامعة.
إىل عالج ناجع له حتى اآلن ،ومن ث َّم فاملسلم
ر
* وعليه :فتنتهي هيئة كبار العلامء باألزهر الرشيف إىل القول بأنه جيوز رش ًعا
للدولة متى رأت أن التجمع ألداء صالة المعة أو الامعة سوف يؤ يدي إىل انتشار هذا
الفريوس اخلطري أن توقفهام مؤقتًا.
وتجذكِّر اهليئة هنا بثالثة أمور:
األول :وجوب رفع األذان لكل صالة باملساجد ،يف حالة إيقاف المعة
والامعات ،وجيوز أن ينادي املؤذن مع كل أذان( :صلوا يف بيوتكم).
بعضا يف مجاعة؛ إذ ال
الثاين :ألهل كل بيت يعيشون م ًعا أداء الصالة مع بعضهم ً
يلزم أن تكون الامعة يف مسجد حتى إعالن زوال حالة اخلطر بإذن اهلل وفرجه.
الثالث :جيب رش ًعا عىل مجيع املواطنني االلتزام بالتعليامت واإلرشادات الصادرة
عن الهات الصحية للحدي من انتشار الفريوس والقضاء عليه ،واستقاء املعلومات من
روع الناس ،وتوقعهم يف بلبلة
املصادر الرسمية املختصة ،وجتنب ترويج الشائعات التي ت ي
وحرية من أمرهم.
وتدعو هيئة كبار العلامء املسلمني يف مشارق األرض ومغارِبا إىل املحافظة عىل الصالة
والترضع إىل اهلل -تعاىل -بالدعاء ،ودعم املرىض ومساعدهتم ،واإلكثار من أعامل الرب واخلري؛ من
أجل أن يرفع اهلل البالء عن العامل ،وأن حيفظ بالدنا والناس مجي ًعا من هذا الوباء ،ومن مجيع
األمراض واألسقام ،إنه خري مسؤول ،وأعظم مأمول ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ.
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