البيان واإلذاعة
فيمن أعذر

برتك صالة اجلماعة
( رد على صاحل املغامسي)

بقلم:
سليمان بن مربوك احلربي
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.
أما بعد
فقد حل يف العامل داء خطري يسمى فايروس كورونا اجلديد ،وهو من الطاعون إن مل
يكن هو ،نسأل اهلل أن جينبه املسلمني.
وقد اطلعت على سؤال موجه لصاحل املغامسي عن حكم صالة اجلماعة يف املناطق
اليت خيشى انتشار " فايروس كورونا" فيها ،أجاب .... " :ثم لو قدر يف بلد ما
شاع هذا املرض وانتشر وقطعاً إذا كان الشرع قد أعذر الناس حال املطر أن يذهبوا إىل
صالة اجلماعة ،يعين :أعذرهم أن ال حاجة أن يذهبوا يصلوا يف املسجد من أجل
هذا املطر ،وهو الوحل ،الطني ،فمن باب أوىل أن يعذر الناس من الذهاب إىل صالة
اجلماعة إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فريس كارونا".
قلت :وقد ضل املغامسي الطريق ،ومل يوفق يف جوابه ،فأفتى الناس األصحاء بعذر
ترك اجلماعة إذا خافوا انتشار هذا الوباء ،مما يفضي إىل فتح باب التساهل بصالة
اجلماعة ،وتعطيل بيوت اهلل ،ألجل خوف من مرض قد يطول وقته ،وهذا تضليل
للمسلمني وفتنة يف دينهم ،وتثبيط هلم عن التوكل على اهلل.
فاإلصابة باملرض من األقدار اليت يقدرها اهلل على عباده ،فإذا كان مكتوباً ألحد أن
يصيبه ،فسيصيبه ولو كان يف بيته أو يف مكان معقم وآمناً .وال دليل على إعذار
األصحاء برتك اجلمعة واجلماعات ال على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وال
أصحابه رضي اهلل عنهم مع أن الطاعون كان قد تفشى يف وقت من األوقات.
والنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يعذر الرجل األعمى الذي أتى له يطلب اإلعذار
حبجة أنه أعمى وأن املدينة كثرية اهلوام والسباع ،فلم يرخص له صلى اهلل عليه
وسلم ،وهو يسمع حي على الصالة حي على الفالح ،وهذا دليل أنه ال يعذر عن
اجلمعة واجلماعة؛ بسبب وباء قد يطول عليه الزمان ،بل الذهاب للمساجد والصالة
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مجاعة والدعاء لرفع هذا الداء عن املسلمني أمر مطلوب ،وفيه دفع هلذا املرض بإذن
اهلل.
نعم بعض األمراض املخالطة فيها قد تسبب انتقال املرض من شخص آلخر ،وهذا
ثابت شرعاً ،ولكن كل شيء بيد اهلل سبحانه إن شاء انتقل الوباء من مريض إىل
صحيح وإن شاء سبحانه مل يقع ذلك ،وقد أرشد الرسول عليه الصالة والسالم أمته
إىل الطريقة الواجبة على املسلم يف حالة انتشار الوباء يف بلد أو منطقة ما  -وسيأتي
مزيد وتفصيل  -فال يلتفت إىل تلبيس امللبسني.
وقد سأل خالد بن مسعود آل فطيح الشيخ صاحل الفوزان عضو هيئة كبار العلماء -
حفظه اهلل -يف /11رجب1441/هـ هل تسقط صالة اجلمعة واجلماعة بسبب
فريوس(كورونا)؟ .فأجاب الشيخ ":ال تسقط ،بل الواجب الدعاء" .فإذا أجاب
العلماء فليصمت اجلهالء.
ومن اجلهل القياس على حال نزول املطر؟! ،فأصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب
اإلمام أمحد ومالك اجلمع بني العشائني للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل
الشديد ،أما من شق عليه احلضور للمسجد فليصل يف بيته ،فهنا سقطت ألجل
املشقة ،أما يف حالة املرض فاإلعذار للمريض فقط ،فإذا كان املرض معدياً وجب عليه
عدم املخالطة أما إذا مل يكن معدياً فالرخصة حسب املشقة ،أما الرجل الصحيح فال
عذر له عن اجلماعة بسبب اخلوف من انتشار املرض؛ ألنه ليس له حد ،مثل املطر
فقد يستمر سنني أما املطر فال.
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :املؤمن
القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على ما ينفعك
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واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن
قل قدر اهلل وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان" صحيح مسلم.

فاملؤمن إذا كان قوي اإلامان قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى كما تدفع قوة
الطبيعة قوة العلة .منقول بتصرف عن ابن القيم  -رمحه اهلل  -يف كتابه الطب
النبوي ص.113
وصالة اجلماعة قد أمر اهلل بها حتى يف حال اخلوف فقال اهلل  -تعاىل :-وَإِذَا
حتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
ُكنْتَ فِي ِهمْ َفأَقَمْتَ لَ ُهمُ الصَّالةَ فَ ْلَتقُمْ طَا ِئفَةٌ ِمنْ ُهمْ َمعَكَ وَ ْل َي ْأخُذُوا أَسِْل َ
خرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا َمعَكَ وَ ْل َي ْأخُذُوا حِ ْذرَ ُهمْ
فَ ْليَكُونُوا مِنْ َورَائِ ُكمْ وَ ْلَتأْتِ طَا ِئفَ ٌة ُأ ْ
وَأَسِْلحَتَ ُهمْ وَدَّ الَّذِينَ َك َفرُوا َلوْ َت ْغفُلُونَ عَ ْن أَسِْلحَتِكُمْ وَأَ ْم ِت َعتِ ُكمْ َفيَمِيلُونَ عَ َليْكُمْ َميْلَةً
حتَ ُكمْ
ضعُوا أَسِْل َ
جنَاحَ عَ َليْكُمْ إِنْ كَانَ بِ ُكمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ َأ ْو ُكْنُتمْ مَرْضَى أَنْ تَ َ
وَاحِ َدةً وَال ُ
َوخُذُوا حِ ْذ َر ُكمْ إِنَّ اللَّ َه أَعَدَّ لِلْكَا ِفرِينَ عَذَاباً مُهِيناً.
وعن أبى هريرة رضي اهلل عنه قال :أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم رجل أعمى فقال
يا رسول اهلل إنه ليس لي قائد يقودني إىل املسجد .فسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أن يرخص له فيصلى يف بيته فرخص له فلما وىل دعاه فقال « :هل تسمع
النداء بالصالة» .فقال :نعم .قال « فأجب».
وعن عبد اهلل بن أم مكتوم قال :يا رسول اهلل إن املدينة كثرية اهلوام والسباع وأنا
ضرير البصر فهل جتد لي من رخصة؟ قال" :هل تسمع حي على الصالة حي على
الفالح؟" قال :نعم .قال" :فحي هال" .ومل يرخص له .رواه أبو داود والنسائي
وصححه الشيخ ناصر الدين األلباني
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :من سره أن يلقى اهلل غداً مسلماً
فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن اهلل شرع لنبيكم صلى اهلل عليه
وسلم سنن اهلدى ،وإنهن من سنن اهلدى ،ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا
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املتخلف يف بيته لرتكتم سنة نبيكم ،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ،وما من رجل
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهلل له بكل
خطوة خيطوها حسنة ويرفعه بها درجة وحيط عنه بها سيئة ،ولقد رأيتنا وما
يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ،ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني
حتى يقام يف الصف" صحيح مسلم.
ويف ما تقدم  -من نصوص الكتاب والسنة ،وقول الصحابي عبد اهلل بن مسعود رضي
اهلل عنه ،وكالم الشيخ صاحل الفوزان – حفظه اهلل  -رد على صاحل املغامسي.
أما احلد من انتشار هذا الوباء فقد بينه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث عبد
الرمحن بن عوف أنه «إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم
بها فال خترجوا فراراً منه» متفق عليه.

ويف الصحيحني أن عمر رضي اهلل عنه خرج إىل الشام فلما جاء سرغاً بلغه أن الوباء
قد وقع بالشام ،قال ابن عباس فقال :عمر ادع لي املهاجرين األولني ،فدعاهم

فاستشارهم وأخربهم أن الوباء قد وقع بالشام ،فاختلفوا :فقال بعضهم قد خرجت
ألمر ،وال نرى أن ترجع عنه ،وقال بعضهم :معك بقية الناس وأصحاب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ،فقال :ارتفعوا عنى ،ثم
قال ادعوا لي األنصار ،فدعوتهم فاستشارهم  ،فسلكوا سبيل املهاجرين  ،واختلفوا
كاختالفهم ،فقال ارتفعوا عنى ،ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من
مهاجرة الفتح ،فدعوتهم ،فلم خيتلف منهم عليه رجالن ،فقالوا نرى أن ترجع
بالناس ،وال تقدمهم على هذا الوباء ،فنادى عمر يف الناس ،إني مصبح على ظهر،
فأصبحوا عليه ،قال أبو عبيدة بن اجلراح :أفراراً من قدر اهلل؟ فقال عمر :لو غريك
قاهلا يا أبا عبيدة ،نعم نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل ،أرأيت لو كان لك إبل هبطت
وادياً له عدوتان ،إحداهما خصبة ،واألخرى جدبة ،أليس إن رعيت اخلصبة
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رعيتها بقدر اهلل ،وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهلل؟ ،قال فجاء عبد الرمحن بن
عوف ،وكان متغيباً يف بعض حاجته فقال :إن عندي يف هذا علماً مسعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يقول «إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع بأرض
وأنتم بها فال خترجوا فراراً منه».
يف حديث عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أنها سألت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم عن الطاعون فأخربها نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم «أنه كان عذاباً يبعثه
اهلل على من يشاء ،فجعله اهلل رمحة للمؤمنني ،فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث
يف بلده صابراً ،يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهلل له ،إال كان له مثل أجر الشهيد»
وخالصة احلديثني السابقني:
أوالً :أنه عذاب يرسله اهلل ملن شاء من عباده.

ثانياً :أنه رمحة على

املؤمنني.
ثالثاً :أنه إذا وقع بأرض جيب أن أال يقدم عليها .رابعاً :أنه من وقع عليه يف
بلد جيب أن امكث فيها.
خامساً :أنه من علم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له وصرب واحتسب كان له مثل
أجر شهيد.

وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهداه إىل
يوم الدين.
كتبه:
سليمان مربوك احلربي
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