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 مصر یاالفتادار یاز فتوا یفقرات
 

 جمعه و جماعت یدر نمازها اشتراک در باره
 

 کرونا روسیگسترش و طیشرا در
 

 صفحه است( 12)اصل فتوا 
 

را  یننهاده ادعا کند که کتاب و سنت و یوقع دیجد یایو قضا یعلم قیکه به حقا ستیانسان مسلمان مجاز ن یبرا
 بلند نهاده است. یعلم است، و آن را ارج نیاسالم د رایبسنده است؛ ز

 

مصالح، و منع ضرر،  تیو پخش و انتشار آن، بمنظوررعا یاز امراض سار یریجلو گ میدر تنظ یاسالم عتیشر
 یدیمردم و تهد یبرا یمبدل نگشته و ضرر ریهمه گ ییسبقت را ربوده است تا امراض به وبا یو رفع مشقت گو

 جوامع نشود. یبرا
 

سبب اسقاط نماز  ،یشده باشد چه بخاطر عذر قبل از نماز جمعه، چه سهواً  ازیو پ ریخوردن س ،یمذهب حنف در
 ستین دهیپوش یعاقل چیشود. بره یم گرانید تیبه جماعت موجب اذ یرفتن و رایشود، ز یجمعه از آن شخص م

 بد است. یبو تیاز اذ دتریمرگبار شد یسار یماریب تیه اذک
 

هللا  یصل امبریپ ۀ: "فرموددیگوی( میالتراث العرب اءی،ط. دار إح1/148" )یدر "عمدة القار یالحنف ینیحافظ الع امام
 نرفتن به جماعت است". یبرا یعذر زهایچ نی" صراحت دارد که همه اتهیب یف قعدیوسلم: "ول هیعل
 

، ط. دار الفکر( نقل کرده و 662-1/661الدر المختار" ) یدر کتاب "رد المحتار عل نیسخن را عالمه ابن عابد نیا
نند گردا دیاست که الزم است او را مق نیا شیشود معنا یمعذور دانسته م ریبا خوردن س نکهیدر ادامه افزوده است: "ا

 قت نماز."ک ویعذر، به نزد یاز رو ایبه خاطر خوردن آن به سهو 
 

نع مردم م تیدارند کناره گرفتن شان از مردم واجب است، تا از اذ یسار یماریب کهی: کسانندیگو یهمچنان احناف م
،ط. دار 6/۳8در "البحر الرائق" ) یحنف میشود، عالمه ابن نُج یریجلوگ گرانیمرض و ضرر به د تیشده و از سرا

را  یواجب است افراد یمعاون و ایاند که بر سلطان و  هنقل نمود انیشوایاز پ ی: "شماردیگو ی( میالکتاب اإلسالم
 ییشان مکان سکونت بسازد، وبر آنها یاز شهر برا رونیمردم خارج ساخته، در ب انیدارند از م یسیپ ایکه جذام 

 ."دیالمال مصرف نما تیکه نا توانند از ب
 

 بشیشود، اجر آن نص یفوت م یبه سبب عذر یاز وجمعه  اینظرند که هر کس نماز جماعت  نیفقها بر ا همچنان
 شود. یگردد و از فضل آن محروم نم یم
 

 دیبا یمرتبط با حفظ نفس و جان مردم چگونه موقف یایباشد، پس در قضا نیشدن ا ماریو ترس از ب یماریحکم ب اگر
ده ها  گرفته است وبه یرو به رو است که هزاران نفر قربان یو کشنده ا رداریبا وباء واگ کسری!، جهان میداشته باش
 نموده است...! وعیکشور ش

 

 نیا هنکیوباء به زعم ا نیاز خطر ا یتوکل به خدا، و چشم پوش رنامیبه ز قیحقا نیکردن به ا پشت
. بر خرد و اهانت به جان انسانها و مخالفت با معقول و منقول است دنیشائعه دشمنان باشد، خند

طر به خ و ست،یصورت خردمندانه ن چیبه ه دینما یبا آن چه که بال را دور م زیو ست تیانکار واقع
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علما است که در مقابل  یفعل بیباشد. بل از وجا یشعائر مجاز نم یانداختن مردم بمنظور برپائ
 .دیایچنان بزرگ شود که دارو و درمان کارگر ن یماریتا نشود ب ستند،یانتشار بال با

ربط و مسئول و اهل  یذ یدستگاه ها یها هیحفظ جان مردم، با التزام به توص یالزم برا اطاتیهمه احت دیبا یم
 یها هیگرفته شود، و به توص یو سار رداریمرض واگ نیبرخورد با ا یتخصص مانند داکتران وامثالهم در چگونگ

مورد الزم است و  نیکه مشورت با آنها در ا هستندآنها از اهل ذکر/علم  رایشود، ز یشان پابند یو معالجو یویوقا
 .-4۳النحل –خداوند مارا به رجوع به اهل ذکر/علم فرمان داده است: )فاسألوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمون( 

 

مردم به  کیدر مساجد و مجالس، و تحر ییجماعت و جمعه، و گردهما ینمازها ییبر برپا یو پافشار اصرار
 ت،یواقع از یدشمنان اسالم است: نا آگاه یغاتیکرونا جنگ تبل روسیعنوان که و نیبه ا صحی یها هیمخالفت به توص

شند به کو یدهند، آنان م یکار فراخوان م نیبد کهیانبه مشقت انداختن مردم، و بردن شان به لبه پرتگاه است، و کس
ا بدوش آنه تشیمسئول دیایمرض و هالکت ب نیبرسانند، و از آن رو هرچه بر سر شهروندان به سبب ا بیمردم آس

 است.
 

به شرک خوانده  کیدهد سخن زده آن عمل را نزد یرا به خدا نسبت م یکه بدون علم سخن یاسالم از کس عتیشر
وا الحق وأن تشرک ریبغ یالفواحش ماظهر منها و مابطن واإلثم والبغ ی: )قل إنما حرم ربدیفرمایاست، خداوند متعال م

 .-۳۳االعراف: -(لمونهللا ماال تع یبه سلطانا وأن تقولوا عل نزلیباهلل مالم 
 

 یاندازد، و با جهل خود و فتوا یکه مردم را در آزار و مشقت م یکس هیبرعل زیوسلم ن هیهللا عل یصل میکر ینب
ه مردم ک ینیاز متخصص ایرا بداند و  نیموقع رخصت در د نکهیشود، بدون ا یم شانیگمراه کننده اش سبب هالکت ا

 کنند بپرسد، دعا کرده است. یم ییو فالح و صالح شان است، رهنما ریآن چه در آن خ یرا بسو
 

اسالم نادرست  یو فرض ها ینیواجبات د ینام برگزار ریز یویو وقا یو صح یبهداشت یها هیبا توص مخالفت
 داشته و در رأس دیمهم تأک نیبه ا یشرع یاست. تمام فرض ها یمقاصد کل نیاز مهم تر یکیاست. چون حفظ نفس 

 کرده اند. حیحفظ آن ها تصر به یآسمان انیکه تمام اد یاتیقرار گرفته است. کل یپنجگانه ضرور اتیکل
 

 کانرا در مسدود نمودن دروازه م نیو خواست مسئول یتمام شهروندان افغانستان الزم است که دستورات طب یبرا
جماعت و  یروزها نمازها نیاست که در ا ازی. نرندیبپذ یو خدمات یاجتماع ،یمیتعل یمانند موسسه ها یعموم یها

 به حساب یجهان دیو تهد ریبه عنوان مرض جهانگ اکرون روسیمساجد را ببندند. و یجمعه را برگزار نکنند و درها
 ید دورکن یم دایانتقال پ یبه آسان گریشدن و دست دادن به همد کجایکشنده است و با  روسیو نیکه ا نی. از ادیآ یم

مقدم بر جلب  انیدفع مفسده و زاست:  نیچن یاز قواعد شرع یکیاست.  یو ضرور یجد ازیاز جماعت و تجمع ن
 انیالکردن مبت نهیو قرنط رداریواگ یها یماریاز امراض و ب هیاسالم وقا یقاعده فقه نیبر هم هیمصلحت است" با تک

 است. دهیرا مشروع گردان کجایدر  مارانیو جمع نشدن ب یویبه اجرائات وقا قیو تشو
 ایانپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

