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تصدير

ا .د نظـري حممد عــياد

األمني العام جملمع البحوث اإلسالمية

تقدمي

د .إهلام حممد شاهني

مساعد األمني العام جملمع البحوث اإلسالمية

لشؤون الواعظات

إعداد
جمموعة من واعظات األزهر الشريف
اإلخراج الفني

طارق األشهب

رسائل وتوصيات يف زمن الكورونا

ﭚﭛﭜﭝ
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تصدير
الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،والصالة والسالم عىل يىليد ا والنا ىلا
رينل اهلل ﷺ وع آله وصحبه والن وااه ،وبعد،،،
ح
فإن األزهر الشريف الؤيسة علمية عالمية ذات دعىلنة وريىلالةت رىلاريوح
ورةىلارة
قنالية والنارة ،وهن كذلك النبر الريادة النطنية ،وضمير األالة الذي يشعر بآاالها ويعبىلر
عن طمنراهتا ،ويدافع عن رقنقها ويعمل ع رنميتها ،كما أ ه صىلر الققافىلة العربيىلة
واإليالالية الرايو بتراثها العريق ،وإشىلعاعها النيىل ا األصىليل الممتىلد د الىلدا ل
والخارج الحل ًّيا وإقليم ًّيا ودول ًّيا ،ومل ات وهن قلعة الدين ورصن اللغىلة والصىلدر األالىلة
الذي يجمع بين التاريو العريق والناقع المشرف المزدهر ،ويمكن لنا أن قف ع هذا
كله وزيادة الن الل عالقاره المتعددة وصالره المتننعة وأدواره المختلفة رجاه قةايا
الناقع والشكالت األالة ومهنم النطن وأوجاع اإل سا ية ،و ير شاهد عىل ذلىلك دوره
وجهنده رجاه رلك المشكلة التا اجتارت العامل وأصابته بالقلق والفزع وأعنا (كنفيد
 )19أو فيروس كنرو ات ال ب ًقا لتنجيهات فةيلة النا ا اإلالام األكبر أ.د /أمحد ال يب
–ي ّلمه اهلل ورعاه ،-فقام األزهر بق اعارىله المختلفىلة بجهىلند التننعىلة لمناجهىلة هىلذه
المشكلة والعمل ع اإليهام د ر ّلها ينا الن الل الىلدعا المىلادي ،أو رخصىلي
المستشىلىلفيات أو رنجيىلىله المراكىلىلز البحقيىلىلة والمؤيسىلىلات العلميىلىلة لدرايىلىلة أبعىلىلاد هىلىلذا
فةال عن الفتاوى التا أيىلهمت د
الفيروس ورداعياره والبحث عن آليات لمناجهتهً ،
بث ال مأ ينة د قلنب الناس ،فيما يتعلق بأالنر دينها ود ياها.
ومل يقف الدور عند هذا الحدت فقد كا ت هناك الحمالت الدعنية التا هىلدفت إ
رصحيح األالنر ،وذلك الن الل بيان الخاطر الشائعات التىلا هتىلدف إ إثىلارة الناقىلع
2

فةال عن هذا فقد بهت إ ضىلرورة أ ىلذ العلىلا
اطئة ،وبث الرعب بين الناس ً

بآرا

عن أهله والمعرفة عىلن ذويهىلا ،الصىلدا ًقا لقنلىله رعىلا

ﱩﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﱨ (النحل  ،)43فةب ت بذلك عالقىلة النىلاس بخىلالقها الىلن ىلالل بيىلان
النجهة الشرعية رجاه بعض القةايا الدينية والمسىلائل الشىلرعية التىلا رىلاول الىلبعض
السىلتغال أو السىلتندً ا إ وجىلند فيىلروس كنرو ىلا،
ً
الخروج عليها والتهنين الىلن قىلدرها
ورأكيدً ا ع هذا الدور الريادي والمحنري مل رتنقف جهند األزهر عند هذا الحد ،بىلل
كا ت اإليهاالات المتننعة الن الل ق اعاره المختلفة فكان هذا الكتاب الذي صىلدر
عن واعظات األزهر الشريف بمتابعة دقيقة الىلن األ ىلت الفاضىللة أ.د /إلهىلام الحمىلد
شاهين –الساعد األالين العام لشؤون الناعظات وأيىلتاذ العقيىلدة والفلسىلفة د جاالعىلة
األزهر -عبرن فيه عن دورهن رجاه قةايا األالىلة والشىلكالت المجتمىلع وكشىلفن الىلن
الله عن أدوارهن الاليت قمن هبا د زالن كنرو ا البرزين دور الداعية إ اهلل –رعىلا -
والؤكدين ع دور المرأة رجاه وطنها بل وأالتها بل واإل سا ية مجعا  ،واشىلك أن هىلذه
الجهند التا قمن هبا رؤكد ع

أ الن يرى أن األزهر الشىلريف يهمىلل دور المىلرأة أو

يتغافل عنه بل يؤكد هذا اإلصدار ع أن األزهر بقيادة إالااله األكبر أ.د /أمحد ال يب –
ي ّلمه اهلل ورعاه -يعنا بالمرأة ويؤكد ع دورها ويقر بفةلها وينليها النفنر العنايىلةت
أل ه ين لق الن رديث رينل اهلل -ﷺ« -النسا شقائق الرجال» (ينن أبا داود).
والن هنا رأيت أمهية هذا الكتىلابت كن ىله أول كتىلاب يصىلدر عىلن واعظىلات األزهىلر
الشريف يرصد دورهن رجاه واردة الن أها قةايا الناقع ،فجزى اهلل هن ير الجزا .
و تا ًالا أقنل إن واعظات األزهر الشريف ىل وهن يقدالن هذه الصفحات المشرقة
المشرفة عن دورهن د زالن كنرو ا يؤكدن ع رقيقة دورهن ،كما يؤكدن عىل أنىلن
ِّ
غير قا عات بما قدالن ،وأنن ي محن إ رقديا المزيد ألبنا النطن واألالة واإل سىلا ية
مجعا .
3

واهلل أيىلىلأل أن يجعىلىلل هىلىلذا العمىلىلل د اليىلىلزان رسىلىلناهتن ،وأن ينفىلىلع هبىلىلن اإليىلىلالم
والمسلمين ،وجزى اهلل ًيرا األ ت الفاضلة أ.د /إلهىلام الحمىلد شىلاهين عىل القيىلام
بمتابعة هذا العمل واإلشراف عليه.
والسك الختام أزجيه إ فةيلة النا ا اإلالام األكبر أ.د /أمحد ال يب ،الذي يعىلند
الفةل إليه بعد اهلل –رعا  -د غرس هذه النبتة ال يبة التا بدأت رؤيت أكلها بإذن اهلل –
رعا  -ثا بفةله دعمه ورعايته وعنايته هبا.
فاهلل ايأل أن يجعل ذلك د اليزان رسناره وأن يرفع د العالمين قدره ،إ ه ويل ذلك
والقادر عليه.
وص اهلل ويلا وبارك ع ييد ا والنا ا الحمد وع آله وصحبه ويلا.

أ.د/نظير محمد عياد
األالين العام لمجمع البحنث اإليالالية
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تقديم
رمر البشرية بين الحين واآل ر ببعض المحن واابتال ات ،التا ركنن ع شىلكل
كنارث طبيعية أو رروب بشرية أو أالراض وأوبئة عالمية.
وألول الرة يمر جيلنا بأزالة وبائيىلة عالميىلة ربىلدأ الىلن الصىلين ورنتقىلل عبىلر السىلفر
والتررال إ كافة بالد العامل ورصىليبنا الجائحىلة د الصىلر (فيىلروس كنرو ىلا المسىلتجد
)COVID-19
وقد عرفنا الرينل الكريا باألوبئة وكيفية النقاية النهات فعن أياالة بىلن زيىلد--
قال قال رينل اهلل -ﷺَّ « -
َ
بقىلا
اهلل ِبه
جز
إن هذا النبا َ ِر ٌ
األالا قب َلكا ،و قىلد َ
َ
أهلك ُ
ح
ِ
رخر ُجىلنا النهىلا
ب أريا ًا ،فإذا و َق َع
النه د
األرض شا ٌ َ ،يجا ُ أريا ًا و َ
يذه ُ
بأرض فىلال ُ
ِ
ح
أرض فال رد لنها» (صحيح الجاالع)
رارا ،وإذا َيمعتُا ِبه د
ف ً
ولن أن البشرية ايتمعت لهذه النصىليحة الغاليىلة الىلن ريىلنل اهلل -ﷺ -الىلا ا تشىلر
النبا والا عا ت الن ويالره.
فقد بدأ وبا كنرو ا المستجد الن الن قة ووهان الصينية والنها ا تشر ليصل اآلاف
رتى اآلن رنل العامل.
وقد بدأ ظهنره د ديسمبر ٢٠19مت لذا يعرف ب كنفيد  ،19واايا اإل جليىلزي
للمرض الشتق كالتايل »CO« :مها أول ررفين الىلن كلمىلة كنرو ىلا « ،»CORONAأالىلا
ررفا الىل« »VIفهما اشتقاق ألول ررفين الن كلمة فيروس « ،»Virusورىلرف الىلىل «»D
هن أول ررف الن كلمة الرض باإل جليزية « ،»diseasوينضع ررف  nبدا الىلن new

د ا تصار المسمى بمعنى الستجد .فيروس كنرو ا المستجد (.)nCoV-2019
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وقديما رحدث كقير الن العلما عن األوبئة واألالراض ،وأ رجنا الكتب الخاصة
ً
هبا وأفردوا لها األبناب د الؤلفاهتا.
فأ رج لنا ابن رجر العسقالين(بذل الماعنن د فةل ال اعنن) والسىلينطا( الىلا
رواه الناعنن د أ بار ال اعنن )
ورحدث عنها د أبناب الن كتبها الغزايل وابىلن القىليا وابىلن الىلنردي والصىلفدي
وراج الدين السبكا.
الم َحدِّ ثنن د كتب السنة لما روي الن أراديث كقيرة ردل عىل اهتمىلام
كما رناولها ُ
النبا -ﷺ -بأالر ال اعنن و األوبئة واارتراز النهىلا فقىلد رناولهىلا البخىلاري د كتىلب
ال ب ،والقدر ،واآلذان ،وفةائل المدينة.
كما رناولها السلا د كتب السالم والحج واإلالارة ،وذكرها أبن داوود والترالىلذي
د كتاب الجنائز.
هذا بخالف الا ذكره األطبا والحكما أالقال الرازي وابىلن يىلينا وابىلن النفىلي

د

قديما.
كتب ال ب والحكمة ً
وقد رى الا كُتِب عن النبا لدى علما الدين أكقر الما كتب لىلدى علمىلا ال ىلبت
ذلك أن األوبئة رتعلق بالمجتمعات عاالة ،ورت لب فتاوى وردود ع األيىلئلة الفقهيىلة
لألالنر التعبدية ،وردود عن األيئلة القلبية العقدية واأل القية والمعاالالرية ،وإجابات
شافية عن األيئلة المتعلقة بالصحة البد ية والنفسيةت لىلذا كقىلر رنىلاول علمىلا الشىلريعة
والعقيدة والحديث لها أكقر الن علما ال ب واألدوية.
ود وقتنا المعاصر شط المتخصصنن د ال ب والصيدلة بنصائح للنىلاس صىلح ًّيا
وبد ًّيا وكيفية النقاية و اارتراز الن النبا  ،والعالجته رال اإلصابة به.
وكذلك شط علما الدين د النصح واإلرشاد الدينا وااجتماعا واأل القا بما
يحافظ ع الصحة البد ية والنفسية والرورية وااجتماعية ،لما ايتجد عليها الن أالنر
6

د الدين والد يا مل يعهدوها الن قبل.
وكا ت واعظات األزهر الشريف الن أوائل الصفنف التا رقىلدالت بمشىلاركات د
المجتمع لتخفيف المعا اة عن الناس عاالة وعن السيدات واألطفال اصة ،وذلك الن
الل المقاات والبنيىلترات والفيىلدينهات الدعنيىلة التىلا رقىلدم النصىلح واإلرشىلاد
و شرت ع ركن الناعظات ببنابة األزهر الشريف والمناقع والصفحات اإللكترو يىلة
المختلفة ،وكذلك الن الل إلقا الدروس الدينية الباشرة عبر بر ىلاالج زووم وزيللىلن،
ورسجيل صائح وأدعية عبر الفيدينهات والتسجيالت الصىلنرية ،والتىلا شىلرت عبىلر
صفحة الجمع البحنث اإليالالية وصفحة النعظ.
والتا هتدف إ التعاون الع المجتمع اجتياز المحنة ،وريسىلر لهىلا بشىلر طىلرق
المارية الشعائر الدينية دا ل البينت ،وربين لها أركىلام الصىلالة والصىلنم والصىلدقة
والعمل والعبادة البد ية والقلبية وكل الا يعين الناس ع اجتياز المحنة الن أالنر الىلدين
والد يا.
وإذا كان هناك الن إيجابيات لهذه األزالة فإن الن إيجابياهتا أنا أ رجىلت ال اقىلات
الكاالنة د فنس واعظات األزهر الشريف ،وأبرزت قىلدرهتن عىل يىلرعة اايىلتجابة
للتغيير والقدرة الفائقة ع رعلا ايتخدام النيائل والبراالج اإللكترو يىلة الحديقىلة الىلع
المهارة اابتكارية د وضع بدائل للخ ط الدعنية وجذب الجمهنر ببراالج والسابقات
رنايب الحال والمقىلام ورتناصىلل الىلع كىلل الفئىلات واألعمىلار الىلن كافىلة المسىلتنيات
والجنسيات.
كبيرا بأن يكتمىلل العمىلل بىلإ راج كتيىلب
ثا كان اهتمام واعظات األزهر الشريف ً
يسجل صائح للناس د زالن الكنرو ات فالكتب ها المصدر القابت والمتجدد د كىلل
زالان والكان ،اصة الع الا ايتجد علينا الن فتىلاوى فقهيىلة والسىلائل عقديىلة الىلن جىلرا
ا تشار فيروس كنرو ا المستجد ،والا ايتلزاله الن إجرا ات ارترازية أغلقت المسىلاجد
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والنعت الجمع والجماعات وصالة التراويح واألعياد وصالة الجنائز والصنم وغيرها
الن أالنر رتعلق باألريا والحفاظ ع رياهتا ،وررالة األالنات وكيفية التعاالل العهىلا.
فكان أن قاالت الناعظات بإ راج هذا الكتيب الذي رج ليناكب األرداث ويسىلجل
للتاريو هذه الفترة الصعبة التا الرت هبا البشرية عاالة والصر اصة.
وقد اقت فكرة الناعظات د التفاعل اإللكتروين الع الجمهنر د ظل أزالة ا تشار
فيروس كنرو ا المستجد ،وكذلك إ راج الكتيب ررريبا ورشجيعا الن األيتاذ الدكتنر
ظير عياد األالين العام لمجمع البحنث اإليالالية والذي كان وا يزال يتابع أعمىلالهن
بل ويحةر بين الحين واآل ر درويهن ع الزووم فجزاه اهلل عنا ير الجزا .
كما رجد الناعظات د أعمالهن الدعا الكاالل والعناية الدائمة الن فةىليلة اإلالىلام
األكبر فةيلة األيتاذ الدكتنر أمحد ال يب شيو األزهر الشريف رفظه اهلل ورعاه ويدد
ع طريق الحق

اه،

كل ذلك الا يشجع الناعظات ع بذل الزيد الن الجهد والشعنر بةخاالة وعظىلا
المسؤولية واألالا ة الملقاة ع عارقهن د الد يا واآل رة.
سأل اهلل العيل العظيا أن يحفظ البشرية ويحفظ الصر وأهلها الن النبا والبال
وأن رمر هذه المحنة بسالم .وأن يصيبنا بفةله ويغفر لنا ولنقرأ ولنردد العا قنل اهلل
رعا

ﱩ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱨ (ين

)1٠7

د .إلهام محمد شاهني
الساعد األالين العام لمجمع البحنث اإليالالية
لشؤون الناعظات
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املقدمة
ﭚﭛﭜﭝ
الحمد هلل الل يف الخبير ،المتصرف د اللكه بحكمة وردبير ،كاشف الةر ودافىلع
البلنى ،إ ه ورده ع الا حن فيه قدير ،والصالة والسىلالم عىل يىليد ا الحمىلد البشىلير
النذير ،وع آله وأصحابه والن ربعها بإرسان إ ينم الدين .وبعد،،،
فإ ه الن الن لق السئنليتنا الدعنية ،قدم لكا بعض الريائل واألركام التا رتعلىلق
بتلك النازلة التا عمت أرجا البالدت لتكنن عن ًا ع القبات د رلك المررلة،
ودليال يسترشد به كل ح
رائر يبغا الهداية إ المرور الن القل رلك األرنال بسالم-
ً
والسالم هنا العناه الرضا عن اهلل ،والرضا بقةا اهلل-ت رتا يكنن ال مئنًا ،إ رمحة اهلل
واثقا بقدرره العترفا بل فه د كل األرنال.
سأل اهلل رعا أن يرفع عنا هذا البال  ،وأا يعيده علينا ،وأن يغفىلر لنىلا زارنىلا ،وأن
ً
الصا لنجهه الكريا ،وأن ينفع به العباد د يائر الىلبالد ،إ ىله
القبنا
يجعل هذا العمل
ً
ويل ذلك والقادر عليه.

(واعظات األزهر الشريف)


9

حمتوى الكتيب

يتةمن عننا ين رئيسيين ،مها
أوال  :ساال ووصييا ومصجهه هالح وصسونا

ورتناول العناصر اآلرية
-1اإليمان بأن اابتال  -يره وشره -الن عند اهلل.
 -٢الحكمة الن اابتال .
-3ريالة لمن أصيب باابتال .
-4األ ذ بأيباب النقاية وارباع إجرا ات السالالة ،والنصائح ال بية.
-5الحجر الصحا َهدْ ٌي بنيت لي

إهدارا لكراالته.
عقابا للمصاب ،وا
ً
ً

-6اايتغالل األالقل للنقت د ظل رلك الجائحة.
-7التكافل المجتمعا ال لب شرعا.
-8إياكا و شر الشائعات.
-9كن نا عن ًا للجيش األبيض.
-1٠راجة األالة لتنبة عاالة.

ثا ًيا فتاوى رتعلق بجائحة كنرو ا
عبارة عن الفتاوى الصىلادرة عىلن الصىلفحتين الريىلمتين لمركىلز األزهىلر العىلالما
للفتنى اإلليكترو ية ،والجمع البحنث اإليالالية ،المتعلقة بتلك الجائحة.
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أولًا :رسائل وتوصيات ملواجهة
جائحة كورونا

11

اإلميان بأن االبتالء (خريه وشره) من عند اهلل

بداية ا بد وأن عرف الا هن اابتال ؟
اابتال هن ااالتحان واا تبار الن اهلل ¸ لعبادهت كا يعرف العبد هىلل جىلح د
ذلك اا تبار أم ا؟.
أيةا بالخير ،فاهلل ¸ كما يبتيل عبىلاده بالشىلر
وهذا اا تبار كما يكنن بالشر يكنن ً
يبتليها بالخير ،بل إن اابتال بالخير لهن أ

ر وأقسى الن اابتال بالشرت ألن اابتال

بالخير قد ُيلها اإل سان و ُينسيه ،فقد ا ينتبه بأ ه ابتال الن اهلل ¸ يختبره أيشكر ويصبر
أم ا؟.
قال رعا

ﱩﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱨ (الفجر .)16-15فهذه اآلية
ربين أن اابتال كما يكنن باإلكرام واإل عام يكنن أيةا بالحرالان أو الةيق د الرزق،
فمعنى قنله ﱩ ﯗ ﯘ ﯙ ﱨ أي ضيق عليه د الرزق.

وقال رعا ﱩ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﱨ (األنبياء.)35:
أي ختبركا بالمصائب رارة وبالنعا أ رى ،فننظر الن يشىلكر والىلن يكفىلر ،والىلن
يصبر والن يقنط ،قال ابن عباس بتليكا بالشىلدة والر ىلا والصىلحة والسىلقا والغنىلى
والهىلىلدَ ى والةىلىلالل (رفسىلىلير ابىلىلن
والفقىلىلر ،والحىلىلالل والحىلىلرام وال اعىلىلة والمعصىلىليةُ ،
كقير .)34٢/5
ِ
اك ِألَر ح
ِ
ىلد إِ َّا
ويقنل النبا -ﷺَ « -ع َج ًبا ألَ ْال ِر ا ْل ُم ْؤال ِن إِ َّن َأ ْال َر ُه ُك َّلىل ُه َ ْي ٌىلر َو َلىل ْي َ َذ َ َ
ان َ ْي ًرا َل ُه َوإِ ْن َأ َص َاب ْت ُه َض َّرا ُ َص َب َر َف َك َ
ا ْل ُم ْؤالِ ِن إِ ْن َأ َص َاب ْت ُه َي َّرا ُ َش َك َر َف َك َ
ان َ ْي ًرا َل ُه» (رواه
السلا).
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يىلر لىله ،والشىلكر
فالحديث ينضح لنا أن المؤالن إذا ابتُيل بخير فشكر كان ذلىلك ٌ
الحقيقا إ ما يكنن الن جن

الا ابتُيل به المسلا الن ير ،فلي

الشكر باللسىلان فقىلطت

بل يكنن بالفعل أيةات كإ راجه الصدقة للفقير والمحتاج وغيره ،فيكنن بذلك إ سىلا ً ا
شاكرا.
والن ابتيل بشر -الن ق

الال أو الىلرض أو فقىلد ولىلد -فعليىله بالصىلبر واهلل رعىلا

ييجازيه بالقناب العظيا ع العا ارىله الىلرارة الصىلبر ،قىلال رعىلا

ﱩﰒﰓﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﱨ (الزالر .)1٠
أجر عظيا عند اهلل –رعا  ،-فالجاالع بينهما المعا اة.
ً
وكال الن الصابر والشاكر له ٌ
وهناك الن يفسر ابتال اهلل ¸ عباده بالشر بسبب عصيانات إا أن هذا التفسير غير
صىلىلحيحت ألن اهلل ¸ قىلىلدّ ر لىلىلبعض عبىلىلاده بالمنزلىلىلة العاليىلىلة د الجنىلىلة ،إا أن أعمىلىلالها
الصالحة ا رنصلها إليهات فيبتليها اهلل ¸ كا رررفع درجتها د الجنة ،وينىلالنن رلىلك
المنزلة التا قدرها اهلل ¸ لها ،وهذا الن كمال رمحته رعا بعباده ول فه هبا.
قال النبا -ﷺ« :-إِ َّن ا ْل َع ْبدَ إِ َذا َي َب َق ْت َل ُه الِ َن ال َّل ِه َالن ِْز َل ٌةَ ،ل ْا َي ْب ُل ْغ َها بِ َع َملِ ِه ْابت ََال ُه ال َّل ُه
فِا َج َس ِد ِهَ ،أ ْو فِا َالال ِ ِهَ ،أ ْو فِا َو َل ِد ِه» َق َال َأ ُبن َد ُاو َد َزا َد ْاب ُن ُ َف ْي حل « ُث َّا َص َّب َر ُه َع َلى َذل ِ َك -
ُث َّا ا َّر َف َقا َ -رتَّى ُي ْبلِ َغ ُه ا ْل َمن ِْز َل َة ا َّلتِا َي َب َق ْت َل ُه الِ َن ال َّل ِه َر َعا َلى» ( رواه أبن داود).
واهلل  -¸-كما يبتيل العاصا يبتيل الصالح الن عبادهت بل كلما زاد اإل سىلان إيما ىلا
قربا الن اهللت ازداد بال ً رتى يلقى اهلل بال ذ ب أو
وص ُلح راله وازداد ً
فاابتال أالر القىلدر الىلن قبىلل اهلل ¸ د األرضت لتمحىلي

يئة.

البشىلر ،ريىلث جعىلل

يبحا ه الد يا دار ابتال وا تقال ،ا دار ايتقرار وايتمرار ،وجعل اآل ىلرة دار الجىلزا
والحساب ،فاهلل يأ ذ ليع ا ،ويبتيل ليجزي ،فاقتةت ركمته -رعا  -أن يكىلنن بىلين
عباده صراع الستمر الن آدم  -’-إ أن يرث اهلل األرض والىلن عليهىلا ،صىلراع بىلين
الخير والشر ،بين العدل والظلا ،بين األ ذ والع ا  ،فقدر اهلل رعا أن يتقلب اإل سان
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د هذه الد يا الا بين بال و عمة الا بين فر ورزن ،الا بين صحة والرض ،والا بين غنىلى
وفقر ،قال رعىلا

ﱩﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﱨ (البقرة .)155
وا يكاد اإل سان يخلن راله الن إردى هذه األرنالت قال رعا

ﱩﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﱨ آل عمران . 14٠
واابتال لي

اصا بالمسلا فقط ،بل هن الن طبيعة الد يا فلن مل يكن هناك ابىلتال
ً

شنق لآل رة.
لما كان هناك ْ
قيل لإلالام أمحد ابن رنبل التى يجد العبد الرارة؟ قال عنىلد أول قىلدم ي ؤهىلا د
الجنة( .المقصد األرشد.)398/٢
فالكل د هذه الد يا البت رتى األ بيا  ،بل ها أشد الناس بىلال ً كمىلا قىلال ريىلنلنا
الكريا-ﷺ« -إِ َّن الِ ْن َأ َشدِّ الن ِ
َّاس َب َال ً ْاألَ ْ بِ َيا َ ُ ،ث َّا ا َّل ِذي َن َي ُلن َُه ْاُ ،ث َّا ا َّل ِذي َن َي ُلن َُه ْاُ ،ث َّا
ا َّل ِذي َن َي ُلن َُه ْا»(رواه أمحد)
فلن ظر ا د ييرهات لعرفنا كا كا ت رياهتا الليئة باابتال ات.
فهذا أينب  -’-الكث ثماين عشرة ينة ُالبت ً بالمرض و َف ْقد المال والنلد،
فصبر ع هذا البال ودعا ربه ¸ ،فايتجاب له وأبدله ًيرا ،قال رعا ﱩ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﱨ (األ بيا .)84-83
فكا الن الريض الينم ُيبت بمرض فيجزع وا يصبر؟!!
القياال ِ
ِ
ِ ِ
َعن جابِ حرَ ،--ق َال َق َال ري ُ ِ
ىلة ِرىلي َن
نل ال َّله -ﷺَ « -ي َن ُّد َأ ْه ُل ال َعاف َيىلة َي ْ
ْ َ
ىلن َم َ َ
َ ُ
ِ
ِ
الم َق ِ
ىلار ِ
يض» (يىلنن
اب َل ْن َأ َّن ُج ُلن َد ُه ْا كَا ْ
ُي ْع َ ى َأ ْه ُل ال َب َال ال َّق َن َ
َت ُق ِر َض ْت فا الىلدُّ ْ َيا بِ َ
الترالذي).
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احلكمة من االبتالء

إن زول البال بالعباد إ ما هن ِ
لح َكا والعان ربا يىلة ،فىلاهلل ¸ ا يصىلنع لعبىلاده إا
األصلح واألفلح.
فهذه ريالة الن اهلل –رعا  -للعامل أمجع كىلا يىلنقظها الىلن غفلىلتها ،ويسىلنقها إ
طريقه المستقيا ويرجعنا عما ها فيه الن ا حرافىلات والخالفىلات وارركىلاب للىلذ نب
والمعاصا ،ويعندوا إليه اضعين اشعين ُالسارعين بالصالحات وررك المنكىلرات،
البادرين بالتنبة إليه رعا .

رسالة ملن أصيب بالبالء
أيها المبت
قال رعا

ا رحزن !!! فاهلل ¸ إذا أرب عبدً ا ُي ِصب النه ،فمن رضا فله الرضا.

ﱩ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﱨ (القمر .)49

 -فإذا ابتليت بشا

شرات عليك أن ركنن ع يقين رام بأن الا أصىلابك
ًيرا كان أم ً

إ ما هن ابتال الن عند اهلل ،وا ظر إ قدر اهلل لك باابتال ظرة
رضا ورسليا بقةا اهلل وقدره ،فإذا ظر اهلل إ قلبىلكت يىلراه الشىلر ًقا اللي ًئىلا بالرضىلا
بقةائه رعا وقدره د السرا والةرا .
ُذكِر أن اإلالام الشافعا كان الاشي ًا فاذا برجل يسبقه يناجا ربه ويقنل يىلا رب هىلل
أ ت راض عنا؟ فقال الشافعا يا رجل وهل أ ت راض عن اهلل رتىلى يرضىلا عنىلك؟
قال الرجل كيف أرضى عن ربا وأ ا أرمنى رضاه؟ قال:
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إذا كان يرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن اهلل.
ً
االتقاا
فنض أالرك لخالقك وايتقبل البال بقنلك إ ا هلل وإ ا إليه راجعننت
 ِّلقنله رعا

ﱩ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱨ

(البقرة  ،)156أي إ ا هلل ،حن هلل وجناررنا هلل ،وا ملك أ فسنا رقا فهن القنا
يبحا ه ،وهن األعلا بما يصلحنا فنحن راجعنن إليه.
وبقنل دعا النبا-ﷺ« -اللها أجرين د الصيبتا وا لفنا يرا النها».
 أن رحسن الظن بربك أ ه ييفرج عنك بال ك ،وأن رنشغل بىله رعىلا وا رنشىلغلبالبال  ،وأن رتنجه إليه يبحا ه بال اعات والدعا برفع الا زل بك الن بال  ،ولتعلا أن
دائما يخط اهلل رعا وغةبه ع عبده ،بل قد ركىلنن الحبىلة الىلن اهلل -
العقنبة ا رعنا ً
ِ
ِ
كَ ،--عن ري ِ ِ
¸ -لهت فعن َأ َ ِ ب ِن الال ِ ح
ىلع
نل ال َّله -ﷺَ ،-أ َّ ُه َق َال «ع َظ ُا ا ْل َج َىلزا َال َ
َ ْ
ْ َ ُ
ْ َ
ِع َظ ِا ا ْلب َال ِ  ،وإِ َّن ال َّله إِ َذا َأرب َقنالا ابت ََال ُهاَ ،فمن ر ِضا َف َله الر َضىلا ،والىلن ي ِ
ىلخ َط َف َلىل ُه
َ
َ
َ
َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َ ُ ِّ
َ َّ ْ ً ْ
الس ْخ ُط» (ينن الترالذي).
ُّ
فاهلل لن يبتليك ليهلكك وا ليعذبك ،ولكن ليهذبك ويرفع درجتك .
 أن رسأل اهلل العافية والستر وا ريأس وا رعجز الن رمحة اهلل فاهلل ل يف وررىليابعباده ،فأبشر ورفا ل بالخير ،فالنبا -ﷺ -الع أ ه كان أشد الناس بىلال ىلىلىل كمىلا علىلا
البتسما.
التفائال ا ُيرى إا
ً
دائما
ً
ذلك الن ييرره ىلىل إا أ ه كان ً
فابتال اهلل لنا بالمصائب إ ما ها الصائب ررفعنا ورقربنا إليه رعا  ،الصىلائب ررفىلع
الن القاالنا د الجنة ،فاهلل  -جل وعال -يسنقنا إليه بتدبير ركيا يربينا د الد يا ويكرالنىلا
د اآل رة ،فعظىلا الجىلزا الىلن عظىلا الىلبال  ،قىلال رعىلا

ﱩﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﱨ لقمان . ٢٠
 عليك بالصبر واارتساب لتنال األجر والمنزلة الرفيعىلة د الجنىلة ،قىلال رعىلاﱩﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﱨ الزالر  ، 1٠فلتأ ذ باأليباب ،وا يغىلب
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ح
راض عن اهلل ،ولتعلا أن النصر الىلع الصىلبر وأن
عنك أبدً ا أن قةا اهلل كله ير ،وأ ك
الفرج الع الكرب وأن الع العسر يسرا.
 يارع بالتنبة واللجن إ اهلل بكقرة اايتغفار.قال رعا

ﱩﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﱨ
والنبا-ﷺ-قال « َال ْن َل ِز َم ِاا ْيتِ ْغ َف َارَ ،ج َع َل ال َّل ُه َل ُه الِ ْن ك ُِّل ِض ح
ىليق َال ْخ َر ًجىلاَ ،والِىل ْن
ِ
ِ
ب» (رواه أبن داود).
ك ُِّل َه ٍّا َف َر ًجاَ ،و َر َز َق ُه ال ْن َر ْي ُث َا َي ْحتَس ُ
فاايتغفار يبب لنزول الرمحة وزوال البال  ،فنحن د أ َال ّ الحاجة إليه بالليل
والنهار ترتى نال الغفرره رعا ورضاه ورنبته علينا بزوال البال  ،قال اهلل رعا

ﱩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱨ
(األ فال .)33
 -أكقىلىلر الىلىلن الىلىلدعا  ،قىلىلال رعىلىلا

ﱩ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱨ

أيةىلىلىلا ﱩ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱨ
(غىلىلىلافر  ،)6٠وقىلىلىلال ً
(النمل  .)6٢فلتكقر الن اإللحا د الدعا فاهلل يبحا ه ا يرد الن دعاه وا يخيب الىلن
رجاه،
وعليك بدعا النبا-ﷺ -اللها رمحتك أرجن فال ركلنا إ فسىلا طرفىلة عىلين)،
وبدعا ذي الننن ا إله إا أ ت يبحا ك إين كنت الن الظالمين.
ىلىل عليك بالصدقة ،فها الن أها الا يدفع عنك البال رتى قبل وقنعه ،فىلاهلل رعىلا
يرفع عنا الكقير الن اابتال ات بسبب الصدقات  ،ففيها النافع كقيرة ا يحصىليها إا هىلن
جل شأ ه.
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األخذ بأسباب الوقاية واتباع إجراءات السالمة،
والنصائح الطبية.

اعلا أن األ ذ باأليباب ا يتناىف الع اإليمان بالقةا والقدرت بل هن الىلن صىلميا
اإليمان.
شرعا أالر به اهلل ورينله ،ويأثا راركىله ا الىلن بىلاب أن
فاأل ذ باأليباب واجب
ّ
األيباب الؤثرة بذاهتا ،بل الن باب طاعة أالر اهلل –رعا -ت ألن هذه األيباب النقائية ا
يحصل الشفا إا هبا د العادة.
أالر ا ´ أن أ ذ رذر ا الن كل الا يمكن أن ُيلحق بنا الةرر ويهلكنات فقال رعا

ﱩ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱨ ( ،النسا .)71

أيةىلىلا أا لقىلىلا بأيىلىلدينا إ التهلكىلىلةت فقىلىلال رعىلىلا
و أالر ىلىلا ً

ﱩﮤﮥﮦﮧ

ﮨﱨ (البقرة .)195
وقال-ﷺ« -ا عدوى وا طيرة وا هاالة وا صفر ،وفر الن المجذوم كمىلا رفىلر
الن األيد»( ،أ رجه البخاري).
فعلينا األ ذ بأيباب النقاية والسالالة الصحية المتبعة الن الجهىلات المعنيىلة ،الىلن
عدم الخروج الن المنزل إا للةرورة القصنى ،وعدم اا ىلتال والمصىلافحة باليىلد،
وايتعمال الم هر والكماالة ،وغسل اليدين بايتمرار ،واربىلاع اإلرشىلادات والنصىلائح
ال بية بشكل عام ،والحجر للمصابين أو المشتبه بإصابتهات فهىلذا الىلن بىلاب اإلرسىلان
الىلىلذي أالىلىلر اهلل بىلىله د قنلىلىله رعىلىلا

ﱩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﱨ( ،البقرة .)195
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و حن بفةل اهلل أالة قال عنها رينل اهلل-ﷺ« -إن أالتا يدعنن ينم القياالة غىلرا
الحجلين الن آثار النضن »( ،رواه البخاري) .فالنظافة يمة المسلا ،فلن يعاين بإذن اهلل
الن الحرص ع النظافة ،ينا كا ت للبدن أو القنب أو المكىلان أو ال عىلام أو اآل يىلةت
ررصا ع يالالة الجميع.
ً
فاأل ذ باأليباب يكنن باارتيا للنجاة الن هذا الفيروس ،والتنكل عىل اهلل د
الحماية الن اإلصابة النه.
فخذ باأليباب وكأنا كل شا  ،ورنكل ع اهلل وكأنا ليست بشا .
وع كل إ حسان أن يحب أل يه الا يحب لنفسه ،وأن يزيل الةرر عىلن فسىله وا
يلحق الةرر بغيرهت بحيث إذا اشتبه بنفسه فعليه أن يعزل فسه بنفسه رتى ا يةر الىلن
رنلهت فالنبا  -ﷺ  -قال «ا ضرر وا ضرار»( ،أ رجه اإلالام أمحد).

احلجر الصحي منهج نبوي؛ ليس عقابًا للمصاب ،وال إهدارًا لكرامته

إ ما هن رحديد لحرية اا تقال بين األصحا ت رتى ا رنتشىلر العىلدوى بىلين النىلاس
ويتفاقا األالرت فإن الن القاصد الشريعة رفظ النف .
فال رتةجر أ ا المصاب ،واصبر وارتسب أن لك القل أجىلر الشىلهيدت فقىلد قىلال
ِ
ِ ِ ِ
_ﷺ_ «ف َل ْي َ الِ ْن َر ُج حل َي َق ُع ال َّ ا ُع ُ
ىلا َأ َّىل ُه َا
ننَ ،ف َي ْم ُك ُث فا َب ْيتىله َصىلابِ ًرا ُال ْحتَسىل ًبا َي ْع َل ُ
الش ِه ِ
ِ
اهلل َل ُه إِ َّا ك َ
َان َل ُه الِ ْق ُل َأ ْج ِر َّ
يد» أ رجه اإلالام أمحد.
ُيصي ُب ُه إِ َّا َالا َكت َ
َب ُ
وكفاك شر ًفا أ ك االتقلت ألالر اهلل رعا وأالر رينله الكريا-ﷺ-الىلذي قىلال «ا
ُي ِ
صح»( ،رواه البخاري)-.وا رىلن
نر َد َّن ُال ْم ِر ٌض ع ُال ٍّ
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أن النبىلا-ﷺ-رنصىلر هىلن

وأصحابه د شعب أبا طالب ثالث يننات ،رتى أصاهبا الجنع فكا نا يأكلنن أوراق
الشجر .فكلما رألمت الىلن الحجىلر أو أصىلبت بااكتئىلاب رىلذكر ربيبىلك النبىلا-ﷺ-
وأصحابه.
ايتقمر وقت رجرك د إ جاز الامل رست ع إ جازه وقت أن كنت الشغن ًا بعملىلك
وبيتك وأوادك ،فإ ه يمكنك أن رحفظ ولن يىلنرة الىلن كتىلاب اهلل –رعىلا  -الىلع فهىلا
العا يها ،أو رتعلا ييرة النبا-ﷺ ،-أو أي شا مل يتسنى لك إ جاز ه الن قبىلل .واعلىلا
أن َالا َأ َص َاب َك َل ْا َي ُك ْن ل ِ ُي ْخ ِ َئ َكَ ،و َأ َّن َالا َأ ْ َ َأ َك
َل ْا َي ُك ْن ل ِ ُي ِصي َب َكت كما أ بر ا بذلك النبا-ﷺ(-ينن أبا داود).

ن

االستغالل األمثل للوقت يف ظل هذه األزمة
(جائحة كورونا)

اعلا أن كل الحنة ركمن د طياهتا النحة الن اهلل  -جل وعال -ا يعيها إا الن كىلان
الؤالنًا ف نًا قري ًبا الن اهلل ¸ ،فإ ه يعلا أن قةا ربه كله ير ،كيىلف ا؟! والنبىلا-ﷺ-
ِ
اك ِألَر ح
ِ
ىلؤالِ ِن إِ ْن
ىلد إِ َّا ا ْل ُم ْ
هن الن قال « َع َج ًبا ألَ ْال ِر ا ْل ُم ْؤال ِن إِ َّن َأ ْال َىلر ُه ُك َّلىل ُه َ ْي ٌىلر َو َلىل ْي َ َذ َ َ
ان َ ْي ًرا َل ُه َوإِ ْن َأ َص َاب ْت ُه َض َّرا ُ َص َب َر َف َك َ
َأ َص َاب ْت ُه َي َّرا ُ َش َك َر َف َك َ
ان َ ْي ًرا َل ُه»( ،رواه السلا).
ففا ظل هذه الجائحة ،أ عا اهلل علينا بنعمة النقت التا أ بر النبا -ﷺ-أنا الىلن
النعا التا يةيعها كقير الن الناس د غير فائدةت فقال-ﷺ « -عمتان الغبنن فيهما كقير
الن الناس الصحة والفراغ»( ،رواه البخاري).
غفل كقير النا قدر عمة الصحة وقت أن كنا الشغنلنن بأعمالنىلا ،ولمىلا وقىلع هىلذا
كنزا ثمينًا يسأل اهلل رعا أن يديا عليه رلك النعمة.
البال أدرك كل النا أ ه يمتلك ً
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واآلن أ ت اآلن أالاالك عمة الفراغ ،فاررص ع ايتقمار رلك النعمة ،واعلىلا أن
وقتك جز النك ،فىلإن ضىليعته دون فائىلدة ضىلاع جىلز الىلن عمىلرك هبىلا ً لىلن رسىلت يع
ايترجاعه أبدً ا.
فالنبا-ﷺ-أ بر ا أن العبد السئنل أالام اهلل –رعا  -عىلن عمىلره فيمىلا أفنىلاهت لىلذا
َشىل َب َاب َك َق ْب َىلل
مخسا قبل مخىل
أوصا ا باغتنام النقت قبل ضياعه ،فقال-ﷺ« -اغتنا ً
َه َرالِ َكَ ،و ِص َّحت ََك َق ْب َل َي َق ِم َكَ ،و ِغن َ
َاك َق ْب َل َف ْق ِر َكَ ،و َف َرا َغ َك َق ْب َل ُش ْغلِ َكَ ،و َر َيارِ َك َق ْب َىلل
َال ْنرِ َك» (رواه النسائا).
فعلينا أن بادر بايتقمار أوقارنا د إ جاز الا قد أمهلناه أو قصر ا د أدا ه الن قبل.
أالاالنا النقت لكقير الن أعمال البر.
إن كان أبناك ع قيد الحياة ،وكنت قد قصرت د أدا واجبك حنمها الىلن البىلرظرا لةيق وقتك الن قبىلل ،فبىلادر بتلىلك الفرصىلة للجلىلنس رحىلت قىلداليهما ،ورلبيىلة
ً
ِ
ْىلف» ،قِ َ
يىلل َالىل ْن؟ َيىلا
ىلا َأ ُ
ْفُ ،ث َّا َر ِغ َا َأ ُ
رغباهتمات فالنبا-ﷺ-قال « َر ِغ َا َأ ُ
ْفُ ،ث َّا َرغ َ
َر ُي َ
نل اهللِ َق َال « َال ْن َأ ْد َر َك َأ َب َن ْي ِه ِعنْدَ ا ْلكِ َب ِرَ ،أ َردَ ُه َما َأ ْو كِ َل ْي ِه َما َف َل ْا َيدْ ُ ِل ا ْل َجنَّىل َة»(رواه
السلا).
أصبح لديك النقت أيها األب وأيتها األم ألن رجلسا الىلع أبنائكمىلا وقتًىلا أطىلنل،فها د راجة للع ف وااهتمام ،والتنجيه واإلرشاد ،والعرفة الىلا يحتىلاجنن إليىله الىلن
رقنيا للسلنك ،ورصحيح للمفاهيا.
أصبحت هناك فرصة لكل الن الزوجين أن يتقرب كل النهما إ اآل ىلر ،فىلالكقيرىلادرا ،فهىلا هىلا فرصىلة
الن الزوجات كا ت رشكن الن عدم رناجد الزوج د المنزل إا ً
لكا رعيد ورجدد الند والحب بينهما ،وبالتأكيد يتنعك

رلك المشىلاعر عىل األبنىلا ت

الما يقنى الن الترابط األيرى فيما بينها.
أصبح لديك الفرصة للسؤال عن األقارب ،وااطمئنىلان عىل أرىلنالها ،فرصىلة21

لصلة األررام التا الن الممكن أن ركنن قد ا ق عت بسبب الشاكل أو الشاغل الحيىلاة،
كما أن هذا هن النقت المنايب لتقىلديا المسىلاعدات والنقىلنف إ جىلنارها إذا كىلان
فيها الن يحتاج إ عنن أو الناياة أو الساعدة.
فرصة ألن يتدبر النارد النا كالم اهلل-رعا -ت فالقرآن غىلذا القلىلنب واألروا .فكما أن األبدان لها غذا فالقلنب أيةا لها غذا  ،وغذاؤها القرآن ،فقا اآلن وا فىلض
الغبار عن الصحفك واقرأ رتى رررنى النه ،وايمع لقنل الشاطبا د التنه
وأغنى غنا ح واهبا التفةال
وإن كتاب اهلل أ وثق شافع
و ير جلي

ا يمل رديقه

وررداده يزداد فيه رجمال

اجعل لنفسك وردا الن القرآن ولن صفحة واردة رتى رنال به اآلالىلال ،وايىلتكمل
ررلة غذا رورك وعقلك بالعلا والم العة ،فاشغل فسك بالم العة والقرا ةت رتى
رنمى طاقتك الفكرية والرورية .فالقرا ة رجعىلل النىلك شخصىلا قنيىلا قىلادرا عىل رىلل
المشكالت .
اقرأ د الفقه و السيرة و العلنم وىف الققافات المختلفة ،يافر عبر الكتب لكل بىلالد
العامل ،التع عقلك وفكرك بالعلا ،فالعلا له الالئكة النكلة رحف صاربها بأجنحتهىلا إ
السماوات.
فرصة و حن د ظالل هذا الشهر الكريا ،شهر رالةان ،شهر القرآن ،أن نفيه رقه
كما ينبغا ،فما الن رجة رتى يةيع الن بين أيدينا ،اررص ع أن ركنن الن عتقا هذا
الشهر الن النار ،وأن ركنن الن المقبنلين.
ح ِ
ىلال َر ُي ُ
ف َع ْن َأبِا ُه َر ْي َر َةَ - -ق َال َق َ
ىلنل اهللِ -ﷺ« -إِ َذا ك َ
ىله ِر
َىلان َأ َّو ُل َل ْي َلىلة الىل ْن َش ْ
ِ
ان ص ِّفدَ ِ
الش َياطِي ُنَ ،والر َد ُة ِ
اب الن ِ
ت َّ
ىلاب،
ىلا ُي ْفىلت َْح الن َْهىلا َب ٌ
الج ِّنَ ،و ُغ ِّل َق ْت َأ ْب َن ُ
َر َال َة َ ُ
َّارَ ،ف َل ْ
ََ
الخي ِر َأ ْقبِ ْل ،ويا ب ِ
ِ
ح
ِ
ِ
ِ
ىلاغ َا
ابَ ،و ُينَادي ُالنَاد َيا َباغ َا َ ْ
الجنَّةَ ،ف َل ْا ُي ْغ َل ْق الن َْها َب ٌ
اب َ
َو ُفت َِّح ْت َأ ْب َن ُ
ََ َ
الش ِّر َأ ْق ِص ْرَ ،ول ِ َّل ِه ُع َت َقا ُ الِ َن الن ِ
َّارَ ،و َذ َ
َّ
لك ك ُُّل َل ْي َل حة» (أ رجه الترالذي).
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فرصة لكل وارد النا أن يقف وقفة رأاللية يعيد فيها ررريىلب ريارىله وإصىلال فسىله
بداية الن عالقته الع القه ،فيتنب رنبة صادقة صن إن كىلان الىلن المقصىلرين ىف رىلق
المن  -´-بعدم أدا العبادات ،أو التقصير د أدائها ،أو كان الن المقصرين د شىلكر
اهلل يبحا ه ع إ عااله عليه وع كل البشرية بالعديىلد الىلن الفةىلائل والىلنعا ،فيتحىلرك
لسا ه بحمد اهلل وشكره والقنا عليه يبحا ه بما هن أهله ،فالبد أن يسىلتغل فتىلرة فراغىله
بالتقرب الن اهلل بكقير الن العبادات الن صالة وصيام وصدقة ودعا وقرا ة قرآن وذكىلر
ورسبيح ،فيجمع شتات فسه التا غرقت د ا شغاات الحياة.

التكافل اجملتمعي يف ظل تلك اجلائحة مطلب شرعي

ابد أن يكنن كل النا د عنن أ يه المسلا أو غير المسلات رنمية لىلرو المناطنىلة
فهناك الكقير الن المتةررين الن رنلنا بسبب هذه الظروف.
و حن د ظالل شهر كريا ،شهر الجند والع ا  ،يكشف الناس فيىله عىلن المعىلاين
ال يبة الن رقديا للمساعدات ،وإف ار للصىلائمين ،فىلالكقير النىلا يحىلرص عىل إ ىلراج
الصدقات د هذا الشهر الكريا رنيعة عىل الفقىلرا والمحتىلاجين ،لنيىلل ثىلناب مجيىلع
أعمال البر وال اعة الن صالة وصيام وزكاة.
هذا هن النقت الىلذى ابىلد أن رتكىلارف فيىله مجيىلع الفئىلات ىف كىلل الكىلان لتقىلديا
المساعدة لمن يحتاجها الن باب المؤا اة والمؤازرة والمناياة واإلرسان وبذل المال
ورنفير ارتياجاهتا الينالية الن الأكل والشرب واللب

وغير ذلك ودائما الا تذكر أن كل

الا أكرالنا اهلل به الن عا هن فةل الن اهلل يبحا ه علينا ،فيجب أن كىلنن الىلن المع ىلين
الباذلين .
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عن عبداهلل بن عمر -رضى اهلل عنهما -قال قال رينل اهلل ( ﷺ) «القل المؤالنين
د رنادها وررامحها ورعاطفها القل الجسد النارد إذا اشتكى النه عةن رداعى له يائر
الجسد بالسهر والحمى» (رواه السلا)  ،واهلل يبحا ه دائما الا يكنن د عنن العبد الذي
يعىلاون أ ىلاه قىلىلال ريىلنل اهلل -ﷺ ...« -واهلل د عىلنن العبىلىلد الىلا دام العبىلد د عىلىلنن
أ يه( »....رواه السلا)
ىلب ْاألَ ْعم ِ
َّاس إِ َلى ال َّل ِه َأ ْ َف ُع ُه ْا لِلن ِ
ب الن ِ
ىلال إِ َلىلى
َّىلاسَ ،و َأ َر ُّ
والنبا  -ﷺ-قال « َأ َر ُّ
َ
ِ
ف َعنْ ُه ك ُْر َب ًةَ ،أ ْو َر ْق ِةا َعنْىل ُه َد ْينًىلاَ ،أ ْو َر ْ ُىلر ُد َعنْىل ُه
ور ُردْ ِ ُل ُه َع َلى ُال ْسلِ حاَ ،أ ْو َر ْك ِش ُ
ال َّله ُي ُر ٌ
جن ًعا ،و َلئِن َأال ِشا الع َأخح لِا فِا راج حة َأرب إِ َلا الِىلن َأ ْن َأ ْعتَكِ َ ِ
ىلذا ا ْلمس ِ
ىلج ِد
ْ
َ َ
ُ
ىلف فىلا َه َ َ ْ
َ َ َ ُّ َّ
َ ْ ْ
َش ْهرا -فِا الس ِ
ج ِد ا ْل َم ِدين َِةَ ،-و َال ْن ك َّ
َف َغ َة َب ُه َيت ََر ال َّل ُه َع ْن َر َر ُهَ ،و َال ْن َك َظ َا َغ ْي َظ ُه َو َل ْن َشا َ
َ ْ
ً
يه فِىلا راج ح
أل ال َّله َق ْلبه رجا ينم ا ْل ِقياال ِة ،والن ال َشى الع َأ ِ ِ
ِ
ىلة َرتَّىلى
َ َ
َ َ
َأ ْن ُي ْمة َي ُه َأ ْال َةا ُهت َال َ َ ُ َ ُ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ُي َق ِّبت ََها َل ُه َث َّب َت ال َّل ُه َقدَ َال ُه َي ْن َم َر ُز ُ
ول ْاألَ ْقدَ ا ُم» (رواه ال براين د المعجا).
وقد رض النبا -ﷺ-عيل التكافل بقنله « َال ْن ك َ
َان َال َع ُه َف ْة ُل َظ ْه حرَ ،ف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َلى
َان َله َف ْة ٌل الِن َز ح
ادَ ،ف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َلى َال ْن َا َزا َد َل ُه» (رواه السلا).
ْ
َال ْن َا َظ ْه َر َل ُهَ ،و َال ْن ك َ ُ
ولذا الد النبا صيل اهلل عليه ويلا صنيع األشعريين وركافلها فيما بينها ررغيبىلا
لالقتدا هبا  ،فقال «إِ َّن ْاألَ ْش َع ِر ِّيي َن إِ َذا َأ ْر َال ُلنا فِا ا ْل َغ ْز ِوَ ،أ ْو َق َّل َط َعا ُم ِع َيال ِ ِه ْا بِا ْل َم ِدين َِة،
ار حد ،بِالس ِ ِ
ار حدُ ،ثا ا ْقتَسمنه بينَها فِا إِ َا ح و ِ
بو ِ
ِ
جمعنا الا ك َ ِ
ىلا
َ
َان عنْدَ ُه ْا فا َث ْن ح َ
ىلن َّيةَ ،ف ُه ْ
َّ
َّ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ
َ َ ُ َ
الِنِّا َو َأ َا الِن ُْه ْا»(التفق عليه).
وأزالة وبا كنرو ا رستنجب النا ضرورة التكىلارف والتعىلاونت ريىلث إ ىله ا جىلاة
ألرد دون أردت فال ريق النريد للنجاة هن أن نجن مجيعا.
ولنىلىلدع اايىلىلتغالل وا تهىلىلاز فرصىلىلة راجىلىلة النىلىلاس إ بعىلىلض السىلىللع أو األدويىلىلة
بارتكارها أو رفع يعرها عليهات فهذا لي

فةال عن كن ه الحر ًالات لما فيه الىلن
الرغنبا ً
ً

رةييق ع الناس.
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أيةا علينا أن بث األالل والتفاؤل بين الناس ،و تعاون و تناصىلح فيمىلا بيننىلا عىل
ً
رحقيق العنى التكارف والتكافل فيما بيننا ،فنحن أرنج الا كنن اآلن ألن يشىلد بعةىلنا
ع أيدي بعضت رتى يدفع اهلل عنا هذا البال  ،ويكشف عنا مجي ًعا الةر ،ورعند الحيىلاة
كما كا ت إ طبيعتها ،و عند حن بعد هذه
المحنة أفةل الما كنات رتى كنن الن الرابحين بعد هذا البال .

إياكم ونشر الشائعات
قال المن ربارك ورعا د كتابه الكىلريا ﱩ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱨ (الحجىلىلرات )6
فهذه اآلية الكريمة ردعن ا أن تقبت و تأكد الن األ بار المنقنلة إلينىلا والمتداولىلة بىلين
صحيحا
الناست رتى ا يتررب ع ذلك شر الكذب وررويع اآلالنين ،وقد يكنن الخبر
ً
وصادقا لكن ليست هناك الصلحة د شره.
بىلرا يشىلاركه عىل الناقىلع
ىلىل فلينظر كل وارد النا الا يقنله لسا ه أو ركتبه يىلده ،أو ً
التناصل ااجتماعا ،فقد قال النبا -ﷺ -لمعاذ بن جبل « َثكِ َلت َْك ُأ ُّال َك َيا ُال َعا ُذ َو َه ْل
يكِب النَّاس َع َلى وج ِ
نه ِه ْا فِا الن ِ
َّار ،إِ َّا َر َصائِدُ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْا؟»
ُ ُ
َ
ُ ُّ
(ينن ابن الاجة)
أيةىلا «المسىللا الىلن يىللا المسىللمنن الىلن لسىلا ه ويىلده» (رواه البخىلاري
وقال ً
والسلا).
ىلىل فالمسلا الأالنر الن اهلل ورينله-ﷺ -أن يحفظ لسا ه الن الخنض د أعىلراض
والنها عن كقرة الكالم فيما ا يعرفه ،قال رعا
الناس،
ٌّ
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ﱩﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﱨ (النسا  ،)83فهذه اآلية الكريمة إ كار ع الن يبادر ويسارع بنشر
األ بار قبل التحقق النها ،فيفشيها وينشرها بين الناس ،وقد ا يكنن لها صحة( .رفسير
ابن كقير  ،)3٢٢/٢فيتررب ع ذلك إلحاق الةرر بالغير.
فعن أبا هريرة  -عن النبا  -ﷺ-قال « َك َفى بِا ْل َم ْر ِ ك َِذ ًبا َأ ْن ُي َحىلدِّ َ
ث بِ ُك ِّىلل َالىلا
َي ِم َع» (رواه السلا).
ىلىل إن ير قنة الشعنب يكمن د رمايكها ورراب ها ودرض الشائعات ،فالشائعات
ها يبب رراجع الشعنب واألالات لذا أالر ا اهلل-رعا  -بالتقبت والتبين لكل الا يقال.
ىلىل وذكر علما النف

أن الشائعة قد رندي بحياة الشخ

صارب اإلشاعة والشاركها قارل لأل ف

ورةعف الناعته ،وكىلأن

التا يبث فيها رلك اإلشاعات.

فهناك شائعات كلها كذب وافترا ع اهلل-رعا  -كمن ادعى أن فيىلروس كنرو ىلا
القال ،أو ُي َذك َِّر الناس باهلل-د زعمىله هىلن-
الذكنر د ينرة المدثر ،ا لشا ح إا ليشتهر ً
ح
بنييلة ا أياس لها الن الصحة ،وا جرفت الناس لفه وبدأت رنشىلر رلىلك الشىلائعة،
ولكن بفةل اهلل –رعا  -رج علماؤ ا األجال ليكىلذبنا رلىلك الشىلائعة ويدرةىلنها
رتى ا دثرت ،وربين كذب أولئك الجهال.
فلنحرص كل الحرص ع أا كنن العاول هدم والحاريك فتنة وشائعات.
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كونوا عونًا للجيش األبيض
د النقت الذي رتذالر فيه أ ت وغيرك الن الكقك د المنزل بال عمل ،هنىلاك جنىلند
رقيقينن يجاهدون د يارة النبا  ،يقةنن العظا وقتها الع المصابين الن جرا رلىلك
الجائحة التا عمت أرجا البالد ،يناصلنن الليل بالنهار إل قاذ الناس الن هىلذا النبىلا ،
رياهتا العرضة للخ ر ،إا أنىلا صىلاالدون ا يتةىلجرون وا يتىلذالرون ،ثىلابتنن عىل
عهدها وقسمها الذي أقسمنه فنر رخرجها أن يؤدوا ريالتها ع أكمل وجه ،يقفنن
د الصف األول د الناجهة هذا النبا  ،بالرغا الن وفاة بعض الىلنها ،وإصىلابة آ ىلرينت
إا أنا مل يتراجعنا عن أدا رلك الريالة .فجزاها اهلل عنا ًيرا.
فعلينا أن حمد اهلل جل وعال أن يخر لنا الن ي َب ِّصر ا بحقيقة هذا الفيروس ،ويمد ا
الن وقت آل ر باإلرشادات والتعليمات النقائية للحماية النه.
فما علينا إا أن خصها بالدعا د صلنارنا ،و عمل ع الشد الن أزرها ،فهىلا د
أشد الحاجة لذلك ،وأن لتزم بالتعليمات واإلرشادات التا يقنالنن بالتنجيه هبىلا الىلن
ح
وقت آل ر..
سأل اللها لها المعن ة وجزيل القناب.
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حاجة األمة لتوبة عامة

وأ يرا .....علينا أن بادر بالتنبة إ اهلل ،والتةرع إليه يبحا ه كا يرفع عنىلا هىلذا
البال ويزيل هذه الغمة .فما زل بال إا بذ ب ،والا رفع إا بالتنبة.
هل رتخيل أن الكنن يتغير الن أجل رائب؟!!!
عا .إذا كا ت التنبة عاالة للجميع رجلب لنا رضا اهلل ورمحاره وبركاره.
لما صدق قارل المائة ف
ىلىل ّ

التنبة وا لق إ اهللت رغ ّيرت الن أجله العامل األرض،

وأريل اهلل الن أجله الالئكة رأ ذ بيده إ الجنة.
ومل ا!! فقد راب وصدق ورجع إ ربه بعدالا رل ّبث بمعصىلية القتىلل وهىلا أعظىلا
ح
عاص طالما رىلاب إ اهلل رعىلا
العصية قد يرركبها العبد ،لكن رمحة اهلل وايعة أالام كل
رنبىلىلة صىلىلنرة وأقلىلىلع عىلىلن ذ بىلىله ،قىلىلال اهلل رعىلىلا

ﱩ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﱨ

(األعراف .)156
ىل وإليكا قصة الن أعجب القص

لما النع الم ر عىلن بنىلا إيىلرائيل وايتسىلقى

النيى ربه ودعاه أن ينىلزل الم ىلر رتىلى ا رمىلنت الحينا ىلات أو رتلىلف المزروعىلات
ويهلك الناس مجيعات قال اهلل له يا النيى إن الن بين القنم رجىلل يعصىلينا ولىلن ينىلزل
الم ر رتى يخرج هذا الرجل العاصا ،وهنىلا د ّقىلت طبىلنل التنبىلة قلىلب هىلذا الرجىلل
العاصا وفجأة بدأ الم ر ينزل والناس رك ِّبر ،والنيى يتعجب ويناجا ربه يا رب زل
الم ر ومل يخرج العاصا!! فقال اهلل يا النيى راب العاصا  ،فقال يا رب أ برين عنىله
فقال يا النيى يترره وهن يعصينا أفأفةحه بعد الىلا رىلاب؟! ( .التىلنابين ابىلن قداالىلة
ص.)55
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فسبحان اهلل الرمحن الرريا أ زل الخير ورفىلع الىلبال بتنبىلة العاصىلا ،بىلل زاده اهلل
ورفةل عليه بأن يتره ومل يفةحه.
ّ
ىلىل فلنتشبه بالنبا -ﷺ -بكقرة التنبة واايتغفارُ ،فرغا أ ه -ﷺ -قد غفر اهلل لىله
الا رقدم الن ذ به والا رأ ر إا أ ه ىلىل ﷺىلىل كان كقير التنبة واايتغفار فكان يتنب إ اهلل
ويستغفره د الينم أكقر الن يبعين الرة ،ود رواية الائة الرة.
ىلىل فلنُعلنها رنبة عاالة الن الىلذ نب والمعاصىلا التىلا علمهىلا والتىلا فيىلت علينىلا
و تةرع إليه يبحا ه بالدعا  ،فالدعا يال المؤالن الذي ا ينكسر وا يخيب ،
قال رعا

ﱩ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱨ (غافر .)6٠

دعنه يبحا ه دون اللل أو ككل أو يأس ،فالدعا كما قىلال النبىلا-ﷺ -والىلبال
يتناجهان ،فيدفع الدعا البال إذا كان الن قلنب صابرة صادقة الؤالنة ا رمل وا ركل،
فاللها ارمحنا وارفع عنا هذا النبا برمحتك ول فك وجندك وكرالك اللها آالين.
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ثانيا :فتاوى تتعلق جبائحة
كورونا
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ثانيا  :فتاوى وتعلق بجالح وصسونا

ماحكم صالة من على مالبسه وبدنه مواد كحولية؟

يجنز وضع المناد الكحنلية أو إضافتها إ غيرها ووضىلعها عىل القيىلاب والبىلدن
والصالة هبات يىلنا أكا ىلت للت هيىلر أو النقايىلة الىلن العىلدوى الفيرويىلية أو البكتيريىلة
و حنمها ،ريث ّ
إن هذه المناد طاهرة وليست جسة وكننىلا عىل أصىلل ال هىلارة وأن
الصالة رصح الع وجندها د المالب

أو ع جلد اإل سان أو فراش الصىلالة ورىلنائط

المساجد و حن ذلك ا عالقة له بايتخداالهات فها رستخدم فيما رصىللح لىله وا يةىلر
بصحة اإل سان .وجناز ايتخداالها كم هر للجلند والقياب ا يعنىلا جىلناز شىلرهبا إن
كا ت هبا اصية اإليكار ولن بشرب الكقير النهىلا فىلإن أيىلكر كقيرهىلا فقليلهىلا رىلرامت
ويبقى ركا الت هير هبا ع أصل الجناز.
وبنا ع ذلكت فإن وضع الكحنل كمادة ال هىلرة د رالىلة اارتىلراز الىلن ا تشىلار
األوبئة أو التداوي هبا ا الا ع النه شىلرع ًا وا رىلرج الىلن وضىلعه عىل القيىلاب أو البىلدن
والصالة به صحيحة ...هذا واهلل رعا أع وأعلا.
الجمع_البحنث_اإليالالية

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل
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هل تصح صالة اجلمعة خلف التلفاز أو املذياع؟

اشتر الفقها لصحة اقتدا المأالنم باإلالام د الجمعىلة والجماعىلاتت اارصىلال
المكا ى بأن يكنن كل النهما د الكان وارد ،وعليه فال رصح صىلالة الجمعىلة بنايىل ة
التلفاز أو المذياع أو عبر ويائل اارصاات الحديقة ،والن فعل ذلك فصىلالره باطلىلةت
وذلك ا تفا اارصال بين اإلالام والمأالنم الذى اشترطه الفقها لصحة ااقتدا  .واهلل
رعا أع وأعلا.
الجمع البحنث اإليالالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماحكم صالة الرجل مع زوجته بنية صالة اجلماعة؟

صالة الجماعة يحصل ثناهبا للرجل إذا ص ّلى إالاال ًا برجل وارد أو زوجته فأقلهىلا
اثنان فأكقر و ُرص

لفه .فقد روى أبىلن النيىلى أن النبىلا  - ‘ -قىلال «ااثنىلان فمىلا

فنفقهما مجاعة» رواه ابن الاجه
وأ ّم النبا ُ - ‘ -رذيفة الرة ،وابن السعند الرة ،وابن عباس الرة.
ىلىل ولن َأ ّم الرجل زوجته أدرك فةيلة الجماعىلة وإن أ ّم صىلبي ًا جىلاز د الت ىلنع ،ألن
النبا َ - ‘ -أ ّم ابن عباس وهن صبى.
واهلل رعا أع وأعلا.
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الصالة على من تويف بسبب فريوس كورونا
ودُفن خارج البالد

الن المتفق عليه أن صالة الجنازة فرض كفاية إذا قام به الىلبعض يىلقط اإلثىلا عىلن
الباقين ،وإذا مل ينجد ينى السلا وارد رعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثا بتركىله،
وإن مل يقا أرد الن المسلمين هبا أثمنا مجيع ًا.
وصالة الغائب ع الميت الراجح فيها أنا الشروعة ال لق ًا أي ينا ص عليىله د
البلد الذى الات فيه أو مل ُي َّ
صل عليه ،والدليل ع ذلىلك صىلالة الريىلنل  -‘-عىل
النجاشا.
واهلل رعا أع وأعلا
الجمع البحنث اإليالالية
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ماحكم اجلمع بني الصالتني ملن كان خارج املنزل وخيشى فوات
الفريضة بسبب غلق املساجد خوفاً من انتشار الوباء؟

الحمىلىلد هلل والصىلىلالة والسىلىلالم عىلىل ريىلىلنل اهلل -ﷺ-وبعىلىلد فمىلىلع صىلىلدور قىلىلرار
الجمع والجماعات د المساجد الؤقت ًا لما قد يخشىلى
السل ات المختصة بتعليق إقاالة ُ
الن ا تشار النبا والةرر بصحة الناس أو جلب األيقام واألالراض بسىلبب ااجتمىلاع
والتالرا د أدائهات قد يتررب ع ذلك عدم رمكين المسلا الىلن أدا الصىلالة د وقتهىلا
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بسبب إغالق المساجد إذا كان ارج النزله ،ويخشى رأ ر عندره فيخرج وقتهىلات فهنىلا
يجنز للمسلا أن يجمع بين الصالرين فيما يجنز فيه الجمع الن الصلنات فيجمع بىلين
رقديما أو رأ ًيرات وبين المغرب والعشا رقديم ًا أو رأ ير ًا.
الظهر والعصر
ً
ولكن بشر عدم رم ّكنه الن أدا الصالة د وقتها و شية فنات وقتهات وذلك بنىلا ً
ع الا أجازه بعض الفقها الن مجع الصالة بدون يفرت وذلك للحاجىلة أو العىلذر رفعىل ًا
للحرج والمشقة ،الستدلين ع ذلك بمىلا رواه البخىلاري عىلن ابىلن عبىلاس _رضىلى اهلل
عنهما _قال «صليت الع رينل اهلل _ﷺ_ثما ّي ًا مجيع ًا ،ويبع ًا مجيعىل ًا» فقىلد قىلال بعىلض
الفقها إ ه كان هناك وبا (أي الرض عام) فشق ع المسلمينت فجمع هبا _ﷺ_.
وبما رواه السلا عن عبد اهلل ابىلن عبىلاس _رضىلى اهلل عنهمىلا _قىلال "مجىلع النبىلا
_ﷺ_بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشا الن غيىلر ىلنف وا ال ىلر" قىلال ابىلن
عباس (أراد أا يحرج أالته) .واهلل رعا أع وأعلا.

ماحكم اجلمع بني الصلوات لألطباء خالل مواجهتهم لوباء كورونا؟

أفاد الجمع البحنث اإليالالية ّ
أن األطبا د هذه اآلو ة العصيبة التا رمر هبا البالد
_د الناجهة فيروس كنرو ا المستجد _ربما يفنهتا إدراك الصالة ع وقتهىلات وذلىلك
بسىلىلبب ا شىلىلغالها لفتىلىلرات طنيلىلىلة ألدا واجبىلىلاهتا ،أو اررىلىلدائها لأللبسىلىلة المحكمىلىلة
ررج ًا د زعها ،وقد يكنن هبا الا علق بالدالا وغيره.
والمعقمة الما قد يجدون العه َ
ولفت البحنث اإليالالية إ ّ
أن الصىلالة ا رسىلقط عىل اإل سىلان بىلأي رىلال الىلن
األرنال رتى د فترات الرضه ،فر ّ

الشرع الحنيىلف لمىلن كا ىلت رالتىله هكىلذا أن

يجمع بين الصلنات التا يجنز فيها الجمع الن غير قصر ،فيجمع بين الظهر والعصىلر،
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والمغرب والعشا  ،إالا رقديم ًا أو رأ ير ًا بما يتنايب الع ظروف عمله ،والحاات التا
يتابعها ،وذلك التى علا األطبا أو الساعدوها بخروج النقت قبل فراغها الىلن القيىلام
بناجباهتات وذلك رفاظ ًا ع الصالة وإعماا لحديث ابن عباس الىلذى رواه السىللا د
صحيحه أن رينل اهلل _ص اهلل عليه ويلا _مجع الصالة الىلن غيىلر الىلرض وا يىلفرت
قالنا والاذا أراد بذلك؟ قال أراد أا يحرج أالته ،ولي

هناك ررج أكبر الما فيه هؤا

األطبا والساعدوها .واهلل أعلا
الجمع_البحنث_اإليالالية
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ماحكم صالة اجلمعة أو اجلماعات خارج املسجد يف ظل قرار اإلغالق
املؤقت للمساجد؟
الحمد هلل والصالة والسالم ع رينل اهلل ‘ وبعد
ّ
إن المقصد العام الن رشريع أركام الشريعة هن رحقيق الصىلالح العبىلاد د العاجىلل
واآلجل الع ًا.
وإذا كان رةنر الجمع والجماعات الن شىلعائر اإليىلالم الظىلاهرة ،فىلإن رحقيىلق
الصالح الناس ودفع المفايد عىلنها أيىلاس إريىلال الريىلل ورشىلريع األركىلام التىلا
ُأريلنا هبا الما يعنى أنا القدالة عىل رلىلك الشىلعائر ،فبىلرغا كىلنن الجمعىلة فرضىل ًا الىلن
الفروض وصالة الجماعة ينة الؤكدة ع القنل الراجح إا أن هناك أعذار ًا رمنىلع الىلن
رةنرمها دفع ًا للةرر الناشىل عىلن التجمىلع عىلن قىلرب د الكىلان وارىلدت والىلن هىلذه
األعذار (المرض)
فقد روى السلا بسنده عن عمرو بن ّ
الشريد ،عن أبيه ،قال كان د وفد ثقيف رجل
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الجزوم فأريل إليه النبا _‘_ «إ ا قد بايعناك فارجع» ،وروى البخاري عن رىلديث
أبى هريرة _رضى اهلل عنه_ قنله _‘_ «ا ينردن ُالمرض ع ُالصح».
فإذا الا قرر ويل األالر

نرة رجمع الناس د الكان وارد ينا كان ذلك المساجد

أو غيرها ،وأن هذا التجمع يزيد الن ا تشار الڤيروست فمنعها الن هذا التجمىلعت وكىلان
ذلك بنا ُ ع رنصيات أهل العلا د هذا الشأنت فإ ه يجب ع الجميىلع االتىلزام هبىلذا
الحظر وعدم التجمع رتى ولن كان ذلك لصالة الجمعة والجماعات ،فهىلذا رع يىلل أو
رعليق الؤقت ولي
لقنله رعا

ً
االتقاا
فرض ًا ألالر دائات وهن البنى ع رنصيات أهل الشأن والذكر

ﱩ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱨ النحل (.) 43

فال يحل ألرد الخالفة هذا القرار ينا كان ذلىلك بحةىلنر عىلدد قليىلل إ دا ىلل
المسجد وإغالقه عليها ثا يصلنن الجمعة أو الجماعاتت أو الصالة أالام المسجدت أو
الصالة د السارات أو ع أيىل ح البنايىلاتت وذلىلك لمىلا يىلبق الىلن أراديىلث بنيىلةت
وللقناعد الفقهية اآلرية
الةرر يزالت ا ضرر وا ضرارت رصرف اإلالام ع الرعية النن بالمصلحةت ودر
المفايد القدم ع جلب المصالحت وإذا رعارضت الفسدران روعىلا أعظمهمىلا ضىلررا
بارركاب أ فهما.
وقد اشتر الحنفية شروط ًا لصحة صالة الجمعىلة يمكىلن اايىلتفادة النهىلا د هىلذا
الشأن فاشترطنا اإلذن العام.
وع ذلك فإذا أصدرت السل ات المختصة قرار ًا باإلغالق المؤقىلت للمسىلاجد
فال رجنز الخالفة هذا القرار در ً ا للمفايد المترربة ع المخالفة .هذا واهلل رعا أعىل
وأعلا.
الجمع البحنث اإليالالية
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل
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ماحكم الصالة بالكمامة؟

ارفق الفقها ع جناز وضع غ ا عىل النجىله للرجىلل والمىلرأة د الصىلالة عنىلد
الحاجة لذلك ،وهن الا ُيعرف شرع ًا بالتلقا أو اللقام ،وهن يتر الفا واأل ف د الصالة،
والكماالة التا يةعها الناس نف ا تشار النبا أو ا تقال العدوى وغيرها الن األيباب
الداعية لها ،وعليه فالصالة جائزة بالكماالة .واهلل أعلا.
الجمع_البحنث_اإليالالية
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

يلجأ بعض السا ئقني لزيادة األجرة حبجة قلة عدد الركاب
ملا متر به البالد من تأجيل للمدارس وقلة حركة العمل
فما احلكم؟
ّ
إن ايتغالل راجات الناس وقت األزالات أل ذ أالنالها ررام شىلر ًعا ويىلد ل د
ىلىلاق أكىلىلل أالىلىلنال النىلىلاس بالباطىلىللت قىلىلال رعىلىلا

ﱩﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﱨ وقال الرينل _‘_«ا يحىلل الىلال االىلرس السىللا إا
ب يب ف

النه» رواه أمحد

والن صنر اايتغالل المنها عنه شر ًعا الا يقنم به بعض السائقين بفرض زيادة د
قيمة األجرة عن التعريفة المحددة الن الجهات المختصةت والن يفعىلل ذلىلك فهىلن آثىلا
يتعرض لمقل هىلذا اايىلتغالل
شرع ًات وينا كان النقل للركاب أو للبةاعة ،وع الن ّ
إبالغ الجهات المختصة الن باب اإليجابية المأالنر هبا شرع ًا.
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هل يكفي يف التحية إلقاء السالم؟ وما حكم جتنب
املصافحة باأليدى يف هذه اآلونة؟

ّ
إن رحية اإليالم ها السالم والسالم د أصله هن قنل المسلا لمىلن يقابلىله (السىلالم
عليكا ورمحة اهلل وبركاره) فإلقا السالم القنيل له فةل عظيا لقنلىله رعىلا ﱩﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﱨ الننر آية 61
والتحية بصيغة السالم شرعها اهلل النذ أبينا آدم الرور ًا باأل بيا رتىلى يىليد ا الحمىلد
_ص اهلل عليىله ويىللا _قىلال رعىلا

ﱩﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﱨ الذاريات آية (٢4ت)٢5
ورحية أهىلل الجنىلة هىلا السىلالم لقنلىله رعىلا
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﱨ ين

ﱩﭹﭺﭻﭼ

.

ىلىل وإن كا ت المصافحة باأليدي ينة بنية والن رمام التحية ويب ًبا لتساقط الذ نب
السلم ْين يلتقيان فيتصىلافحان إا
والغفرهتا ،وزيادة المندة والمحبة لقنله _‘_«الا الن
َ
ُغفر لهما قبل أن يتفرقا» أ رجه أبن داوود.
إا أ ّه ينبغا ااقتصار ع إلقا التحيىلة القنليىلة هىلذه األيىلام د ظىلل ا تشىلار يىلروس
كنرو ا المستجد (كنفيد  )19وررك التصافح باأليدي إلالكا ية ا تقال العدوى عىلن طريىلق
التالال

والمصافحة إذ أن در المفايد القدم ع جلب المصالح كما هن القرر د قناعىلد

الفقه اإليالالا األغر قال رينل اهلل « - ‘ -ا ضرر وا ضرار» أ رجه الحاكا.
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية.
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ما حكم اجتماع الناس للتكبري والدعاء يف هذه اآلونة؟

«ا يجنز ذلك ،والدعا إليه النكرةت وارباع إرشادات النقاية واجب شرعا يىلأثا
الخالفه»
إن الدعا الن ّ
أجل الا يتقرب به العبد إ ربه يىلبحا هت واإللحىلا عىل اهلل بىله الىلن
أعظا أيباب رفع البال ت ورفريج الهمنم قال رعا

ﱩﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﱨ غافر آية  6٠وقال رينل اهلل ‘ «الدعا هن العبادة» رواه الترالذي.
ولكن الع القنل بايتحباب الدعا وقت رلنل البال ت فإ ه ابد الن االتزام بآدابىله
وضناب ه والتا النها عدم رفع الصنت والصيا بىله لقنلىله رعىلا ﱩ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﱨ األعراف آية .55
ىلىلىلىل أالىلىلا بخصىلىلنص ااجتمىلىلاع للىلىلدعا عنىلىلد الننازل(كنبىلىلا كنرو ىلىلا) فمىلىلع أصىلىلل
الشروعيته إا ّ
أن دفع الةرر ورفظ النف

القدم عليه فقد قةىلى _‘_ أ ىله «ا ضىلرر

وا ضرار» ابن الاجهت
وقد ثبت بيقين ّ
أن التجمعات _د هذه اآلو ة _ ها أكبر السبب للعدوىت وا تشار
شرعا ،لىلئال يسىلاها
المرض لذا كا ت الدعنة إليها جريمة النكرة وكان رجنبها واجب
ّ
المر د ا تشار المرض فيأثا بذلك أشد اإلثا.
وبنا ً ع ذلك فيجب ع الجميىلع ضىلرورة التىلزام البيىلنتت وعىلدم الخىلروج إا
للةرورة ويصبر ويحتسب الستبشر ًا أ ه بذلك له أجر الشهيد وإن مل يمت بالنبا لقنلىله
_‘_«لي

صابرا الحتس ًبا يعلا أ ه ا يصيبه إا
الن رجل يقع ال اعنن فيمكث د بيته
ً

الا كتب اهلل له إا كان له القل أجر الشهيد» أ رجه أمحد.
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وعليه فيحرم الخالفة اإلرشىلادات ال بيىلة والتعليمىلات النقائيىلة التىلا رصىلدر عىلن
لمناطِن الةرر والهالك.
الهيئات المختصةت لما د ذلك الن رعريض النف والغير َ
هذا واهلل رعا أع وأعلا.
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية

ما هي صيغة األذان وقت منع الصالة يف املساجد
منعً ا من انتشار الوباء؟

يجنز للمؤذن أن يقنل د أذا ه (أا صلنا د ررالكات أا صلنا د بيىلنركا) بىلدا
الن قنله (را ع الصالة ،را ع الفال ) _د رال ىلزل بالمسىللمين د أرض عىلذر
عام النعها الن النفند إ الصالة د المساجد ،كما هن الحىلال هىلذه األيىلام الىلن ىلنف
ضرر يروس كنرو ا المستجد (كنفيد  )19لما للتجمعات الن
ا تشاره فحفظ النف

نرة شديدة رسىلبب

القصد الن القاصد الشريعةت ولتكن صيغة األذان كاآليت

اهلل أكبر اهلل أكبر

اهلل أكبر اهلل أكبر

أشهد أن ا إله إا اهلل

أشهد أن ا إله إا اهلل

أشهد أن الحمدا رينل اهلل

أشهد أن الحمدا رينل اهلل

أا صلنا د بينركا

أا صلنا د ررالكا

اهلل أكبر اهلل أكبر

ا إله إا اهلل

وقد جا د السنة الا يدل ع جناز الصالة د البيىلنت وقىلت رصىلنل المشىلقة أو
رن ُّقع الةرر الن وبا أو ال ر أو ورل أو شدة برد أو ريح الع ايتبدال أللفاظ األذان كما
هن البين ،ويدل ع ذلك أن النبا _‘_ كان يىلأالر المىلؤذن إذا كا ىلت ليلىلة ذات بىلرد
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وال ر أن يقنل «أا صلنا د الررال» رواه البخاري
واهلل رعا أع وأعلا
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية

ماحكم إخراج الزكاة قبل متام احلول
(أي تعجيل إخراج الزكاة
نظراً للظروف الراهنة ملساعدة احملتاجني)؟
يجنز رعجيل إ راج الزكاة قبل رمام رنلها للمصلحة ،والتناف

د كفالة الفقىلرا

والمحتاجين عمل صالح جزاؤه الغفرة اهلل _عز وجىلل _والجنىلة فقىلد جعىلل اإليىلالم
يعا العبد د راجة أ يه أو الن ااعتكاف د المسجد النبىلني الشىلريف _شىلرفه اهلل
وأدام ذكره_ شهر ًا فقال _ﷺ_ «ألن أالشى الع أخح د راجة أرب إ الن أن أعتكف د
هذا المسجد_ يعنا السجد المدينة _شهر ًا» أ رجه ال براين.
كما أو كفالة الفقرا وأصحاب الحاجات والةعفا النزلة عظيمىلة ﱩ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﱨ يبأ آية ( )39وقال _‘_ «المسلا أ ن المسلا ،ا يظلمىله
وا يسلمه ،والن كان د راجة أ يه ،كان اهلل د راجته ،والن فرج عن السلا كربىلة الىلن
كرب الد يا ،فرج اهلل عنه هبا كربة الن كرب ينم القياالة ،والن يتر السلما يىلتره اهلل يىلنم
القياالة» التفق عليه.
وا شك أن البادرات التناف

د الخير التا رشهدها الصر اآلن لتكشف عن أصالة

العدن الشعب المصري العظيا ،ووعيه ،وكرم أهله د ظل الا رشىلهده الىلبالد الىلن أزالىلة
اض رت كقير ًا الن أرباب األير إ المكنث د بيىلنهتا ورىلرك أعمىلالها ،رفاظىل ًا عىل
يالالتها ويىلالالة أيىلرها .والخيىلر هىلن أفةىلل الىلا يتنىلاف
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النىلاس فيىله ﱩ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﱨ (الم ففين  )٢6أل ه رناف

د رضا اهلل وجنته.

لذا يجنز رعجيل إ راج الزكاة قبل رمام رنلها لهذا الغرض الجليل بغيىلر كراهىلة،
بل إ ه الن التفقه ورسن التصرف ،لِما زل بالفقرا الن راجة عاجلة ،ولما ّ
رل بالناس
الن ازلة ويدل ع ذلك أن (العباس بن عبد الم لىلب يىلأل النبىلا  - ‘ -د رعجيىلل
صدقته قبل أن رحل فر

له د ذلك) أ رجه أمحد

هذا واهلل رعا أع وأعلا.
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية

ما هي كيفية الصالة يف املنزل
بعد قرار غلق املساجد يف ظل هذه اجلائحة؟

إليكا عشر إرشادات يقدالها الركز األزهىلر العىلالما للفتىلنى اإللكترو يىلة لكيفيىلة
الصالة د المنزل بعد قرار غلق المساجد د هذه اآلو ة وها كاآليت
أوا أثنا الالزالة المنزل هذه األيام ُيستحب أن ُرقام مجيع الصلنات د أول وقتها،
عدا صالة العشا فيستحب رأ يرها إ قبل النتصف الليل.
ثا ي ًا يكتفا المصلنن د النازلها بأذان المسجد ويستحب إقاالة أرىلدها للصىلالة
قبل أدائها.
ثالق ًا يستحب أن يقيا الرجل صالة الجماعة د بيته ،وأن يؤم أهلىله ذكىلنر ًا وإ اثىل ًا
فيها.
رابع ًا إذا ص َّلى الرجل بزوجته مجاعة رقف لفه.
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االس ًا إذا كان للرجل ولد الن الذكنر وزوجة ،ص ّلى النلىلد عىلن يمينىله وصىللت
الزوجة لفه.
يادي ًا إذا كان للرجل أواد ذكنر وإ اث وزوجة ص ّلى الذكنر لفىله د صىلف،
وصلت الزوجة والبنات د صف آ ر لف الذكنر.
يابع ًا ُرص ينن الروارب د المنزل ع وجههىلا المعلىلنم قبىلل الصىللنات وبعىلدها
(اثنين قبل الفجر ،أربعة قبل الظهر واثنين بعده ،اثنين بعد المغرب ،واثنين بعد العشا ).
ثاالن ًا يشرع لمص الفجر د بيته أن يجل

د الصاله يذكر اهلل رتى ر لع الشم

ثا يصيل ركعتين ويكتب له إن شا اهلل أجر ذلك الما أ بر به النبا _‘_«أجىلر رجىلة
وعمرة را ّالة».
رايع ًا يشرع القننت (الدعا ) بعد الرفع الن ركنع آ ر كل ركعىلة الىلن الصىللنات
الخم

المكتنبة ،رةرع ًا إ اهلل ´ أن يرفع عنا وعن العالمين البال .

عاشر ًا ُرص الجمعة ظهر ًا د المنازل أربع ركعات بغير

بة مجاعة أو ا فراد ًا.

الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية

ماحكم وكيفية تغسيل امليت املصاب مبرض وبائي مثل
كورونا وتكفينه والصالة عليه؟

األصل أن الن الات الن المسلمين ُيغسل ويكفن ويص َّلى عليه صالة الجنازة ولكن
د زالن ا تشار األوبئة التا رقبت الجهات ال بية المختصة أنا رنتقىلل الىلن الميىلت لمىلن
ح
فعندئذ ُيكتفى بصب الما عليه وإالراره فقط بأي طريقة كا ت دون ردليكهت الىلع
يلمسه
غسىللت الىلن رعقىليا الحجىلرة،
الم ِّ
أ ذ كل التدابير اارترازية لمنع ا تقىلال المىلرض إ ُ
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وارردا المغسل بدلة وقائية ،وفرض كل يبل النقاية الن قبل أهل اا تصاص د ذلك
قبل القيام بإجرا الغسل الن ًعا الن إلحاق األذى بمن يباشر ذلك .وإن كىلان يخشىلى الىلن
بتسىلرب
زول ينائل الن جقته فمن الةروري إراطة الكفن بغ ىلا الحكىلا ا يسىلمح
ّ
السنائل النه.
والن رج الن المستشفى الجهز ًا بكفنه يجنز ألهله أن يصلنا عليه صالة الجنىلازة
د الخال بدل المسجد ويجنز أن ُيص ِّلا عليه اثنان_ أقل عدد صىلالة الجماعىلة _كمىلا
يجنز لمن مل يصل عليه بسبب الخنف الن المزامحة وا تشار النبا _أن يص عليه عنىلد
قبره النفرد ًات وكذا يجنز أن ُيص َّلى عليه صالة الغائبت وكل الا يبق يتفىلق الىلع القاصىلد
الشىلىلريعة العليىلىلا وكىلىلذلك رىلىلدل عليىلىله األدلىلىلة الشىلىلرعية المعتبىلىلرة إذ الةىلىلرورات ربىلىليح
المحظنرات والةرورة رقدر بقدرها .واهلل أعلا.
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية.

ماحكم االستهزاء باملرض والوباء واالستخفاف به أو
بإجراءات الوقاية منه؟

إن اايتهزا والسخرية وهن محل األقنال واألفعال ع الهزل واللعىلب ،ا عىل
الجد والحقيقة ،وباايتهزا يكنن التكذيب وقلب الحقائق ورشنيهها.
والقل هذه األفعال نى الشارع الحكيا عنهىلا اصىلة د األالىلنر التىلا رىلدعن إليهىلا
الشرائع القنيمة والعقنل السليمة والقيادات الحكيمة عنىلد شىلدائد األالىلنر ،فىلال يليىلق
بحىلال الىلىلن األرىلىلنال أن ركىلىلنن أ ىلىلالق النىلىلاس عنىلىلد اابىلىلتال ات والشىلىلدائد السىلىلخرية
واايتهزا ت بل الما ينبغا لفت األ ظار إليه ّ
أن الا رىلدعن إليىله النظمىلة الصىلحة العالميىلة
44

وغيرهىلا الىلن وزارات الصىلىلحة د دول العىلامل للتعاالىلىلل الىلع هىلذا النبىلىلا الىلن إرشىلىلادات
وإجرا ات ارترازية ورعاليا وقائية لي

روجا عىلن العقىلل رتىلى
بد ًعا الن الدين وا
ً

سخر و ستهزأ النها بل دعا إليها ديننا قبل أربعة عشر قر ًا الن الزالان إ القلها.
فما ر الب به النظمة الصحة العالمية الينم بعدم السفر الن وإ المناطق التا ينتشر
فيها المرض هن عين الا دعا إليه النبا _‘_ريث قال «إذا يمعتا به (أي ال ىلاعنن)
ح
ح
بأرض وأ تا هبا فال رخرجنا فرار ًا النه» السند أمحد.
بأرض فال رقدالنا عليه ،وإذا وقع
كما ردعن هذه المنظمات الينم إ ارردا غ ا األ ف والفا (الكماالات ال بية) أو
إ رغ ية الفا أثنا السعال والع اس وهذا عين الا قد أرىلى بىله ديننىلا فعىلن أبىلى هريىلرة
_رضا اهلل عنه_ قال أن النبا _‘_«كان إذا ع

غ ى وجهه بيده أو بقنبه ،وغض

هبا ثنبه» ينن الترالذي.
وردعن هذه المنظمات إ النظافة د البدن والملب

وهذا _وهلل الحمد _الن أظهر

فما يسخر أو يستهزس هؤا العقال ؟؟
الا يدعنا إليه ديننا الحنيفت ّ
بل الناجب ع العاقل _بدل اايىلتهزا والسىلخرية _أن ي يىلع ويتبىلع إجىلرا ات
السالالة رفا ًظا ع

فسه التا ها الن أعظا الكليات الخم

رفظها وعدم رعريةها لما يهلكها فقال رعا

التا دعىلت الشىلريعة إ

ﱩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱨ البقىلرة

آية .591
قصىلرا عليىله أن
وع كل الن يسخر الن هذا النبا أن يسأل اهلل المعافاة ،وإن كان ُال
ً
يرجع إ الناه بالتنبة واإل ابة رتى ا يد ل د قنلىله رعىلا

ﱩﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱨ األ عىلىلىلىلام
(آية .)43
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية
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أين تُصلَّى صالة اجلنازة يف ظل غلق املساجد يف هذه اآلونة؟

ا ُيشتر لصحة صالة الجنازة إقاالتها د المسجد بل رصح صالهتا د أي النضىلع
وجعلت يل األرض السجد ًا وطهنر ًا فأ ُّيما رجل
الن األرض طاهر ًا لعمنم قنله _‘_« ُ
الن أالتى أدركته الصالة فليصل» رواه البخاري.
وعليه ففا ظل الا رشهده البالد الىلن إغىلالق المسىلاجد الن ًعىلا الىلن ا تشىلار يىلروس
كنرو ا المستجد (كنفيد  )19فتجنز صالة الجنائز د المصليات ارج المساجد وىف
رحىلرزا الىلن
الخال وع المقابر كما رصح صالة المصلين الع وجند السىلافات بيىلنها
ً
ا تشار الفيروس.
هذا واهلل رعا أع وأعلا.
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية

هل يُعد امليت بف ريوس كورونا شهيداً؟

إن َالن الات بفيروس كنرو ا حتسبه عند اهلل شهيد ًا ،له أجىلر شىلهدا اآل ىلرة وإن
كان يسري عليه الا يسري ع أالنات المسلمين الن أركام الىلد يا الىلن ُغسىلل وركفىلين
وصالة جنازة لقنله _‘_«الشهدا مخسة الم عنن ،والمب نن ،والغريق ،وصىلارب
الهدم ،والشهيد د يبيل اهلل» التفق عليه.
عىلرف ابىلن
فمن الات بفيروس كنرو ا دا ل د ركا الىلن الىلات بال ىلاعنن ،فقىلد ّ
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النظنر ال اعنن_ د لسان العرب_ بأ ه «هن المىلرض العىلام والنبىلا الىلذى يفسىلد لىله
الهنا فتفسد له األالزجة واألبدان».
ىلىل ّ
وأن الشهدا نعان شهيد الد يا واآل رة ،وشهيد اآل رة.
فشهيد الد يا واآل رة هن الن الات د قتال أعدا الدين والنطن وهىلذا الشىلهيد ا
ُيغسل وا ُيص عليه بل ُيدفن ع رالته.
أالا شهيد اآل رة فهن الن الات بسبب العين الن الجمنعة األيباب التا ُذكىلرت د
الحديث الشريف والتا النها المنت بسبب وبا فيروس كنرو ا المستجد (كنفيد )19
ولكنه ُيغسل و ُيكفن و ُيص َّلى عليه صالة الجنازة.
هذا واهلل رعا أع وأعلا.
الركز األزهر العالما للفتنى اإللكترو ية.
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اخلامتة
تناول هذا الكتيب مجموعة مممة مةل الئلةاال والتو ةياا لمواامة ااا ة
كورونا ،والتي منما :اإليمان بقدر اهلل عز وال ،وبيان ال كم مل االبتالء ،مع تواية
رلال لمل أ يب باالبتالء ،وضئورة األخذ بألباب الوقاي واتباع إائاءاا السةالم
والنصااح الطبي  ،وغيئ ذلك مل النصااح والتو ةياا المممة لمواامة هةذا الوبةاء
مئاعيل المسؤولي الفئدي والمجتمعي عىل السواء.
كما عئض الكتيب مجموع ممم مل الفتاوى المتعلق باألحداث والنوازل التةي
احبت هذا الوباء ،والتي أ درها مجمع الب وث اإللالمي  ،ومئكز األزهئ العالمي
تسميال عىل الناس للوقوف عىل حقيق األمةور الفقمية والعةئعي
ا
للفتوى اإلليكتئوني
التي شغلت أذهاهنم أثناء هذا الوباء.
حيث ااء هذا الكتاب إيماناا مل واعظاا األزهئ العئيف بضئورة القيةا بممةا
الدعوة إىل اهلل ،وت مل أعبااما خا

يف هذا الوقت العصيب الذي ي مل في األزهئ-

متمثال يف شيخ راي اإل الح.
ا
يف هذا العصئ ويف كل العصور-
وقد تنبمت الواعظاا يف هذا العمل إىل ضةئورة الوقةوف عةىل واقةع األمة ومناقعة
معكالهتا ومعئف مالبساا القضايا يف التعامل مع أزم كورونا ومل يدخئن امدا ا يف ذلك.
حيث قا هبذا العمل واعظاا يتمتعل بدرا عالي مل الثقافة والمعئفة يف إرةار
توايماا فضيل اإلما األكبئ أ.د /أمحد الطيب – شيخ األزهئ -حفظ اهلل.
لااليل اهلل تبارك وتعاىل أن ي فظ مصئنا ال بيب واإلنساني مجعاء مل كةل لةوء ،
وأن يئفع الوباء والبالء.
و ىل اهلل وللم وبارك عىل ليدنا م مد وعىل آل و
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ب أمجعيل.
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