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 صحفي بيان

 ال يجوز شرعاً تعطيل صالة الجمعة والجماعة

والجماعة في  أصدر وزير الشئون الدينية واألوقاف في السودان، نصر الدين مفرح، قراراً بتعليق صالة الجمعة

 جميع مساجد والية الخرطوم لمدة ثالثة أسابيع.

ال عالقة لها  من أجل مكاسب سياسية أو مالية، من المؤسف حقاً االستهانة بالفروض العينية التي قررها الشرع،

وحتى يتبين للناس الحكم الشرعي في هذا الموضوع، فإننا في حزب التحرير/ والية السودان،  بالحق والحقيقة،

 نوضح للمسلمين في السودان وغيره الحقائق اآلتية:

ال يكون بشكل عام، بل يعزل المرضى، ، إن ترك صالة الجمعة والجماعة في حال انتشار األوبئة المعدية أوالً:

وال يسمح لهم بدخول المساجد للجمعة وال للجماعة، وتؤخذ التدابير كافة من النظافة والتعقيم، ويستمر األصحاء في 

 صالة الجمعة والجماعة دون توقف.

تطلب عدداً كبيراً إن األدلة الواردة في صالة الجمعة والجماعة ال تتضمن التعطيل الدائم، بل هي ال ت ثانياً:

 ألدائها.

َما ِمْن َثاَلَثٍة فِي َقْرَيٍة َواَل َبْدٍو اَل »: إن صالة الجماعة فرض على الكفاية، يجب إظهارها للناس، لقوله  ثالثاً:

َما ْيَطاُن، َعلَْيَك بِاْلَجَماَعِة َفإِنَّ اَلةُ إاِلَّ َقْد اْسَتْحَوَذ َعلَْيِهْم الشَّ ْئُب ِمَن اْلَغَنِم اْلَقاِصَيةَ  ُتَقاُم فِيِهْم الصَّ رواه أبو « َيأُْخُذ الذِّ

 داود.

الَِة ِمْن َيْوِم ﴿إال بعذر شرعي، لقوله تعالى:  أما صالة الجمعة فهي فرض عين ال تسقط رابعاً: إَِذا ُنوِدي لِلصَّ

ِ َوَذُروا اْلَبْيعَ  اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم فِي »ة والسالم: ، ولقوله عليه الصال﴾اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

، أَْو َمِريضٌ   «.َجَماَعٍة إاِلَّ أَْرَبَعٌة: َعْبٌد َمْملُوٌك، أَِو اْمَرأَةٌ، أَْو َصبِيٌّ

، فإنه إن الحديث عن أن الجميع قد يغلب الظن أنهم معرضون لإلصابة بالعدوى، وال يمكن التحرز منه خامساً:

حتراز ال االاحتمال ضعيف، وبخاصة أن أقل عدد للجماعة اثنان، وللجمعة ثالثة، وهذا على األرجح متحقق. فإن 

 ، وإنما يقام به مع أخذ االحتياطات.يعني ترك الفرض

اع، أن الحكام في بالد المسلمين يتبعون خطوات الكفار المستعمرين شبراً بشبر، وذراعاً بذر إنه من المؤلم حقاً 

معيناً تبعوهم، وإذا اقترحوا حالً ولو كان على غير سواء صفق له الحكام  فإذا اضطربت تلك الدول في معالجتهم داءً 

 في بالد المسلمين، وعّدوه صحة وشفاء!!

نما ستهتدي بهدي إبإذن هللا لن تتبع سنن الكافرين في معالجة مثل هذه األمور، و ن دولة الخالفة العائدة قريباً إ

هو معذور شرعاً فال يحضر، والباقي يحضرون، ويعزل  ، فال تعطل صالة الجمعة وال الجماعة، بل إن الذيلنبي ا

المرض، أن يقيهم شر هذا  سبحانه دعون هللايصلون وي المرضى، ويزاول األصحاء أعمالهم، ويذهبون إلى المساجد

اَللُ َفَماَذا َبْعَد الْ ﴿هذا هو الحق  وأن يرفع البالء والوباء.  .﴾َحقِّ إاِلَّ الضَّ
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