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 الل   ةورح   عليكم   السالم 

بخصوص   مهم  سؤال  لدينا  الفضيل.  شيخنا 

أوستن والية تكساس  قرارنا بإغالق مسجدنا يف مدينه  

 يف الواليات املتحدة األمريكية بسبب وباء كورونا.  

مدينتنا   يف  الوباء  وضع  فضيلتكم  تعلمون  كام 

يشكل خطر كبري كام يف أماكن أخرى. وكام قد فهمنا أن  

حال   يف  التدابري  هذه  مثل  باختاذ  لنا  تسمح  رشيعتنا 

اخلشية واخلوف من تفيش املرض. وقد قمنا باستشارة  

تم  الكث  بأنه قد  ري من األطباء والناس يف جمتمعنا. علاما 

ليست   أهنا  إال  وقائية  تدابري  ضمن  كثرية  مساجد  فتح 

الكثري   باملئة. وقد نصحنا  مئة  السالمة للجميع  تضمن 

العامة. وقد   ا عىل السالمة  ا حرصا بإبقاء مسجدنا مغلقا

علمنا أنه قد ذهب هبذا االجتاه الكثري من املساجد سواء  
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ال  يف  يف  الرأي  هذا  لقوة  أخرى  أماكن  يف  أو  واليات 

 ضوء رشيعتنا.  

 هل ما نقوم به صحيح؟  

وكيف تنصحوننا فضيلتكم بالنسبة لإلخوة الذين  

يثريون اجلدل يف جمتمعنا وحياولون إجبارنا بإعادة فتح  

 املسجد؟  

كيف لنا أن نقنعهم بأن حرصنا عىل السالمة العامة  

   أوىل؟ 

ا   الشيخ   فضيلة   وجزاكم الل خريا

 وحفظكم ونفع األمة بكم. 
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 :  اجلواب 

 وبركاته  الل ورحة السالم وعليكم

نبيه   عىل  وأسلم  وأصيل  العاملني،  رب  الل  أحد 

والعافية   العفو  ولكم  يل  تعاىل  الل  وأسأل  الكريم، 

 والسالمة والنجاة يف الدنيا واآلخرة. 

املسلمني   عىل  عام  فيها  والبالء  عامة،  نازلة  هذه 

وغري املسلمني، وفيها عربة وعظة وتذكري، لعلنا نرجع  

وندرك   يديه،  بني  ونتواضع  إليه،  ونلجأ  تعاىل،  الل  إىل 

زخرف   من  به  افتتن  ما  رغم  وضعفه  اإلنسان  عجز 

 حئ جئ ی یيئ  احلياة الدنيا، قال احلقُّ سبحانه: 

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

يلهمنا   ،ىئخت حت جت يب أن  تعاىل  الل  نسأل 

 ُرشدنا، ويصلح عقائدنا وأقوالنا وأعاملنا. 

 أما ما تفضلتم بالسؤال عنه، فأقول: 
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الوجه   عىل  والبيان  التفصيل  املقام  هذا  يف  بدَّ  ال 

 التايل: 

 : اجلهات    أوالا من  املساجد  بإغالق  األمر  كان  إذا 

بدَّ   به، وعدم خمالفته، رعاية  احلكومية؛ فال  االلتزام  من 

واملراكز   املساجد  ملسؤويل  ظهر  وإذا  العامة.  للمصلحة 

مع   التواصل  فعليهم  القرار غري صائٍب؛  أن  اإلسالمية 

 اجلهات املسؤولة، ورشح وجهة نظرهم.  

املبادرة إىل   ا وظاملاا، فعليهم  القرار جائرا أما إذا كان 

االستئناف، ورفع  إجراءات االعرتاض القانوين، بطلب  

األمر إىل املحكمة. فليس املقصود بااللتزام بأمر إغالق  

املساجد االقتناع التام بالقرار، فقد يكون لفرد أو مجاعة  

رأي خمالف، فعليهم إيصال رأهيم إىل اجلهات املسؤولة  

 بالطرق القانونية املتبعة.  
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ا،    واحلقيقة  أن هذا ينطبق عىل البالد اإلسالمية أيضا

أئ  بقرار إغالقها، وال يعني هذا  فإن  التزموا  مة املساجد 

أن   عليه  جيب  أو  باإلغالق،  مقتنع  منهم  واحٍد  كلَّ  أن 

الطارئة   النوازل واألحوال  فإن مثل هذه  ختتلف  يقتنع، 

ا  كبريا ا  اختالفا حوهلا  النظر  لكن  وجهات    الواجب ، 

العامة،   للمصلحة  رعاية  احلكومي،  بالقرار  االلتزام 

ا  وجتنباا إلثارة   الفتن والشقاق يف املجتمع، وكذلك التزاما

 بام عليه الفتوى يف البلد. 

بإغالق    ثانياا:  ملزم  حكومي  قرار  ة  ثمَّ يكن  مل  إذا 

يف هذه    فالواجب املساجد، وترك األمر لتقدير املسلمني،  

جملس   أعني  املسؤولية،  أهل  إىل  األمر  إسناد  احلالة 

اإل  املركز  أو  للمسجد  اإلدارة  وجملس  سالمي،  األمناء 

فيقررون ما يرونه األحقَّ واألصلح، بعد دراسة الواقع  

وال   العالقة،  ذات  والشخصيات  اجلهات  واستشارة 
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ـ أن   ـ من رواد املسجد أو غريهم  جيوز آلحاد املسلمني 

بوا عىل قرار اجلهة املسؤولة عن إدارة املسجد، ذلك   يشغِّ

يكن   مل  وإالَّ  مسؤوليتهم،  بحكم  والية  هلم  ألن 

 . ارهم يف تلك املناصب معناى الختي 

ا:  ،  باب الفوىض والقيل والقال فإن هذا يفتح    وأيضا

إىل   األمور  والعداوات وتتطور  إىل  اخلصومات  ثم   ،

املسجد   يف  بالسكاكني  والطعن  واللكم  الرضب 

وخارجه، كام حصل يف بعض املساجد يف وقائع مؤسفة  

اد املسجد.    بسبب اخلالف بني اإلدارة وروَّ

حصل من بعض اجلهلة املتعاملني من    وتعلمون ما 

عموم   عىل  واجلاهلية  ة  والردَّ التكفري  أحكام  إطالق 

بكل   هذا  عىل  وجترأ  املساجد،  إغالق  بسبب  املسلمني 

وقاحة وغرور، رغم علمه أن يف الذين أفتوا باجلواز يف  

والفقهاء   العلامء  مئات  بل  عرشات  األقطار  خمتلف 
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امل  بسالمة  املعروفني  العلم  وصحة  وطالب  عتقد، 

التدين، والتعظيم لشعائر الل تعاىل، فأعظم ما جيوز أن  

معترب   اجتهاد  أهنا  الفتوى ورفضها  خمالفة هذه  يف  يقال 

 قال به مجاعات من أهل العلم والدين.  

والردة   التكفري  بأحكام  األمة  عىل  البغي  أما 

ـ جاهلية جهالء، وحاقة بيِّنٌة عند   ـ والِل!  واجلاهلية فهو 

ء، وهو َدَرٌك من الغلوِّ مل يسقط فيه حتى اخلوارج  احلكام 

 األولون، والل املستعان. 

أقول:  تعاىل،    هلذا  الل  يتقوا  أن  اجلميع  عىل  إن 

اخلالف   عن  والبعد  الكلمة  اجتامع  عىل  وحيرصوا 

 . والشقاق 

من   أصٌل  التفرق  عن  والنهي  باالجتامع  واألمر 

الرشعية  ال األصول  يف  كثرية  أدلة  فيه  وردت  قرآن  ، 

سبحانه:  احلقِّ  قول  ذلك  من   ٻ ٱيئ  والسنة، 
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 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

  وقول  ،[األنفال] ىئٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

  األشعري   موسى  وأيب  جبل  بن  ملعاذ     الل  رسول

ا »:  اليمن  إىل  بعثهام  ملا   ا،   وال  يِّسِّ ا  تعِّسِّ   وبرشِّ

را   وال    البخاري   أخرجه   .« ختتلفا  وال  وتطاوعا   ، تنفِّ

  .ومسلم

أن   عىل  هنا  التنبيه  القول  نافلة  االجتامع  ومن 

االختالف،   فيه  يسوغ  فيام  أو  احلقِّ  يف  كان  ما  املقصود 

وليس االجتامع يف خمالفة الكتاب والسنة والظلم والبغي  

ا فإن الترصف يف هذه  والفساد يف األرض  ، وكام بيَّنت آنفا

واألخذ  إغالق    النازلة،  ومنها  الوقائية،  باإلجراءات 

تقديره،   يف  االختالف  يقع  اجتهادي،  أمر  املساجد، 

من   كثرية  مجاعات  فتاوى  من  ل  حتصَّ ما  فيه  ويكفي 
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سبباا   االختالف  يكون هذا  أالَّ  فينبغي  باجلواز،  الفقهاء 

 للخصومات والفتن بني املسلمني. 

، وأنصح به القائمني عىل  يرتجح عندي الذي    ثالثاا: 

إقامة اجلمعة واجلامعات   الغربية؛ هو  البالد  املساجد يف 

أهل   إىل  تقديره  يف  يرجع  الناس،  من  قليل  بعدد 

الوباء يف   املسجد، وشدة  االختصاص، حسب مساحة 

أن   املهم  لكن  تعاىل املنطقة،  الل  شعائر  بعدد  تقام  ولو   ،

والشعائر   املساجد  تعطيل  من  خرٌي  فهذا  ا،  جدًّ قليل 

ا،  لكن كام ذكرُت أوالا األمر يف هذا راجع إىل    تعطيالا تامًّ

تقدير القائمني عىل املسجد، واختالف األحوال من بلٍد  

شهر   منذ  املساجد  فتحت  بريطانيا  يف  فهاهنا  آخر،  إىل 

حتديد  2020سبتمرب   بال  واجلامعة  اجلمعة  فيها  تقام   ،

التي   الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  مع  املصلني،  لعدد 
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الرسمية تنفيذها مراقبة دقيقة، وتعاقب  تراقب اجلهات  

 عند خمالفتها بإغالق املسجد. 

نسأل الل تعاىل أن يفرج عنا وعنكم وعن الناس 

 أمجعني، واحلمد لل رب العاملني. 

 


