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 م27/3/2020من مكتبه يف إسالم آباد باململكة املتحدة يف بريطانيا بتاريخ 
 

ـــــهه وأشهد أن     أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك   ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلللـ
َ ْح الرعيالي َّي د الررَّرين الررح م د ميالك ج م. من الشــــــــ  ان الر   دِّ هلل ري مْح هللا الررَّرين الررح مد اهللري ر بســــــــر

رياطي  دَني الص ْح تيعَِّّ د اهر كي نيسر كي نـيعربِّدِّ ويإَّير رياطيـيورم الد ْحين د إَّير تيق مي د صْح الرذْحيني أينـرعي رتي عيلي رهْحمر غيْير  الر ِّسر
 .ه آمَّالر يغرضَِّو عيلي رهمر ويال الضرال ْحَّي 

بسبب وابء فْيوس الكوروَن املتفشي يف هذه األَّيم قد فرضت اهللكومات يف كثْي من بالد العامل 
اعًة يف رظر عل  الصـــــال   حكومة بري ان ا أيضـــــا. ومن هذه الق ود اهللكذلك فعلت بعض الق ود و 

. فالقانون  ولكناملســــاجده   ياا الميكن أن يصــــلي مصــــل ان أو بضــــعة أفراد من العابلة أو األقاَر
اَر فقطه ألقا خيصن هذا إبعضـــــهم يقولون إن غْي واضـــــله فللفاس تفســـــْيات متبايفة للقانون إذ 

ســــت    . اب تصــــار ال ننه يشــــ ص األصــــدقاء أو املق  َّ يف مب  واحدإوبعضــــهم ان رون يقولون 
 اليت موربعض األاجل عة  ولكن يفيتضل مدلو  القانونه  أداء صال  اجل عة يف هذه األوضاع ما مل

  كم رسالة املكتب وأع ه لذا قد قررت ال وم بعد التشاوره أن أ اطبكم منأيضاً  تت لب التوض ل
فة . لقد تعود األَّديون عل  االســــــت اع إ    بة  ل ال وم نصــــــلي اجل عة عل  أال  هبذه املفاســــــبة 

الوقت عل  القفا  اإلســـــــالم ة األَّدية يوم اجل عة. فلو مل أ  ابركم ال وم يف هذا الوقت ألصـــــــاَ 
. لذا خت  فا من عفد أنفسهمث شىت  أٌسه وبعض الفاس عفدهم ناعة نشر أحاديشيء من الالفاس 

َ  كانرأيت من املفاســــــــــــــب أن أ اطب أبفاء اجل اعة  ه واختذتِّ من أجص ذلك هذا أبي أســـــــــــــلو
  .رسالة وجه إل كماألسلَو أن أ اطبكم من املكتب وأ

اجل عة ك ا قلت ســـــابقاه وما هي ال ريقة اليت ســـــأختذها يف صـــــال  اب تصـــــاره لن نصـــــلي ال وم 
 ه إذ ال نست    أن نرتك اجل عة ملد  طويلة.تعا إن شاء هللا عفها املستقبص سوف خنربكم 

املعف َّ وأحبث عن حص لذلك إن شاء هللا. وسأقو  ألفراد اجل اعة و سوف أتشاور م  احملام َّ  لذا
هفا التام  اهللرظر  يِّفرضاملسجد. مل  إ يء اجملأيضا أن يلتاموا بتعال م اهللكومة عن فرض اهللرظر عل  

صلي بعض أو ميكن أن ي هواويصل   فرادىبص ميكن أن أييت الفاس إ  املسجد  هيف امل لكة املتحد 
ن بعضهمه حبسب تعال م اهللكومة وأال يقرتبوا م فواصصولكن جيب أن يكون ب فهم معًاه أفراد العابلة 

ولكن ال ميكن أداء الصال  ابجل اعة هكذاه لذا يف هذه اهللالة جيب عل  أفراد اجل اعة أن يهت وا 



ة اجل عة بقراء  إلقاء   بابلصال   اعة يف الب وت وأن يصلوا اجل عة أيضا م  أفراد العابلةه وميكن 
أو من جريد  الفضص  كتب اجل اعة أو من كتب املس ل املوعود مقتبس من امللفوظات أو من  

أو جريد  اهللكم أو من أي جملة أ رى للج اعةه وميكن أن يؤم صال  اجل عة والصلوات أحد 
 . الرشد. وال ميكن ترك صلوات اجل عة ملد  طويلة وا سنبلغ نالرجا  يف األسر  أو أحد األبفاء الذي

لك س ايدهم عل اه وذ ه عة يف الب وت ويستعدون هلا فال بد أن يقرؤواوحَّ س لقي الفاس   بة اجل
وهكذا س كون املكوث يف الب ت بسبب ق ود اهللكومة سببا لفابد  ديف ة وروحان ة وعل  ة. وقد 
بدأت جريد  اهللكم أ ذ آراء الفاس عن ك ف ة قضاء وقتهم يف الب وت يف هذه األَّيم يكتب ف ها 

وكتب اجل اعة.  بقراء  القرآن واهللديث وكتب املس ل املوعود  نف ي معارففامعرظم الفاس إنفا 
يقولون و تعل قات كثْي  عل  املواق  االجت اع ة العامة  كص مكان يف العاملوكذلك يكتب الفاس من  

. فا فقدَنهاكاألسرية بعد أن  هنم وجدوا فرصة حتسَّ حالتهم وح اهتم العابل ةه وقد عادت ح اتفا إ
 . أطفالفا ة وترب ة وح اتفا العابل االجت اع ة لتحسَّ حاالتفا  سع اً وجيب أن نقضي حنن أيضا وقتفا 

ض الوقت. ه فاسعوا ملشاهدهتا م  أهص الب ت بعههفاك برامج ج د  جدا تِـّبيث  يف قفاتفا امي يت اي
بعض التعل  ات وســـــــــــــفت بعض القوانَّ لصــــــــــــــا   أع توك ا قلت من قبصه إن اهللكومات قد 

اجل اهْي للحفاظ عل  صـــــــحتهمه فالتاموا هبا كص االلتاام. وفوك كص ذلك اهت وا ابلدعاء كثْيًا ك ا 
قلت يف اخل ب الســـــابقةه ف ن  ال  األدع ة تســـــ  عون اســـــتاا  أفضـــــا  هللا تعا  واهللفاظي عل  

 ســ دَن املســ ل املوعود عل ه الصــال  والســالم مراراه صــحتكم الروحان ة والبدن ة. وهذا ما أوصــاَن به
يف مثص هذه الرظروف أن نســـأ  هللا تعا  أن يغفر لفا ذنوبفاه وأن ن ه ر  أنه من الضـــروري  ونصـــحفا 

قلوبفاه ونشــتغص بفعص الصــاهللات. إن هللا تعا  قد آالَن ســالحا عرظ  ا وهو الدعاءه فعل فا الســعي 
 تعا  من  ال  هذا السالحه وأن هنتم به.  للجوء إ  مالذ هللا

أما الســــــــؤا  عن أداء صــــــــال  اجل عةه فاعل وا أنه جيوث حبســــــــب بعض األحاديث تركِّ الصــــــــال  
قـا   بـراس  عي  نابابجل ـاعـة وأداءْح اجل عـة يف بعض الرظروف. فقـد ورد يف الب ـاري مثال أن ســـــــــــــ ـدَن 

هيدِّ أينر  ِّي رًدا ريســـــِّ إْحذيا قِـّلرتي أي  :لْح ِّؤيذ ْحنْحهْح يفْح يـيورم  مي ْحْي   َرِّ أيشـــــر هيدِّ أينر الي إْحليهي إْحالر ا َرْح فيالي تـيقِّصر شـــــر حيير : و ِّ ا
الي ْح  ليوا يفْح بِـّ ِّوتْحكِّمر  هعيلي  الصـــــر تـيفركيرِّوا ذياكي  .قِّصر صـــــي أينر الفراسي اســـــر بِّوني مْحنر ذيا هقيا ي فيكي قيدر  ؟!فـيقيا ي أيتـيعرجي

ويإْحّن ْح   أي ضـــــــرورية ه) إْحنر اجلرِّ ِّعيةي عيارميةٌ  )أي الفيبي صـــــــل  هللا عل ه وســـــــلم . ْيرٌ مْحن ْح فـيعيصي ذيا مينر هِّوي  ي 
شِّوا يفْح ال  ْحَّْح ويالدرحرضْح  رْحجيكِّمر فـيتي ر   .كيرْحهرتِّ أينر أِّ ر

 وردت الرواية نفسها يف صح ل مسلم بتغ ْي بعض الكل ات ك ا يلي: و 
َرْح برنْح عيبراس   َرِّ   ) أينرهِّ عينر عيبردْح ا هيدِّ أينر الي إْحليهي إْحالر ا هيدِّ قيا ي لْح ِّؤيذ ْحنْحهْح يفْح يـيورم  مي ْحْي  إْحذيا قِـّلرتي أيشر  أيشر

ليوا يفْح بِـّ ِّوتْحكِّمر  الي ْح قِّصر صـــــي َرْح فيالي تـيقِّصر حيير عيلي  الصـــــر و ِّ ا تـيفركيرِّوا  .أينر  ِّي رًدا ريســـــِّ أينر الفراسي اســـــر قيا ي فيكي



بِّوني مْحنر ذيا :فـيقيا ي  .ذياكي  وا يفْح ويإْحّن ْح كيرْحهرتِّ أي  هقيدر فـيعيصي ذيا مينر هِّوي  يْيرٌ مْحن ْح  ؟أيتـيعرجي شـــــــــــــِّ رْحجيكِّمر فـيتي ر نر أِّ ر
 . ال  ْحَّْح ويالدرحرضْح 

قِّوط اجلرِّ ِّعية بْح "يقو  اإلمام الفووي يف شـــــــــــرح هذا اهللديث:  ا اهللريدْحيث ديلْح ص عيلي  ســـــــــــِّ رْح يفْح هيذي عِّذر
َرِّ تـيعــي الر ي ي  فــه. ويا الي ا ي  ْح َر تـيعــي يهِّ ا الــْحك ريَّــْح ه ويعينر مــي ب آ يرْحيني هــي ذر بفــيا ويمــي هي ذر ا ي أيعرليمِّ ر ويحنيروهه ويهِّوي مــي

َْح  لصرويا   ."ابْح
الذي يصــــــعب ف ه حضــــــور املســــــجد من األعذار لرتك اجل عة والصــــــال   املرضي  عد  الفقهاءِّ  لقد
 . ويميا جيعيصي عيلي ركِّمر يفْح الد ْحينْح مْحنر حيريج  تعا :  ه واستدلوا عل  ذلك بقو  هللا اعةً 

لفراسْح امتف  عن حضـــــــــور املســـــــــجده وقا :  عفدما مرض الفيب  ص ْح ابْح ر  فـيلر ِّصـــــــــي هذه  .مِّرِّوا أيابي بيكر
الرواية وردت يف صـــــح ل الب اري ويف صـــــح ل مســـــلم أيضـــــا. كذلك إذا كان أحد خياف إصـــــابة 

مين   رواية ابن عباس ح ث أعذر الفيب مذكور يف مرض فهو أيضـــــــــــــا معذوره والدل ص عل  ذلك 
 يف سفن أيب داود.  وردتكان خياف املرض. هذه الرواية 

ة ت اهللكومه وألجص ذلك ســــف  بســــبب ســــرعة انتشــــارهه هذا مرض يتضــــ ن   ًرا عل  أية حا 
لذلك فإنه و بعض القوانَّ وأصدرت بعض التعل  اته وعل  اجل    التق د هبا التااًما بقوانَّ البلد. 

يصــعب يف هذه األوضــاع االجت اع يف مكان واحد وأداء الصــال  ابجل اعة أو إقامة صــال  اجل عة. 
وا عل  الصــــــــــــال  ابجل اعة يف الب وته ومن هفا ســــــــــــ تعلم ولكن ك ا قلت لكم أنه عل كم أن تعتاد

 .أيضاً  األطفا  أن أداء الصال  ضروري  جدًّا بص إن  أداءها  اعًة ضروري  
بد أن  ا الإال أنفال نسـت    الذهاَ إ  املسـجد يف األوضـاع والرظروف السـابد  يف هذه األَّيم  

ا. ولقد حصـــــصنقوم يف الب ت هبذا الواجب الذي ال بد من أداب  هه وعل كم أن تولوه اهت اًما  اصـــــًّ
م  املســــ ل املوعود عل ه الســــالم أيضــــا أافاء بعض أســــفاره أنه مل يســــت    ف ها أداء صــــال  اجل عة. 
عل  أية حا  هذه الرواَّيت كلها موجود  وهي تصرح أنه ال حيب ذ االجت اع يف أَّيم تفشي األمراض 

 بص يفبغي االنعاا  والبقاء مففصال عن الفاس. املعدية وال االلتقاء م  ان رينه 
فا ومن أجص ذلك فإنال نســــت    أن نرتك صــــال  اجل عة بشــــكص مســــت ره فإنفا ولكن ك ا قلت 

حاو  تدبْي ه وســأكبديص عن الصــال   اعًة يف املســجد  أن يصــل  الفاس اجل عة يف الب وت نوصــي
ا ك ا أكدت عل ه ســـــابق-ومن الضـــــروري جدًّا انن أن تدعو هللا تعا   هذا األمر لففســـــي أيضـــــا.

 أن مين  هللا تعا  بفضله وي ه ر العامل عاجال من هذا الوابءه ويوفق العامل لتحق ق املقتض ات -أيضا
 حنو اإلنسان ةه وأن يوفق اجل    ملعرفة هللا تعا . وفقفا هللا تعا    ًعا لذلكه آمَّ. 

  كم ورَّة هللا وبركاته.والسالم عل


