رسالة من سيدنا أمري املؤمنني مرزا مسرور أمحد أيده اهلل تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
ألقاها
من مكتبه يف إسالم آباد باململكة املتحدة يف بريطانيا بتاريخ 2020/3/27م


أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ـ ــهه وأشهد أن ًدا عبده ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل
َّ د الر رَّين الرح م د يمالك
من الش ـ ـ ـ ـ ان الرج م .ب رس ـ ـ ـ ـْحم هللا الر رَّين الرح مد ا رهللي ر ِّد هلل ير ْحَ الر يعالي ي
ْح ر ْح
يـوم ْح
الدين د إ رَّي يك نيـعب ِّد وإ رَّي يك نيستيعَّ د اه ي ْح
ت يعلير ْحه رم يغ رْي
ر ِّ ر
ين أينرـ يع ر ي
ير
ر ِّ ي
دَن الصيرا يط الر ِّ رستيق يم د صيراط الذ ي
ْح
َّه آمَّ.
الر ي رغ ِّ
هم يوال الضرال ي
ضوَ يعلير ر
بسبب وابء فْيوس الكوروَن املتفشي يف هذه األَّيم قد فرضت اهللكومات يف كثْي من بالد العامل
بعض الق ود وكذلك فعلت حكومة بري ان ا أيض ـ ــا .ومن هذه الق ود اهللرظر عل الص ـ ــال اعةً يف
املسـ ــاجده ولكن ميكن أن يصـ ــلي مصـ ــل ان أو بض ــعة أفراد من العابلة أو األقارَ .فالقانون الياا
غْي واضـ ــله فللفاس تفس ـ ـْيات متبايفة للقانون إذ إن بعضـ ــهم يقولون إن هذا خيص األقارَ فقطه
وبعض ــهم ان رون يقولون إنه يشـ ـ ص األص ــدقاء أو املق َّ يف مب واحد .اب تص ــار ال نس ــت
أداء صال اجل عة يف هذه األوضاع ما مل يتضل مدلو القانونه ولكن يف اجل عة بعض األمور اليت
تت لب التوض ل أيضاًه لذا قد قررت ال وم بعد التشاوره أن أ اطبكم من املكتب وأع كم رسالة
بة ل فة
هبذه املفاس ـ ــبة عل أال نص ـ ــلي اجل عة ال وم .لقد تعود األَّديون عل االس ـ ــت اع إ
الوقت عل القفا اإلس ـ ـ ــالم ة األَّدية يوم اجل عة .فلو مل أ ابركم ال وم يف هذا الوقت ألص ـ ـ ــاَ
أسه وبعض الفاس عفدهم ناعة نشر أحاديث شىت خت فا من عفد أنفسهم .لذا
الفاس شيء من ال ٌ
اختذت من أجص ذلك هذا
رأيت من املفاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن أ اطب أبفاء اجل اعة أبي أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوَ كانه و ِّ
األسلوَ أن أ اطبكم من املكتب وأوجه إل كم رسالة.
اب تص ـ ــاره لن نص ـ ــلي ال وم ص ـ ــال اجل عة ك ا قلت س ـ ــابقاه وما هي ال ريقة اليت س ـ ــأختذها يف
املستقبص سوف خنربكم عفها إن شاء هللا تعا ه إذ ال نست أن نرتك اجل عة ملد طويلة.
لذا سوف أتشاور م احملام َّ واملعف َّ وأحبث عن حص لذلك إن شاء هللا .وسأقو ألفراد اجل اعة
أيضا أن يلتاموا بتعال م اهللكومة عن فرض اهللرظر عل اجمليء إ املسجد .مل يِّفرض اهللرظر التام هفا
يف امل لكة املتحد ه بص ميكن أن أييت الفاس إ املسجد فرادى ويصلواه أو ميكن أن يصلي بعض
أفراد العابلة معاًه ولكن جيب أن يكون ب فهم فواصص حبسب تعال م اهللكومة وأال يقرتبوا من بعضهمه
ولكن ال ميكن أداء الصال ابجل اعة هكذاه لذا يف هذه اهللالة جيب عل أفراد اجل اعة أن يهت وا

ابلصال اعة يف الب وت وأن يصلوا اجل عة أيضا م أفراد العابلةه وميكن إلقاء بة اجل عة بقراء
مقتبس من امللفوظات أو من كتب اجل اعة أو من كتب املس ل املوعود  أو من جريد الفضص
أو جريد اهللكم أو من أي جملة أ رى للج اعةه وميكن أن يؤم صال اجل عة والصلوات أحد
الرجا يف األسر أو أحد األبفاء الذين بلغوا سن الرشد .وال ميكن ترك صلوات اجل عة ملد طويلة.
وحَّ س لقي الفاس بة اجل عة يف الب وت ويستعدون هلا فال بد أن يقرؤواه وذلك س ايدهم عل اه
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
معرظم الفاس إنفا نف ي معارففا بقراء القرآن واهللديث وكتب املس ل املوعود  وكتب اجل اعة.
وكذلك يكتب الفاس من كص مكان يف العامل تعل قات كثْي عل املواق االجت اع ة العامة ويقولون
إهنم وجدوا فرصة حتسَّ حالتهم وح اهتم العابل ةه وقد عادت ح اتفا األسرية بعد أن كفا فقدَنها.
وجيب أن نقضي حنن أيضا وقتفا سع اً لتحسَّ حاالتفا االجت اع ة وح اتفا العابل ة وترب ة أطفالفا.
هفاك برامج ج د جدا تِّـبيث يف قفاتفا امي يت ايهه فاسعوا ملشاهدهتا م أهص الب ت بعض الوقت.
وك ا قلت من قبصه إن اهللكومات قد أع ت بعض التعل ات وس ـ ـ ـ ـ ـ ــفت بعض القوانَّ لص ـ ـ ـ ـ ـ ــا
كثْيا ك ا
اجل اهْي للحفاظ عل صـ ـ ــحتهمه فالتاموا هبا كص االلتاام .وفوك كص ذلك اهت وا ابلدعاء ً
قلت يف اخل ب الس ـ ــابقةه ف ن ال األدع ة تس ـ ـ عون اس ـ ــتاا أفض ـ ــا هللا تعا واهللفا يظ عل
صــحتكم الروحان ة والبدن ة .وهذا ما أوصــاَن به س ـ دَن املس ـ ل املوعود عل ه الصــال والســالم مراراه
ونص ــحفا أنه من الض ــروري يف مثص هذه الرظروف أن نس ــأ هللا تعا أن يغفر لفا ذنوبفاه وأن ن هر
قلوبفاه ونشــتغص بفعص الصــاهللات .إن هللا تعا قد آالَن ســالحا عرظ ا وهو الدعاءه فعل فا الســعي
للجوء إ مالذ هللا تعا من ال هذا السالحه وأن هنتم به.
ترك الص ـ ـ ــال
أما الس ـ ـ ـ ـؤا عن أداء ص ـ ـ ــال اجل عةه فاعل وا أنه جيوث حبس ـ ـ ــب بعض األحاديث ِّ
ابجل ـاعـة و ْح
أداء اجل عـة يف بعض الرظروف .فقـد ورد يف الب ـاري مثال أن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَن ابن يعبرـاس قـا
اَ أي رش ـ ـه ِّد أي رن ِّ ر ًدا رس ـ ـوِّ رْح
ْح
ْح ْح ْحْح
اَ في يال تيـ ِّق رص :يح ري
ل ِّ يؤذنه ْحيف ييـ روم يم ْي :إْحذيا قِّـلر ي
ت أي رش ـ ـ يه ِّد أي رن يال إْحلي يه إْحرال رِّ ي
ي ي ِّ
ص ـ ـ يال ْحه قِّص ي ْح ْح
راس ا رس ـ ـتيـرف يكِّروا يذ ياكه فيـ يقا ي أيتيـ رع يجبِّو ين ْحم رن يذا؟! قي رد
يعلي ال ر
ر ي
ص ـ ـلوا يف بِّـِّوت ِّك رم .قيا ي في يكأي رن الف ي
ْح
الفيب ص ـ ـ ــل هللا عل ه وس ـ ـ ــلم  .إْح رن ا رجلِّ ِّ يع ية يع رايمةٌ (أي ض ـ ـ ــرورية ه يوإْحْحّن
فيـ يع يص يذا يم رن ِّه يو ي رٌْي م ْحن (أي ي
ت أي رن أِّ ر ْحر يج ِّك رم فيـتي ر ِّشوا ْحيف ال ْح ْح
رح ْح
ض.
َّ يوالد ر
يك ْحرره ِّ
ووردت الرواية نفسها يف صح ل مسلم بتغ ْي بعض الكل ات ك ا يلي:
عن عب ْحد رْح
ْح
ْح ْح ْحْح
اَِّ أي رش يه ِّد
ت أي رش يه ِّد أي رن يال إْحلي يه إْحرال ر
اَ بر ْحن يعبراس أينرهِّ ( قيا ي ل ِّ يؤذنه ْحيف ييـ روم يم ْي إْح يذا قِّـ رل ي
ي ر ير
أي رن ِّ ر ًدا رس ـ ـوِّ رْح
ص ـ ـ يال ْح قِّص ي ْح ْح
راس ا رس ـ ـتيـرف يكِّروا
اَ في يال تيـ ِّق رص يح ري يعلي ال ر
ر ي
ي ي ِّ
ص ـ ـلوا يف بِّـِّوت ِّك رم .قيا ي في يكأي رن الف ي

ْح
ْح
ت أي رن أِّ ر ْحر يج ِّك رم فيـتي ر ِّش ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ْحيف
يذ ياك .فيـ يقا ي  :أيتيـ رع يجبِّو ين م رن يذا؟ قي رد فيـ يع يص يذا يم رن ِّه يو ي رٌْي م ْحنه يوإْحْحّن يك ْحرره ِّ
ال ْح ْح
رح ْح
ض.
َّ يوالد ر
يقو اإلمام الفووي يف ش ـ ـ ـ ـ ــرح هذا اهللديثْ" :حيف يه يذا ا رهللي ْحديث يدلْح ص يعلي ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ِّقوط ا رجلِّ ِّ يعة بْح ِّع رذ ْحر
اَِّ تيـ يعـا ي أ ريعلي ِّم
اَ تيـ يعـا ي ْح يالفــه .يو ر
ينه يو يع رن يمـالْحـك يرْحَّيـهِّ ر
الر ي ير يويرحنوهه يوِّه يو يمـ رذ يهبفيـا يويمـ رذ يهـب آ ي ْحر ي
صو ْح
ْح
اَ".
ابل ر ي
املرض الذي يصـ ـ ــعب ف ه حضـ ـ ــور املسـ ـ ــجد من األعذار لرتك اجل عة والصـ ـ ــال
لقد عد الفقهاءِّ ي
اع ًةه واستدلوا عل ذلك بقو هللا تعا  :وما جعص علي ِّكم ْحيف ْح
الد ْح
ين ْحم رن يحيرج.
يي ي ي ي ي ر ر
صـ ـ ـ ـ ـ ْحص ْحابلف ْح
راس .هذه
عفدما مرض الفيب  امتف عن حض ـ ـ ـ ــور املس ـ ـ ـ ــجده وقا ِّ :مِّروا أ يياب بيكرر فيـلرِّ ي
الرواية وردت يف ص ـ ــح ل الب اري ويف ص ـ ــح ل مس ـ ــلم أيض ـ ــا .كذلك إذا كان أحد خياف إص ـ ــابة
مرض فهو أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا معذوره والدل ص عل ذلك مذكور يف رواية ابن عباس ح ث أعذر الفيب  يمن
كان خياف املرض .هذه الرواية وردت يف سفن أيب داود.
عل أية حا ه هذا مرض يتض ـ ـ ن ًرا بسـ ــبب سـ ــرعة انتشـ ــارهه وألجص ذلك سـ ــفت اهللكومة
بعض القوانَّ وأصدرت بعض التعل اته وعل اجل التق د هبا التا ًاما بقوانَّ البلد .ولذلك فإنه
يصــعب يف هذه األوضــاع االجت اع يف مكان واحد وأداء الصــال ابجل اعة أو إقامة صــال اجل عة.
ولكن ك ا قلت لكم أنه عل كم أن تعتادوا عل الص ـ ـ ـ ـ ــال ابجل اعة يف الب وته ومن هفا سـ ـ ـ ـ ـ ـ تعلم
األطفا أن أداء الصال ضروري جدًّا بص إن أداءها اعةً ضروري أيضاً.
ال نسـت الذهاَ إ املسـجد يف األوضـاع والرظروف السـابد يف هذه األَّيم إال أنفا ال بد أن
ص ـ ـا .ولقد حصـ ــص
نقوم يف الب ت هبذا الواجب الذي ال بد من أدابهه وعل كم أن تولوه اهت ًاما ا ًّ
م املسـ ـ ل املوعود عل ه الس ــالم أيض ــا أافاء بعض أس ــفاره أنه مل يس ــت ف ها أداء ص ــال اجل عة.
عل أية حا هذه الرواَّيت كلها موجود وهي تصرح أنه ال حيبذ االجت اع يف أَّيم تفشي األمراض
املعدية وال االلتقاء م ان رينه بص يفبغي االنعاا والبقاء مففصال عن الفاس.
ولكن ك ا قلت فإنفا ال نسـ ــت أن نرتك صـ ــال اجل عة بشـ ــكص مسـ ــت ره ومن أجص ذلك فإنفا
نوصــي أن يصــل الفاس اجل عة يف الب وت كبديص عن الصــال اع ًة يف املســجده وســأحاو تدبْي
هذا األمر لففسـ ــي أيضـ ــا .ومن الضـ ــروري جدًّا انن أن تدعو هللا تعا -ك ا أكدت عل ه سـ ــابقا
أيضا -أن مين هللا تعا بفضله وي هر العامل عاجال من هذا الوابءه ويوفق العامل لتحق ق املقتض ات
ًعا لذلكه آمَّ.
حنو اإلنسان ةه وأن يوفق اجل ملعرفة هللا تعا  .وفقفا هللا تعا
والسالم عل كم ورَّة هللا وبركاته.

