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ََجباء   إحِتَاُف اُّلن
الِم   بِبَياِن ُمراِد الّشيِخ ُعثَماَن السَّ

 بِسَبِب الوَباء  ِمن الكِمه َِحوَل إِغََلِق املَساِجدِ 
 لصالة والسالم ىلع أرشف املرسلني  ا و ،احلمد هلل رب العاملني

ا   ......  بعدأمَّ

 1441ه الواقعة يف اخلامس والعرشين من شهر رجب لعام  تيف خطبـ حفظه اهلل ـ    السالم  عبد الل بن    شيخنا عثمانُ م  فقد تكل  
وذكر أن من أسباب الوقاية  )فريوس كورونا( ة الواقعة هذه األيام ض يف خطبته للحادثة العام  هجرية عن اتلولك ىلع اهلل وتعر  

ولو أفىت من أفىت فما عندهم   ،ساجد فإغالقها غري صحيحا امل أم   ؛الق أماكن الفساد والفجورغ وإ ،منه الرتفع عن املعايص
  .ديلل

، وقال: إنه يريد بذلك ختطئة كبار دولة بعينها  فأنزل الكم الشيخ ىلع فجاء بعض انلاس واصطاد يف املاء العكر دون تثبت وتأن  
   .ت تلبني  هل خالف ما ظن  املعرتض وتثب  العلماء يف فتواهم بإغالق املساجد والتشهري بوالة األمر؛ ولو تأّن  هذا 

 ا.ولم يقصد بدلا معين ،يف أي بدل اكناعم بالنسبة لدلعوة إىل إغالق أماكن الفجور  م بكالم  فاحلاصل أن شيخنا تكل  

لعدم وجود  يف ابلدلان اليت لم حيل فيها الوباء اكيلمن وغريها؛  ـ حفظه اهلل ـ  فقصده    "إغَلق املساجد غري صحيح"بالنسبة لقوهل:  و
 . املقتىض الرشيع ذللك

ره والة األمر يف ابلدلان اليت حصل فيها الوباء من إغالق املساجد والصالة يف ابليوت، وفتوى علمائهم بذلك فلم  أما ما قر  
 إىل هذا ه ـ حفظه اهلل ـ ه الشيخ وقد نبَّ يعرتض  

 
املجلس الواقع يف يللة اتلاسع والعرشين من   بعد اخلطبة ومنها: خرى يف جمالس أ

 : الكمه يف هذا املجلس  ـهوإيلك أيخ القارئ نص   1441شهر رجب 

وغريها من األمراض العامة  إىل اذلين يشكون من عدم حضور صالة اجلمعة واجلماعة بسبب مرض كورونا  "  :قال ـ حفظه اهلل ـ
واكن حمافظاً ىلع الصلوات يف   اكلطاعون والوباء أو املنع من جهة احلكومات نقول: ال تهنوا وال حتزنوا؛ فمن اكنت نيته حسنة  

قيماً  عمل  أوقاتها يف املسجد فإن شاء اهلل ي كتَب هل ما اكن ي كما ثبت عن عبداهلل بن عمر ـ ريض اهلل عنهما ـ عن  صحيحاً  م 
  عمله اذلي اكن إذ    به: اكتب هل مثَل ذا اكن العبد ىلع طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قِيَل للملك املوّكَّ إ"أنه قال:  انليب 

 . رواه أمحد وهو حديث حسن  "اكن طليقا حّّت أطلقه أو أقبضه إلّ 

  ما اكن يعمُل   أو سافر ُكتِب هل مثُل   )أي الصالح(إذا مرض العبد  " :    وعن أيب موىس األشعري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  
 ا شواهد كثرية.  هل العلم؛ ليس هلأانتقدها بعض  "ُمقيما "رواه ابلخاري إال لفظة  "صحيحا    مقيما  

ٍّ يف هذا ب   هم  قَ وكذلك ىلع غريها من األعمال الصاحلة، ثم عوَّ  عة  م  اجل   ىلع صالة   للمسلمني اذلين حيافظونَ  عظيمة   شارة  ىلع ُك 
ذر  آخر فقد جاء يف الصحيح من حديث جابر "إن غزا فلما اكن يف الطريق قال:  وغريه أن انليب  ـ ريض اهلل عنه ـ  املرض أو ع 

 . "كم يف األجر حبسهم الُعذروول ِِستم مسريا  إل وهم معكم رشك  ما قطعتم واديا   يف املدينةِ  رجال  



2 

 

 . ية الصاحلة ـ إن شاء اهلل ـ فانلي ة الصاحلة جتعلك مأجورا وأنت يف بيتك مع أوالدكنل  املجاهدين با فهؤالء رشكوا 

يف ابلالد اليت نزل فيها الطاعون أو هذا املرض: وإن صليتم يف بيوتكم ـ مادام أن األطب اء واحلكومات قد   ابتلوا فنقول لذلين  
هذا املرض ينتقل وأيضا قد منعوكم ـ صل وا يف بيوتكم، وأنتم مأجورون ىلع ذلك ـ وإن كنتم أصحاء ـ كما  نَّ أطبقت ىلع أ

تعارضوا العلماء اذلين أفتوا أو احلكومات اليت أمرت بإغالق املساجد، وال تبقوا تتلكمون فيهم؛  يقولون: بسبب الوقاية؛ فال 
خرج معتمرا ـ مع أصحابه ـ وأخذوا اإلبل وانلحائر حىت  وصلوا إىل احلديبية   ونبرشكم أيضا بقصة أهل احلديبية فإن انليبَّ 

ت بت هلم العمرة ورجعوا طييب انلفوس بعد ذلك  فمنعتهم قريش من دخول مكة ـ عند ذلك ـ فنحروا وحلقوا  وادليلل ىلع   ؛فك 
ة: أن انليب  ت بت هلم عمرة  تام  اعتمر يف العام املقبل ولم يأمر من اعتمر معه أن يقيض ألنه قد عمل ما هو مرشوع هل  أنها ك 

؛ فصارت عمرًة تامًة ـ حبمد    .ـ وهذا قول اجلمهور من العلماء اهللمن حلق  وحنر 

عة    ونرجووأنت أي  ها األخ الكريم ما دام أنك ممنوع أن تصيل يف املسجد ال مجعًة وال مجاعًة فابق  يف بيتك  َرك أجر مج  اهلل أن يأج 
، وأقبل ىلع اهلل بقراءة القرآن وأنت يف بيتك مع أوالدك ـ وصلِّ بهم مجاعًة لكن ال تصلِّ بهم مج عًة يف بيتك فهذا لم  ومجاعة 

 العلماءـ.يفعله السلف فيما نعلم وال الصحابة ال قبل اهلجرة وال بعدها وىلع هذا مجاهري  

حىت  أن كثريا من أهل العلم يشرتطون أن تكون اجلمعة يف املسجد؛ ومن الشافعية من قال: جيوز يف الساحات الواسعة اليت  
؛ أما مج ع كثري من أهل العلم فيقولون: ال ب د  أن يكون يف مبىن ولو اكن املبىن من اخلشب أو  جتمع انلاس يف القرية  أو املدينة 

نك أو من الطني   ؛ كما ذكر ذلك انلووي يف املجموع. الزِّ

وقد أمرتك اجلهات املختصة بذلك فال تشغل نفسك  ـ  اً خصوصـ فإذا اكن انلاس من حولك مرىض فلك أن تصيل يف بيتك 
 املفيت الفالن؛ فإن ما أرادوا نفع املسلمني ـ نسأل اهلل هلم اتلوفيق والرشادـ   الفالن وال باألمري  

كنت قد تكلمت أنه ليس هناك ديلٌل واضٌح ملِن  يَمنُع الصَلةَ يف املساجِد؛ لكِّني أرى هذا يف ابلَلد اليت ليس فيها أمراض،  وأنا 
 . وليَس فيَها أُيّ ُمشِِكَة

َعارَضات  ال حنتاجها وهلم اجتهاداتهم  ي   -يعين العلماء واالمراء  -فَالم  وما أرادوا إالَّ اخلرَي للناس  فهم يرون أنَّ هذا املرَض ي عد 
ٍّ نبرش إخواننا أنهم مأجورون ولو صلَّ  لوا باالحتياط وىلع ُك   ب إذن  اهلل وهم َعم 

وا ب رسَعة لكن  نقول: العدوى أيضا ال تنتقل إالَّ
ـ   ."يف بيوتهم   . انتىه الكم الشيخ ـ حفظه اهلل 

 ِ َم   َماقلُت: فهذه الِكمة تُعترب ناسخة  ل  .اذلي بنعمته تتّم الصاحلات الكم الشيخ يف اخلطبة املذكورة؛ واحلمُد لل ِمن تُوهَّ
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 ه 1441شعبان بعد فجر يوم األربعاء يف اثلامن من 


