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الصالة اقتداء بالمام
ْ
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عبرالبث املباشر
قام بإعدادها نخبة من األئمة والعلماء
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مقدمة :
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيد الخلق وإمام املرسلين ،سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ،وأزواجه أمهات املؤمنين ،وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأصلي وأسلم عليه وعلى كافة األنبياء واملرسلين ،صالة وسالما دائمين متالزمين ال ينقطعان
إلى يوم الدين.
أما بعد
َّ
أوال :فقد انتشر في العالم كله مؤخرا وباء وجائحة فيروس كورونا ،هذه الجائحة التي فرضت
على العالم كله واقعا مستجدا ،لم يألفه الناس من قبل ،سواء في طبيعة الجائحة ،والتي
نسأل هللا السالمة منها للبشر أجمعين ،أو في اآلثار التي ترتبت على هذه الجائحة ،من تغيير في
الكثير من نظم الحياة ،وبخاصة النظم الحياتية واملعيشية واالجتماعية ،وكذلك النظم
الدينية ،وطرق أداء العبادات بشكل عام ،والصلوات في دورالعبادة املختلفة بشكل خاص.
وقد بات العالم كله تحت ما يسمى بنظام :الحجر العام ،والتباعد االجتماعي ،في محاوالت
مضنية ،لتقليل حجم الصابة بهذا الوباء من ناحية ،وللتمكن من مواجهته ورعاية املصابين
به من ناحية أخرى ،مما اضطر كثيرا من حكومات العالم لفرض حظر على التجمعات،
الصغيرة والكبيرة ،ومن تحجيم لحركة الناس وتنقالتهم ،ولم ت ْبق إال على النذر اليسير مما
يستوجبه بقاء الناس في بيوتهم آمنين مطمئنين.
وبذلك طرأ علينا نحن املسلمين ،كما طرأ على غيرنا ،وضع جديد ،وبخاصة في أمور العبادة
وأدائها ،والذهاب إلى املساجد  ،وضاق األمر حتى أغلقت املساجد أبوابها ،وصدرت الفتاوى
من جميع املجامع الفقهية املختلفة في شتى بقاع العالم ،تدعو املسلمين للبقاء في بيوتهم،
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وإيقاف صلوات الج َمع والجماعات ،وإيقاف كافة التجمعات األخرى من الدروس
واملحاضرات وغيرها ،حفاظا على النفس النسانية ،حيث إن الحفاظ عليها ،مقصد رئيس
من مقاصد التشريع.
ثانيا :الفقه االسالمي جعل لتكييف فهم نسبي للنص الشرعي وإسقاطه على ال واقع
والتكييف بينهما ،بحيث ال يمس مقصود الشارع وال ينتقص من قداسته.
َ َ
ومن يقول إن الفقه شرع ّ
الب ٍين في اآلراء بين الفقهاء  ،بل وحتى
مقدس  ،فليفسر التفاوت
التناقض بينها في بعض األحيان ،أما من يعتبر أن فقهه أو مدرسته أو اجتهاده واجب االتباع
فهذا هو العبأ بعينه على دين هللا تعالى.
كما أن تاريخنا الفقهي  ،يزخر باألمثلة على ّاتساع أفق الفقه وواقعيته ،ومن َّ
ثم فال داعي
الختالق خصام بين ال واقع وتوصيفه ،وبين إسقاط الحكم الشرعي وتكييفه ،فالخالف ليس
على مرجعية الحكم الشرعي ،ولكن في مرجعية رأي فقهي من ضمن آراء فقهية أخرى ،
وأغلب الخالف في دائرة تنزيل األحكام وفهم واقع التنزيل فال ينبغي اضرام معارك وهمية على
أقوال الفقهاء.
والفتوى في حال االستقرار غير الفتوى لألعذار  ،كما أن فتوى األعذار غير فتوى النوازل ،
وفتوى النوازل رغم ضرورة استحضار النوازل املشابهة إال أنه ال تقارن نازلة بأخرى ،
الختالف تصور النازلة واالحاطة بها من حيث نوع النازلة وأسبابها و واقعها وآثارها ومآالت
األفعال في كل نازلة على حدة.
وعلى سبيل املثال فقياس نازلة الطاعون وما ترتب عليها آنذاك من تصورلتنزيل الحكم عليها
غير نازلة كورونا وتصورها وتنزيل األحكام الخاصة بها من حيث  ،نوع املرض وكيفيته وسرعة
انتشاره والعدوى وآثارها وغير ذلك من تصور ال واقعة للنظر فيها فضال عن األحكام املترتبة
عليها.
2

وكذلك صالة الجماعة فلها مصالح أصلية ومصالح تكميلية  ،فاملصلحة األصلية إقامة
الشعيرة وإعالئها  ،أما املصلحة التكميلية فاستواء الصفوف واتصالها وتقاربها  ،وعند
الضرورة أو الحاجة في النازلة وغيرها قد تترك املصالح التكميلة للحفاظ على املصلحة
األصلية وهي إحياء الشعيرة .
لذا وجد األئمة والفقهاء والعلماء أنفسهم ،في مواجهة نازلة جديدة ،تعطلت على إثرها
أماكن العبادة الرئيسة ،وتوقفت الجمع والجماعات ،وال يعلم متى سيظل هذا الحظر قائما،
فكان لزاما على األئمة والفقهاء والعلماء ،أن يبحثوا عن حلول وفتاوى تناسب هذه النازلة
فكان هذا البحث ،في مسألة :الصالة خلف األئمة ،واالقتداء بهم ،عبر وسائل االتصال
املعاصرة ،وبرامج التواصل االجتماعي االلكترونية ،بشرط دخول الوقت عند المام واملأموم
 ،ومدى مواءمة ذلك لألصول العامة للشريعة ،وكذلك املحافظة وااللتزام بكافة الضوابط
والتعليمات الصادرة من الجهات املختصة ،والتي تهدف إلى املحافظة على حياة البشر
أجمعين.
وباهلل التوفيق والسداد.
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املبحث األول  :خصوصية النازلة محل النزاع وقضايا في التأصييل
أوال :خصوصية النازلة محل النزاع
إن هذه النازلة جديدة ،وال نعلم نظائر لها حصلت في سالف العهد ،وهي تقتض ي
النظر واالجتهاد ،الستنباط حكمها الشرعي وفقا لألدلة املعتبرة ومقاصد التشريع التي تهدف
لرفع الحرج وجلب املصلحة وتحقيق اليسر  ،وعليه فالبحث عن حكمها بعينها في كتب
َ
ّ
املتقدمين ال يعود على ذويه بطائل  ،1وقد قال إمام الحرمين" :لست أحاذر إثبات حكم لم
ّ
يدونه الفقهاء ،ولم يتعرض له العلماء ،فإن معظم مضمون هذا الكتاب [يعني الغياثي] ال
ِّ
ي َلفى َّ
َّ
مضمنا لباب ،ومتى انتهى مساق الكالم إلى أحكام نظمها أقوام،
مدونا في كتاب ،وال
أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابها ،ولكني ال أبتدع ،وال أخترع شيئا ،بل أالحظ وضع الشرع،
ُّ
التصرف في الوقائع املستجدة التي ال
وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه ،وهكذا سبيل
توجد فيها أجوبة العلماء مع ّدة ،وأصحاب املصطفى صلى هللا عليه وسلم ورض ي عنهم ،لم
يجدوا في الكتاب والسنة إال نصوصا معدودة وأحكاما محصورة محدودة ،ثم حكموا في كل
واقعة عنت ،ولم يجاوزوا وضع الشرع ،وال تعدوا حدوده"  .2وهكذا دأب أهل السالم من
زمن الصحابة فما بعدهم بأن يتعرضوا لكل نازلة بتكييف الحكم الجديد لها ولم يتهمهم
أحد ببدعة أو قول مختلق لكونه قال بما لم يقل به من سبقه.
وقال المام القرافي" :وال تجمد على املسطورفي الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير
جره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه ،وأفته به
أهل إقليمك يستفتيك ال ت ِّ

 1موقع الشيخ محمد الحسن الددو https://www.dedewnet.com/index.php/news/1068 -2020-03-24-21-16-08.html

 2غياث األمم ص .266 :نقال عن الددو في مقاله السابق
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دون عرف بلدك واملقرر في كتبك ،فهذا هو الحق الواضح والجمود على املنقوالت أبدا ضالل
في الدين وجهل بمقاصد علماء املسلمين والسلف املاضين". 3
فال مناص في النوازل املتجددة من القول بما لم يسبق إليه القائل ّ
مما ي وافق القواعد
وتقوم عليه األدلة ،إال إذا ثبت انتشار كورونا في عصر سابق بهذه الصورة و ثبت التعامل
الرسمي معه بمثل ما حصل ،وكان للعلماء فيه إجماع ،فحينئذ يكون النكير على من خرق
الجماع واردا.4
ثانيا :مسائل هامة في التأصيل
َ َْ َ َ
ْ
من القواعد الفقهية املعلومة لدى الفقهاء ،ما ذكرته مجلة األحكام العدلية :5ال ينكر تغ ُّير
َْ َ َ َ َْ
َّ
األ ْحك ِّام ِّبتغ ُّي ِّراأل ْز َم ِّان ،وهي قاعدة فرعية ،منبثقة عن القاعدة األم الكبرى :العادة محكمة.
أحكام جديدة ،وال يشترط أن يكون لهذه األحكام
واألوضاع االستثنائية ،تحتاج إلى فتاوى و ٍ
صورفيما مض ى.
وحيث إنها فتاوى وأحكام اجتهادية ،وليس لها نصوص قطعية ،فإنها تخضع للتغيير ،ما
َ
َّ
ْ ْ
تغيرت ِّعلل تشريعها ،وقد ذكر ابن القيم ،في إعالم املوقعين :6أ َّن الحك َم َيدور َم َع ِّعل ِّت ِّه َو َس َب ِّب ِّه
َ َ َ ْ َّ َ َ َ
ْ ْ
ْ
َ َ َّ َ َّ
َ
ال ذ ِّل َك الحكم ِّب َز َو ِّال ِّه َما.
وجودا َو َعدماَ ،و ِّل َهذا إذا َعلق الش ِّارع حكما ِّبسب ٍب أو ِّعل ٍة ز

 3الفروق177 /1 :
 4محمد الحسن الددو في بحثه الخاص في هذه املسألة
مَ ُ
( )5امل َّادة .39
(.80/4 )6
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ودائما ما يكثر التساؤل ،في أوقات األزمات املستج َّدة ،والنوازل الطارئة ،عن نواز َل ومس َ
ائل،
ِّ
لم يكن لها صور مماثلة ،في القرون السابقة على نزولها ،ويجتهد العلماء في استخراج
الفتاوى واألحكام املناسبة لها.
ثالثا :الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى
فالحكم الشرع ُّي « :عبارة عن حكم هللا تعالى املتعلق بأفعال املكلفين » ،وهو الحكم املتعلق
عين يرتبط به الحكم ،كالقول
بأفعال العباد على وجه العموم ،من غير التفا ٍت إلى واقع م ٍ
بوجوب الصالة ،وحرمة شرب الخمر.
ّ
واقع ،وال يمكن للمفتي أن يقوم بإصدار
الحكم
وأما الفتوى فهي :تطبيق
ِّ
ِّ
الشرعي على ال ِّ
َ َ َّ ْ ْ
فتوى صحيحة ،إال إذا اجتمع فيه أمران ،تحدث عنهما ابن القيم 7فقالَ ( :وال َيت َمكن املف ِّتي
ْ ْ ْ
َ ْ
َْ
َّ َ
َْْ
َوال ال َح ِّاكم ِّم ْن الفت َوى َوالحك ِّم ِّبال َح ِّ ّق إال ِّبن ْو َع ْي ِّن ِّم ْن الف ْه ِّم :
َ
ْ َ َ َ َََ َْ
َ ْ ْ
َ َ
َْ
َ ْ َْ
َ ََْ
ات
أحده َما :ف ْهم ال وا ِّق ِّع وال ِّفق ِّه ِّف ِّيه ،واس ِّتنباط ِّعل ِّم ح ِّقيق ِّة ما وقعِّ ،بالق َرا ِّئ ِّن واألما َر ِّ
َ
ْ
َ ْ ََ َ
اتَ ،ح َّتى ي ِّحيط ِّب ِّه ِّعلما.
والعالم ِّ
َ َ َ
َ َ
ْ َّ َّ
َ
َ َّ ْ َّ
َ
َْ
الثانيَ :ف ْهم ا ْل َ
ّللا ال ِّذي َحك َم ِّب ِّه ِّفي ِّكت ِّاب ِّه ،أ ْو َعلى
و
والنوع
اج ِّب ِّفي ال وا ِّق ِّع ،وهو ف ْهم حك ِّم ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ ْ
استف َرغ و ْس َعه ِّفي
ِّل َس ِّان نبيه ب َهذا ال َوا ِّق ِّع ،ثم يط ِّبق أحدهما على اآلخ ِّر؛ فمن بذل جهده و
َ
َ
َ ْ
َّ َ ُّ
َذل َكَ ،ل ْم َي ْع َد ْم َأ ْج َرْين َأ ْو َأ ْجرا؛ َفا ْل َعالم َم ْن َي َت َو َّ
صل ِّب َم ْع ِّرف ِّة ال َوا ِّق ِّع َوالتفق ِّه ِّف ِّيه ،إلى َم ْع ِّرف ِّة
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ ّ َْ
ح ْكم َّ
ّللا َو َ
يص ِّم ْن دب ٍر ،إلى َم ْع ِّرف ِّة َب َر َاء ِّت ِّه
م
ق
ال
ق
ش
ب
ف
وس
ي
د
اه
ش
ل
ص
و
ت
ا
م
ك
،
ه
ول
س
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َو ِّص ْد ِّق ِّه) .

( )7إعالم املوقعين .69/1
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رعي له دليل ّ
والحكم الش ُّ
نص ي يدل عليه ،أما الفتوى فهي اجتهاد الفقيه في املسائل ،التي
ِّ
َ
ُّ
االجتهاد يكون محدودا.
النص فإن
ليس لها نص شرعي ،أو حكم فقهي ثابت ،فإذا و ِّجد

ُّ
الشرعي ثابت ،أما الفتوى فمتغيرة ،والبن القيم في كتابه إعالم املوقعين ،8فصل
والحكم
َ َ َْ َ َْ َ َْ
ْ َ
َ ْ َْْ
كامل بعنوانَ :ف ْ
صل ِّفي تغ ِّي ِّير الفت َوىَ ،واخ ِّتال ِّف َها ِّب َح َس ِّب تغ ُّي ِّر األ ْز ِّمن ِّة َواأل ْم ِّكن ِّة َواأل ْح َو ِّال
ْ
ْ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ّ
َ
َ
َ
َ
ات َوال َع َوا ِّئ ِّد ،وفيه يقولِّ ( :إن الش ِّريعة مبناها وأساسها على ال ِّحك ِّم ومصا ِّل ِّح ال ِّعب ِّاد ِّفي
الن َّي ِّ
و ِّ
ُّ َ
ُّ
ْ
ََ َ ْ
ْاملَ َعاش َو ْاملَ َعادَ ،وه َي َع ْدل ك ُّل َهاَ ،و َر ْح َمة ك ُّل َهاَ ،و َم َ
ص ِّالح كل َهاَ ،و ِّحك َمة كل َها؛ فك ُّل َم ْسأل ٍة خ َر َجت
ِّ ِّ
ِّ
ّ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ َْْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ َ
عن العد ِّل إلى الجو ِّر ،وعن الرحم ِّة إلى ِّض ِّدها ،وعن املصلح ِّة إلى املفسد ِّة ،وعن ال ِّحكم ِّة إلى
ْ
َّ
ََ ْ
ال َع َب ِّث؛ فل ْي َست ِّم ْن الش ِّري َع ِّة) أ .هـ .كالم ابن القيم رحمه هللا
ومن األموراملتعارف عليها فقها مما تتغيربه الفتوى:
-1اختالف العادات واألعراف.

-2الضرو ات امللجئة ،وقد ورد في املادة  21من مجلة األحكام العدليةَّ :
الضرو َرات ت ِّبيح
ر
ِّ
ْ َ َ َّ َ
َّ
ا ْ َمل ْ
َ
ات ،وهي متفرعة عن القاعدة األم الكبرى :املشقة ت ْج ِّلب الت ْي ِّسي َر ،واملأخوذة من
ور
ظ
ح
ِّ
َ
ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َّ َ َ
ّللا غفور َر ِّحيم } (سورة البقرة من
قوله تعالى { :ف َم ِّن اضطرغيرب ٍاغ وال ع ٍاد فال ِّإثم علي ِّه ِّإن
اآلية.)173 :
غيراألحكام بت ُّ
-3اختالف األزمان ،حتى قال فقهاؤنا ،ال ْين َكرت ُّ
غيراألزمان ،وقد جاء في كتاب:
ِّ
معالم أصول الفقه ،عند أهل السنة والجماعة  ،9ما نصه( :إن من األحكام الشرعية ما
يختلف باختالف الزمان واملكان واألحوال  ،ذلك أن الحكم الشرعي يدورمع علته وجودا
 8إعالم املوقعين .11/3
بن ُح َس مين بن َح م
 9مح َّمد م
سن الجيزاني ،ص .360
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وعدما ،وهذا أيضا دليل على أن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس ،ودرء
املفاسد عنهم.
ْ
وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغيرالزمان ،أو املكان ،أو الحال ،ليس
معناه أن األحكام الشرعية مضطربة ،ويحصل فيها التذبذب والتباين ،بل إن الحكم الشرعي
وجار معه ،لكن حيث اختلف الزمان أو املكان اختلفت الحقيقة والعلة
الزم لعلته ،وسببه
ٍ
والسبب ،فال واقعة غيرال واقعة ،والحكم كذلك غيرالحكم) أ .هـ.
رابعا :فقه ال واقع وفقه التنزيل
 .1أهمية فقه ال واقع
إذا كان من املقرر أن السالم صالح لكل زمان ومكان ،وإذا كانت -كما قيل قديما -النصوص
متناهية ،والوقائع غير متناهية إلى قيام الساعة ،فإن الالزم املنطقي لهدي ال واقع بتعاليم
السالم ،وتقويم نظم الحياة كلها بأحكام الشريعة ،يحتاج بال ريب إلى اجتهاد منضبط ،وفقه
بالزمان ،واملكان ،واألحوال ،والعوائد ،والوقائع.
يقول ابن القيم رحمه هللا في معرض تفصيله لقول المام أحمد-رحمه هللا(-ت ( :)241ال
ينبغي للرجل أن ي َن ّ
صب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال[،منها] :معرفة الناس)، 10
ِّ
يقول ابن القيم  (:فهذا أصل عظيم ،يحتاج إليه املفتي والحاكم ،فإن لم يكن فقيها في األمر
والنهي ،ثم يطبق أحدهما على األخر ،وإال كان ما يفسد أكثر مما يصلح  ،فإنه إذا لم يكن
فقيها في األمر،له معرفة بالناسَ ،ت َ
ص َّور له الظالم بصورة املظلوم وعكسه،واملحق بصورة
املبطل وعكسه ،وراج عليه املكر والخداع واالحتيال )...وهو لجهله بالناس ،وأحوالهم،
 10إعالم املوقعين204/4 :
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وعوائدهم ،وعرفياتهم ،ال يميز هذا من هذا ،بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر
الناس ،وخداعهم ،واحتيالهم ،وعوائدهم ،وعرفياتهم ،فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان،
واملكان ،والعوائد ،واألحوال؛ وذلك كله من دين هللا).11
إن ال واقع الراهن أحوج ما يكون إلى الفقيه بقضايا العصر ،امللم بمجريات ال واقع،
ّ
املحال املستهدفة ببيان أحكامها الشرعية ،يقول ابن القيم (:ال بد للحاكم من
ومالبسات
ِّ
نوعين من الفقه  :فقه في أحكام الحوادث الكلية ،وفقه في نفس ال واقع ،وأحوال الناس). 12
 -2ضرورة فقه ال واقع الستنباط األحكام وتنزيلها.
ِّلفقه ال واقع مكانة بالغة األهمية في املنظومة التشريعية ،إذ بفقدانه أو التقصير في العناية
به ،تتسع اله َّوة بين مراد الشارع وسلوك ،وأحوال املكلفين ،الفردية والجماعية .فما من
شك في أن ُّ
تغيرات جمة طرأت على نمط الحياة والسلوك ،حتمت ضرورة التبصر بآليات
اشتغال ال واقع ،إذ ال يستقيم عقال وشرعا تنزيل الفهم املجرد ألحكام السالم على واقع
مجهول.
بمعنى ،ال يمكن إيجاد حلول شرعية ملتغيرات ال واقع البشري وإخضاعه لهيمنة الشريعة،
وسلطان الدين ،ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقية؛ فالتشخيص الدقيق شطر العالج
 ،والقاعدة عند أهل العلم الحكم على الشيئ فرع من تصوره ،
ولست أعني بإيجاد الحلول تسويغ كل ما أفرزه ال واقع ،وتبرير ما استقرت عليه أحوال
الناس من نظم وأعراف مهما كانت منافية ملنظومة القيم السالمية ،وأصولها التشريعية؛
 11إعالم املوقعين 261/4
 12الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 10
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إنما القصد بناء األحكام وصياغتها بعد التمحيص ،والتدقيق ،والفقه للم ّ
حال املراد هديها –
ِّ
في تكييف حكمها -بما ينسجم مع مقررات الوحي الكريم ،ومقاصد الشريعة.
فباملوازاة مع النظر إلى النصوص ،واستصحاب األدلة ،يلزم النظر إلى ال واقع وكشف
تفاصيله ،ليتسنى استنباط الحكم َّأوال  ،أما تنزيله ،وتطبيقه؛ فله ضوابط أخرى وفقه آخر،
هو ما يصطلح عليه بفقه التنزيل.
والتصور الخاطئ للوقائع ،واألحداث ،تنبني عليه أحكام خاطئة وال بد ،ولذلك قيل " :الحكم
على الش يء فرع عن تصوره" يقول الدكتور يوسف القرضاوي(:وفقه ال واقع يقوم على
دراسته على الطبيعة ال على الورق ،دراسة علمية موضوعية ،تستكشف جميع أبعاده
وعناصره ،بإيجابياته ،وسلبياته ،والعوامل املؤثرة فيه ،بعيدا عن التهوين والتهويل  .إن
دراسة هذه الوقائع واجب البد منه لكل فقيه ولكل فقه في أي باب من أبوابه) .13واملقصود
بال واقع في هذا السياق على رأي الدكتور عبد املجيد البخار( :هو ال واقع املتمثل في الوجود
املادي للكون ،وال واقع املتمثل في أوضاع الحياة النسانية وأحداثها).14
فالفقه ال يكتمل ،واالستنباط ال يكون م ْحكما ،إال إذا جمع بين فقه الخطاب الشرعي ،وفقه
جدَ ،
ال واقع ،وفقه تنزيل النص على واقع املكلفين .آنئذ يمكن ملا َّ
ونزل ،أن يندرج ضمن إطار
ِّ
الوحي وقيومية الشريعة.
يقول الدكتور نور الدين الخادمي( :وتتأكد عملية فهم ال واقع في العصر الحالي ،حيث برزت
للوجود طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجاالت مختلفة ،وبخلفيات متنازعة،
 13السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص265:
 14عوامل الشهود الحضاري،ص160:
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َو َج َّدت على ساحة الفكر ،والسياسة ،واالقتصاد ،والطب ،واألخالق ،مشكالت مستعصية
ودقيقة ال يمكن الحسم فيها من الوجهة الشرعية ،إال بمعرفة أحوالها ،ووقائعها،
ّ
يجلي حقيقتها ويحرر طبيعتها ،ويساعد على إدراجها ضمن
وخلفياتها ،ود وافعها  ،مما ِّ
أصولها ،وإلحاقها بنظائرها ،وتأطيرها في كلياتها وأجناسها).15
وواقع النازلة التي بين أيدينا " نازلة كورونا" ليس لها شبيه وال سابقة في التاريخ لذلك لزم
تصور هذه النازلة تصورا صحيحا لتنزيلها – أي األحكام الخاصة بها  -على ال واقع املعيش ي
اليوم تنزيال صحيحا .

15

االجتهاد املقاصدي67/2،
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املبحث الثاني  :الجمعة بين فضائلها ومقاصدها
أوال :فضل يوم الجمعة
يوم الجمعة هو خير األيام وسيدها  ,ويكفيه شرفا وفخرا أن هللا تبارك اختصه بالذكر
َّ َ
َ
َ َ َّ َ َ
لصال ِّة ِّم ْن َي ْو ِّم
ود َي ِّل
والثناء في كتابه الكريم فقال عز من قائل { :ياأ ُّي َها ال ِّذين آمنوا ِّإذا ن ِّ
َ َ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ
ْ ْ َ َ َ
ّللا َوذروا ال َب ْي َع ذ ِّلك ْم خ ْيرلك ْم ِّإن كنت ْم ت ْعلمون ([ })9الجمعة]9 :
الجمع ِّة فاسعوا ِّإلى ِّذك ِّر ِّ
ال خالف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام األسبوع  ،و أنه خير يوم طلعت فيه الشمس
َ
َ َّ
َ ْ َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ ،عن ْابن ِّش َ
ل
ل
صل ى
هللا
و
س
ال
ق
:
و
ق
ي
،
ة
اب ،أخبرِّني عبد الرحم ِّن األعرج ،أنه س ِّمع أبا هرير
ه
ر
ِّ
ٍ
ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
هللا َعل ْي ِّه َو َسل َم« :خ ْير َي ْو ٍم طل َعت َعل ْي ِّه الش ْمس َي ْوم الجم َع ِّةِّ ،ف ِّيه خ ِّل َق َآدمَ ،و ِّف ِّيه أ ْد ِّخ َل
ْال َج َّن َةَ ،وفيه أ ْخر َ
ج م ْن َها» 16
ِّ ِّ ِّ ِّ
ََ ْ َ
َ
وعن أبي هريرة رض ي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :خ ْير َي ْو ٍم طل َعت َعل ْي ِّه
ْ
ْ َّ َ
ْ
َّ
الش ْمس َي ْوم الجم َع ِّةِّ ،ف ِّيه خ ِّل َق َآدمَ ،و ِّف ِّيه أ ْد ِّخ َل ال َجنةَ ،و ِّف ِّيه أخ ِّر َج ِّم ْن َها".17
َ ْ َ
َ
َْ َ َ
ال َرسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ {:خ ْير َي ْوم َط َل َع ْت َع َليهْ
َ
عن أ ِّبي هريرة رض ي هللا عنه قال  :ق
ِّ
ِّ
ٍ
َّ
الس َ
الش ْمس َي ْوم ْالجم َعة  ،فيه خل َق َآدم َ ،وفيه أ ْدخ َل ْال َج َّن َة َ ،وفيه أ ْخر َج م ْن َها َ ،و َال َتقوم َّ
اعة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
َّ
ِّإال ِّفي َي ْو ِّم الجم َع ِّة}.18
 16صحيح مسلم)(2/ 585
 17رواه مسلم )(854
 18أخرجه أحمد  )9196(401/2ومسلم.6/3
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ومن هنا فقد شدد النبي صلى هللا عليه وسلم على من يتهاون في ترك صالة الجمعة دونما
سبب أو عذرمشروع  ,فعن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمريحدثان أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو
ليختمن هللا على قلوبهم وليكونن من الغافلين. 19
و فضائل كثيرة منها أن فيه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيستجاب الدعاء ويقبل الرجاء {
َ ْ َ
َ َ َ
ْ َ َ َّ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم َذ َك َر َي ْو َم ْالجم َع ِّة َ ،ف َق َ
اعة ال
ال ِّ :ف ِّيه س
عن أ ِّبي ه َري َرة؛ أن َرسول ِّ
ص ّلي َ ،ي ْس َأل َ
ي َوافق َها َع ْبد م ْسلم َ ،وه َو َقائم ي َ
هللا َش ْيئا  ،إ َّال َأ ْع َطاه إ َّياه َ ،و َأ َش َ
َ
ل
هللا
و
س
ار
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ّ
صلى هللا عليه وسلم ب َيده ي َقلل َها " 20
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ
َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
اب ،أخبرِّني عبد
وحدث ِّني حرملة بن يحيى ،أخبرنا ابن وه ٍب ،أخبرِّني يونس ،ع ِّن اب ِّن ِّشه ٍ
َّ ْ َ ْ َ
َ
َّ
َ َّ
َ
األ ْع َرجَ ،أ َّنه َسم َع َأ َبا ه َرْي َر َةَ ،يقولَ :ق َ
صلى هللا َعل ْي ِّه َو َسل َم« :خ ْير َي ْو ٍم
هللا
الرحم ِّن
ال َرسول ِّ
ِّ
َ َ َ ْ َ َ ْ َّ
الش ْمس َي ْوم ْالجم َعة ،فيه خل َق َآدمَ ،وفيه أ ْدخ َل ْال َج َّن َةَ ،وفيه أ ْخر َ
ج م ْن َها» 21
طلعت علي ِّه
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ْ
ََْ ْ َ
َ ْ
َ ْ َ ْ َْ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،ق َ
الَ { :ي ْوم الجم َع ِّة اثنتا َعش َرة
هللا  ،عن َرسو ِّل ِّ
وعن ج ِّاب ِّرب ِّن عب ِّد ِّ
وجد ف َيها َع ْبد م ْسلم َ ،ي ْس َأل َ
هللا َش ْيئا  ،إ َّال َآتاه إ َّياه َ ،ف ْال َتمس َ
وها آخ َر َس َ
َس َ
اعة َ ،ال ي َ
اع ٍة ،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َب ْع َد ْال َع ْ
ص ِّر}. 22
َ َ
َ
َّ
فع ْن أ ِّبي ه َرْي َرة َ ،ع ِّن الن ِّب ّ ِّي
ومنها أن يوم الجمعة سبب في تكفيرالسيئات ورفع الدرجات ,

 19األلباني :صحيح  ،ابن ماجة (  ،) 794مختصر مسلم (  ، ) 462صحيح الجامع( 5480 ).
 20أخرجه أحمد ) ، (2/485البُخاري ) (953ومسلم ( )1923
 21صحيح مسلم)(2/ 585
 22أخرجه أبو داود ( )1048و(النَّسائي) 99/3

13

َّ َ
َ ْ
ْ
َ
ْ َ
َ َّ
صلى هللا عليه وسلم َ ،ق َ
الصل َوات الخ ْمس َ ،والجم َعة ِّإلى الجم َع ِّة  ،كفا َرات ِّملا َب ْي َنه َما ،
ال{ :
َ َْ ْ َ َْ
ش الك َبا ِّئر}.23
ما لم تغ
َ َ َ
َ ْ َْ
َ
َ
ل
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :ما ِّم ْن م ْس ِّل ٍم َيموت َي ْو َم
و
س
ال
ق
هللا ْب ِّن َع ْم ٍرو  ،قال :
ر
ِّ
عن عب ِّد ِّ
َّ َ
َ َ ََ ْ
ْ
َْ َ َْ
الجم َع ِّة  ،أ ْو ل ْيلة الجم َع ِّة ِّ ،إال َوقاه هللا ِّفتنة الق ْب ِّر.24
ثانيا :من مقاصد الجمعة:
ّ
إن من أعظم املقاصد الشر ّ
عية في إقامة الجمعة ما يسمعه الناس فيها من الذكرى
.1
ّ ّ
ّ
ّ
ويرغب في اآلخرة ّ
ويزهد في الدنيا ،وما
النفوس،
ي
ويزك
ب
القلو
ق
يرق
ِّ
واملوعظة الحسنة مما ِّ
تشتمل عليه الخطبة من التعليم وبيان أركان اليمان والحالل والحرام.
ولهذا فإن الذي عليه جماهيرأهل العلم ،ومنهم أصحاب املذاهب األربعة  :أن الخطبة
واجبة وشرط لصحة الجمعة .
قال املاوردي رحمه هللا تعالى  " :خطبة الجمعة واجبة ،وهي من شروط صحتها ،ال يصح أداء
الجمعة إال بها  ،فهو مذهب الفقهاء كافة ،إال الحسن البصري فإنه شذ عن الجماع  .وقال
إنها ليست واجبة  ،ألن الجمعة قة تصح ملن لم يحضرالخطبة  ،ولو كانت واجبة لم يصح
إدراك الجمعة إال به .وها خطأ يوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده ". 25

 23أخرجه أحمد  )10290(484/2ومسلم.144/1
 24أخرجه أحمد  )6582(169/2و\"التِّرمِّ ذي\" .1074
 25الحاوي٤٣٢/٢:
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َ
ويؤخذ ذلك من قوله ّ
جل وعال{ :ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر هللا} واملراد بالذكر املذكور في اآلية هو الخطبة بإجماع أهل التفسير ،ألنه ليس بعد
األذان ذكر هلل تعالى إال الخطبة ،26قال ابن عبدالبر  :الذكر هاهنا  :الصالة والخطبة بإجماع
ّ
ّ
ى
خصوصيتها بما
غير الجمعة ،فأفاد ذلك
أخر
صالة
عن
ف
التخل
 ،27ولم يرد التشديد في
ِّ
فيها من الذكر والعلم واملوعظة.
ّ
 .2ويستفاد ذلك أيضا ّ
مما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم في أحاديث صحيحة من أمره
بالتبكير واالستماع ،ونهيه عن االشتغال بما يفيت االستماع ،وتحذيره الشديد من ذلك ..إلخ
ّ
َ
ّ ّ
 ،وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقطع الخطبة انتظارا للداخل أن يسلم من ركعتيه،
ّ
وقد أذن صلى هللا عليه وسلم ملن شهد العيد أن ال يحضر الجمعة؛ لحصول مقصود
االستماع للموعظة والذكر.
 .3وإقامة الجمعة بخطبتها وصالتها من خصوصيات هذا اليوم التي تبرز بها فضيلته ومزّيته
األيام ّ
على غيره من ّ
ّ
ومزية ّ
والتطيب واستماع الذكر
األمة به ،وفي آداب الجمعة من االغتسال
حرمه فقد حرم .
واملوعظة خير كثيرمن ِّ
ّ
ّ
 .4فإذا تعذرت إقامة الجمعة في املساجد ،فإن األمر بإحياء هذا اليوم وإقامة شعيرته وما
ّ
ّ
باق ،ويكون على قدر االستطاعة ،فإنه صلى هللا عليه وسلم قال" :ما
فيها من ذكر وموعظة ٍ
ّ
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" وإقامة الجمعة ّ
لكل ثالثة تفي باملقصد ،والقول إن ذلك
ّ
مخالف ملا جرى عليه العمل صحيح ،فنحن هنا إنما نقول بمخالفة العمل للضرورة

26
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 27االستذكار١٢٨/٥:
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ّ
املستج َّدة ،فإن زالت الضرورة ،أخذنا بما كان من تقييد األدلة
ال واقعة ،ولخصوص النازلة
ِّ
املطلقة بالعمل.
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املبحث الثالث  :أقوال املانعين لصالة الجمعة عبروسائل
االتصال الشبكي واعتراضاتهم
في الفتوى بعدم صحة صالة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبروسائل االتصال الشبكي
جاء السؤال كالتالي28:

هل تجوز صالة الجمعة عن بعد ،وصورتها أن يقدم المام الخطبة من على منبر
مسجده ،ويكون معه شخص أو شخصان ،وبقية الناس يتابعون الخطبة من بيوتهم ،ثم
يصلون بصالة المام وال يصلون الظهر بعدها؟
الجواب :صالة الجمعة في البيوت خلف املذياع أو التلفاز أو البث املباشر أو غير ذلك من
َ
صالة الظهر ّ
عمن
وسائل االتصال الشبكي ال تجوز ،وال تجزئ عن صالة الجمعة ،وال تسقط
ّ
صالها على هذا النحو ،وهو ما انتهت إليه الهيئات واملؤسسات الفتائية املعاصرة ،وما أفتى
ّ
به جمهور الفقهاء املعاصرين في هذه النازلة أو قبلها بعقود؛ ألن صالة الجمعة عبادة
توقيفية تعبدية لها صفة وهيئة شرعية ال تقع العبادة صحيحة إال بها ،وقد ّ
دل على تلك
الصفة والشروط واألركان ما نقل من القول والفعل النبوي منذ فرض الجمعة إلى وفاة النبي
صلى هللا عليه وسلم ،كما تواتر أداؤها على تلك الصفة منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا دون
تعديل أو تغيير ،وأداؤها في البيوت على الصفة املذكورة مناقض لتلك الهيئة النبوية،

 28الفتوى الصادرة عن المجلس األوروبي لالفتاء تحت رقم فتوى ) (4/30صالة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل االتصال الشبكي
https://www.e-cfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a -%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%a9 -%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
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ّ
يضاد األمر النبوي ويبطل تلك الصالة ،ويستدل
واستحداث صورة جديدة لصالة الجمعة
على عدم صحة صالة الجمعة في البيوت بسماع الخطبة بوسائل االتصال الشبكي بما يلي:

وكانت االجابة على هذا النحو وبهذه الشروط:
أوال  :قالوا {{ :قوله تعالى َ ﴿:يا َأ ُّي َها َّالذ َ
لص َالة من َي ْوم ْالجم َعة َف ْ
ين َآمنوا إ َذا نود َي ل َّ
اس َع ْوا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ َّ
ّللا ﴾ [الجمعة ،]9 :فهذا أمر من هللا بالسعي للجمعة ،وقد اتفق العلماء من أهل
ِّإلى ِّذك ِّر ِّ
الفقه والتفسير على وجوب السعي للجمعة ،والسعي ال يتحقق بالصالة في البيوت خلف
املذياع ،وأيضا األحاديث النبوية الصحيحة التي ّ
خصت صالة الجمعة بهيئة وأحكام ال تتم
في حال أدائها في البيوت ،كحديث أوس بن أوس الثقفي قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا
َّ
غسل َ
ْ
عليه وسلم -يقول“ :من َّ
يركب ،ودنا
الجمعة واغتسل ،ثم بكر وابتكر ،ومش ى ولم
يوم
ِّ
من المام ،واستمع ،وأنصت ،ولم َي ْلغ ،كان له ّ
املسجد،
خطوة يخطوها من بي ِّته إلى
بكل
ِّ
ٍ
ِّ
َ
وقيامها “.أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه بسند
صيامها
عمل َسن ٍة ،أجر
ِّ
ِّ
حسن ،فكيف نحقق معاني التبكير واالجتماع والشعار إذا أديت الصالة في البيوت خلف
البث املباشر؟ }}..انتهى
مناقشة ما ورد في أوال باآلتي :
 .1األمر بالسعي إلى الجمعة في اآليات واألحاديث تكون في األمور العادية للمسلمين ،
أما وأن جميع مساجد الدنيا مغلقة بأمر سلطوي وبفتوى العلماء لوجوب حماية
النفس فالتنزيل فيه اضطراب الختالف ال واقع والوقائع .ثم إن السعي ليس مقصودا
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لذاته ،وإنما لسماع الذكر وهو الخطبة هنا ،فإن تحصل سماع الذكر بدون سعي
ملانع أجزأ ،والدليل على ذلك استخدام حرف الجر {إلي } الذي يفيد انتهاء الغاية
والقصد ،آي االنتهاء إلي أمرمعين هو مقصده ،وهو هنا الذكر .
واملقصود من الجمعة بالذات هو الخطبة ،وأن الصالة إنما هي سبب لحضوره وهو
ما يفهم من قوله تعالى  ":إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر هللا"فلم
يقل فاسعوا إلي الصالة أو إليها ،ففهم منه أن الذكر غير الصالة وأن املأمور به في
النداء هو السعي إلي الخطبة ،وأن الصالة تأتي تبع لذلك  ،وأداؤها يصح في أي مكان
ت وافرت فيه صحة الصالة .
وعليه فاملصلي في املنزل خلف الخطيب بعد سماع الخطبة نقال مباشرا بواسطة
وسائل النقل املباشر من مذياع وتلفاز ووسائل اتصال حديثة محصل لهذا املقصود
من الجمعة بأظهرمعانيه.29
ّ
نودي للصالة } مرهون باملساجد
 .2القول :إن للجمعة نداء لقوله سبحانه وتعالى{ :إذا ِّ
فيه اشكال  ،فالنداء للصالة هو األذان ،وال يختص باملساجد بل جاء األمر به ملن كان
في الغنم والبادية.
 .3فإن جمهور العلماء لم يشترطوا املسجدية  ،وبناء عليه أجاز جمهور من العلماء
ّ
ّ
واملؤسسات عند تعذر إقامتها في
املعاصرين إقامة الجمعة في قاعات الفنادق
املساجد كما يحصل للمسلمين في أمريكا،بل ووقعت الفتوى للعاملين في
املستشفيات واملؤسسات التي تبعد عن املساجد بالصالة في أماكن عملهم بشروط
َ
الجمعة ،وال فرق مؤثرا بين البيوت الخاصة وأماكن العمل والقاعات فكلها ليست
ّ
ّ
خاص محجور ،وإنما تدعو الضرورة أو الحاجة إلى إقامة
مساجد ،وكلها ملك
الجمعة فيها.
 29الغماري  -االقناع  ١٩:بتصرف يسير
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ثانيا  :قالوا  {{ :الجمعة فريضة لها هيئة وصفة شرعية ،ومقاصد مرعية ،وبعد اتفاق أهل
العلم أن فرض الوقت الجمعة أو الظهر ،فإنهم اختلفوا في أيهما أصل واآلخر بدل منه،
ّ
ّ
والراجح من أقوال العلماء أن الظهر هو األصل والجمعة بدل منه  ،ألنه الظهر فرض في
ّ
السراء ،والجمعة متأخر فرضها ،فإذا تعذر إقامة الجمعة لعدم توفر شرائطها عدنا إلى
ّ
سالمية يفرقون بين
األصل وهو الظهر ،ومازال املسلمون في كثير من املدن واألقطار ال
مساجد الجمع والجماعات ،فيقصرون صالة الجمعة على املساجد الجامعة الكبيرة
ويغلقون املساجد الصغيرة يوم الجمعة ،لتحقيق معنى االجتماع والشعيرة والعيد األسبوعي
للمسلمينّ ،
وكل هذا ينهدم إذا قلنا بصحة الصالة خلف املذياع ونحوه ..}}.انتهى

مناقشة ما ورد في ثانيا باآلتي :
ّ
 .1القول بأنه إذا تعذر إقامة الجمعة لعدم توفر شرائطها عدنا إلى األصل وهو الظهر ،
فقد قرر العلماء أن هناك شروط وجوب للجمعة االسالم والعقل والذكورية ،
وشروط صحة وهي الوقت وتقدمة الخطبة على الصالة والجماعة وكل هذه الشروط
متحققة بالصالة في البيت .
 .2إذا لم نستطع اقامتها على وجهها لوجود نازلة اغالق املساجد فأداؤها على الوجه
املقدور من ذلك ،لقوله صلى هللا عليه وسلم في الحديث اآلنف الذكر" :ما أمرتكم به
فأتوا منه ما استطعتم" والقاعدة :أن ما ال يدرك ال يترك ،أو أن "امليسور ال يسقط
باملعسور" ،والسهولة واليسريتحققان للقادرين على إقامتها في الدوربال مشقة.
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 .3أما القول بأن الفقهاء يفرقون بين مساجد الجمعة واملساجد الصغيرة فهل هذا
واقع في زماننا  ،فضال من أن مساجد املسلمين مغلقة فعلى أي تنزيل يكون القول.

ثالثا :قالوا  {{ :من املآالت املترتبة على صالة الجمعة في البيوت خلف البث املباشر :القضاء
على روح الشعيرة ،والوصول إلى إبطال الجمع والجماعات بالكلية سواء مع الجائحة أو بعد
زوالها ،فإذا صحت صالة الجمعة خلف املذياع صحت صالة الجماعة من باب أولى ،وهو
َ
الناس في ّ
كل بلد مسجد صغير واحد يسع
ذريعة لبطال أصل بناء املساجد وتعميرها ،فيكفي
اثنين مع المام وبقية الناس يصلون من بيوتهم وأماكن عملهم بمشاهدة البث املباشر،
وأعجب منه الصالة خلف إمام الحرم عند اتحاد الوقت بينهم وبين وقت الصالة في الحرم،
لتحصيل األجراملضاعف وهم في البيوت ...}}.انتهى
مناقشة ما ورد في ثالثا باآلتي :
 .1القول بالقضاء على روح الشعيرة  ،وال ندري إغالق املساجد والفتوى بإبطال الجمعة
والجماعات هو الذي يقض ي على روح الشعيرة أم القول بآدائها على النحو املقدور
واحياء هذه الشعيرة!
 .2أيهما أولى بإحياء الشعيرة في نفوس املسلمين أداؤها بالكيفية املقدورة أم ابطالها
بالكلية؟
 .3كما ال يخفى على مفتي أن "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" فإذا انقضت النازلة
رجع الحكم إلى أصله  ،والحريصون على إقامة الشعيرة اليوم هم األحرص عليها
عندما تفتح املساجد أبوابها.
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 .4أن املبالغة في العمل بقاعدة سد الذرائع واملآالت قد تؤول إلى تعطيل مصالح
حقيقية راجحة مقابل مصلحة متوهمة يظنها الفقيه  ،كمن ذهب إلى منع زراعة
العنب خشية اتخاذه خمرا.
رابعا :قالوا {{ اشترط الفقهاء لصحة االقتداء في الصالة :اجتماع املأموم مع المام في مكان
واحد ،وعلم املأموم بانتقاالت المام على نحو ينفي االشتباه ويمنع جهل املأموم بحال إمامه،
فإن وقع لم تصح صالته ،كما اشترط الفقهاء عدم الفصل بين املأموم والمام بفاصل كبير
حاجز يمنع وصول املأموم إلى إمامه لو قصد
كجدار ،أو نهر كبير تجري فيه السفن ،أو
ٍ
الوصول إليه ،واالئتمام من البيوت بمتابعة البث املباشر وما ماثله يخل بهذه الشروط،
ويمنع املقتدي من الوصول إلى إمامه ،ويبطل الصالة عند جمهور الفقهاء لقوله صلى هللا
عليه وسلم“ :إنما جعل المام ليؤتم به ”متفق عليه}}..انتهى.
مناقشة ما ورد في رابعا باآلتي :
 .1أن جميع أقوال السادة العلماء كان مردها إلى العرف السائد والنظر واالجتهاد ولم
تستند إلى دليل بدليل االختالف ّ
البين عند العلماء  ،وأن الغاية من أقوالهم هي أن
يتمكن املأموم من متابعة إمامه سواء باملشاهدة أو السماع أو مشاهدة من خلفه أو
سماعهم لذا اتخذ املبلغ إذا اتسع املسجد أو صلوا في باحته أو خارجا عنه فالغاية
إمكانية االقتداء واملتابعة بوسيلة من الوسائل.
ومناط املسألة من حيث الدليل هل هو اتصال الصفوف شرط في الصالة ،وهل كون
املأموم وراء المام شرط في االقتداء؟
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فالحنفية يقولون أن ذلك شرط صحة وهو ضعيف املأخذ والدليل  ،واملالكية
والشافعية يقولون هو شرط كمال فقط ال تبطل بدونه الصالة بل تجوز ،وسيأتي
أقوالهم.
ومع ذلك فجميع الفقهاء علي أن الشروط الواجبة بل واجبات الصالة نفسها تسقط
للضرورة ،كشرط الطهارة للصالة حال انعدام املاء والصعيد  ،وواجب القيام للقراءة
في الفريضة عند القدرة،يقول ابن تيمية "الواجبات في الصالة ذاتها تسقط لعذر
كالقيام وغيره ،وإن كانت واجبة في أصل الصالة  ،وعليه فالواجب في الجماعة أولى
بالسقوط لعذر ، 30فلو فرضنا صحة ورجحان وجوب اتصال الصفوف  ،وأن يكون
املأموم خلف المام ،واشتراط املسجد لصالة الجمعة  ،فالقول بإسقاط هذه
الشروط عند تعذرها ليس ابتداعا في النظروليس غريبا في القول .وعليه ال فرق في
حد املسافة بين صغيروكبيرمادام المام يسمع .
 .2القول بعدم الفصل بين االمام واملأموم بفاصل كبير كالجدار مردود بحديث أمنا
عائشة رض ي هللا عنها وسيأتي تفصيل ذلك ال حقا .
 .3ما قول أصحاب هذا الرأي وكثير من املساجد في أمريكا ط وابق متعددة وغرف
منفصلة عن بعضها بفواصل وجدران  ،فهل صالة هؤالء باطلة ؟
 .4أن الكثير من املساجد في أمريكا وخصوصا أماكن صالة النساء يكون فيها االقتداء
عبراملذياع وشاشات تلفزيونية ملتابعة االمام  ،فهل صالتهن باطلة كذلك؟
خامسا :قالوا {{ لو قلنا بصحة صالة الجمعة على تلك الصفة ّ
فإما أن نؤسس هذا القول
على الضرورة واالستثناء نظرا للنازلة التي نزلت باملسلمين ،أو نؤسسه على أصل املشروعية،
 30مجموعة الفتاوى ٣٣١/٢ :

23

وال يصح الجمع بينهما ألنه تناقض ،والبناء على أحدهما باطل؛ ّأما األول فألن الضرورة ال
ت ّ
غير األحكام فيما له بدل شرعي ،والجمعة بدلها الظهر إذا تعذرت إقامتها أو لم تتحقق

شرائطها فيصار إليهّ ،
وأما الثاني فألنه يفض ي إلى استمرار العمل بها بعد زوال الغمة ،وهو
ما لم يقل به أحد}} ...انتهى
مناقشة ما ورد في خامسا باآلتي :
 .1يجب التصور تصورا صحيحا ملن أراد أن يحكم في قضية ما  ،وكما يقال :الحكم على
الش يء فرع عن تصوره .
 .2أن هذه النازلة جديدة ،وال نعلم نظائر لها حصلت في سالف العهد ،وهي تقتض ي
ّ
املتقدمين ال يعود على ذويه
النظر واالجتهاد ،فالبحث عن حكمها بعينها في كتب
بطائل.
 .3أن املقصد األصلي من الجمعة السعي إلى ذكر هللا وهذ ال يتحقق إال بالخطبة
بإجماع أهل التفسير  ،وهذا غير متحقق في صالة الظهر والتأسيس هنا على
االستثناء الغالق املساجد  ،كما ال يوجد خلل في ّ
تغير األحكام بإقامة الجمعة واحياء
الذكر ومتابعة الخطيب وكل هذا متحقق في صالتها ال في بطالنها.
وخالصة القول فإن حجج املانعين افتقرت إلى الدليل كما اتصفت باآلتي:
 .1الحجج الذي ارتكزعليها املانعون القيام بتنزيل النصوص في غيرموضع التنزيل.
 .2أن جميع األدلة التي سيقت للمنع تفتقرفي األصل إلى الدليل .
 .3االعتماد في املنع على العاطفة في وقت نحتاج فيه إلى تأصيل وتقعيد.
 .4غياب املقاصدية في االحتجاج وتغييب مقاصد حفظ الدين كما تمت العناية بمقصد
حفظ النفس.
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املبحث الرابع  :أقوال املجيزين
بصحة صالة الجمعة عبروسائل االتصال الشبكي
نظرا ملا تحمله هذه النازلة من خصوصية ليس لها شبيه في التاريخ الفقهي  ،فالفتوى
متعلقة بنازلة جديدة ال يعلم وقوعها قبل في هذه األمة ،وهي إغالق املساجد جميعا ،ومنع
الصالة فيها ،ولم يرد لها ذكر فيما وقفنا عليه من كالم أئمة املذاهب ،ومقصود الفتوى
َّ
البحث عن أي وجه ال تعطل به الجمعة والجماعات باجتهاد جديد يحاول مواكبة لنازلة
جديدة انطالقا من نصوص الوحي.
وتحقيقا ملقاصد الشريعة من إقامة الجمعة ،والحفاظ على إقامة الشعيرة بالقدر املتاح
َّ
حتى ت َ
رفع ّ
الغمة ويزول املنع من املساجد  ،فهل مقصد الشريعة أن تقام أو أن ال تقام؟
فإقامتها هي التي ّ
تميزيومها عن سائراأليام .
ِّ

والقامة صالة الجمعة عبر وسائل االتصال املباشرة يجب االجابة على كل ما يتصل من
شروط إقامة صالة الجمعة عند أهل العلم.

أوال :تقدم املأموم على المام:

األصل أن يتبع املأموم المام وال يتقدم عليه في املكان وال في حركات الصالة ،ولكن إن تقدم
عليه في املكان لعذرهل تبطل الصالة أو على األقل تكون مكروهة؟
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 .1يبطل الظاهرية وبعض الفقهاء تقدم على المام ،وأجازه لعذر مالك وأحمد والليث
وإسحاق وابن تيمية.
أ .قال المام مالك :إن تأخر املأموم ليس بشرط  ،ويجزئه إذا أمكنه متابعة المام ،وفي
الشرح الكبير :كرهت للجماعة الصالة بين األساطين -أي األعمدة -أو الصالة أمام المام -أي
متقدما عليه -أو بمحاذاته بال ضرورة .وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير :قوله :أو
أمام المام ،أي ولو تقدم الجميع؛ ألن مخالفة الرتبة ال تفسد الصالة كما لو وقف على يسار
المام ،فإن صالة املأموم ال تبطل .وعند املالكية ال فرق في ذلك بين الرجل واملرأة .قال
صاحب كفاية الطالب الرباني من املالكية :إال أن املرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام
المام فكالرجل يتقدم ،فيكره له ذلك من غيرعذر ،وال تفسد صالته وال صالة من معه.
أما الحنابلة فيبطلونها من غير عذر ،لكن ورد من آرائهم الجازة في حالة الخوف أو ضيق
املكان ،قال البهوتي ـ من فقهاء الحنابلة" :وفي شدة خوف فال يضر تقدم املأموم للعذر،
ويصح االقتداء إن أمكنت متابعة مأموم لمامه فإن لم تمكن متابعته ،لم يصح االقتداء".31
واختار ذلك المام ابن تيمية في فتاويه فأجازها لعذر :قال -رحمه هللا“ :-أما صالة املأموم
قدام المام ،ففيها ثالثة أقوال للعلماء :أحدها :إنها تصح مطلقا ،وإن قيل إنها تكره ،وهذا
القول هو املشهور من مذهب مالك ،والقول القديم للشافعي .والثاني :إنها ال تصح مطلقا،
كمذهب أبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد في املشهور من مذهبه .والثالث :إنها تصح مع العذر،
دون غيره ،مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إال قدام المام،
فتكون صالته قدام المام خيرا له من تركه للصالة ،وهذا قول طائفة من العلماء ،وهو قول
في مذهب أحمد ،وغيره ،وهو أعدل األقوال وأرجحها وذلك ألن ترك التقدم على المام غايته
أن يكون واجبا من واجبات الصالة في الجماعة ،والواجبات كلها تسقط بالعذر  ،وإن كانت
 31دقائق أولي النهي.279/1 :
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واجبة في أصل الصالة ،فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ،ولهذا يسقط عن املصلي ما
يعجزعنه من القيام ،والقراءة ،واللباس ،والطهارة ،وغيرذلك”.32
ْ
عذر َع َّمت به البل َوى ،وليست عذرا
والحالة التي نحن بصددها اآلن ،في نازلة فيروس كوروناٍ ،
ُّ
التقدم على المام ،مسألة خالفية ،وال إنكار على األمر املختلف فيه  ،وأن
خاصا ،وإن مسألة
تقدم املأموم على المام بعذر جائز وال يبطل الصالة ،والحالة الراهنة االستثنائية التي
يعيشها الناس في ظل كورونا أكبر عذر استثنائي تصح معه الصالة حال تقدم املأمومين على
المام.

ثانيا  :اتصال الصفوف:
 .1األصل في الجمع والجماعات اتصال الصفوف ،لكن هل يمكن أن يسقط ذلك لعذر
مؤقت؟ بعد متابعة وتقص ي آلراء العلماء من املذاهب املختلفة املعتبرة تبين أن املسافة
املعتبرة هي التي يتحقق معها متابعة المام وعدم االشتباه بحاله من قيام وركوع وسجود،
وأن ذلك مرده إلى العرف.
ّ
كما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حث على تسوية الصفوف في الصالة ،وحذر من
ّ ّ
ّ
ليخالفن هللا بين وجوهكم ).33
لتسون صفوفكم أو
املخالفة ،فقال( :
وجعل صلى هللا عليه وسلم تسوية الصفوف من تمام الصالة فقال ( :سووا صفوفكم فإن
تسوية الصف من تمام الصالة ).34
 32الفتاوى الكبرى لشيخ اإلسالم .360/2

 33رواه البخاري  ،173/2ومسلم ). (436
34
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وفي رواية للبخاري ( :فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة ).35

 .2والبحث هنا عن صحة صالة املصلين في الصفوف املتباعدة عن بعضها البعض
خارج املسجد ومن مسافة كبيرة عنها ويفصلها فضاء .
أورد البخاري في صحيحه قوله  :باب إذا كان بين المام وبين القوم حائط أو سترة ثم
قال:وقال الحسن :ال بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر  .36وقال أبو مجلز :يأتم بالمام  -وإن
كان بينهما طريق أو جدار.

ثم أورد البخاري الحديث التالي:
َ
َ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
صار ّيَ ،ع ْن َع ْم َر َةَ ،عنْ
ْ
َ
َ
ْ
األ ْن َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
يد
 حدثنا محمد بن سال ٍم ،قال :أخبرنا عبدة ،عن يحيى ب ِّن س ِّع ٍِّ ِّ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ّ
َّ
َّ َ َّ
َ َ َ َ َ ْ َ َ
ص ِّلي ِّم َن الل ْي ِّل ِّفي ح ْج َرِّت ِّهَ ،و ِّج َدارالح ْج َر ِّة
صلى هللا علي ِّه وسلم ي
ّللا
عا ِّئشة ،قالت :كان َرسول ِّ
َ
َ ْ َ َّ ّ َ َّ
َ ُّ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
صال ِّت ِّه،
ام أناس يصلون ِّب
صلى هللا علي ِّه وسلم ،فق
ق ِّصير ،ف َرأى الناس شخص الن ِّب ِّي
َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ
َ ُّ َ َ َ
َ
ََ
ص َبحوا َف َت َح َّ
َف َأ ْ
الثان َي َةَ ،ف َق َ
صنعوا
صال ِّت ِّه،
ام َم َعه أناس يصلون ِّب
ة
ل
ي
الل
ام
ق
ف
،
ك
ل
ذ
ب
وا
ث
د
ِّ
ِّ ِّ
َّ َ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َّ َ َّ
َ
َ
ل
صلى هللا َعل ْي ِّه َو َسل َم فل ْم
ّللا
و
س
س
ل
ذ ِّلك ليلتي ِّن  -أو ثالثا  -حتى ِّإذا كان بعد ذ ِّلك ،ج ر
ِّ
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ
ََ َ ّ َ
َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ْ
37
يخرج ،فلما أصبح ذكر ذ ِّلك الناس فقالِّ « :إ ِّني خ ِّشيت أن تكتب عليكم صالة اللي ِّل» .
قال ابن حجر :ويحتمل أن املراد الحجرة التي كان احتجرها في املسجد بالحصيركما في
الرواية التي بعد هذه،وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده.
 35البخاري برقم ( .)723
36

جاء في صحيح البخاري ٢٥٤/٢:

( 37فتح الباري البن حجر )٢٥٤/٢:
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وقال أيضا تعليقا علي الحديث":قوله -أي البخاري( -باب إذا كان بين المام وبين القوم
حائط أو سترة)أي هل يضرذلك باالقتداء أو ال ؟ والظاهرمن تصرفه أنه ال يضركما ذهب
إليه املالكية ،واملسألة ذات خالف شهير ،ومنهم من فرق بين املسجد وغيره".38
 حدثنا إبراهيم بن املنذرقال :حدثنا ابن أبي الفديك قال :حدثنا ابن أبي ذئب عن املقبريعن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة رض ي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان له
حصيريبسطه بالنهارويحتجره بالليل  ،فثاب إليه ناس فصلوا"39.
 حدثنا عبد األعلى بن حماد قال  :حدثنا وهيب قال :حدثنا موس ى بن عقبة عن سالم أبيالنضرعن بسربن سعيد عن زيد بن ثابت  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتخذ حجرة-
قال حسبت أنه قال :من حصير -في رمضان فصلى فيها ليالي  ،فصلى بصالته ناس من
أصحابه  ،فلما علم بهم جعل يقعد  ،فخرج أليهم فقال  :قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم،
فصلوا أيها الناس في بيوتكم  ،فإن أفضل الصالة صالة املرء في بيته إال املكتوبة.40
وأخرج المام مسلم َ ،ح َّد َث َنا م َح َّمد ْبن ْامل َث َّنىَ ،ح َّد َث َنا م َح َّمد ْبن َج ْع َفرَ ،ح َّد َث َنا َع ْ
هللا ْبن
د
ب
ِّ
ٍ
َ
َّ
الن ْ
ضرَ ،م ْو َلى ع َم َر ْبن ع َب ْيد هللاَ ،ع ْن ب ْسر ْبن َ
َسعيدَ ،ح َّد َث َنا َ
يدَ ،ع ْن َزْي ِّد ْب ِّن
ع
س
و
ب
أ
م
ال
س
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ص َّلى هللا َع َل ْيه َو َس َّل َم ح َج ْي َرة ب َخ َ
اح َت َج َر َرسول هللا َ
الْ :
َثاب ٍتَ ،ق َ
ص َف ٍة ،أ ْو َح ِّص ٍير ،ف َخ َر َج َرسول
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُّ
َّ
َّ
َ
َ
صلون ب َ
ال :فتت َّب َع إل ْيه ر َجال َو َجاءوا ي َ
َ ْ َ َ َ َ
َ
صال ِّت ِّه ،ق َ
صلي ِّف َيها ،ق َ
ال :ث َّم
ِّ
هللا صلى هللا علي ِّه وسلم ي ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ َْ ََ
َ
َ َّ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ
َجاءوا َل ْي َلة َف َح َ
َ
ل
ال :فل ْم َيخر ْج ِّإل ْي ِّه ْم،
صلى هللا علي ِّه وسلم عنهم ،ق
هللا
و
س
أ
ط
ب
أ
وا،
ر
ض
ر
و
ِّ
َ
َ
َ
َّ
ص َّلى هللا َعل ْيه َو َسل َم م ْغ َ
ابَ ،ف َخ َر َج إل ْيه ْم َرسول هللا َ
ص َو َاته ْم َو َح َ
َف َر َفعوا َأ ْ
صبوا ْال َب َ
ضبا ،ف َق َ
ال
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
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َ
َْ
َ َ ْ َ َّ
ال بك ْم َ
َله ْم َرسول هللا َ
ص َّلى هللا َع َل ْي ِّه َو َس َّل َمَ « :ما َز َ
ص ِّنيعك ْم َح َّتى ظننت أنه َسيكتب َعل ْيك ْم،
ِّ
ِّ
َّ َ
َ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ
وبة».41
صال ِّة امل ْر ِّء ِّفي َب ْي ِّت ِّه ِّإال الصالة املكت
الصال ِّة ِّفي بيو ِّتكم ،ف ِّإن خير
ف َعل ْيك ْم ِّب
قال المام الشربيني " :وإذا جمعهما مسجد صح االقتداء وإن بعدت املسافة بينهما فيه
وحالت أبنية كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها وإن أغلقت فال بد أن يكون لسطح املسجد باب
من املسجد ألنه كله مبني للصالة  ،فاملجتمعون فيه مجتمعون لقامة الجماعة مؤدون
لشعائرها ،وال بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض املتأخرين ".42
وقال ابن عابدين " :وأما قوله في الدر ال يمنع من االقتداء الفضاء الواسع في املسجد وقيل
يمنع إ.هـ فإنه وإن أفاد أن املعتمد عدم املنع لكنه محمول على املسجد الكبير جدا كجامع
خوارزم والقدس بدليل ما ذكرناه وكون الراجح عدم املنع مطلقا يتوقف على نقل صريح
فافهم ".43
وقال البهوتي " :إذا كان املأموم يرى المام أو من وراءه وكانا في املسجد صحت صالة املأموم
ولو لم تتصل الصفوف عرفا ألن املسجد بني للجماعة ،فكل من حصل فيه حصل في محل
الجماعة ..وال يشترط اتصال الصفوف لعدم الفارق فيما إذا كان خارج املسجد أيضا ،أي
كما ال يشترط كانا في املسجد إذا حصلت الرؤية املعتبرة وأمكن االقتداء أي املتابعة ولو جاوز
بينهما ثالثمائة ذراع ".44
قال ابن قدامة " :قال اآلمدي :ال خالف في املذهب أنه إذا كان في أقص ى املسجد وليس بينه
وبين المام ما يمنع االستطراق واملشاهدة أنه يصح اقتداؤه به وإن لم تتصل الصفوف،
41

صحيح مسلم ( )781( - 213

 42مغني املحتاج .248/1
 43حاشية ابن عابدين .586 – 585/1
 44كشاف القناع .491/1
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وهذا مذهب الشافعي ،وذلك ألن املسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في
محل الجماعة ...ولنا إن هذا ال تأثير له في املنع من االقتداء بالمام ولم يرد فيه نهي وال هو في
معنى ذلك فلم يمنع صحة الئتمام به ".45
وما روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة والناس يصلون
بصالته ،ونحن نعلم أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة.46
قال القاض ي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي " :إذا صلوا بصالة
المام وبينهم نهر أو طريق قريب ال يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم يمنع ذلك
االئتمام به".47
قال العالمة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي املالكي " :جاز االقتداء بالمام بسبب رؤية له
أو ملأمومه ...وإن لم يعرف عينه ...كان بمسجد أو غيره ،كان بينهما حائل أم ال" 48.

وقال في موضع آخر" :وجازمسمع ،أي :اتخاذه ونصبه ليسمع املأمومين ،برفع صوته
بالتكبيرفيعلمون فعل المام ،وجازاقتداء به ،أي :االقتداء بالمام؛ بسبب سماعه ...أو
اقتداء برؤية لإلمام أو ملأمومه ،وإن كان املأموم بداروالمام بمسجد أو غيره[.حاشيته على
الشرح الكبير"49

ويرى الشافعية صحة االقتداء خارج املسجد ما دامت املسافة لم تتجاوز ثالثمائة ذراع ،
 45املغني .19/2
 46حاشية ابن عابدين .586/1
 47اإلشراف على نكت مسائل الخالف  ،301 /1ط .دار ابن حزم
 48حاشيته على الشرح الكبير"
 ،338-338 /1 49ط .دار الفكر.
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قال العالمة الخطيب الشربيني ":ولو كانا أي :المام واملأموم بفضاء ،أي :مكان واسع؛
كصحراء ،شرط أن ال يزيد ما بينهما على ثالثمائة ذراع بذراع اآلدمي" [مغني املحتاج إلى
معرفة معاني.50
وهنا لم يرد نص بهذه املسافة إنما تقديرها عندهم قام على العرف ،حيث يعمل بالعرف إذا
لم يكن هناك ضابط من شرع أو لغة ،قال المام جالل الدين السيوطي " :قال الفقهاء :كل
العرف".51
ما ورد به الشرع مطلقا وال ضابط له فيه وال في اللغة ،يرجع فيه إلى
ِّ
ويرى الحنابلة صحة االقتداء ما دام املأموم يرى المام؛ قال العالمة البهوتي الحنبلي " 52وال
يشترط اتصال الصفوف لعدم الفارق فيما إذا كان خارج املسجد أيضا ...إذا حصلت الرؤية
املعتبرة ،وأمكن االقتداء أي املتابعة ولو جاوزما بينهما ثالثمائة ذراع".53
َ َ
ََ ْ َ
َْ
ّ َ
ُّ
يما إذا
وف) ِّل َع َد ِّم الف ِّار ِّق ِّف
وفي كشف القناع عن متن القناع( :54وال يشت َرط ِّاتصال الصف ِّ
َ
َ َ َ َْ
َْ
َْ
َ َ
َ َ َ
َ َ ََ ْ ْ ْ َ
صلت ا ُّلرؤ َية امل ْعت َب َرة
كان خ ِّار َج امل ْس ِّج ِّد (أ ْيضا) أ ْي ك َما ال يشت َرط إذا كانا ِّفي امل ْس ِّج ِّد (إذا ح
َ
َ
ْ
َ َ
َ
ََ َ َ
َّ
َ َْ
َوأ ْمك َن ِّاالق ِّت َداء) أ ْي املت َاب َعة(َ ،ول ْو َج َاوز) َما َب ْي َنه َما (ثالث ِّمائ ِّة ِّذ َر ٍاع) ِّخالفا ِّللشا ِّف ِّع ّ ِّي) أ .هـ.
بل وذكر البهوتي كذلك مناقشة فيما إذا فصل طريق بين المام واملأموم ،وذكر االختالف في
ْ
ْ َ ْ َّ
َ َ َ َ َ
جواز االقتداء في هذا الحالة ،وقالَ ( :55واخت َار امل َوفق َوغ ْيره أ َّن ذ ِّل َك ال َي ْمنع ِّاالق ِّت َد َاءِّ ،ل َع َد ِّم
َّ ّ َ َ َ ْ
ال ْج َم ِّاع.
ص ِّفي ذ ِّلك و ِّ
الن ِّ
 50ألفاظ املنهاج" ()495 /1
 51األشباه والنظائر" (ص ،98 :ط .دار الكتب العلمية.
52

كشاف القناع عن متن اإلقناع" ()492 /1

 53األشباه والنظائر" (ص ،98 :ط .دار الكتب العلمية).
( )54ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى .492/1
 55السابق .492/1
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َ َْ َ
َ
َ
ْ
ْ َ
ْ
َ
َ ْ
َ(و ِّمثله ِّفي ذ ِّل َكَ :م ْن ِّب َس ِّفين ٍة َو ِّإ َمامه ِّفي أخ َرى غ ْي ِّر َمقرون ٍة ِّب َها)؛ ِّأل َّن امل َاء ط ِّريق َول ْي َست
صفوف م َّتص َلة (في َغ ْيرش َّدة َخ ْوف) َف َال ي ْم َنع َذل َك اال ْقت َداء في ش َّدة ْال َخ ْوف ل ْل َح َ
ال ُّ
اج ِّة) أ .هـ.
ٍ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ

ثالثا :إجابات هامة :
وقد ْأبدى من قال بعدم جوازاالئتمام عبرالبث املباشرأسبابا نجيب عليها هنا تفصيال:
 األول :أن من شروط صحة اقتداء املأموم بالمام اجتماعهما في مكان واحد ،ووضوحاتصال املأموم بإمامه ،وانتفاء ما يمنع وصوله إليه إن قصده.
َ
والثاني :يخش ى أن يكون ذريعة لبطال صالة الجماعة ،ومقصودها الشرعي من االجتماع
فض ي إلى التقليل من شأن املساجد وتعطيلها .
والتالقي ،كما ي ِّ

واالجابة على هذه األسباب
 .1أن البطالن أو التحريم ال بد أن يكون مستندا لدليل صحيح سليم ،ال ملجرد دليل يفتقر
إلى دليل ،أو يوجد ما يفسده بخاصة في عدم وجود الدليل ،أو أن هذه األسباب هي أسباب
اجتهادية مبنية على أعراف وعادات في زمن معين ،وبناء عليه إذا تغير العرف تغير الحكم،
حيث إن تغير األعراف والعادات سبب من أسباب تغير الفتوى كما هو معلوم لدي السادة
الفقهاء.
 .2ومما أثارته الفتوى املذكورة  ،أن من شروط صحة الصالة :شرط اجتماع المام واملأموم
في مكان واحد.
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أن شرط اجتماع المام واملأموم في مكان واحد اجتهاد فقهي مختلف فيه  ،وال ضابط لها
يمكن االتفاق عليه .وقد أجازالشافعية أن يقتدي املأموم بالمام ،ولو كان بينهما مسافة
ثالثمائة ذراع ،ما دام يسمع صوته أو يضبط حركته ،واعتبروا أن ّ
مرد ذلك إلى العرف.
بالضافة إلى أن اتصال الصفوف في عرف الفقهاء ،هو شرط كمال ال شرط صحة.
 .3أورد المام أبو الحسن املاوردي ،أحد أئمة الفقه الشافعي ،56عن المام الشافعي قوله:
َ
َ
َ(وإ ْن َ
ص َّلى َرجل في َط َرف ْاملَ ْسجد َو ْال َمام في َط َرفه َو َل ْم َت َّتصل ُّ
الصفوف َب ْينه َو َب ْينه أو فوق ظهر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ َْ
بصالة المام في املس ِّج ِّد .
املسجد بصالة أجزأه ،كذلك صلى أبو هريرة فوق ظهراملسجد
ٍ
َ
ََ ْ
َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ َ َ َ َ
ْ َ
ال إ َذا صلى املأموم في طرق ْاملَ ْ
َ
ال َم ِّام ِّفي ط َر ِّف ِّه اآلخ ِّر
ة
ال
ص
ب
د
ج
س
ق
 .4قال املاور ِّدي :وهذا كما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ َ
َ
َ
ََ
ْ ْ
َ
َّ َ َ َ ْ
صال ِّة ِّإ َما ِّم ِّهَ ،وط ِّر ِّيق ال ِّعل ِّم ِّب َها ِّم ْن أ َح ِّد أ ْرَب َع ِّة أوجه
صال ِّت ِّه أن َيكون َع ِّاملا ِّب
فا ِّال ْع ِّت َبار ِّفي ِّصح ِّة
ْ َ ْ َ َ ََ
َْ َ َ َ َ ْ ََْ َْ َ َ َْ
َْ
إما بمشاهدة وبسماع تك ِّب ِّير ِّه أو ِّبمشاهد ِّة من خلفه أو ِّبسم ِّاع تك ِّب ِّير ِّهم ،ف ِّإن كان ِّبصال ِّت ِّه
َ َّ ْ َ َ
َ َ َ َ
ان ْاملَ ْسجد َ
ص ِّغيرا َأ ْو َكبيراَ ،قر َب َما َب ْي َنه َما َأ ْو َبع َدَ ،ح َ
ال َما َب ْي َنه َما
ك
اء
و
س
ه
ت
ال
َع ِّاملا صحت ص
ِّ
ِّ
َ َ َ َ َّ
َحائل َأ ْو َل ْم َيح ْلَّ ،ات َ
ص َلت ُّ
الصفوف ِّإل ْي ِّه أ ْو ل ْم تت ِّص ْل ).أ .هـ.
ِّ
ِّ
 .5وأما مسألة سهولة الوصول إلى المام :حيث اعتبرتها الفتوى مانعا من القول بعدم صحة
االئتمام خلف األثير ،يجاب عليه بأن الوصول إلى المام اآلن والتواصل السمعي والبصري
معه ،قد صار سهال أكثر من أي وقت مض ى ،وليس الوصول إلى أي إمام باألمر الصعب أو
العسير في وقتنا هذا  ،بل ويمكن الوصول إليه بكل أدوات وأشكال االتصال املمكنة،
ومخاطبته ومناقشته بكل أريحية.
.6املتابع يعلم أن هذه الوسائل الحديثة للتواصل الحي املباشر قد حررت للناس صحة إبرام
عقودهم ،ووحدت املجلس في معامالتهم  ،وأصبحت طريقا موثوقا لتلقي العلم والتتلمذ
56

في كتابه :الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي.343/2 ،
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املباشر  ،وسببا لصلة األرحام  ،وإتمام عقدة الزواج وفكها ،وهو امليثاق الغليظ إلي غير ذلك
من منافعها  ،وما هي بخياالت  ،بل هي تواصالت حقيقية قطعا  ،فعجبا ملن يقبل عن طريق
هذه الوسائل كل ما تقدم ويصححه  ،ثم جاء لقضية االئتمام هذه جعلها خارجة عن ذلك ،
وزعم فيها التوقيف الشرعي ،حتى إذا جاء ليستدل لزعمه تحير .والزمر ما هو بتوقيف
فاالئتمام اقتداء علي معني قول النبي صلى هللا عليه وسلم  ":إنما جعل المام ليؤتم به  ،فإذا
كبر فكبروا ،وإذا ركع فاركعوا ،وإذا رفع فارفعوا ،وإذا قال :سمع هللا ملن حمده ،فقولوا  :ربنا
ولك الحمد،وإذا سجد فاسجدوا) .57وهذا دال علي أنها ليست تعبدية محضة …وكان يبلغ
عن المام إذا كان ضعيف الصوت ال يسمع .
وعلى ما تقدم فإن االقتداء بالمام عن طريق وسيلة تبث صوته ،أو صوته وصورته بثا حيا
مباشرا اقتداء صحيح. 58

 .7وقد اجتهدت املؤسسات الحياتية األخرى – غير الدينية  ،-في اعتبار هذه األنواع الجديدة
من التواصل بديال حقيقيا عن اللقاءات الشخصية في مناحي الحياة املختلفة ،بما يعني أن
هذه الطرق من التواصل صارت تعم بها البلوى في معامالت الحياة املختلفة ،وصارت
كالضرورة في كثير من األوقات ،ولم تعد ترفيها أو كماال.
 .8أما إذا كان املقصود بالوصول لإلمام هو الوصول الجسدي ،سمعا وبصرا ،فيترتب على
هذا الشرط  -إذا ّ
صح -بطالن اقتداء املصلي الكفيف بالمام ،ألن تواصله يكون سمعا
فقط.
ولو افترضنا أنه الوصول الجسدي املباشر ،أو كما يطلق عليه البعض :اللصوق ،إذن

 57متفق عليه  ،أخرجه مسلم ( ،)411وأخرجه البخاري "كتاب األذان"" (805) ،
 58بحث الجديع -بتصرف يسير
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فصالة املصلين في الطوابق العليا ،أو األرضية السفلى ،بينما المام في الطابق األول تكون
غيرصحيحة ،النعدام شرط اللصوق.
َ
املعتمد عليه في اعتبار هذا النوع فقط من التواصل أو اللصوق ،هو
 .9ثم ما هو الدليل
املقصود بالوصول إلى المام؟
 .10سبب الخشية من هجر املساجد ،فهذا سبب عاطفي ،أكثر منه سببا علميا ،ألنه يبقى
َ
احتماال فقط ،وال توجد قياسات أو شواهد علمية سليمة يعتمد عليها لتغليب الظن بحتمية
وقوع هذا االحتمال.
 .11أن َّ
ّ
لنص شرعي ،إنما هو
مرد الخالف في هذه الناحية ال يرجع
ٍ
لضابط معين ،وال ٍ
العرف والعادة  ،والعرف والعادة غير ث ْ
ابتين ،إنما يتغيران ُّ
بتغير املكان والزمان والحال  ،فإن
االجتهاد في أي فتوى تتعلق باألعراف والعادات تتغير أيضا تبعا لتغيرهما ،حيث إن اختالف
العادات واألعراف ،من موجبات ُّ
تغيرالفتوى.
وتبعا الختالف االجتهاد الفقهي في هذه املسألة ،فال يوجد مانعا من االقتداء بالمام،
.12
ِّ
وبصرية ،وال فرق في ذلك بين ما إذا
سمعية
ما دام هناك تواصل بين المام واملأموم ،بوسائل
ٍ
ٍ
متأخرعنه لعذر.
متقدم على المام أو
املقتدي في مك ٍان
كان
ِّ
ٍ
ٍ
َ
َ
املقتدى فيها ،بأن
 .13و يشت َرط لصحة االقتداء واالئتمام ،اتحاد الزمان في وقت الصالة
ّ
مني واحد ،أو منطقة زمنية واحدة.
يكون كل من الما ِّم
واملأموم في ن ٍ
ِّ
طاق ز ٍ

رابعا :انقطاع التيارالكهربائي أو البث
"احتمال انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع البث لعطب ما".
يقول العالمة الغماري في الرد على هذه الشبهة“ :إذا حصل ذلك في أول الخطبة فلم
36

يسمعها ،فقد بطلت جمعته ،ويجب عليه أن يصلي الظهر ،وإن انقطع التياربعد سماع
الخطبة  ،فإنه يستخلف أحد ممن معه ،ويتم صالة الجمعة جماعة وهكذا انقطع
الشكال.59

خامسا  :تفويت الغرض من الجمعة والجماعات والسعي للمساجد
تفويت الغرض من الجمع والجماعات والسعي إلى املساجد .يجاب عليها من بابين :
أولهما :أن هذا االدعاء الذي ساقه أصحاب هذا القول جميعه ادعاء غير صحيح  ،ألن جميع
األحاديث سيقت تدور في سياق األحوال العادية التي ال خالف عليها ،والتي ال عالقة لها
ب واقعة التنزيل والسعي إلى املساجد ممتنع بسبب هذه الكارثة التي نمر بها ،أال وهي نازلة
كورونا.
َّ َ
َ
َ َ ُّ َ َّ
َ
َ
َ
ودي ِّللصال ِّة ِّمن
ثانيهما :أن األمر بالسعي في قوله تعالى﴿ :يا أيها ال ِّذين آمنوا ِّإذا ن ِّ
َ ْ َّ َ ْ َ
َ َّ
َ َ َ
َي ْوم ْالجم َعة َف ْ
اس َع ْوا ِّإلى ِّذك ِّر الل ِّـه َوذروا ال َب ْي َع ذ ِّلك ْم خ ْير لك ْم ِّإن كنت ْم ت ْعلمون﴾ ﴿الجمعة﴾٩ :
ِّ
ِّ
إلى ذكر هللا ،والذكر هنا الخطبة من باب أولى ،أو يشمل الخطبة والصالة ،يقول القرطبي -
رحمه هللا" :-وإذا قلنا :إن املراد بالذكر الصالة فالخطبة من الصالة .والعبد يكون ذاكرا هلل
بفعله كما يكون م َس ِّّبحا هلل بفعله  ،ولقد أجاد العالمة الغماري في كتابه القناع في إثبات أن
الذكرفي اآلية هو الخطبة وساق أدلة كثيرة يمكن أن تراجعها هناك.

 59من كتاب االقناع بجواز الصالة خلف املذياع
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سادسا  :أن يتخذ الناس ذلك ذريعة ملا بعد انتهاء األزمة.
فقه املآالت معتبر في اصدار األحكام ،لكن العلماء لم يتركوه هكذا من غير ضوابط ،وإال
ّ
أصبح الفقهاء وتقديراتهم من أدلة األحكام ،ومن هذه القواعد أال يكون املآل محتمال أو
مظنونا وأن يكون يقينيا أو يغلب الظن عليه غلبة ظاهرة ،وكذلك أن تؤول األحكام إلى
تحقيق مقاصدها ،فإذا فات املقصد بسبب تقدير املآل فإن في هذا التقدير نظر ،ثم أن
يكون تقدير املآل عن استقراء واقعي ،ففي حالتنا هذه هل سبق أن تقاعس املسلمون عن
الجمع بعد مدة منعها لعذر وصالتها في البيت؟ هل عندنا إحصاء بذلك؟ وكذلك فقه املآالت
يراعي الظرف والعرف الذي قد يغيرفتوى بنيت على مآل متحقق في بيئة أخرى قد ال يكون له
واقع في بيئتنا التي نتكلم عنها ،وغيرذلك فإن الباب واسع .
وعليه فمما نعلمه عن مرتادي املساجد لو صلوا الجمعة في بيوتهم شهورا ثم فتحت املساجد
لجاءوا إليها هرولة مشتاقين إليها ،بل ال نبالغ عندما نقول أن أول مرة بعد فتح املساجد قد
نحتاج إلى الشرطة لتنظيم املرور لشوق جماهيراملسلمين إلى املساجد.
وأمر آخر ،إذا كان املآل الذي نخشاه هو أن يهون الذهاب إلى املسجد في قلوب املسلمين بعد
انفراج األزمة ،فمن باب أولى أن عدم صالة الجمعة تهون الجمعة [خطبة وصالة] وهي
املقصد من الذهاب إلى املسجد ،وهذا أخطر وأولى بمراعاة املآل.
ونختم القول بنقل مقولة المام الغماري وهي مفيدة هنا ،يقول رحمه هللا" :ومحال أن يكون
مراد الشارع من الجمعة سماع الخطبة واالنتفاع بها والصالة جماعة مع المام ،وهذا يسمع
في بيته الخطبة بأبين مما لو كان باملسجد وكذلك الصالة ،ثم يترك الجمعة لعدم تمكنه من
الذهاب أو الوصول إلى املسجد قبل الصالة ويصليها ظهرا! بل هذا يكاد يكون مقطوع
ببطالنه ملن عرف مقاصد الشريعة ،وتحقق من نظر الشارع إلى املقاصد دون الوسائل ،فإن
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الذهاب إلى املسجد ليس مقصودا لذاته إنما هو وسيلة لسماع الخطبة والصالة مع المام،
فكيف يترك هذا املقصد األهم لعدم تيسيرالوسيلة التي حصل املقصود من دونها.60".

محاوالتنا في هذه الدراسة:
 .1االعتماد على دعم شروط صحة الصالة بأقوال الفقهاء باختالفها وتنوعها.
 .2محاولة أن تكون القرائن واألدلة التي سيقت في هذا الباب ّ
منزلة على ال واقع .
 .3مراعاة مقاصد الشريعة في جائحة لم يحدث لها مثيل في التاريخ.
 .4مراعاة حفظ الدين والعبادات كما يراعى حفظ النفس.

 60اإلقناع بصحة صالة الجمعة في املنزل خلف املذياع
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نتائج الدراسة :
فبعد البحث في هذه املسألة الفقهية في ظل هذه النازلة ومناقشة أقوال املانعين وأقوال
املجيزين نخلص بهذه النتائج :
ْ
تمر بها أمت َنا ،من َّ
االستثنائية ،التي ُّ
جراء فيروس كورونا ،والحظ ِّر
الظروف
ففي ِّظ ِّ ّل هذه
ِّ
ِّ
ْ
والحجر ،وامل ْنع من َ
التج ُّم َ
ْ
لغير
والخروج
ات
ع
ر
الحظ
ملفروض بسببه  ،وهم تحت طائلة
ا
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الضرورة :

َ
ْ
َْ ّ
َْ
ْ
واالقت َ
البث َ
االئت َ
َّ
اش ِّرَ ،بو َسا ِّئ ِّل
املب
ر
عب
م،
ه
ف
خل
الصالة
و
،
ة
م
ئ
باأل
اء
د
ام
م
أوال :يجوز للمسلم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
ّ
َ
واملت َ
االت َ
وبرامج االجتماعات ،مثل :برنامج زوم ،أو برنامج هانج آوت ،أو
،
ة
اح
ة
يث
د
الح
ال
ص
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
برنامج جو ميتينج ،أو غيرها ،مما يس ِّّهل عملية التواصل السمعي والبصري ،بين المام
واملأموم.
متأخر عنه ،فإن في
المام أو
متقدم على
مكان
ثانيا :ال فرق في ذلك بين ما إذا كان املأموم في ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
املسألة خالف عند الفقهاء عند الحاجة أو لعذر حتى تمر هذه الظروف االستثنائية التي
َ َّ َ
ََ
ََ َْ
ْ ْ
َّ
اع َد ِّة ال ِّفق ِّه َّي ِّة( :املشقة ت ْج ِّلب الت ْي ِّس َير ،وما تف َّر َع َع ْن َها
ق
يعاني منها العالم كله  ،وذلك عمال بال ِّ
َ َ َ َ َ ْ َ َّ
ضاق األ ْمرات َسع).
اعد ِّةِّ :إذا
من ق ِّ
ثالثا :اشترط العلماء في ائئتمام املأموم بالمام شرط اتحاد الزمان لصحة هذه الصالة
فيصح لكل من توفرت له هذه الشروط متابعة المام الذي يرغب .
رابعا  :إذا انقطع التيار الكهربائي  :إذا حصل ذلك في أول الخطبة فلم يسمعها ،فقد بطلت
جمعته ،ويجب عليه أن يصلي الظهر ،وإن انقطع التيار بعد سماع الخطبة والدخول في
الصالة ،فإنه يستخلف أحد ممن معه ،ويتم صالة الجمعة جماعة أو يصلون صالة املسبوق
باتمام ركعتين .
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خامسا  :أن الخالف في هذه املسألة ليس على مرجعية الحكم الشرعي ،بل على مرجعية رأي
فقهي من ضمن آراء فقهية أخرى  ،وأغلب الخالف في دائرة تنزيل األحكام وفهم واقع التنزيل
وفي الفقه االسالمي متسع للمجتهد.
سادسا  :أن الفتوى في حال االستقرار غير الفتوى لألعذار  ،كما أن فتوى األعذار غير فتوى
النوازل  ،وفتوى النوازل رغم ضرورة استحضارالنوازل املشابهة إال أنها ال تقارن نازلة بأخرى
 ،الختالف تصور النازلة واالحاطة بها من حيث نوع النازلة وأسبابها وواقعها وآثارها ومآالت
األفعال في كل نازلة على حدة.
سابعا  :إذا لم نستطع صالة الجمعة على وجهها املعلوم لوجود نازلة اغالق املساجد فأداؤها
على الوجه املقدور من ذلك  ،لقوله صلى هللا عليه وسلم في الحديث اآلنف الذكر" :ما
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" والقاعدة :أن ما ال يدرك ال يترك ،أو أن "امليسورال يسقط
باملعسور" ،والسهولة واليسريتحققان للقادرين على إقامتها في الدوربال مشقة.
ثامنا  :كما ال يخفى على مفتي أن "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" فإذا انقضت النازلة
رجع الحكم إلى أصله والحريصون على اقامة الشعيرة اليوم أحرص عليها عند فتح املساجد.
هذا وباهلل التوفيق والسداد وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
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البيان الختامي الصادر عن هذه الدراسة
رؤية فقهية جماعية حول
الصالة اقتداء بالمام ْ
عب َرالبث املباشر
الثنين  20أبريل  27/ 2020شعبان 1441

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيد الخلق وإمام املرسلين ،سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ،وأزواجه أمهات املؤمنين ،وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد
ّ
ّ
َّ
العالم ِّكله
على
فرضت
التي
كورونا،
فيروس
وجائحة
وباء
ا
ر
مؤخ
ه
كل
فقد انتشرفي العالم ِّ
ِّ
َْ ْ
مستجدا ،لم يألفه الناس من قبل ،سواء في طبيعة الجائحة  ،أو في اآلثارالتي ترتبت
واقعا
ِّ
عليها ،من تغييرفي الكثيرمن نظم الحياة ،وبخاصة النظم الحياتية واملعيشية واالجتماعية،
ُّ
وكذلك النظم الدينية ،وطرق أداء العبادات بشكل عام  ،وتعطيل دورالعبادة املختلفة
بشكل خاص.
َْ
َ
وش َّد ِّتها،
مة
األ
ة
أ
وط
تحت
املساجد
ت
ق
غل
ز
وبذلك طرأ علينا نحن املسلمين وضع جديد ،فأ ِّ
ِّ
ِّ
مما دفع العلماء املؤسسات الدينية سواء الرسمية منها والشعبية  ،تدعو املسلمين للبقاء في
بيوتهم ،وإيقاف صلوات الج َمع والجماعات ،حفاظا على النفس النسانية ،حيث إن
الحفاظ عليها ،مقصد رئيس من مقاصد التشريع.
وحيث إنه ال ع ْل َ
بأجل انتهاء هذا الحجرالصحي ،فكان لزاما على األئمة والفقهاء
ألحد
م
ٍ
ِّ
ِّ
والعلماء ،أن يجتهدوا في البحث عن حلو ٍل وفتاوى جديدة ،تناسب هذه النازلة من ناحية،
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َ
وال تقطع ارتباط املسلمين بأئمتهم ومساجدهم من ناحية أخرى ،من خالل االستئناس
والنظرفي املقاصد الشرعية ،واملآالت التي يمكن أن تؤول إليها هذه
بالقواعد الفقهية،
ِّ
األموركلها.
واالقتداء بهمَ ،
االتصال الحديثة ،ومدى
وسائل
عبر
الصالة خلف األئمة،
وبخاصة مسألة
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
مواءمة ذلك لألصول العامة للشريعة ،وكذلك االلتزام بكافة الضوابط والتعليمات
ِّ
الصادرة من الجهات املختصة ،والتي تهدف إلى املحافظة على حياة البشرأجمعين.
ْ
تمربها أمت َنا ،من َّ
االستثنائية ،التي ُّ
جراء فيروس كورونا ،والحظ ِّر
الظروف
ففي ِّظ ِّ ّل هذه
ِّ
ِّ
ّ
املوقعون على هذه الفتوى ،واتفقوا – بعد تداول األدلة واآلراء
املفروض بسببه ،فقد تشاور ِّ
ِّ
ببحث ّ
علمي متكامل
الفقهية املختلفة ببحث مستقل  -على إصدارهذا البيان املوجز ،مرفقا
ٍ
ٍ
َّ
ومفص ٍل ،للراغب في تفاصيل األدلة وحيثيات إصدارهذا البيان

معطيات كثيرة ،أهمها:
فقد تم إصدارهذه البيان  ،بعد التشاوروالت وافق ،وبناء على
ٍ
َ َْ َ َ َْ َ َ َ َْ
. 1من القواعد الفقهية املعلومة لدى الفقهاء أنه :ال ينكرتغ ُّيراأل ْحك ِّام ِّبتغ ُّي ِّراأل ْز َم ِّان ،وهي
َّ
قاعدة فرعية ،منبثقة عن القاعدة األم الكبرى :العادة محكمة.
َ
الحكم الشرعي يدورمع علته وجودا وعدما ،فإنه يختلف من واقعة إلى واقعة
. 2وحيث أن
َ
َ
األحكام الشرعية مضطربة ،ويحصل
بتغيرالزمان ،واملكان ،والحال ،وليس معنى ذلك أن
َ
َّ
وسببه ،ودائر معه حيث دار.
الشرعي الزم لعلته،
الحكم
فيها التذبذب والتباين ،بل إن
ِّ
ّ
ّ
ي متجدد يتعامل
خطاب
طرح
. 3ما أكثر
املستج ِّ
فقهي ودعو ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
دات في زماننا ،والتي تحتاج إلى ِّ

معها ،فليس من املعقول ،أن يتبنى الخطاب الدعوي الفقهي ،فتاوى
وأحكام  ،بتنزيل مغاير
ٍ
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ل واقع تنزيله  ،وال مع حجم ونوع القضايا املتجددة ،بخاصة وأن أكثرهذه القضايا ،لم ت َ
بحث
من قبل ،لعدم ورودها على السابقين ،مما جعل الكثيريتوقف عن الحديث فيها.
وبناء على كل ما سبق ،وفي ظل هذه الظروف االستثنائية ،التي يم ُّربها املسلمون في كل مكان
ّ
املوقعون على هذا البيان ما يلي:
بالعالم ،يرى ِّ
ْ
ْ
واملنع من َ
ْ
أوال :يجوز
التج ُّم َعات
،
ر
والحج
ر
الحظ
للناس في بيوتهم ،والذين هم تحت طائلة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َْ ّ
َْ
ْ
ْ َ
البث
لغيرالضرورة :يجوزلهم االئ ِّت َمام واالق ِّتداء باأل ِّئ َّم ِّة ،والصالة خلفهم ،عبر ِّ
والخروج ِّ
ِّ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
االتصال الح ِّديث ِّة واملتاح ِّة ،والتي ت ّ
سهل عملية التواصل السمعي
املب ِّ
اش ِّر ،بوسا ِّئ ِّل ِّ ِّ
ِّ
والبصري ،بين المام واملأموم.
ثانيا :وقد اشترط العلماء في ائئتمام املأموم بالمام شرط اتحاد الزمان واملكان لصحة هذه
الصالة فيصح لكل من توفرت له هذه الشروط متابعة المام الذي يرغب.
متأخر عنه ،فإن في
المام أو
متقدم على
مكان
ثالثا :ال فرق في ذلك بين ما إذا كان املأموم في ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
املسألة خالف بين الفقهاء عند الحاجة  ،حتى تمرهذه الظروف االستثنائية التي يعاني منها
َ
ََ ْ
َّ ْ
ََ َ َْ
َ َّ َ ْ
بال َق َ ْ ْ َّ
اع َد ِّة:
العالم كله ،وذلك عمال
اعد ِّة ال ِّفق ِّهي ِّة( :املشقة تج ِّلب التي ِّس َير ،وما تف َّرع عن َها من ق ِّ
ِّ
َ َ َ ْ َ َّ
ضاق األ ْمرات َسع).
ِّإذا
رابعا  :إذا حدث انقطاع للتيارالكهربائي  :إذا كان ذلك أثناء الخطبة ولم يعد للبث مرة
أخرى فقد بطلت جمعته  ،ويجب عليه أن يصلي الظهر ،وإن انقطع البث بعد سماع
الخطبة والدخول في الصالة  ،فلهم إما استخالف أحدهم لمامة الجمعة ركعتين  ،أو
يصلون صالة املسبوق باتمام ركعتين كذلك.
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خامسا  :أن هذه املسألة مسألة خالفية بين العلماء  ،وليست من مسائل االجماع  ،لكل
مجتهد فيها أدلته  ،وال يجوزاالنكارعلى املخالف فيها  ،وأن الخالف فيها مبني على تنزيل
االجتهاد الفقهي وفهم واقع التنزيل.
سادسا  :أن هذه الفتوى مبنية على الضرورة والحاجة ينتفي العمل بها بزوال السبب ،كما ال
يخفى أن "الحكم يدورمع علته وجودا وعدما" فإذا انقضت النازلة رجع الحكم إلى أصله
والحريصون على اقامة الشعيرة اليوم أحرص عليها عند فتح املساجد أبوابها.
هذا وباهلل التوفيق والسداد وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين  ،وهللا تعالى من وراء
القصد ،وهو أعلى وأعلم بالصواب.
وقد أفتى بهذه املسألة علماء ثقات مشهود لهم بالعلم والصالح منهم  :األستاذ الدكتورالشيخ
الحسين آيت سعيد من املغرب في فتواه املنشورة عبرالجرائد املغربية  ،األستاذ الدكتور
الشيخ حمزة النهيري من املغرب العربي  ،األستاذ الدكتورالشيخ جدي عبد القادرمن
الجزائربحثه املنشورعلى الفيس بوك  ،والشيخ العالمة والفقيه املحدث أحمد بن الصديق
الغماري في بحثه "القناع بصحة صالة الجمعة في املنزل خلف املذياع".
َ
َّ
أق َّره َووق َع عليه املشاركون في هذه الدراسة  ،أصحاب الفضيلة:
الشيخ د /محمد البر  -نيويوركNew York
الشيخ د /محمد موس ى  -نيوجرس يNew Jersey
الشيخ د /صفوت مرس ي  -كليفورنياCalifornia
الشيخ د /محمد عبد العاطي  -كونيتكتConnecticut
الشيخ د /نصرالخطيب  -بنسلفانياPennsylvania
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الشيخ د  /بشيرمولود  -إلينوي Illinois
الشيخ د /عبد الجواد قنصوه  -نورث كالورانيا North Carolina
الشيخ د /سعد عوض – نيويورك New York
املشرف على إدارة االجتماعات العداد هذه الدراسة والبيان الختامي الصادر  ،عبر برنامج
زووم الدكتور /أحمد عزام  -كليفورنيا California
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الناشر :دارالرسالة العاملية  -الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2009 -م  -عدد األجزاء7 :
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1415هـ 1994 -م  -عدد األجزاء6 :
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 .27الحاوي الكبير في فقه مذهب المام الشافعي وهو شرح مختصر املزني  -املؤلف :أبو
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير باملاوردي (املتوفى:
450هـ)  -املحقق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد املوجود  -الناشر :دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان  -الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1999-م –
 .28االقناع بصحة صالة الجمعة في املنزل خلف املذياع  -أبي الفيض العالمة الفقيه
الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري.
امل واقع االلكترونية
.1

الفتوى الصادرة عن املجلس األوروبي لالفتاء تحت رقم فتوى ) (4/30صالة الجمعة

في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل االتصال الشبكي

https://www.e-

cfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/

.2

موقع الشيخ محمد الحسن الددو

https://www.dedewnet.com/index.php/news/1068-2020-03-24-21-1608.html
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