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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد اخللق وإمام املرسلني ،سيدان حممد وعلى آله وأصحابه،
وأزواجه أمهات املؤمنني ،وأتباعه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد
فقد انتشر يف العامل كلِّه مؤخَّرا وابء وجائحةُ فريوس كوروان ،اليت فرضت على ِّ ِّ
ِّ
مستجدًّا ،مل أيْلَْفه
واقعا
العامل كله ً
ً ُ
الناس من قبل ،سواءً يف طبيعة اجلائحة  ،أو يف اآلاثر اليت ترتبت عليها ،من تغيري يف الكثري من نُظُم احلياة،
ُ

وخباصة النُظُم احلياتية واملعيشية واالجتماعية ،وكذلك النُّظُم الدينية ،وطرق أداء العبادات بشكل عام ،
وتعطيل دور العبادة املختلفة بشكل خاص.

وشد ِّ
وبذلك طرأ علينا حنن املسلمني وضع جدي ٌد ،فأُغلِّ َقت املساج ُد حتت وطْأ َِّة األزمة ِّ
َِّتا ،مما دفع العلماء
ٌ
املؤسسات الدينية سواء الرمسية منها والشعبية  ،تدعو املسلمني للبقاء يف بيوِتم ،وإيقاف صلوات اجلُ َمع

رئيس من مقاصد التشريع.
واجلماعات ،حفاظًا على النفس اإلنسانية ،حيث إن احلفاظ عليها ،مقصد ٌ

وحيث إنه ال ِّعلْم ٍ
ألحد أب ِّ
جل انتهاء هذا احلجر الصحي ،فكان لز ًاما على األئمة والفقهاء والعلماء ،أن
َ
ٍ
ط املسلمني
جيتهدوا يف البحث عن
حلول وفتاوى جديدة ،تناسب هذه النازلة من انحية ،وال تقطع ارتبا َ
ِّ
والنظر يف املقاصد الشرعية،
أبئمتهم ومساجدهم من انحية أخرى ،من خالل االستئناس ابلقواعد الفقهية،
واملآالت اليت ميكن أن تؤول إليها هذه األمور كلها.
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
مواءمة ذلك
االتصال احلديثة ،ومدى
وسائل
عرب
وخباصة مسألةُ الصالة خلف األئمة ،واالقتداء هبمَ ،
لألصول العامة للشريعة ،وكذلك االلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الصادرة من اجلهات املختصة ،واليت
ِتدف إىل احملافظة على حياة البشر أمجعني.
ِّ
ِّ
جراء فريوس كوروان ،واحلظ ِّْر املفر ِّ
وض بسببه ،فقد
الظروف
ففي ِّظ ِّل هذه
متر هبا أمتُ نَا ،من َّ
االستثنائية ،اليت ُّ
تشاور املوقِّعون على هذه الفتوى ،واتفقوا – بعد تداول األدلة واآلراء الفقهية املختلفة ببحث مستقل -
على إصدار هذا البيان املوجز ،مرفقا ب ٍ
ومفص ٍل ،للراغب يف تفاصيل األدلة وحيثيات
علمي متكامل
بحث
ٍ
َّ

إصدار هذا البيان

ٍ
معطيات كثرية ،أمهها:
فقد مت إصدار هذه البيان  ،بعد التشاور والتوافق ،وبناءً على
َح َك ِّام بِّتَ غَ ُِّّري ْاألَ ْزم ِّ
ان ،وهي قاعدة فرعية،
 .1من القواعد الفقهية املعلومة لدى الفقهاء أنهَ :ال يُ ْن َك ُر تَغَ ُّريُ ْاأل ْ
َ
منبثقة عن القاعدة األم الكربى :العادةُ َّ
حمكمة.
وعدما ،فإنه خيتلف من واقعة إىل واقعة بتغري الزمان،
وجودا
احلكم الشرعي يدور مع علته
 .2وحيث أن
ً
ً
َ
والتباين ،بل إن
التذبذب
األحكام الشرعيةَ مضطربةٌ ،وحيصل فيها
واملكان ،واحلال ،وليس معىن ذلك أن
َ
ُ
ُ
ودائر معه حيث دار.
احلكم
َّ
الشرعي ال ٌ
زم لعلته ،وسببِّهٌ ،
َ
املستج ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ودعوي متجدد يتعامل معها ،فليس من
فقهي
طرح
 .3ما أكثر
خطاب ٍ
دات يف زماننا ،واليت حتتاج إىل ِّ
ٍ
وأحكام  ،بتنزيل مغاير لواقع تنزيله  ،وال مع حجم
املعقول ،أن يتبىن اخلطاب الدعوي الفقهي ،فتاوى
بحث من قبل ،لعدم ورودها على السابقني ،مما
ونوع القضااي املتجددة ،خباصة وأن أكثر هذه القضااي ،مل تُ َ

جعل الكثري يتوقف عن احلديث فيها.

وبناءً على كل ما سبق ،ويف ظل هذه الظروف االستثنائية ،اليت ميُُّر هبا املسلمون يف كل مكان ابلعامل ،يرى
املوقِّعون على هذا البيان ما يلي:
واخلروج ِّ
ِّ
لغري
التج ُّم َعات
للناس يف بيوِتم ،والذين هم حتت طائلة احلظ ِّْر
وز
ِّ
أوال :جيُ ُ
ْ
واحلج ِّر ،وامل ْن ِّع من َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
عرب ِّ
ص ِّ
ال احلَ ِّديثَ ِّة
الضرورة :جيُ ُ
البث املبَاش ِّرَ ،بو َسائ ِّل االت َ
وز هلم االئْت َم ُ
ام واالقْت َداءُ ابألَئ َّمة ،والصالةُ خ ْل َف ُهمَ ْ ،
اح ِّة ،واليت تُ ِّ
سهل عملية التواصل السمعي والبصري ،بني اإلمام واملأموم.
واملتَ َ
اثنيا :وقد اشرتط العلماء يف ائئتمام املأموم ابإلمام شرط احتاد الزمان واملكان لصحة هذه الصالة فيصح لكل
من توفرت له هذه الشروط متابعة اإلمام الذي يرغب.
اثلثا :ال فرق يف ذلك بني ما إذا كان املأموم يف ٍ
متقدم على ِّ
مكان ٍ
اإلمام أو متأخ ٍر عنه ،فإن يف املسألة خالف
ُ
الظروف االستثنائية اليت يعاين منها العامل كله ،وذلك عم ًال ابلْ َق ِّ
اع َد ِّة
بني الفقهاء عند احلاجة  ،حىت متر هذه
ُ
ََ
ش َّقةُ ََتْلِّب التَّي ِّسري ،وما تَ َف َّرع عْن ها من قَ ِّ
سع).
ال ِّْف ْق ِّهيَّ ِّة( :امل َ
اع َد ِّة :إِّذَا َ
َ ََ
ُ ْ َ
ضا َق ْاأل َْم ُر اتَّ َ

رابعا  :إذا حدث انقطاع للتيار الكهرابئي  :إذا كان ذلك أثناء اخلطبة ومل يعد للبث مرة أخرى فقد بطلت
مجعته  ،وجيب عليه أن يصلي الظهر ،وإن انقطع البث بعد مساع اخلطبة والدخول يف الصالة  ،فلهم إما
استخالف أحدهم إلمامة اجلمعة ركعتني  ،أو يصلون صالة املسبوق ابمتام ركعتني كذلك.
خامسا  :أن هذه املسألة مسألة خالفية بني العلماء  ،وليست من مسائل االمجاع  ،لكل جمتهد فيها أدلته ،
وال جيوز االنكار على املخالف فيها  ،وأن اخلالف فيها مبين على تنزيل االجتهاد الفقهي وفهم واقع التنزيل.
سادسا  :أن هذه الفتوى مبنية على الضرورة واحلاجة ينتفي العمل هبا بزوال السبب ،كما ال خيفى أن
"احلكم يدور مع علته وجودا وعدما" فإذا انقضت النازلة رجع احلكم إىل أصله واحلريصون على اقامة الشعرية
اليوم أحرص عليها عند فتح املساجد أبواهبا.
هذا وابهلل التوفيق والسداد وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  ،وهللا تعاىل من وراء القصد،
وهو أعلى وأعلم ابلصواب.
وقد أفىت هبذه املسألة علماء ثقات مشهود هلم ابلعلم والصالح منهم  :األستاذ الدكتور الشيخ احلسني آيت
سعيد من املغرب يف فتواه املنشورة عرب اجلرائد املغربية  ،األستاذ الدكتور الشيخ محزة النهريي من املغرب
العريب  ،األستاذ الدكتور الشيخ جدي عبد القادر من اجلزائر حبثه املنشور على الفيس بوك  ،والشيخ
العالمة والفقيه احملدث أمحد بن الصديق الغماري يف حبثه "اإلقناع بصحة صالة اجلمعة يف املنزل خلف
املذايع".
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