
 

عبر الشبكة  بجواز صالة الجمعة والتراويح  "بالفتوىيتعلق  بيان إضافي

 اضي المباشر االفتر   طريق وعن العنكبوتية

 هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. الحمد

"الفتوى  منذ عهد قريب أصدرتُهامن التوضيح حول الفتوى التي  لمزيدا

  طريق وعن عبر الشبكة العنكبوتيةبجواز صالة الجمعة والتراويح 

ك ما أن أشار   د  محاضرة حول هذا الموضوع، أو  الو "اضيالمباشر االفتر

 يلي:

وهذا يعني أيًضا أننا يجب أن   ،ختالفيجب أن نحافظ على أدب اال :أوالً  

 آراء العلماء.  عترف ونتسامح ونتقبل تنوع  ن

اختالفًا   بين العلماءتختلف فيها اآلراء من القضايا التي هناك  الكثير هناك

 ما قدحين ،للجدل جدا في بعض األحيان تكون هذه القضايا مثيرة ،شديدا

 رونقد يبينما اآلخرون منهم ، جواز عمل ما عتبر مجموعة من العلماءي

ي بمولد النب حتفالُ اال :ذلك أمثلة. ومن دعةً ب   يعُد ون ه حتى إنهم حرمته،

  في تسبيحالشعبان وصالة  15مناسبات في ال دُ ق  ، وع  صلى هللاُ عليه وسلم

هناك اختالف في الرأي حول مسألة الصالة عبر اإلنترنت   كذلك. جماعةال

 . الفتراضيالمباشر اعن طريق  /

جبرني تُ لم أجد أي حجة أكاديمية أو علمية  إذ   ؛ايفتو إلى جانب أقف •

 .ايعلى إعادة النظر في فتو

، فلن أتردد على اإلطالق في تغيير موقفي حجج مقنعة إن قُّدمت •

هم مواقف   من سنة فقهائنا تغييرُ  م ي زل  وإلغاء الفتوى على الفور. ل

 بسبب تغير الظروف. 

أولئك الذين يرغبون في اتباعي وهم إلى فقط  تهدف ايإن فتو •

ون بي ، اآلخرون مفيدةً  هاوجد فإن. جماعة من المصلين الذين يأت م 

بٌّ بهم فإنهم  مُ  ، لكنهالقبولهاُمرح  كالفتاوى   لعمل بهاا همال تُلز 

 .األخرى



 فيه تُغ لقال تسري إال خالل الوباء الحالي الذي  لجواز  اي لإن فتو •

جد أو االمس  تفتحفوًرا عندما  غير قابلة للعمل بهاجد، وستكون االمس

 .تبطل عند رجوعي عن موقفي نحوها

وضوح على أن الناس  تنص ب  بالجواز اي، فإن فتواحتياطيكإجراء  •

فيه  وضٌع يكسب إنه أربع ركعات )ظهرا(. ونفي المنزل يصل

 .الجميع

 

 

 

المباشر    /عبر اإلنترنت اعتراضان رئيسيان على الجمعة هناك

 : االفتراضي

 المكان  ختالفا

 . صحيحةً صالة الجماعة   عتبارال المطلوبُ  الشرط

 أن تكون المسافة أكثر من طريق واحد. ينبغي: ال الحنفيةرأي  •

اإلمام  صوتُ  إما أن يصل   أنه المطلوب: الحد األدنى ةرأي المالكي •

ن  يقتدي بهإلى  ن  أفعال اإلمام ) رؤية يقدروا على أو أن م   قيامالم 

 .إلخ( ميسلوالت سجودوال ركوعوال

 أن تكون المسافة أكثر من طريق واحد. نبغي: ال يةبلاالحنرأي  •

 لــــــــــــــــــــحــال

هو  الجمعة على اإلنترنتخالل صالة - المذهب المالكيالحل الموجود في 

 . ما يقوم بهورؤية  صوت اإلمام سماع أن يتمكن المقتدون من

 

 

 

 

 



 على اإلمام  التقدم

اإلمام عند متابعة  علىالبعض  يتقدمقد  أنه اإلمام )كما تقدم علىمسألة ال 

 .عبر الشبكة العنكبوتية/ المباشر االفتراضيالصالة 

 الكعبة. : ال يجوز إال عند ةرأي الحنفي •

 .: يجوز عند الضرورةةبلاالحنو ةرأي المالكي •

 .: يجوز عند الضرورة مع الكراهةالشافعيةرأي  •

 

 لــــــــــــــــــــحــال

نهم يرون أنه يجوز  أل ؛الحنبلي المذهبالمالكي والمذهب الحل موجود في  

 ضروريٌّ الوضع الحالي فاإلمام عند الضرورة.  التقدُم علىللمقتديين 

 مسبوق. وغيرُ 

 ورأيُ  ،قليةاأل رأيُ  ، أؤكد مرة أخرى أن موقفي هو في الواقع  اوأخيرً 

وال  مةً ليست ملز   اين هذه الصلوات ليست صحيحة. فتوأ  هواألغلبية  

 ومنطقيةً  معقوليةً  األكثرُ  الرأيُ  ع  ب  ت  . يجب أن يُ  ألحد للعمل بهامٌ ملز   البيانُ 

 نية.ال سن  حُ مع 

 النبي صلى هللا عليه وسلم: قال

حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ   إذا»

 «. فله أجر

رته في الحكم ويصل إلى قرار "عندما يستغل القاضي )المفتي( مها

ئو محكُ ي  ، ولكن عندما أجرين  ، سيحصل على صحيح ينال ، في ُحكمه يُخط 

 .أجرا واحدا

مرة   تفتح مساجدناالوباء حتى عنا  رفعأن ي -بحانه وتعالىس-من هللا  نرجو

ط ّر إلى الصالة عبر نعود إلى مساجدنا وف ،أخرى  اإلنترنت /ال ن ض 

 مين.آ .فتراضياال المباشر

 السالمو

 م2020أبريل  19، ايرلندا الدكتور عمر القادري دبلن الشيخ


