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  on line -حكه صالة اجلناعة عن بعد 

اٌذّدددددذ ص ٚاٌادددددعح ٚاٌغدددددعَ ػٍدددددٝ سعدددددٛي   ٚػٍدددددٝ  ٌدددددٗ ٚ دددددذجٗ 

 أجّؼ١ٓ... أِب ثؼذ:    

األعئٍخ فٟ ٘زا اٌؼاش ِٓ ِغزجذاد اٌاعح اٌزٟ رىضش ػٕٙبفبْ 
(1)

: ِغؤٌخ 

ِٚب فٟ دىّّٙب ِٓ أجٙضح اٌذبعٛة  دىُ اٌاعح خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص،

 -ئْٛ ال٠ٓ - عح اٌجّبػخ ػٓ ثؼذ)زو١خ، ٠ُٚغّٝ ا١ٌَٛ ثــ أٚ اٌٙٛارف اٌ

on line َّْ ( ٟٚ٘ ِٓ اٌّغبئً اٌذبدصخ فٟ ٘زا اٌؼاش، ِٚٓ اٌّؼٍَٛ أ

عبئً فٟ ٔمً اٌىعَ ٚاٌاٛس عشػخٌ ِزٍ٘خ اٌغشػخ اٌزٟ دممزٙب ٘زٖ اٌٛ

خعي صٛاْ ِؼذٚدح، فؤٔذ رشٜ أٚ رغّغ اِبَ اٌذشَ اٌّىٟ أٚ اٌّذٟٔ أٚ أٞ 

اِبَ ِغجذ فٟ اٌؼبٌُ ٚ٘ٛ ٠ُاٍٟ ٚرٕمً  عرٗ ػجش اٌٙٛاء ِجبششح، ٚوؤٔه 

فٟ اٌجٍذ ٔفغٗ ! ٌٚىٓ ِغ ٘زٖ اٌّشب٘ذح اٌمش٠جخ ِٚغ عّبع اٌاٛد اٌمش٠ت، 

                                                           

ظٗست ٖرٙ املط١ً٦ ايفك١ٝٗ يف بدا١ٜ ضتٝٓٝات ايكسٕ املاضٞ، حُٝٓا عسض ضؤاٍ َٔ قبٌ بعض  -1
َفتٝٗا يف ذيو ايعصس ايػٝذ ذلُد جنٝب املطٝعٞ ٜطأيْٛ٘ اهلٓد ع٢ً فكٝ٘ ايدٜاز املصس١ٜ ٚعًُا٤ 

طبا٤ ايرٜٔ ٜتكٕٓٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚبعد عٔ حهِ اإلقتدا٤ بايسادٜٛ يف بعض املطادد ْعسًا يك١ً اخل
مساع اخلطب١ َٔ ايسادٜٛ ٜكّٛ أحد احلاضسٜٔ بإَاَتِٗ يصال٠ اجلُع١ ... فأفت٢ ايػٝذ املطٝعٞ 
بعدّ دٛاش ذيو َطتٓدًا ع٢ً َا اغرتط٘ املراٖب اإلضال١َٝ َٔ غسٚط صخ١ صال٠ اجلُع١ ال 

( ٚأغًكت   covid –19)  .. ٚنريو حني ظٗٛز فاٜسٚع نٛزْٚاتطاعد ع٢ً ذيو .
خطبتٗا يف ايهجري َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ ْاد٣ ايهجري ع١ ٚاملطادد ٚمت تعًٝل صال٠ اجلُ

ٚذيو  َٔ ايٓاع بأدا٤ صال٠ اجلُع١  خًف ايتًفاش أٚ عٔ طسٜل غبهات ايتٛاصٌ اإلدتُاعٞ،
ْٕ خيطب اخلط ِٖٚ يف بٝٛتِٗ  ّٛ بإَا١َ ايٓاعبعدٖا ٜكٝب ّٜٛ اجلُع١ اخلطب١َ يف بٝت٘ ٚبأ

 ٜكتدٕٚ ب٘ عٔ طسٜل غبهات ايتٛاصٌ أٚ ايتًفصٜٕٛ . ٚ
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 ٍْ ْْ ٠اٍٟ خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ٚ٘ٛ فٟ ث١زٗ أٚ عٛلٗ  فًٙ ٠جٛص إلٔغب أ

 !أٚ فٟ أٞ ِىبْ ؟

ٚلذ أٌَّف أثٛ اٌف١ض أدّذ ثٓ ِذّذ ثٓ اٌاذ٠ك اٌغّبسٞ
(1 )

فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ 

وزبثبً ثؼْٕٛ )اإللٕبع ثاذخ اٌجّؼخ فٟ إٌّضي خٍف اٌّز٠بع (
(2)

ٚأ٠ّذٖ  ،

ًٌ ِٓ ارؤ١٠ذاً وبِعً أخٖٛ اٌش١خ ػجذ  ثٓ اٌاذ٠ك، ٚث ٌش١خ ؼذ٘ب لبَ و

ثبٌشد  اٌش١خ ػجذ  ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌّمجًػجذاٌشدّٓ ثٓ ٔب ش اٌغؼذٞ ٚ

جّؼذ وً ٘زٖ اٌشدٚد فٟ وزبة رذذ ػٕٛاْ) ػٍٝ أثٟ اٌف١ض اٌغّبسٞ، ٚ

األجٛثخ إٌبفؼخ ػٓ اٌّغبئً اٌٛالؼخ(
(3)

 . 

ٌٚىٓ لجً اٌذذ٠ش ػٓ ٘زٖ اٌّغؤٌخ ٚث١بْ دىّٙب اٌششػٟ، أسٜ ِٓ 

اٌٛلٛف ػٍٝ أساء اٌفمٙبء دٛي  ذخ اإللزذاء ثبإلِبَ فٟ  عح  اٌضشٚسٞ

 اٌجّبػخ .
                                                           

أمحد بٔ ذلُد بٔ ايصدٜل بٔ أمحد، أبٛ ايفٝض ايػُازٟ احلطين األشٖسٟ، َتفك٘ غافعٞ َػسبٞ،  -1
ٖـ ،عسف بابٔ ايصدٜل  1380َٔ ْصال٤ طٓذ١، تعًِ يف االشٖس، ٚاضتكس ٚتٛيف بايكاٖس٠ ض١ٓ 

اض ايتٓصٜ٘ يف فطٌ ايكسإٓ ٚحاًَٝ٘ ( ٚ )َطايع ايبدٚز يف دٛاَع نأبٝ٘.ي٘ نتب، َٓٗا:)زٜ
)تٛدٝ٘ األْعاز بٝا٤ ٚاالٚيٝا٤ ع٢ً املطازح( ، ٚأخباز ايربٚز( ٚ )إقا١َ ايديٌٝ يف حتسِٜ متجٌٝ االْ

يتٛحٝد املطًُني يف ايصّٛ ٚاإلفطاز( ٚ )ايتصٛز ٚايتصدٜل يف ضري٠ ٚايدٙ ابٔ ايصدٜل( . ٜٓعس 
داز  ٞ: خري ايدٜٔ بٔ ذلُٛد بٔ ذلُد بٔ عًٞ بٔ فازع، ايصزنًٞ ايدَػكٞ،األعالّ يًصزنً
 .253/ 1ّ: 2002أٜاز / َاٜٛ  -ايطبع١ اخلاَط١ عػس  ايعًِ يًُالٜني،

متَّ طبعٗا َٔ قبٌ داز ايتأيٝف يف د٣ َؤيفات أبٛ ايفٝض ايػُازٟ ، ٖٚرا ايهتاب َٔ إح - 2
 ٖـ .1375مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ ض١ٓ 

تًُٝرٙ ايػٝذ يسمحٔ بٔ ْاصس ايطعدٟ ٚعٔ دلُٛع١ َٔ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ بني ايػٝذ عبدا عباز٠ -3
عبداهلل عبدايعصٜص املكبٌ، ٚ طبعت يف داز املعايٞ بايعاص١ُ األزد١ْٝ عُإ باإلغرتاى َع داز ابٔ 

 اجلٛشٟ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.
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ارفك فمٙبء اٌّزا٘ت ػٍٝ ثؼض اٌششٚط فٟ  ذخ االلزذاء ثبإلِبَ فٟ  

 ِٕٚٙب:  –ػٍٝ خعف ث١ُٕٙ فٟ ثؼض اٌزفب ١ً  – عح اٌجّبػخ 

ُُ اٌّؤَِٛ ثبٔزمبالد اإلِبَ، ٚرٌه اِب ثشإ٠زٗ أٚ سإ٠خ ِٓ ٠شاٖ ِٓ  ٍْ ِػ

ّؤ١ِِٛٓ، أٚ ثغّبػٗ أٚ ثغّبِع ِٓ ٠َغّؼُٗ، ٌئع ٠شزجٗ ػٍٝ اٌّمزذٞ دبي اٌ

َّْ اٌّؤَِٛ ٌٛ جًٙ أفؼبي اِبِٗ اٌظب٘شح وبٌشوٛع ٚاٌغجٛد  اِبِٗ،ٚرٌه أل

َّْ االلزذاء ِزبثؼخ ِٚغ اٌجًٙ أٚ  أٚ اشزجٙذ ػ١ٍٗ ٌُ راخ  عرٗ، أل

، ص أٚ ِب شبثّٙٙبٌّز٠بع أٚ اٌزٍفباإلشزجبٖ ال رّىٓ اٌّزبثؼخ فٟ اإللزذاء ثب

 ِٓ َّْ ْْ ٠جزّغ اٌّمزذٞ ٚاإلِبَ فٟ ِٛلٍف ٚادذ، ٚرٌه أل ٚوزٌه اشزشطٛا أ

ٍْ وّب َػٙذ ػ١ٍٗ اٌجّبػبد فٟ  ٍغ  فٟ ِىب َّ ِمب ذ االلزذاء اجزّبُع ج

اٌؼاٛس اٌخب١ٌخ، ِٚجٕٝ اٌؼجبداد ػٍٝ سػب٠خ اإلرّجبع ف١ُشزشط ١ٌظٙش 

َّْ ٌٍفمٙبء فٟ رطج١ك ٘زا اٌش شط رفا١عً ، ٚفٟ ثؼض اٌفشٚع اٌشؼبس، اال أ

خعف
(1)

 . 

 

                                                           

عال٤ ايدٜٔ، أبٛ بهس بٔ َطعٛد بٔ أمحد يًُصٜد ٜٓعس: بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع:  - 1
. ٚ: فك٘ 1/145ّ: 1986 -ٖـ 1406ايهاضاْٞ احلٓفٞ،داز ايهتب ايع١ًُٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

ضٛزٜا، ايطبع١  –ايعبادات ع٢ً املرٖب املايهٞ: احلاّد١ نٛنب عبٝد، َطبع١ اإلْػا٤، دَػل 
ف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاج: . ٚ: َػين احملتاج إىل َعس219ّ: ص 1986 -ٖـ  1406األٚىل 

مشظ ايدٜٔ، ذلُد بٔ أمحد اخلطٝب ايػسبٝين ايػافعٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ايطبع١ األٚىل، 
. ٚ: املػين البٔ قدا١َ: أبٛ ذلُد َٛفل ايدٜٔ عبد اهلل بٔ أمحد 1/494ّ:1994 -ٖـ 1415

قدا١َ املكدضٞ، َهتب١ بٔ ذلُد بٔ قدا١َ اجلُاعًٝٞ املكدضٞ ثِ ايدَػكٞ احلٓبًٞ، ايػٗري بابٔ 
.ٚ: نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع:َٓصٛز بٔ 152/ 2ّ: 1968 -ٖـ 1388ايكاٖس٠، 

 .1/492ْٜٛظ بٔ صالح ايدٜٔ ابٔ حطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت٢ احلٓب٢ً ، داز ايهتب ايع١ًُٝ: 
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 ، وبيان ضبب اخلالف سيس لح  الزصاع، وحتثانياً: ذكس األقوال

ٌج١بْ ِذً اٌخعف ِٓ جٙخ أْ رىْٛ اٌاٛسح ٚاضذخ ٌٍمبسٜء، ِٚٓ أجً 

أخشٜ، أسٜ ِٓ اٌضشٚسٞ اٌٛلٛف ػٍٝ ألٛاي اٌفمٙبء فٟ اٌّزا٘ت 

ِبَ، صُ  ُٔج١ٓ ِذً إٌضاع األسثؼخ دٛي ششٚط  ذخ الزذاء اٌّبَِٛ ثبأل

ث١ُٕٙ، ٚثؼذ٘ب ُٔمبسْ فٟ رٌه ث١ٓ لٛي: ِٓ أجبص اٌاعح فٟ إٌّضي خٍف 

اٌّز٠بع، ٚلِٛي ِٓ ٌُ ٠ُجض، صُ ُٔج١ٓ عجت اٌخعف فٟ دىُ اٌاعح فٟ 

 إٌّضي خٍف اٌّز٠بع . 

 

فانحنفية 
(1)

َّْ اٌزٞ ٠ّٕغ  ذخ اإللزذاء ػٕذُ٘ صعصخ أش١بء:  ذكسًا   : أ

ٌَ ٠ّشُّ ف١ٗ ِضً اٌغ١بساد ٚاٌؼشثبد، ٚفٟ اٌفٍٛاد ٠ّٕغ األٚي:  طش٠ٌك ػب

، ٝ اٌؼ١ذ اٌفب ً ال ٠ّٕغ اإللزذاءاإللزذاء لذس ِب ٠غغ ف١ٗ  ف١ٓ، ٚفٟ ِاٍ

ْْ وبْ ٠غغ ف١ٗ اٌاف١ٓ أٚ أوضش عح اٌجٕبصح اخزعٌف ث١ٓ ، ٚفٟ اٌّزخز ٌاٚا

 . ػٍّبئُٙ

ٌُ اٌضبٔٝ  . عطخ، وبٌمٕطشح ٚغ١ش٘بال ٠ّىٓ اٌؼجٛس ػٕٗ اال ثٛا : ٌٔٙش ػظ١

ٌَ ِٓ إٌغبء  ٌف ربَ ِٓ إٌغبء خٍف اإلِبَ  ، فبرا وبْاٌضبٌش:  ٌف رب

َّٓ  فٛف ِٓ اٌشجبي فغذْد  ٚ  عح رٍه اٌافٛف وٍٙب اعزذغبٔبً .ٚسائٙ

اٌٝ أَّٔٗ رجٛص  عح اٌّؤَِٛ ٚ٘ٛ فٟ ِٕضٌٗ ارا  فقياء انمانكيةث١ّٕب ر٘ت 

 ِّ ا٘ب أٚ غ١ش رٌه، وبْ ٠شٜ اإلِبَ أٚ ٠غّغ اٌزىج١ش ا ّٛ ب ِٓ ثبثٙب أٚ ِٓ و

َّْ اإللزذاء ثبإلِبَ ٘ٛ ارجبػٗ فٟ أفؼبٌٗ، ٚرٌه ِّىٓ ِغ اٌذبجض ارا شب٘ذٖ  أل

َّْ ٘زا اٌذبئً ارا ٌُ ٠ّٕغ ٌُ ٠مذح فٟ االلزذاء ثٗ، ٚال  ٚعّغ  ٛرٗ، ٚأل

                                                           

 .1/145يًُصٜد ٜٓعس: بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع: -1
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٠ضشُّ اٌذبجض  غ١شاً وبْ أٚ وج١شا، ِب ٌُ ٠ّٕغ اٌشإ٠خ أٚ اٌغّبع، فبٌؼجشح 

ثبرابي اٌافٛف ػٕذُ٘
(1)

 . 

ًعند انشافعية
(2)

 : ذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ػذح أِٛس٠شزشط فٟ  ذخ الز 

، أٚ عٛاء  ١ٍب فٟ اٌّغجذ أٚ فٟ غ١شٖ ،ػٍُ اٌّؤَِٛ ثبٔزمبالد اإلِبَ

دذّ٘ب فٟ اٌّغجذ ٚا٢خش فٟ خبسجٗ، ٚرٌه ثغّبع اإلِبَ، أٚ ِٓ خٍفٗ، أ

ْْ ال رضأٚ ِشب٘ذح فؼٍٗ، أٚ فؼً ِٓ خٍفٗ ٠ذ اٌّغبفخ ث١ُٕٙ ارا  ٍٛا فٟ ، ٚأ

غ١ش اٌّغجذ ػٓ صعس ِبئخ رساع، ٘زا ثبإلضبفخ اٌٝ أْ ال ٠ذٛي ث١ٓ 

ًٌ ٠ّٕغ اإلعزطشاق ٚاٌّشب٘ذح .اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ د  بئ

ًاشتسطت انحنابهة
(3)

خ ػٕذُ٘ ارابُي اٌافٛف، ٚرؼزجش اٌافٛف ِزاٍ 

ٌّؤَِٛ فٟ سدجخ ، ٚعٛاء وبْ اارا شب٘ذ اٌّؤَِٛ اإلِبَ، أٚ ِٓ ٚساء اإلِبَ

أٚ وبٔب فٟ  ،خ، ٚاإلِبَ ػٍٝ عطخ  خش، أٚ ػٍٝ عطاٌجبِغ، أٚ داس

 .  ذشاء أٚ فٟ عف١ٕز١ٓ، ٚال ٠ىفٟ عّبع اٌزىج١ش

                                                           

ت َطا٥ٌ اخلالف:ايكاضٞ أبٛ ذلُد عبد ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ يًُصٜد ٜٓعس: اإلغساف ع٢ً ْه -1
 ، داز ابٔ حصّ، ايطبع١ٖـ(، حتكٝل: احلبٝب بٔ طاٖس422) ْصس ايبػدادٟ املايهٞ

َٚا  219املرٖب املايهٞ: ص فك٘ ايعبادات ع1/301ٚ.٢ًّ:1999-ٖـ1420األٚىل،
 .بعدٖا

بٔ عبد اهلل بٔ ٜٛضف بٔ ذلُد إَاّ  يًُصٜد ٜٓعس: ْٗا١ٜ املطًب يف دزا١ٜ املرٖب: عبد املًو -2
-ٖـ1428احلسَني اجلٜٛين، حتكٝل: د. عبد ايععِٝ ذلُٛد ايّدٜب، داز املٓٗاج، ايطبع١ األٚىل، 

 َٚا بعدٖا . 493/ 1.ٚ: َػين احملتاج إىل َعسف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاج: 2/402ّ: 2007
طٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ بٔ أمحد اإلْصاف يف َعسف١ ايسادح َٔ اخلالف:عال٤ ايدٜٔ أبٛ احل  -3

ايدنتٛز عبد ايفتاح ذلُد احلًٛ،  -امَلْسداٟٚ ، حتكٝل: ايدنتٛز عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ
مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ،ايطبع١ األٚىل،  -داز ٖذس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإلعالٕ، ايكاٖس٠ 

 َٚا بعدٖا. 152/ 2. ٚ: املػين البٔ قدا١َ: 4/446ّ:  1995 -ٖـ  1415
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 : حتسيس لح  الزصاع

َّْ ِذً إٌضاع ث١ُٕٙ فٟ  ٠زضخ ٌٕب ِٓ عشد األلٛاي اٌغبثمخ ٌفمٙبء اٌّزا٘ت أ

وبْ ث١ٓ اإلِبَ  ششٚط  ذخ اإللزذاء ثبإلِبَ ِٓ إٌّضي ٘ٛ: ِب ٌٛ

ّٕ٠ ًٌ ْْ أؼٗ ِٓ اٌٛ ٛي ا١ٌٗ ارا أساد رٌهٚاٌّؤَِٛ دبئ ِىٓ اٌّؤَِٛ ، ٚ٘زا ا

 .اإلعزطشاق ٚاٌّشب٘ذح

ػٍٝ ػذَ انشافعية ارابي اٌافٛف، ٚأوذَّ  انحنابهةانحنفية ًفبشزشط 

َّْ وً رٌه ال ٠شزشط، ثً اٌٝ انمانكية، ث١ّٕب ر٘ت ٚجٛد دبجٍض  ث١ّٕٙب : أ

ٌه فٟ إٌّبصي ، ٚوً رّجٍغعّبع اٌزىج١ش، ِٓ اإلِبَ أٚ اٌرىفٝ اٌّشب٘ذح ٚ

 . اٌمش٠جخ ِٓ اٌّغجذ

اٌٝ  ذخ  عح  –ِٓ اٌّؼب ش٠ٓ  –ث١ّٕب ر٘ت أدّذ ثٓ ِذّذ اٌغّبسٜ 

اٌجّؼخ فٟ إٌّضي ثغّبع اٌخطجخ، ٚ عح اإلِبَ ِٓ اٌّز٠بع ، ٚأَّٔٗ ال 

ِغ ٚلذ اٌجٍذ ٠شزشط فٟ رٌه شٌٟء عٜٛ ارذبد ٚلذ اٌجٍذ اٌزٞ ف١ٗ اإلِبَ 

ْْ ال ٠زمذَ اٌّؤَِٛ ػٍٝ َٛاٌزٞ ف١ٗ اٌّؤِ ، ِغ األخز ثٕظش اإلػزجبس أ

اِبِٗ
(1)

 . 

َّْ ِب لبي ثٗ اٌغّبسٞ   –ٚارا لّٕب ثّمبسٔخ ٘زا اٌمٛي ثؤلٛاي اٌغبثم١ٓ، ٔجذ أ

ْْ ٚافمٗ لٍخٌ ل١ٍٍخ ال ٠ٛافك ِز٘جبً ِٓ اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ، ِٚغ رٌه  -ٚا

ُ٘ األدٌخ اٌزٟ اعزٕذ ػ١ٍٙب أدّذ ثٓ ِذّذ ٠غزٛجت ػ١ٍٕب اٌٛلٛف ػٍٝ أ

اٌغّبسٞ ف١ّب ر٘ت ا١ٌٗ ِٓ جٛاص  ذخ اإللزذاء ثبإلِبَ فٟ اٌّز٠بع أٚ 

 اٌزٍفبص. 

 

                                                           

 َٚا بعدٖا. 55ٜٓعس: اإلقٓاع بصخ١ اجلُع١ يف املٓصٍ خًف املرٜاع: ص  -1
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 ثالثاً: ذكس األدلة ومزاقشاتها 

اٌز٠ٓ لبٌٛا: ثاذخ اٌاعح خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ٠غزذٌْٛ ػٍٝ سأ٠ُٙ  

 : جٍّخ ِٓ األِٛس، ٔزوش٘ب ف١ّب ٠ٍٟث

  األول:الدلي  

لزذاء ثبإلِبَ، ػذَ  ذخ اٌششٚط اٌزٟ ٚضؼٙب فمٙبء اٌّزا٘ت ٌاذخ اإل

) فٙزٖ اٌششٚط اٌزٟ أششٔب ا١ٌٙب ٚغ١ش٘ب ِّب ٘ٛ ِغطٌٛس فٟ وزت  فمبٌٛا:

ٚال ِٓ اٌغٕخ ِب ٠غٕذ٘ب  اٌفمٗ ػٍٝ اٌّزا٘ت األسثؼخ ١ٌظ ٌٙب ِٓ اٌىزبة

٠ٚعد رجؼذ ، ٚثؼض رؤٍُٙ اال ثؼض  صبس ػٓ ثؼض اٌاذبثخ، ا٠ٌٚؼضذ٘ب

ػٓ عّبدخ اٌشش٠ؼخ اإلعع١ِخ (
(1)

 . 

 ًيمكه مناقشة ىرا اندنيم بما يهي:

َّْ ِب اعزذٌٍزُ ثٗ ِّب ٘ٛ ِغطٌٛس فٟ وزت اٌفمٗ ػٍٝ اٌّزا٘ت األسثؼخ    ا

١ٌظ ٌٙب ِٓ اٌىزبة ٚال ِٓ اٌغٕخ ِب ٠غٕذ٘ب ٠ٚؼضذ٘ب، اعزذالٌي ١ٌظ فٟ 

َّْ اٌفمٙبء اعزٕجطٛا ٘زٖ اٌششٚط ٚاأل دىبَ اٌفم١ٙخ ِٓ ٔاٛ  ِذٍٗ، أل

 اٌمش ْ ٚ اٌغٕخ، فبٌفمٗ فٟ أعبعٗ ػجبسح ػٓ فُٙ إٌاٛ  اٌى١ٍخ .

ِٗ فَبَِرا َ ٍَّٝ  (: ٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُفمٛي إٌجـٟ ) َُّ ثِ َُ ١ٌُِْئرَ ب َِ ًَ اإِل ب ُجِؼ َّ ) أَِّ

اَِرا َسفََغ فَبْسفَؼُ  َٚ ب فَبَِرا َسَوَغ فَبْسَوُؼٛا  ًِ ب فََاٍُّٛا ل١َِب ًّ ُ لَبئِ َغ  َّ ِّ اَِرا لَبَي َع َٚ ٛا 

اَِرا َ ٍَّٝ  َٚ ب  ًِ ب فََاٍُّٛا ل١َِب ًّ اَِرا َ ٍَّٝ لَبئِ َٚ ُذ  ّْ ٌَْذ ٌََه ا َٚ َب  َذُٖ فَمٌُُٛٛا َسثَّٕ ِّ ْٓ َد َّ ٌِ

) َْ ُؼٛ َّ َجبًٌِغب فََاٍُّٛا ُجًٍُٛعب أَْج
(2)

. 

                                                           

 ٜٓعس : املصدز ايطابل : ص أ . - 1

أخسد٘ ايبدازٟ ٚ َطًِ يف صخٝخُٝٗا عٔ أْظ بٔ َايو،... ٜٓعس: اجلاَع املطٓد ايصخٝح  -2
بٔ إمساعٌٝ بٔ إبساِٖٝ بٔ ( ٚضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘: أبٛ عبد اهلل ذلُد املدتصس َٔ أَٛز زضٍٛ اهلل )

املػري٠ اجلعفٞ ايبدازٟ،حتكٝل: ذلُد شٖري بٔ ْاصس ايٓاصس،داز طٛم ايٓذا٠، ايطبع١ األٚىل 
.ٚ: صخٝح َطًِ: َطًِ بٔ احلذاج أبٛ احلطني 2/100:  689ٖـ، زقِ احلدٜح 1422

ٚت، زقِ بري –ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ، حتكٝل:ذلُد فؤاد عبد ايباقٞ،داز إحٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ 
 .1/311: 89احلدٜح 
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ُُّ اال ثّشب٘ذح اإلِبَ، ٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُِٚب جبء فٟ لٌٛٗ ) ِٓ أٚ  ( ال ٠ز

 .أٚ عّبع اٌّغّغ ٚعّبػٗ، ٚساءٖ،

َّْ لٍزُ: ٘زا ِز َّْ اٌّاٍٟ ٠َغّغ ٠ُٚشب٘ذ أفؼبي ذمك فٟ اٌزٍفبصفب ، د١ش ا

 اِبِٗ .

َّْ اٌاف ٌُ ٠مُ ارا وبْ اٌّاٍٟ فٟ ث١زٗ ثؼ١ذاً ػٓ اٌّغجذ فانجٌاب : أ

ألّٔٗ ٌُ  ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّغجذ دٛاجٌض ٚطُشق، ثً اٌجّبػخ ٌُ رزذمك ٕ٘ب،

ٌألثذاْ ٠ذاً اجزّبعٌ 
(1)

ٚاٌزٞ ٠اٍٟ خٍف اٌّز٠بع، ١ٌظ فٟ جّبػخ،  ،

 .أٞ ١ٌظ ِزاعً ثبٌجّبػخ اٌز٠ٓ ٠اٍْٛ، فج١ٕٗ ٚث١ُٕٙ ِغبفبد وج١شح وض١شح

َّْ اٌزٞ ٠ُاٍٟ خٍف اٌّز٠بع، أَّٗ ِٓ جّبػخ اٌّغجذ  ْْ ٠مبي: ا ٚال ٠ُّىٓ أ

ْْ ٠ىْٛ إٌبط ف١ٙب ِ اٌزٞ ٠ؤرُ ثبِبِٗ، َّْ  عح اٌجّبػخ رغزٍضَ أ جزّؼ١ٓ أل

ػٍٝ اِبَ ٚادذ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ُؼّذ إٌّفاٍْٛ ثّضً ٘زٖ اٌّغبفبد اٌجؼ١ذح، 

 جّبػخ ِٓ غ١ش ارابي اٌافٛف.

 

                                                           

  -ٜٓعس: فك٘ املطتذدات يف باب ايعبادات: طاٖس ٜٛضف ايصدٜكٞ، داز ايٓفا٥ظ، عُإ -1
 .214ّ: ص2005 -ٖـ 1425املًُه١ األزد١ْٝ اهلامش١ٝ، ايطبع١ األٚىل،
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  الدلي  الثاني:

 ِغزذ١ٌٓ ثآ٠خ اٌجّؼخ: اٌّماٛد األػظُ ِٓ اٌجّؼخ عّبع اٌخطجخ الغ١ش،

َب ٠َب) َٓ  أ٠َُّٙ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ َٞ  اَِرا  َ َعحِ  ُِٔٛد ْٓ  ٌٍِاَّ ِِ  َِ ْٛ َؼخِ  ٠َ ُّ ٌُْج ا ا ْٛ ِ  ِرْوشِ  اٌَِٝ فَبْعَؼ َّ  

َرُسٚا ٌْج١َْغَ  َٚ (ا
 (1)

. 

ٚجً أِش ثبٌغؼٟ اٌٝ روش   اٌزٞ ٘ٛ اٌخطجخ ًجو اإلستدالل َّْ   ػضَّ : ا

َّْ اٌخطجخ ٟ٘ اٌّماٛد ثبٌزاد ِٓ إٌذاء اإلٌٟٙ، ٚأّّب  ال اٌٝ اٌاعح، أل

ؤخش ٚاٌزشاخٟ ػٕٙب ٌٛ ثبٌاعح ٌئع ٠ذاً اٌز –رؼبٌٝ  –لشٔٙب   

 ْ َّْ ٌٍاعح فٟ إٌفٛط ِٕضٌخ ١ٌغذ ٌغ١ش٘ب، فمشَّ فشضذ ٚدذ٘ب، أل

عّبػٙب ٌإلٔزفبع ح ١ٌزُ اٌّماٛد ِٕٙب ٘ٛ دضٛس٘ب ٚفشضٙب ثفشض اٌاع

ثّؼشفخ ِب ٠جت ػٍٝ اٌّغٍُ ِؼشفزٗ ِٕٙب
(2)

 . 

٠ُّٚىٓ أْ ٠ُؼزشض ػٍٝ اٌذ١ًٌ: ثؤَّٔٗ ال ٠ُّىٓ أْ ُٔغٍُ ثؤْ اٌخطجخ ٟ٘ 

ٚ َّْ ب اٌّماٛد األػظُ ِٓ اٌجّؼخ، ثً ا دذ٘ب اٌّماٛد ثبٌزوش ٕ٘ب، ٚأَّٔٙ

ِٟ) اٌاعح ٟ٘ أػظُ اٌزوش، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ: ُ  أََٔب إَِّٔ  فَبْػجُْذِٟٔ أََٔب ااِلَّ  اٌََِٗ  اَل   َّ

 ُِ أَلِ َعحَ  َٚ (ٌِِزْوِشٞ اٌاَّ
(3)

َّْ  ٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ٚأشبس اٌشعٛي ) ( اٌٝ أ

َعِح ٘ٛ اٌاعح، ٚرٌه فٟ لٌٛٗ:)  اٌّشاد ِٓ اٌزوش ارا َسلََذ أدذوُ ػٓ اٌاَّ

َعحَ ٌزوشٞ ُْ اٌاَّ َ ٠مٛي أَلِ َب ارا َرَوَشَ٘ب فبْ  َّ ١ٍَُْاٍِّٙ ًَ ػٕٙب فَ (أٚ َغفَ
(4)

. 

ٚأِب اٌخطجخ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌششٚط فٟٙ ربثؼخ ٌٙزا اٌّماٛد األػظُ، ِٚٓ 

َّْ ٕ٘بن ِمب ذ د١ٕ٠خ ٚد٠ٛ١ٔخ عب١ِخ فٟ  عح اٌجّؼخ، ِٚٓ رٌه  صُ فب

اٌزٛا ً ث١ُٕٙ ػٍٝ اٌجِش ١ٓ اٌّغ١ٍّٓ، ٚرَذمُّك اٌزؼبْٚ ٚدذٚس اٌزؼبسف ث

د اٌزٛا ٟ ثبٌذك ٚاٌاجش ث١ُٕٙ، ٚف١ٙب أ٠ضب رؼ ٌُ ٌٍجبً٘، ٚاٌزمٜٛ، ٚرَجذُّ ١ٍ

                                                           

 َٔ ضٛز٠ اجلُع١ .  9اآل١ٜ   -1
 .8: ص يًُصٜد ٜٓعس: اإلقٓاع بصخ١ اجلُع١ يف املٓصٍ خًف املرٜاع -2
 َٔ ضٛز٠ ط٘. 14اآل١ٜ  - 3
. ٜٓعس: صخٝح َطًِ : 1601أخسد٘ َطًِ يف صخٝخ٘  عٔ أْظ بٔ َايو، زقِ احلدٜح   -4

2/142. 



 

 ويطي.......  د.عبداهلل ضعيد ...........................حكه الصالة خلف املرياع أو التلفاش 

 13 

ٚاظٙبٌس ٌشؼبئش  ، ٚوشٌف ٌٍّزخٍف ػٕٙب ثؼزٍس أٚ ثذٚٔٗ، فبْ وبْ اٌؼزُس 

 أٚ رٙبٚٔبً عبسػٛا اٌٝ ٔاذٗ ٚاسشبدٖ، ِشضبً عبسع اٌّغٍّْٛ ٌؼ١بدرٗ،

ٚ٘زا ِّب ال٠زذمك ػٕذ  اٌٝ غ١ش رٌه ِٓ اٌّمب ذ اٌؼظ١ّخ ٌاعح اٌجّؼخ،

ِٚب فٟ دىّّٙب ِٓ  فبص،ِٓ ٠ٕبدٞ ثجٛاص اٌاعح خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍ

 أجٙضح اٌذبعٛة أٚ اٌٙٛارف اٌزو١خ.

 

  الدلي  الثالث:

د١ش  ػٍٝ اٌغبئت،ل١بُط  عح اٌجّؼخ خٍف اٌّز٠بع ػٍٝ  عح اٌجٕبصح 

ْْ ٠َّٛد فٟ اٌششق ): ٠مٌْٛٛ ِٚٓ ٘زا اٌمج١ً اٌاعح ػٍٝ ا١ٌِّذ اٌغبئت، ثؤ

َّْ اٌذضٛس غ١ش  فبَّٔٗ ٠ذي ػٍٝ ِضعً، ف١اٍٝ ػ١ٍٗ فٟ اٌغشة أٚ اٌؼىظ، أ

ششط(
(1)

 . 

٠ّٚىٓ أْ ٠ُؼزشض ػٍٝ ٘زا اٌذ١ًٌ ثؤَّٔٗ ل١بٌط ِغ اٌفبسق، ٚرٌه إلخزعف 

لبي رؼبٌٝ  دم١مزّٙب فبٌاعح ػٍٝ اٌغبئت دػبٌء ٌٗ ال ٠ُشزشط ف١ٗ اٌمشة،

َب) ػٍٝ ٌغبْ اٌّئ١ِٕٓ: إَِٔب ٌََٕب اْغفِشْ  َسثَّٕ َٛ ْخ إِلِ َٚ  َٓ ِْ  َعجَمَُٛٔب اٌَِّز٠ ب َّ ٠ (ثِبإْلِ
 (2)

، 

ّب  ٚاٌاعح خٍف اٌّز٠بع الزذاء فٟ اٌؼجبدح ثبٌغبئت، فى١ف ٠ّىٕٕب اٌمٛي ثؤَّٔٙ

 ٠زّبصعْ ؟ 

 

                                                           

 .47ٜٓعس: اإلقٓاع بصخ١ اجلُع١ يف املٓصٍ خًف املرٜاع: ص  - 1
 َٔ ضٛز٠ احلػس. 10اآل١ٜ  -2
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 زابعاً: الرتجيح 

ص٠ٓ ٚ ِّٛ َّْ اٌمٛي ثجٛاص أداء ٠ظٙش ثؼذ ػشض أدٌخ اٌّج ِٕبلشزٙب ٠ظٙش ٌٕب أ

اٌاعح اٌّفشٚضخ أٚ اٌجّؼخ فٟ إٌّضي خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ِٚب فٟ 

ال ف اٌزو١خ لٌٛي ثؼ١ٌذ ػٓ اٌٛالغ ِٚٓ أجٙضح اٌذبعٛة أٚ اٌٙٛاردىّّٙب 

َّْ اٌمٛي ثجٛاص  عح اٌجّبػخ خٍف  لٛح ألدٌزُٙ، ػعٚح ػٍٝ ِب ُروش فب

 اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ٠زشرت ػ١ٍٗ ِفبعذ وض١شح، ِٕٙب: 

  اٌزٞ ٠ؤِشٔب   ثبٌغؼٟ اٌٝ اٌاعح فٟ رض١١غ فضً اٌّشٟ اٌٝ اٌّغجذ

ًُ أزظبس اٌاعح ٚفٟ  ش٠خ ا٠٢خ،  ٠َٛ اٌجّؼخ ٚرٌه وزٌه رض١١غ فض

 ف١ٗ.

  ٟرض١١غ إلػّبس اٌّغبجذ ثبٌطبػبد ٚاٌؼجبداد اٌزٞ ٠ؤِشٔب   ثٗ ف

ب) لٌٛٗ: َّ شُ  أَِّ ُّ َغبِجذَ  ٠َْؼ َِ  ِ َّ   ْٓ َِ  َٓ َِ َ   ِ َِ  ثِبصَّ ْٛ َ١ٌْ ا ََ  ا٢َِْخشِ  َٚ أَلَب َعحَ  َٚ  اٌاَّ

َوبحَ  َٚ َرَٝ ُْ  اٌضَّ ٌَ َ  ااِلَّ  ٠َْخشَ  َٚ ْْ  أٌَُٚئِهَ  فََؼَغٝ  َّ َٓ  ٠َُىُٛٔٛا أَ ِِ  َٓ ْٙزَِذ٠ ُّ ٌْ (ا
(1)

، 

  ٚ٘زا اٌزؼ١ّش ِٓ أدذ ِمب ذ اٌذضٛس ٌاعح اٌجّؼخ. 

 ٚاعزٙبٔخ فٟ دضٛس اٌّغبجذ، ٚالبِخُ رض١١ُغ اٌُجّغ ٚاٌجّبػبد ،

 اٌجّبػخ ٌٍاعح .

 ،ثٗ ٠شفغ ٚػضٌٚف ػّب ٠ُضبػف ثٗ اٌذغٕبد، ٚ فزٌٛس ألٚاِش اٌشش٠ؼخ

 اٌذسجبد، ٚرغفش ثٗ اٌغ١ئبد. 

 ٌ ٌ١ش رىْٛ أوضش٠خ اٌاعح فٟ ، دجٕبء اٌّغبجذِٕٚٙب أَّٔٗ ال ٠ىْٛ فبئذح

 . اٌج١ٛد

  ٠ُاٍٟ خٍف اٌّز٠بع رض١غ ػ١ٍٗ اٌاعح ارا ْٓ َِ  َّْ أمطغ اٌجش، أٚ ا

، ٚال ٠ٍذك ثبٌّغجٛق اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ، ألَّٔٗ ال رذاً ٌٗ اٌّزبثؼخ

 ٌٍفبسق ث١ّٕٙب.

  ُاٌزٍفبص أٚ فٟ اجٙضح اٌذبعٛة اٌزٞ فٟ جٙبس اإلراػخ أ اٌجش ٚ

اٌٙٛارف اٌزو١خ ١ٌظ ٘ٛ اٌاٛد اٌذم١مٟ ٌإلِبَ، ثً ٠ُٕمً  ٛد ٚ

ٟ٘ رجش ػٍٝ األص١ش ٚ اإلِبَ اٌٝ اشبساد وٙشثبئ١خ لبثٍخ ٌٍّغٕطخ،
                                                           

 َٔ ضٛز٠ ايتٛب١. 18اآل١ٜ  -1
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ِجبششح، صُ اٌجٙبص ٠ُذٛي رٍه اإلشبسح اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ أ ٛاد رشجٗ 

ٛد اإلِبَ، فٍزٌه ال ٠ّىٓ اإللزذاء ثٙزا ١ٌغذ ٟ٘  ٚ  ٛد اإلِبَ،

 اٌاٛد اٌىٙشِٚغٕبط١غٟ. 

  ِٚب ٠ٕبدٞ ثٗ اٌجؼض ثجٛاص اٌاعح خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص فمظ

ٌٍضشٚسح أٚ اٌؼًّ ثٙب فمظ فٟ ٘زٖ اٌظشٚف اٌذشجخ اٌزٟ ٠ّشُّ ثٙب 

اٌىض١ش ِٓ اٌذٚي ٔز١جخ رفشٝ فب٠شٚط وٛسٚٔب، ٘ٛ أ٠ضبً فٟ غ١ش 

 َّْ إٌبط ِؼزٚسْٚ ِٓ ػذَ أداء اٌجّؼخ ط١ٍخ ثمبء  ِذٍٗ، ٚرٌه أل

اإلجشائبد اإلدزشاص٠خ اٌمبع١خ ثٕبء ػٍٝ ِب أفزٝ ثٗ جّٙٛس اٌّؼب ش٠ٓ 

جـٛاص ا٠مبف اٌُجّغ فٟ ِغبجذ اٌذٚي أٚ اٌّذْ اٌزٟ ٠ٕزشش ف١ٙب ِٓ 

ْْ ٠ُاٍٛا اٌظٙش أسثغ سوؼبد فٟ ث١ٛرُٙ، ٌىُٛٔٙ ٚ اٌٛثبء ػٍٝ إٌبط أ

ٓ لذ ٔصَّ جّٙٛس اٌفمٙبء ػٍٝ ِؼزٚس٠ٓ فٟ البِزٙب، ٚ ِِ ًَ األػزاس  َّْ أ٘ أ

اٌغُّجٕبء ٚاٌّشضٝ ٚٔذُٛ٘ ال رُشّشع ٌُٙ البِخ اٌجّؼخ فٟ أِىٕزُٙ ِغ 

رٛفّش ششٚط ٚجٛة البِخ اٌجّؼخ ف١ُٙ
(1)

.    
 

 ٚ  عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ أػٍُ 

 

 : انعبد انفقيسحسزه

 عبداهلل ضعيد ويطي
 دكتٌزاه في انفقو انمقازن

 ىـ1441ًل مه زمضان األ -أزبيم 
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