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 on line -حكه صالة اجلناعة عً بعد 

: َطأي١ حهِ (1)َٔ َطتذدات ايصال٠ اييت ُتهجس عٓٗا األض١ً٦ يف ٖرا ايعصس
هُُٗا َٔ أدٗص٠ احلاضٛب أٚ ايصال٠ خًف املرٜاع أٚ ايتًفاش،َٚا يف ح

 on -إٔٚ الٜٔ-اجلُاع١ عٔ ُبعد صال٠ ) اهلٛاتف ايرن١ٝ، ُٜٚط٢ُ ايّٝٛ بــ

line ايطسع١ اييت ٖٕ ( ٖٚٞ َٔ املطا٥ٌ احلادث١ يف ٖرا ايعصس، َٚٔ املعًّٛ أ
حككتٗا ٖرٙ ايٛضا٥ٌ يف ْكٌ ايهالّ ٚايصٛز ضسع١ْ َر١ًٖ خالٍ ثٛإ َعدٚد٠، 

اّ احلسّ املهٞ أٚ املدْٞ أٚ أٟ إَاّ َطذد يف ايعامل ٖٚٛ فأْت تس٣ أٚ تطُع إَ
! ٚيهٔ َع ٖرٙ بًد ْفط٘ٛا٤ َباغس٠، ٚنأْو يف ايُٜصًٞ ٚتٓكٌ صالت٘ عرب اهل

ِٕ ٜصًٞ خًف  ٕٕ أ املػاٖد٠ ايكسٜب١ َٚع مساع ايصٛت ايكسٜب، فٌٗ جيٛش إلْطا
 !املرٜاع أٚ ايتًفاش ٖٚٛ يف بٝت٘ أٚ ضٛق٘ أٚ يف أٟ َهإ ؟

                                                           

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

عٔ حهِ اإلقتدا٤ بايسادٜٛ يف بعض املطادد ْعسّا يك١ً اخلطبا٤ ايرٜٔ ٜتكٕٓٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚبعد 
.. فأفت٢ ايػٝذ املطٝعٞ احلاضسٜٔ بإَاَتِٗ يصال٠ اجلُع١مساع اخلطب١ َٔ ايسادٜٛ ٜكّٛ أحد 

١ صال٠ اجلُع١ ال املراٖب اإلضال١َٝ َٔ غسٚط صخ بعدّ دٛاش ذيو َطتٓدّا ع٢ً َا اغرتط٘
( ٚأغًكت   covid –19.. ٚنريو حني ظٗٛز فاٜسٚع نٛزْٚا  ) تطاعد ع٢ً ذيو

خطبتٗا يف ايهجري َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ ْاد٣ ايهجري املطادد ٚمت تعًٝل صال٠ اجلُع١ ٚ
غبهات ايتٛاصٌ اإلدتُاعٞ،ٚذيو َٔ ايٓاع بأدا٤ صال٠ اجلُع١  خًف ايتًفاش أٚ عٔ طسٜل 

ِٕ خيطب اخلطٝب ّٜٛ اجلُع١ اخلطب١َ يف بٝت٘ ٚ بعدٖا ٜك ّٛ بإَا١َ ايٓاع ِٖٚ يف بٝٛتِٗ بأ
 . طسٜل غبهات ايتٛاصٌ أٚ ايتًفصٜٕٜٛكتدٕٚ ب٘ عٔ ٚ
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يف ٖرٙ املطأي١ نتابّا ( 1)أٖيف أبٛ ايفٝض أمحد بٔ ذلُد بٔ ايصدٜل ايػُازٟٚقد 
ٚأٜٓدٙ تأٜٝدّا ناَاّل  ،(2)بعٕٓٛ ) اإلقٓاع بصخ١ اجلُع١ يف املٓصٍ خًف املرٜاع (

ٌْ َٔ ا يػٝذ عبدايسمحٔ بٔ أخٛٙ ايػٝذ عبداهلل بٔ ايصدٜل، ٚبعدٖا قاّ ن
املكبٌ بايسد ع٢ً أبٞ ايفٝض  ايػٝذ عبداهلل بٔ عبدايعصٜصْاصس ايطعدٟ ٚ

األدٛب١ ايٓافع١ عٔ ) ايػُازٟ، ٚ مجعت نٌ ٖرٙ ايسدٚد يف نتاب حتت عٓٛإ
 . (3)املطا٥ٌ ايٛاقع١(

ٚيهٔ قبٌ احلدٜح عٔ ٖرٙ املطأي١ ٚبٝإ حهُٗا ايػسعٞ، أز٣ َٔ ايطسٚزٟ 
 .باإلَاّ يف صال٠ اجلُاع١ إلقتدا٤ايٛقٛف ع٢ً أزا٤ ايفكٗا٤ حٍٛ صخ١ ا

 
                                                           

أمحد بٔ ذلُد بٔ ايصدٜل بٔ أمحد، أبٛ ايفٝض ايػُازٟ احلطين األشٖسٟ، َتفك٘ غافعٞ َػسبٞ،  -1
ٖـ ،عسف بابٔ ايصدٜل  1380ال٤ طٓذ١، تعًِ يف االشٖس، ٚاضتكس ٚتٛيف بايكاٖس٠ ض١ٓ َٔ ْص

ايبدٚز يف دٛاَع أخباز )َطايع ( ٚض ايتٓصٜ٘ يف فطٌ ايكسإٓ ٚحاًَٝ٘نأبٝ٘.ي٘ نتب، َٓٗا:)زٜا
د تٛحٝ)تٛدٝ٘ األْعاز ي، ٚاالْبٝا٤ ٚاالٚيٝا٤ ع٢ً املطازح()إقا١َ ايديٌٝ يف حتسِٜ متجٌٝ ايربٚز( ٚ

)ايتصٛز ٚايتصدٜل يف ضري٠ ٚايدٙ ابٔ ايصدٜل( . ٜٓعس األعالّ املطًُني يف ايصّٛ ٚاإلفطاز( ٚ
يًصزنًٞ: خري ايدٜٔ بٔ ذلُٛد بٔ ذلُد بٔ عًٞ بٔ فازع، ايصزنًٞ ايدَػكٞ،داز ايعًِ 

 .253/ 1ّ: 2002أٜاز / َاٜٛ  -يًُالٜني،ايطبع١ اخلاَط١ عػس 

مٖت طبعٗا َٔ قبٌ داز ايتأيٝف يف ت أبٛ ايفٝض ايػُازٟ ، ٚاٖرا ايهتاب َٔ إحد٣ َؤيف - 2
 ٖـ .1375مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ ض١ٓ 

عباز٠ عٔ دلُٛع١ َٔ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ بني ايػٝذ عبدايسمحٔ بٔ ْاصس ايطعدٟ ٚ تًُٝرٙ  -3
اى َع طبعت يف داز املعايٞ بايعاص١ُ األزد١ْٝ عُإ باإلغرتػٝذ عبداهلل عبدايعصٜص املكبٌ، ٚاي

 داز ابٔ اجلٛشٟ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.
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 : آراء الفكهاء يف صحة إقتداء اإلماو باملأموو أوالً
اتفل فكٗا٤ املراٖب ع٢ً بعض ايػسٚط يف صخ١ االقتدا٤ باإلَاّ يف صال٠  

 َٚٓٗا:  –ع٢ً خالف بِٝٓٗ يف بعض ايتفاصٌٝ  –اجلُاع١ 
ُِ املأَّٛ باْتكاالت اإلَاّ، ٚذيو إَا بسؤٜت٘ أٚ زؤ١ٜ َٔ ٜساٙ َٔ املأََٛني،  ًِ ٔع

ُ٘، ي٦ال ٜػتب٘ ع٢ً املكتدٟ حاٍ إَاَ٘،ٚذيو  أٚ بطُاع٘ أٚ ِٔ َٜطُع ََ بطُأع 
ٕٖ املأَّٛ يٛ دٌٗ أفعاٍ إَاَ٘ ايعاٖس٠ نايسنٛع ٚايطذٛد أٚ اغتبٗت عًٝ٘  أل
ٕٖ االقتدا٤ َتابع١ َٚع اجلٌٗ أٚ اإلغتباٙ ال متهٔ املتابع١ يف  مل تصح صالت٘، أل

ِٕ جيتُع املكتدٟ اإلقتدا٤ باملرٜاع أٚ ايتًفاش أٚ َا غابُٗٗا ، ٚ نريو إغرتطٛا أ
 ٕٕ ٕٖ َٔ َكاصد االقتدا٤ إدتُاُع مَجٕع  يف َها ٚاإلَاّ يف َٛقٕف ٚاحد، ٚذيو أل
نُا َعٗد عًٝ٘ اجلُاعات يف ايعصٛز اخلاي١ٝ، َٚب٢ٓ ايعبادات ع٢ً زعا١ٜ اإلٓتباع 
ٕٖ يًفكٗا٤ يف تطبٝل ٖرا ايػسط تفصٝاّل ، ٚيف  فُٝػرتط يٝعٗس ايػعاز، إال أ

 . (1)عض ايفسٚع خالفب

                                                           

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

ضٛزٜا، ايطبع١  –ٛنب عبٝد، َطبع١ اإلْػا٤، دَػل ايعبادات ع٢ً املرٖب املايهٞ: احلآد١ ن
َػين احملتاج إى َعسف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاج: مشظ . 219ّٚ: ص 1986 -ٖـ  1406ٚى األ

ٖـ 1415ألٚى، ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ايطبع١ اد اخلطٝب ايػسبٝين ايػافعٞبٔ أمحايدٜٔ، ذلُد 
ذلُد َٛفل ايدٜٔ عبد اهلل بٔ أمحد بٔ ذلُد بٔ املػين البٔ قدا١َ: أبٛ . ٚ:1/494ّ:1994 -

اٖس٠، قدا١َ اجلُاعًٝٞ املكدضٞ ثِ ايدَػكٞ احلٓبًٞ، ايػٗري بابٔ قدا١َ املكدضٞ، َهتب١ ايك
َٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ  نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع:ٚ: .152/ 2ّ: 1968 -ٖـ 1388

 .1/492ايع١ًُٝ: ، داز ايهتب بٔ حطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت٢ احلٓب٢ًصالح ايدٜٔ ا
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 ، وبياٌ سبب اخلالف ، وحترير حمل اليزاعثاىياً: ذكر األقوال

يبٝإ ذلٌ اخلالف َٔ د١ٗ ٕٛ ايصٛز٠ ٚاضخ١ يًكاز٤٣، ٚإٔ تهَٔ أدٌ 
أخس٣، أز٣ َٔ ايطسٚزٟ ايٛقٛف ع٢ً أقٛاٍ ايفكٗا٤ يف املراٖب األزبع١ 

ٌ ايٓصاع بِٝٓٗ، ٚبعدٖا حٍٛ غسٚط صخ١ اقتدا٤ املاَّٛ باألَاّ، ثِ  ُْبني ذل
ُْكازٕ يف ذيو بني قٍٛ: َٔ أداش ايصال٠ يف املٓصٍ خًف املرٜاع أٚ غريٖا، 

ٍٔ َٔ مل ُٜذص، ثِ ُْبني ضبب اخلالف يف ح هِ ايصال٠ يف املٓصٍ خًف ٚقٛ
 . املرٜاع

ٕٖ ايرٟ ميٓع صخ١ اإلقتدا٤ عٓدِٖ ثالث١ أغٝا٤: ذنسٚا (1)فاحلٓف١ٝ   : أ

ّْاألٍٚ ميٗس فٝ٘ َجٌ ايطٝازات ٚايعسبات، ٚيف ايفًٛات ُٜٓع اإلقتدا٤  : طسْٜل عا
ِٕ نإ ، ٢ ايعٝد ايفاصٌ ال ميٓع اإلقتدا٤قدز َا ٜطع فٝ٘ صفني، ٚيف َصً ٚإ

 . ال٠ اجلٓاش٠ إختالْف بني عًُا٥ِٗ، ٚيف املتدر يصٜطع فٝ٘ ايصفني أٚ أنجس

ِْايجا٢ْ  . نايكٓطس٠ ٚغريٖا ،ال ميهٔ ايعبٛز عٓ٘ إال بٛاضط١ : ْْٗس ععٝ

ّْ َٔ ايٓطا٤ايجايح صْف تاّ َٔ ايٓطا٤ خًف اإلَاّ  ، فإذا نإ: صْف تا
ٖٔ صفٛف َٔ ايسداٍ فطدِت صال٠ تًو ايصفٛف نًٗا إضتخطاّْا .ٚ  ٚزا٥ٗ

 

                                                           

 .1/145يًُصٜد ٜٓعس: بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع: -1



 

 .......  د.عبداهلل سعيد ويسي........................ اجلماعة عن ُبعدصالة حكم 

 8 

إى أْٖ٘ جتٛش صال٠ املأَّٛ ٖٚٛ يف َٓصي٘ إذا نإ ٜس٣  فكٗا٤ املايه١ٝبُٝٓا ذٖب 
ٕٖ اإلقتدا٤ اإلَاّ أٚ ٜطُع ايتهبري إ ٛٓاٖا أٚ غري ذيو، أل َٓا َٔ بابٗا أٚ َٔ ن

باإلَاّ ٖٛ إتباع٘ يف أفعاي٘،ٚذيو ممهٔ َع احلادص إذا غاٖدٙ ٚمسع صٛت٘، 
ٕٖ ٖرا احلا٥ٌ إذا مل ميٓع مل ٜكدح يف االقتدا٤ ب٘، ٚال ٜطٗس احلادص صػريّا نإ  ٚأل

 . (1)بإتصاٍ ايصفٛف أٚ نبريا، َا مل ميٓع ايسؤ١ٜ أٚ ايطُاع، فايعرب٠ عٓدِٖ

 : إقتدا٤ املأَّٛ باإلَاّ عد٠ أَٛزٜػرتط يف صخ١  (2)ٚعٓد ايػافع١ٝ

ُِ املأَّٛ باْتكاالت اإلَ حدُٖا يف ، أٚ أضٛا٤ صًٝا يف املطذد أٚ يف غريٙ ،أّعً
أٚ َػاٖد٠ ، ، أٚ َٔ خًف٘ٚذيو بطُاع اإلَاّ ،املطذد ٚاآلخس يف خازد٘

ِٕ ال تصٜد املطاف١ بِٝٓٗ إذا صًٛا يف غري املطذد عٔ ، ٚ، أٚ فعٌ َٔ خًف٘فعً٘ أ
ِٕ ال حيٍٛ بني اإلَاّ ٚاملأَّٛ ٌْ ميٓع  ثالخ َا١٥ ذزاع، ٖرا باإلضاف١ إى أ حا٥

 .اإلضتطسام ٚاملػاٖد٠

 
                                                           

يًُصٜد ٜٓعس: اإلغساف ع٢ً ْهت َطا٥ٌ اخلالف:ايكاضٞ أبٛ ذلُد عبد ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ  -1
، داز ابٔ حصّ، ايطبع١ ٖـ(، حتكٝل: احلبٝب بٔ طاٖس422) ْصس ايبػدادٟ املايهٞ

َٚا  219املرٖب املايهٞ: ص فك٘ ايعبادات ع٢ً .ٚ:1/301ّ:1999 -ٖـ 1420األٚى،
 .بعدٖا

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

 َٚا بعدٖا . 493/ 1إى َعسف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاج: .ٚ: َػين احملتاج 2/402ّ: 2007
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ٍُ ايصفٛف، ٚتعترب ايصفٛف َتصً (1)ٚاغرتطت احلٓاب١ً ١ عٓدِٖ إذا إتصا
، أٚ ضٛا٤ نإ املأَّٛ يف زحب١ اجلاَع، ٚ، أٚ َٔ ٚزا٤ اإلَاّغاٖد املأَّٛ اإلَاّ

، أٚ ناْا يف صخسا٤ أٚ يف ، ٚاإلَاّ ع٢ً ضطح آخسٚ ع٢ً ضطح، أداز
 . ، ٚال ٜهفٞ مساع ايتهبريضفٝٓتني

 

 : حترير حمل اليزاع

ٕٖ ذلٌ ايٓصاع بِٝٓٗ يف  ٜتطح يٓا َٔ ضسد األقٛاٍ ايطابك١ يفكٗا٤ املراٖب أ
ٌْ غسٚط صخ١ اإلقتدا٤ باإلَا ّ َٔ املٓصٍ ٖٛ: َا يٛ نإ بني اإلَاّ ٚاملأَّٛ حا٥

ِٕ أٓع٘ َٔ ايٛصٍٛ إيٝ٘ إذا أزاد ذيومي َهٔ املأَّٛ اإلضتطسام ، ٖٚرا إ
 .ٚاملػاٖد٠

ع٢ً عدّ ٚدٛد ايػافع١ٝ اتصاٍ ايصفٛف، ٚأنٖد  احلٓاب١ًاحلٓف١ٝ ٚفاغرتط 
ٕٖ نٌ ذيو الىإ املايه١ٝ، بُٝٓا ذٖب حادٕص  بُٝٓٗا ٜػرتط، بٌ تهف٢  : أ
يو يف املٓاشٍ ايكسٜب١ َٔ ، ٚنٌ ذاع ايتهبري، َٔ اإلَاّ أٚ املبًؼاملػاٖد٠ ٚمس

 . املطذد

                                                           

ًٞ بٔ ضًُٝإ بٔ أمحد عال٤ ايدٜٔ أبٛ احلطٔ ع اإلْصاف يف َعسف١ ايسادح َٔ اخلالف: -1
ايدنتٛز عبد ايفتاح ذلُد احلًٛ،  -، حتكٝل: ايدنتٛز عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞامَلِسداٟٚ

مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ،ايطبع١ األٚى،  -عالٕ، ايكاٖس٠ داز ٖذس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإل
 َٚا بعدٖا. 152/ 2. ٚ: املػين البٔ قدا١َ: 4/446ّ:  1995 -ٖـ  1415



 

 .......  د.عبداهلل سعيد ويسي........................ اجلماعة عن ُبعدصالة حكم 

 10 

بُٝٓا ذٖب بعض املعاصسٜٔ إى صخ١ صال٠ اجلُع١ يف املٓصٍ بطُاع اخلطب١، 
ٚصال٠ اإلَاّ َٔ ايتًفاش أٚ املرٜاع  أٚ أٟ ٚض١ًٝ يإلتصاٍ، ٚأْٖ٘ ال ٜػرتط يف 

٣ٛ إحتاد ٚقت ايبًد ايرٟ فٝ٘ اإلَاّ َع ٚقت ايبًد ايرٟ فٝ٘ ذيو غ٤ْٞ ض
ِٕ ال ٜتكدّ املأَّٛ ع٢ً إَاَ٘  . (1)املأَّٛ ، َع األخر بٓعس اإلعتباز أ

ٕٖ َا قاٍ ب٘ أصخاب ٖرا  ٚإذا قُٓا مبكاز١ْ ٖرا ايكٍٛ بأقٛاٍ ايطابكني، زلد أ
ِٕ ناْٛا  ق١ًّ ق١ًًٝ –ايسأٟ  ٖب ايفك١ٝٗ، َٚع ذيو ال ٜٛافل َرٖبّا َٔ املرا -ٚإ

ٜطتٛدب عًٝٓا ايٛقٛف ع٢ً أِٖ األدي١ اييت إضتٓدٚا عًٝٗا َٔ دٛاش صخ١ 
 اإلقتدا٤ باإلَاّ يف املرٜاع أٚ ايتًفاش. 

 

                                                           

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

ايرٜٔ قايٛا: بصخ١ ايصال٠ خًف املرٜاع أٚ ايتًفاش ٜطتديٕٛ ع٢ً زأِٜٗ ظ١ًُ  
 : ًَٞٔ األَٛز، ْرنسٖا فُٝا ٜ

  الدليل األول:

َاّ، فكايٛا: قتدا٤ باإلعدّ صخ١ ايػسٚط اييت ٚضعٗا فكٗا٤ املراٖب يصخ١ اإل
فٗرٙ ايػسٚط اييت أغسْا إيٝٗا ٚغريٖا مما ٖٛ َططْٛز يف نتب ايفك٘ ع٢ً )

املراٖب األزبع١ يٝظ هلا َٔ ايهتاب ٚال َٔ ايط١ٓ َا ٜطٓدٖا ٜٚعطدٖا، ايًِٗ 
، ٚبعض تأٜٚالت تبعد عٔ مساح١ ايػسٜع١ بعض ايصخاب١ إال بعض آثاز عٔ

 . (1)اإلضال١َٝ (

 ُُٜٚهٔ َٓاقػ١ ٖرا ايديٌٝ مبا ًٜٞ:

ٕٖ َا اضتديًتِ ب٘ مما ٖٛ َططْٛز يف نتب ايفك٘ ع٢ً املراٖب األزبع١ يٝظ هلا   إ
 ٖٕ ٍْ يٝظ يف ذلً٘، أل َٔ ايهتاب ٚال َٔ ايط١ٓ َا ٜطٓدٖا ٜٚعطدٖا، إضتدال

٤ اضتٓبطٛا ٖرٙ ايػسٚط ٚاألحهاّ ايفك١ٝٗ َٔ ْصٛص ايكسإٓ ٚ ايط١ٓ، ايفكٗا
 فايفك٘ يف أضاض٘ عباز٠ عٔ فِٗ ايٓصٛص ايه١ًٝ.

َّا (:)فكٍٛ ايٓبـٞ  ُّا َفَصًٗٛا ٔقَٝا ٘ٔ َفٔإَذا َص٢ًٖ َقا٥ٔ ِٖ ٔب ُّ ٔيُِٝؤَت ََا ٌَ اإٔل َُا ُدٔع ) ٔإْٖ
َٚٔإَذا َزَفَع َفا ُٙ َفُكُٛيٛا َزٖبَٓا َفٔإَذا َزَنَع َفاِزَنُعٛا  َُٔد ِٔ َح َُ ُ٘ ٔي َُٔع ايًٖ ٍَ َض َٚٔإَذا َقا ِزَفُعٛا 

                                                           

 ٜٓعس : املصدز ايطابل : ص أ . - 1
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َٚٔإَذا َص٢ًٖ َدأيّطا َفَصًٗٛا ُدًُّٛضا  َّا  ُّا َفَصًٗٛا ٔقَٝا َٚٔإَذا َص٢ًٖ َقا٥ٔ ُُِد  ََٚيَو اِيَخ
)َٕ َُُعٛ  .(1)َأِد

ِٗ إال مبػاٖد٠ اإلَاّ، ()َٚا دا٤ يف قٛي٘  أٚ  اع٘،ٚمس أٚ َٔ ٚزا٤ٙ، ال ٜت
 .مساع املطُع

ٕٖ قًتِ:  ٕٖ اٖرا َتخكل يف ايتًفاش أٚ املرٜاعفإ ملصًٞ َٜطُع ُٜٚػاٖد ، حٝح إ
 .أفعاٍ إَاَ٘

ٕٖ ايصف مل ٜكِ إذا نإ املصًٞ يف بٝت٘ بعٝدّا عٔ املطذد ٚبٝٓ٘ ٚبني فاجلٛاب : أ
املطذد حٛادْص ُٚطسم، بٌ اجلُاع١ مل تتخكل ٖٓا،ألْٓ٘ مل حيصٌ ادتُاْع 

ٚايرٟ ٜصًٞ خًف املرٜاع، يٝظ يف مجاع١، أٟ يٝظ َتصاّل  ،(2)ألبدإي
ِٕ ٜكاٍ:  باجلُاع١ ايرٜٔ ٜصًٕٛ، فبٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ َطافات نبري٠ نجري٠، ٚال ُُٜهٔ أ

ٕٖ ايرٟ ُٜصًٞ خًف املرٜاع، إْٖ٘ َٔ مجاع١ املطذد ايرٟ ٜأمت بإَاَ٘، ٕٖ  إ أل

                                                           

. ٜٓعس: اجلاَع املطٓد ايصخٝح أْظ بٔ َايو،. أخسد٘ ايبدازٟ ٚ َطًِ يف صخٝخُٝٗا عٔ -1
( ٚضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘: أبٛ عبد اهلل ذلُد بٔ إمساعٌٝ بٔ إبساِٖٝ بٔ املدتصس َٔ أَٛز زضٍٛ اهلل )

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

بريٚت، زقِ  –داز إحٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ  ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ، حتكٝل:ذلُد فؤاد عبد ايباقٞ،
 .1/311: 89احلدٜح 

  -ٜٓعس: فك٘ املطتذدات يف باب ايعبادات: طاٖس ٜٛضف ايصدٜكٞ، داز ايٓفا٥ظ، عُإ -2
 .214ّ: ص2005 -ٖـ 1425املًُه١ األزد١ْٝ اهلامش١ٝ، ايطبع١ األٚى،
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ِٕ ٜهٕٛ ايٓاع فٝٗا دلتُع ني ع٢ً إَاّ ٚاحد، ٚال ميهٔ صال٠ اجلُاع١ تطتًصّ أ
 إٔ ُٜعٓد املٓفصًٕٛ مبجٌ ٖرٙ املطافات ايبعٝد٠، مجاع١ َٔ غري إتصاٍ ايصفٛف.

 

  الدليل الثاني:

 أٌََُّهب ٌَب) املكصٛد األععِ َٔ اجلُع١ مساع اخلطب١ الغري،َطتديني بآ١ٜ اجلُع١:

ََلةِ  ًُىِديَ  إَِرا آََهٌُىا الَِّزٌيَ  مِ  ِهي   لِلصَّ ا ال ُجُوَعتِ  ٌَى  َعى  شِ  إِلَى فَبس  ِ  ِرك   َوَرُسوا ّللاَّ

ٍ عَ  (ال بَ
 (1). 

ٕٖ اهلل عٖصٚدٌ أَس با يطعٞ إى ذنس اهلل ايرٟ ٖٛ اخلطب١ ال إى ٚد٘ اإلضتدالٍ: إ
ٕٖ اخلطب١ ٖٞ املكصٛد بايرات َٔ ايٓدا٤ اإلهلٞ، ٚإُْٓا قسْٗا اهلل   –ايصال٠، أل

ٕٖ  –تعاى  بايصال٠ ي٦ال حيصٌ ايتأخس ٚايرتاخٞ عٓٗا يٛ فسضت ٚحدٖا، أل
يًصال٠ يف ايٓفٛع َٓصي١ يٝطت يػريٖا، فكٖسٕ فسضٗا بفسض ايصال٠ يٝتِ 

مساعٗا يإلْتفاع مبعسف١ َا جيب ع٢ً املطًِ َعسفت٘ ٛد َٓٗا ٖٛ حطٛزٖا ٚاملكص
 . (2)َٓٗا

ُُٜٚهٔ إٔ ُٜعرتض ع٢ً ايديٌٝ: بأْٖ٘ ال ُُٜهٔ إٔ ُْطًِ بإٔ اخلطب١ ٖٞ ٚحدٖا 
ٕٖ ايصال٠ ٖٞ أععِ  املكصٛد بايرنس ٖٓا، ٚأْٖٗا املكصٛد األععِ َٔ اجلُع١، بٌ إ

ًِ) ايرنس، يكٛي٘ تعاى: ُ  أًََب إًٌَِّ ًًِ أًََب إِلَّ  إِلَهَ  َل  ّللاَّ بُذ  ََلةَ  َوأَقِنِ  فَبع   الصَّ

                                                           

 َٔ ضٛز٠ اجلُع١ .  9اآل١ٜ   -1
 .8يًُصٜد ٜٓعس: اإلقٓاع بصخ١ اجلُع١ يف املٓصٍ خًف املرٜاع: ص  -2
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ِشي (لِِزك 
ٕٖ املساد َٔ ايرنس ٖٛ ايصال٠، ٚذيو  ()، ٚأغاز ايسضٍٛ (1) إى أ

ٕٖ اهلل  يف قٛي٘:) إذا زقد أحدنِ عٔ ايصال٠ أٚ غفٌ عٓٗا فًُٝصًٗا إذا ذنسٖا، فإ
ََلةَ لذكريٜكٍٛ:   .(2)(أَقِْم الصَّ

 ٖٕ ٚأَا اخلطب١ ٚغريٖا َٔ ايػسٚط فٗٞ تابع١ هلرا املكصٛد األععِ، َٚٔ ثِ فإ
َكاصد د١ٜٝٓ ٚد١ْٜٛٝ ضا١َٝ يف صال٠ اجلُع١، َٚٔ ذيو حدٚخ ايتعازف ٖٓاى 

ايتٛاصٌ بِٝٓٗ ع٢ً ايرٔب ٚايتك٣ٛ، َٚتذٗدد ني املطًُني، َٚتخٗكل ايتعإٚ ٚب
ِْ يًذاٌٖ، ٚإظٗاْز يػعا٥س اهلل،  ايتٛاصٞ باحلل ٚايصرب بِٝٓٗ، ٚفٝٗا أٜطا تعًٝ

ايعرُز َسضّا ضازع املطًُٕٛ ٚنػْف يًُتدًف عٓٗا بعرٕز أٚ بدْٚ٘، فإٕ نإ 
إى غري ذيو َٔ املكاصد  أٚ تٗاّْٚا ضازعٛا إى ْصخ٘ ٚإزغادٙ، يعٝادت٘،

  .ايعع١ُٝ يصال٠ اجلُع١

َٚا يف  ٖٚرا مما الٜتخكل عٓد َٔ ٜٓادٟ ظٛاش ايصال٠ خًف املرٜاع أٚ ايتًفاش،
 حهُُٗا َٔ أدٗص٠ احلاضٛب أٚ اهلٛاتف ايرن١ٝ.

 

                                                           

 َٔ ضٛز٠ ط٘. 14اآل١ٜ  - 1
. ٜٓعس: صخٝح َطًِ : 1601أخسد٘ َطًِ يف صخٝخ٘  عٔ أْظ بٔ َايو، زقِ احلدٜح   -2

2/142. 
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  الدليل الثالث:

اجلُع١ خًف املرٜاع ع٢ً صال٠ اجلٓاش٠ ع٢ً ايػا٥ب،حٝح ٜكٛيٕٛ                    قٝاُع صال٠
ِٕ ميَٛت يف ايػسم َجاّل، فٝص٢ً  ) َٚٔ ٖرا ايكبٌٝ ايصال٠ ع٢ً املٝٔت ايػا٥ب، بأ

ٕٖ احلطٛز غري غسط( عًٝ٘ يف ايػسب أٚ ايعهظ،  . (1)فإْٖ٘ ٜدٍ ع٢ً أ

ٝاْع َع ايفازم، ٚذيو إلختالف ٚميهٔ إٔ ُٜعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ بأْٖ٘ ق
حكٝكتُٗا فايصال٠ ع٢ً ايػا٥ب دعا٤ْ ي٘ ال ُٜػرتط فٝ٘ ايكسب،قاٍ تعاى ع٢ً 

َب) يطإ املؤَٓني: فِش   َسبٌَّ َىاًٌَِب لٌََب اغ  خ  ٌَوبىِ  َسبَقُىًَب الَِّزٌيَ  َوِِلِ ِ (بِبِل 
 (2)، 

ٚايصال٠ خًف املرٜاع اقتدا٤ يف ايعباد٠ بايػا٥ب،فهٝف ميهٓٓا ايكٍٛ بأُْٖٗا 
 ٜتُاثالٕ ؟ 

 

  الدليل الرابع:

 صال٠ اجلُع١، أٚ اجلُاع١ يفاإلقتدا٤ بايفكٗا٤ َٔ صخ١ مبا ذنسٙ  اإلضتدالٍ
ال٠ خًف ٘ ًٜصّ َٔ ذيو دٛاش ايصٚايكسٜب١ َٓ٘، ٚأْٖ ايبٝٛت اجملاٚز٠ يًُطذد

 .املرٜاع يف ايبًد ايبعٝد

ُهٔ قٝاع أدٗص٠ ال ُٜني املطأيتني ٚ: ال َٓاضب١ بأْٖ٘ذاب عٔ ٖرا االضتدالٍ بُٜٚ
ٜٛ أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا َٔ أدٗص٠ اإلتصاٍ ايرن١ٝ اإلتصاٍ َٔ ايتًفاش أٚ ايساد

                                                           

 .47ٓصٍ خًف املرٜاع: ص ٜٓعس: اإلقٓاع بصخ١ اجلُع١ يف امل - 1
 َٔ ضٛز٠ احلػس. 10اآل١ٜ  -2
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ٖٕ ٕٖ ايفكٗا٤ أندٚا ع٢ً أ تهٕٛ ايبٝٛت قسٜب١ َٔ  ع٢ً ٖرٙ املطأي١، ٚذيو أل
ِٕ ٜهٕٛ اإلَاّ ٚاملأَّٛ يف َٛقٕف ٚاحد، يٝاملطذد، ٚ تخد نريو ْٓصٛا ع٢ً أ

َٕٖهإ اإلَاّ ٚاملأَّٛ، ٕ َٔ يٛاشّ االقتدا٤ ٜكتطٞ ايتبع١ٝ يف ايصال٠، ٚاملها أل
ايصال٠ فٝكتطٞ ايتبع١ٝ يف املهإ ضسٚز٠، ٚعٓد اختالف املهإ تٓعدّ ايتبع١ٝ يف 

، فهٝف ٜهٕٛ املٛقف املهاْٞ املهإ فتٓعدّ ايتبع١ٝ يف ايصال٠ الْعداّ الشَٗا
ٚاحدّا بني اإلَاّ ايرٟ يف اجلٗاش األيهرتْٚٞ ٚبني املأَّٛ ايرٟ ٜكتدٟ يف بٝت٘ 

 .صح اإلقتدا٤ يعدّ إحتاد املٛقف بُٝٓٗا، فال ٜ(1)بٗرا اإلَاّ

ٕٖ عاد٠ ايٓاع  اٚايرٜٔ أداشٚ صال٠  اجلُع١ يف ايبٝٛت إمنا أداشٖٚا يًخاد١، ٚأل
ِٕ متت٧ً ٚهلرا ملا ُض٦ٌ املطادد، ٚتتصٌ ايصفٛف بايبٝٛت،  يف صال٠ اجلُع١ أ

اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل عٔ صال٠ أْظ زضٞ اهلل عٓ٘ فٛم ضطح ايبٝت َع اإلَاّ 
اٍ: ) أْظ ص٢ً ّٜٛ اجلُع١ يف عسف١ بعدَا نرب، ّٜٚٛ اجلُع١ ال ٜهٕٛ طسٜل ق

 .  (2)إال ميت٧ً َٔ ايٓاع(

                                                           

. ٚ: فك٘ ايعبادات ع٢ً املرٖب 1/145يًُصٜد ٜٓعس: بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع:  -1
. ٚ: املػين البٔ 1/494. ٚ: َػين احملتاج إى َعسف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاج: 219املايهٞ:ص

 .1/492قٓاع: ٚ: نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإل .152/ 2قدا١َ:: 

داز ،ذلُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ اجلٛش١ٜ:بدا٥ع ايفٛا٥دٜٓعس:  - 2
 .85/ 3: ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ
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ٕٖ احلهِ ظٛاش ايصال٠ يف ايبٝٛت، ٚخازج  ٚقد ْب٘ اإلَاّ ايصزنػٞ: ع٢ً أ
 .(1)املطذد إُْٓا ٖٛ يًخاد١، ٚيػري احلاد١ مل تصح ايصال٠ ع٢ً املػٗٛز

ِٕ ٜصًٞ ٚقد ض٦ٌ اإلَاّ َايو عٔ ايصال٠ ع٢ً أبٞ قبٝظ؟ فكاٍ: ال  ٜعذبين أ
 .(2)بصال٠ اإلَاّ يف احلسّ ،ٚقعٝكعإع٢ً أبٞ قبٝظ 

عدٙ عٔ اإلَاّ، ٚأْ٘ ال ٜطتطٝع َساعا٠ فعً٘ يف قاٍ ابٔ ْٜٛظ: ٜسٜد يُب
ٕٖ (3)ايصال٠ َُطالٕ ع٢ً احلسّ،  -إبٞ قبٝظ ٚقعٝكعإ -، ٖرا َع أ دبالٕ 

 ٣ َُٓٗا املصًني.ٜٚس

ٕٓ ايػافع١ٝ قد اغرتطٛا اتصاٍ ايصفٛف يتصح ايصال٠ يف احلٓف١ٝ ٚ نُا أ
 .(4)ايبٝٛت

ٕٖ َٔ أداش ايصال٠ يف ايبٝٛت ايكسٜب١ َٔ املطذد إُْٓا  فٝتطح يٓا فُٝا ضبل: أ
أداشٖٚا يًخاد١، َع اغرتاط اتصاٍ ايصفٛف، فهٝف مبٔ ٜفصٌ بٝٓ٘ ٚبني 

هًَٝٛرتات، ٚقد ٜهٕٛ املأَّٛ يف بًد٠ ٚاإلَاّ يف بًد٠ اإلَاّ ٦َات األَٝاٍ ٚ اي
 أخس٣، َع عدّ احلاد١ يًصال٠ خًف٘.

 

                                                           

 َٚا بعدٖا. 448/ 4ٜٓعس: اإلْصاف ملعسف١ ايسادح َٔ اخلالف :  - 1

 .175/ 1 املد١ْٚ : - 2
 .434/ 2 :ايتاج ٚاإلنًٌٝ - 3
 .2/348. ٚ: احلاٟٚ ايهبري:1/301اإلغساف ع٢ً ْهت َطا٥ٌ اخلالف:ٜٓعس:  - 4
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  الدليل اخلامس:

ٕٖ املطذد يٝظ غسطّا يًذُع١، ٚال يف إقاَتٗا، ٚال يف  ٚاضتديٛا أٜطّا بهٕٛ أ
ِٕ تكاّ يف ايدٚز ٚايدنانني ٚايفطا٤ ٚغريٖا َٔ بكاع األزض، صالتٗا، ٚ ٜصح أ

 يف ٖرٙ األَانٔ خًف َٔ أقاَٗا يف املطذد . ٚتصح ايصال٠

ٕٖ املطذد يٝظ غسطّا إلقا١َ صال٠ اجلُع١ عٓد  ُٜٚعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ
، (1)مجٗٛز ايفكٗا٤ َاعدا املايه١ٝ ايرٜٔ اغرتطٛا اجلاَع إلقا١َ صال٠ اجلُع١

 ٚيهٔ َا إضتديتِ ب٘ ٖٛ َا ٜتعًل بايػسط املهاْٞ يصال٠ اجلُع١،َٚا سلٔ بصدد
 احلدٜح عٓ٘ ٜتعًل بػسط اإلقتدا٤، ٖٚرا قٝاع َع ايفازم.

 

  الدليل السادس:

ٖٕ ايصال٠ خًف  املكصٛد َٔ اجلُاع١ ٖٛ إَها١ْٝ َتابع١ اإلَاّ، ٖٚٛ َتخكل يف أ
 .ايتًفاش، أٚ املرٜاع أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا

َٔ غسٚط اجلُاع١  ٕٖأل: بإٔ ذيو غري صخٝح، ُٜٚعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ
االدتُاع، ٚاحتاد َهإ اإلَاّ ٚاملأََٛني، ٚإٔ جيُع بُٝٓٗا َٛقف  َٚعاْٝٗا

 ٚاحد، ٚشَإ ٚاحد، ٚإال مل تهٔ مجاع١.

 
                                                           

ٕٖ َٔ غسٚط اجلُع١ : إقا١َ ٚعً ْٓص فكٗا٤ املايه١ٝ  -1 ايتاج ٜٓعس: .  مجع١ْ ٚإَاّداَْع ٢ٚ أ
 .520 /2 :ٚاإلنًٌٝ ملدتصس خًٌٝ
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 رابعاً: الرتجيح 

ِّشٜٔ ٚ ٕٖ ايكٍٛ ظٛاش أدا٤ ايصال٠ ٜعٗس بعد عسض أدي١ اجمل َٓاقػتٗا ٜعٗس يٓا أ
َٚا يف حهُُٗا  يف املٓصٍ خًف املرٜاع أٚ ايتًفاشأٚ غريٖا املفسٚض١ أٚ اجلُع١ 

ٍْ  َٔ أدٗص٠ احلاضٛب أٚ اهلٛاتف ايرن١ٝ ال ق٠ٛ ألدي١ بعْٝد عٔ ايٛاقع ٚقٛ
ٕٖ َٓاثػ١ أدي١ ايكا٥ًني باجلٛاش، ْاٙ َٔ ، عال٠ٚ ع٢ً َا ُذنسايكا٥ًني بٗا ى ٖٓافإ

 :١ُ٥ إَٔٛز ٜطتٛدب ايٛقٛف عًٝٗا
 

ٕٖ :أواًل فٝهٕٛ  ف ايهًَٝٛرتاتات بٌ آالاملأَّٛ قد ٜهٕٛ بعٝدّا عٔ اإلَاّ ٦َ أ
 عد بُٝٓٗا نبريّا، ٖٚرٙ ايصٛز٠ مل ٜكٌ أحد َٔ ايفكٗا٤ ظٛاش ايصال٠ فٝٗا.ايُب

فكد ذنس احلٓف١ٝ: أْ٘ َت٢ ناْت املطاف١ بني اإلَاّ ٚاملأَّٛ خازج املطذد قدز  
 .(1)َا ٜطع صفني فأنجس أْٗا متٓع َٔ صخ١ االقتدا٤

ا تًتبظ ب٘ صال٠ اإلَاّ ع٢ً املصًٞ، ٚإال عد ممٚاغرتط املايه١ٝ: إٔ ال ٜهٕٛ ايُب
 .(3): إٔ ال تبعد املطاف١ عٔ ثالمثا١٥ ذزاعٚاغرتط ايػافع١ٝ .(2)بطًت ايصال٠

                                                           

 . 1/586. ٚ: حاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ :  383/ 1فتح ايكدٜس :  - 1
 . 30/ 2. ٚ: غسح رلتصس خًٌٝ يًدسغٞ :  108/ 2َٛاٖب اجلًٌٝ:  - 2

 .196/ 4اجملُٛع  غسح املٗرب:  - 3
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ِٕ  .(1)ال ٜبعد َطاف١ مل جيس ايعسف بٗا ٚأَا احلٓاب١ً فكد قدزٚا املطاف١ بايعسف با

مما ذنسٙ َٚٔ ٜصًٞ خًف ايتًفاش أٚ املرٜاع غايبّا َا ٜبعد عٔ اإلَاّ أنجس  
ٌْ  ال ٜصح. ايفكٗا٤، فاقتداؤٙ باإلَاّ عٓدٖا باط

 

ٕٖ ا ثانيًا:  يكٍٛ ظٛاش صال٠ اجلُاع١ خًف املرٜاع أٚ ايتًفاش ٜرتتب عًٝ٘ َفاضْدإ
 نجري٠، َٓٗا: 

   بايطعٞ إى ايصال٠ يفاهلل ايرٟ ٜأَسْا تطٝٝع فطٌ املػٞ إى املطذد ّٜٛ 
ٌُ إْتعاز ايصال٠ فٝ٘.ٚ نريو تطٝاجلُع١ ٚذيو يف صسٜح اآل١ٜ،   ٝع فط

 :٘تطٝٝع إلعُاز املطادد بايطاعات ٚايعبادات ايرٟ ٜأَسْا اهلل ب٘ يف قٛي 

ِ  َهَسبِجذَ  ٌَع ُوشُ  إًََِّوب) ِ  آََهيَ  َهي   ّللاَّ مِ  بِبّللَّ َِخشِ  َوال ٍَى   َ ََلةَ  َوأَقَبمَ  ا  َوآَتَى الصَّ

َكبةَ  شَ  َولَن   الزَّ َ  إِلَّ  ٌَخ  تَِذٌيَ  ِهيَ  ٌَُكىًُىا أَى   أُولَئِكَ  فََعَسى ّللاَّ (ال ُوه 
 (2)، 

  ٖٚرا ايتعُري َٔ أحد َكاصد احلطٛز يصال٠ اجلُع١. 

 ١ُ اجلُاع١ ، ٚاضتٗا١ْ يف حطٛز املطادد، ٚإقاَتطُٝٝع اجُلُع ٚاجلُاعات
 .يًصال٠

                                                           

 . 37/ 2. ٚ: ايفسٚع : 21/ 2املػين:  - 1
 َٔ ضٛز٠ ايتٛب١. 18اآل١ٜ  -2
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 ،ٜسفع ب٘ ٚعصْٚف عُا ُٜطاعف ب٘ احلطٓات، ٚ فتْٛز ألٚاَس ايػسٜع١
 ايدزدات، ٚتػفس ب٘ ايط٦ٝات. 

 ْٖٝح تهٕٛ أنجس١ٜ ايصال٠ يف ، ح٘ ال ٜهٕٛ فا٥د٠ْ يبٓا٤ املطاددَٚٓٗا أ
 . ايبٝٛت

 ُٜٝصًٞ خًف املرٜاع تطٝع عًٝ٘ ايصال٠ إذا اْكطع ايبح، أٚ ايت ِٔ ََ  ٖٕ از إ
 ، ٚال ًٜخل باملطبٛم يًفازم بُٝٓٗا.٥ٞ ، ألْٖ٘ ال حتصٌ ي٘ املتابع١ايهٗسبا

 اهلٛاتف ٚ ايتًفاش أٚ يف ادٗص٠ احلاضٛب ٚايبُح ايرٟ يف دٗاز اإلذاع١ أ
ايرن١ٝ يٝظ ٖٛ ايصٛت احلكٝكٞ يإلَاّ، بٌ ُٜٓكٌ صٛت اإلَاّ إى 

باغس٠، ثِ اجلٗاش ٖٞ تبح ع٢ً األثري َٚ إغازات نٗسبا١ٝ٥ قاب١ً يًُػٓط١،
يٝطت ٚ ١ٝ٥ إى أصٛات تػب٘ صٛت اإلَاّ،ُٜخٍٛ تًو اإلغاز٠ ايهٗسبا

ٖٞ صٛت اإلَاّ، فًريو ال ميهٔ اإلقتدا٤ بٗرا ايصٛت 
 ايهٗسَٚػٓاطٝطٞ. 

 

َا ٜٓادٟ ب٘ ايبعض ظٛاش ايصال٠ خًف املرٜاع أٚ ايتًفاش فكط يًطسٚز٠  ثالثًا:
اييت ميٗس بٗا ايهجري َٔ ايدٍٚ ْتٝذ١  أٚ ايعٌُ بٗا فكط يف ٖرٙ ايعسٚف احلسد١

ٕٖ ايٓاع َعرٚزٕٚ َٔ  تفػ٢ فاٜسٚع نٛزْٚا، ٖٛ أٜطّا يف غري ذلً٘، ٚذيو أل
عدّ أدا٤ اجلُع١ ط١ًٝ بكا٤ اإلدسا٥ات اإلحرتاش١ٜ ايكاض١ٝ بٓا٤ ع٢ً َا أفت٢ ب٘ 

دـٛاش إٜكاف اجُلُع يف َطادد ايدٍٚ أٚ املدٕ اييت ٜٓتػس مجٗٛز املعاصسٜٔ َٔ 
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ِٕ ُٜصًٛا ايعٗس أزبع زنعات يف بٝٛتِٗ، يهِْٛٗ ٚ فٝٗا ايٛبا٤ ع٢ً ايٓاع أ
َٔٔ ايٗطذٓا٤ َعرٚزٜٔ يف إقاَتٗا، ٚقد ْٖص مجٗٛز ايفكٗا٤ ع٢ً  ٌَ األعراز  ٕٖ أٖ أ

ٚاملسض٢ ٚسلِٖٛ ال ُتػٓسع هلِ إقا١َ اجلُع١ يف أَهٓتِٗ َع تٛٓفس غسٚط ٚدٛب 
    .(1)إقا١َ اجلُع١ فِٝٗ

 

 ضبخاْ٘ ٚتعاى أعًِ (()) ٚاهلل 

 

 

 : ايعبد ايفكريحسزٙ

 عبداهلل سعيد ويسي

 دنتٛزاٙ يف ايفك٘ املكازٕ

 ٖـ1441األٍٚ َٔ زَطإ  -أزبٌٝ 

 

 

                                                           

 ،َايو بٔ أْظ بٔ َايو بٔ عاَس األصبخٞ املدْٞ :. ٚ:املد1/259١ْٚبدا٥ع ايصٓا٥ع: ٜٓعس: - 1
اجملُٛع غسح .ٚ:3/867: 1994ّ -ٖـ 1415ٚى،ايطبع١ األ، داز ايهتب ايع١ًُٝ

 .2/253.ٚ: املػين:4/503املٗرب:
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