
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 السماعات خالل من فقط معه ٌتواصل إمام خلف الصالة

 جٌتاوي قتٌبة ابو إلى

 السؤال:

 بحٌث ا  تمام منفصل مسجد إمام مع ذلك غٌر أو ساحة أو قطاب أو بناٌة فً المأمومٌن صالة تجوز هل

 شاشات أو سماعات خالل من إال مسجدهم فً سماعهم أو المأمومٌن من معه ومن اإلمام رؤٌة ٌمكن ال

 ؟نترنتاإل طرٌق عن أو ا  كهربائٌ الحدٌثة اإللكترونٌة األجهزة طرٌق عن الصورة وأ الصوت تنقل

 .خٌرا هللا وجزاكم تنتشر أتبد المسألة ألن رجاء فٌدوناأ

 

 :الجواب

 الشاشات بعض أن سمعت وقد فٌها، آراء ولهم الفقهاء تناولها هذه الجمعة صالة مسألة أخً ٌا

 طلة، ولكن الذي أرجحه هو ما ٌلً:با آرائهم كل أقول ال وأنا! تستعمل

 أوالً: بعض النصوص ذات العالقة:

َرجِ  َعنِ  البخاري أخرج -1 َعأ َرةَ  بًِأَ  َعنأ  اْلأ ٌأ ً   َقالَ  :َقالَ  ُهَر ِب َِمامُ  ُجِعلَ  إِنََّما» :ملسو هيلع هللا ىلص النَّ َتمَّ  اْلأ ٌُؤأ  َفإَِذا ؛بِهِ  لِ

ُروا َكبَّرَ  َكُعوا َرَكعَ  َوإَِذا ،َفَكبِّ ُ  َسِمعَ  َقالَ  َوإَِذا ،َفارأ
َنا َفقُولُوا َحِمَدهُ  لَِمنأ  ّللاَّ دُ  َولَكَ  َربَّ ُجُدوا َسَجدَ  َوإَِذا ،الأَحمأ  ،َفاسأ

َمُعونَ اً ُجلُوس َفَصل وااً َجالِس َصلَّى َوإَِذا  .«أَجأ

َرجِ  َعنِ  مسلم وأخرج -2 َعأ َرةَ  أَبًِ َعنأ  اْلأ ٌأ ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُهَر َِمامُ  إِنََّما :َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ َتمَّ  اْلأ ٌُؤأ َتلِفُوا َفاَل  بِهِ  لِ  َتخأ

هِ  ٌأ ُروا َكبَّرَ  َفإَِذا ،َعَل ُ  َسِمعَ  َقالَ  َوإَِذا ،َكُعواَفارأ  َرَكعَ  َوإَِذا ،َفَكبِّ
َنا اللَُّهمَّ  َفقُولُوا َحِمَدهُ  لَِمنأ  ّللاَّ دُ  لَكَ  َربَّ  َوإَِذا ،الأَحمأ

ُجُدوا َسَجدَ  َمُعونَ اً ُجلُوس َفَصل وااً َجالِس َصلَّى َوإَِذا ،َفاسأ  .«أَجأ

َثَنا: قال داود أبو أخرج -3 َمدُ  َحدَّ نُ  أَحأ َراِهٌمَ  بأ َثَنا إِبأ اج  حَ  َحدَّ نِ  َعنِ  جَّ ج   ابأ ٌأ َبَرِنً ُجَر  َعنأ  َخالِد   أَُبو أَخأ

نِ  َعِديِّ  َصاِريِّ  َثابِت   بأ َنأ َثِنً اْلأ ارِ  َمعَ  َكانَ  أَنَّهُ  َرُجل   َحدَّ نِ  َعمَّ اِسر   بأ اَلةُ  َفأُقٌَِمتأ  ِبالأَمَدائِنِ  ٌَ مَ  ،الصَّ ار   َفَتَقدَّ  َعمَّ

ان   َعَلى َوَقامَ  َفلَ  َوالنَّاسُ  ٌَُصلًِّ ُدكَّ هُ  أَسأ مَ  ،ِمنأ َفةُ  َفَتَقدَّ ٌأ هِ  َعَلى َفأََخذَ  ُحَذ ٌأ َد َبَعهُ  ٌَ ار   َفاتَّ َزَلهُ  َحتَّى َعمَّ َفةُ  أَنأ ٌأ  ،ُحَذ

ا ار   َفَرغَ  َفَلمَّ َفةُ  لَهُ  َقالَ  َصاَلتِهِ  ِمنأ  َعمَّ ٌأ َمعأ  أََلمأ  :ُحَذ ِ  َرُسولَ  َتسأ قُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ُجلُ  أَمَّ  إَِذا» :ٌَ مَ  الرَّ قُمأ  فاََل  الأَقوأ  فًِ ٌَ

َفعَ  َمَكان   وَ  أَوأ  َمَقاِمِهمأ  ِمنأ  أَرأ ار   قالَ  ؟«َذلِكَ  َنحأ ُتكَ  لَِذلِكَ  :َعمَّ َبعأ تَ  ِحٌنَ  اتَّ  شرح البناٌة فً جاء. ٌََديَّ  َعَلى أََخذأ

 :أعاله الحدٌث شرح فً العٌنً الدٌن بدر الحنفً الغٌتابً محمد ْلبً الهداٌة

 ّللا عبد أبو العبدي مزاحم بن منصور بن أفلح بن زٌد بن كثٌر ابن: إبراهٌم بن أحمد -)ش

. وغٌرهم الطٌالسً، داود وأبا والحجاج، مهدي، وابن ٌعقوب،: أخاه: سمع. بـ"الدورقً" المعروف

 ٌوم بالعسكر مات. صدوق: حاتم أبو قال. وغٌرهم ماجه، وابن والترمذي، داود، وأبو مسلم،: عنه روى

 ابن: الملك وعبد اْلعور، محمد ابن: وحجاج. ومائتٌن وأربعة ست سنة شعبان، من بقٌن لسبع السبأت

 "أسفل: قوله. داود أبو: له روى. جرٌج ابن: عنه روى ثابت، بن عدي: عن روى: خالد وأبو .جرٌج

 .الظرفٌة على منصوب منه"



 رجل الحدٌث إسناد وفً. المقالة هذه والسالم الصالة علٌه النبً قول ْلجل: أي "لذلك": قوله

 بن محمود محمد أبو أعاله ذكرنا كما الهداٌة شرح البناٌة فً الحدٌث بهذا استدل فقد ذلك ومع. مجهول

 فٌه ورد فقد هـ(555: )المتوفى العٌنً الدٌن بدر الحنفً الغٌتابً حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد

 أبو فأخذ دكان، على بالمدائن الناس أم حذٌفة أن همام حدٌث من "سننه" فً داود أبو روى: قلت)

 ذكرت قد بلى :قال ؟ذلك عن ٌنهون كانوا أنهم تعلم ألم: قال صالته من فرغ فلما فجبذه، بقمٌصه مسعود

 ٌاسر بن عمار مع كان أنه رجل حدثنً اْلنصاري ثابت بن عدي حدٌث» من أٌضا وروى مددتنً، حٌن

 ًَ ُ  َرِض
ُهَما ّللاَّ  أسفل والناس ٌصلً دكان على وقام ٌاسر، بن عمار فتقدم ،الصالة فأقٌمت بالمدائن َعنأ

 له قال صالته، من عمار فرغ فلما حذٌفة، أنزله حتى عمار فاتبعه ٌدٌه، على فأخذ حذٌفة فتقدم منه،

 نحو أو مقامهم" من أرفع مكان فً ٌقم فال القوم الرجل أم "إذا: ٌقول ملسو هيلع هللا ىلص ّللا رسول تسمع ألم: حذٌفة

ًَ  عمار قال ذلك، ُ  َرِض
هُ  ّللاَّ  انتهى (.ٌدي على أخذت حٌن اتبعتك لذلك: َعنأ

 فً جاء... الٌسٌر العلو ذلك من ٌستثنون أنهم إال، المأموم على اإلمام لعلو الفقهاء أكثر كراهة ومع

، المأموم موضع من أعلى اإلمام موضع ٌكون أن "وٌكره: (424 / 2) الشافعً" اإلمام مذهب فً "البٌان

 ٌكره لم: العلو قلٌلة ربوة أو، دكة كنت إذا فأما، العلو كثٌرة ربوة كانت إذا ٌكره وإنما: حامد أبو الشٌخ قال

 :الكبرى السنن فً البٌهقً وأخرج -4

 بن سعٌد أبو )أخبرنا( حائل( وبٌنهما المسجد فً اْلمام بصالة المسجد خارج ٌصلً المأموم )باب

 زوج عائشة مع نسوة صلى قد :الشافعً قال :قال الربٌع أنبأ ٌعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبً

 ّللا رحمه الشافعً قال .حجاب فً دونه فإنكن اْلمام بصالة تصلٌن ال :فقالت حجرتها فً ملسو هيلع هللا ىلص النبً

 .قلناه قالته كانت إن حجرتها فً عائشة قالت وكما :تعالى

 مالك ثنا بكٌر ابن ثنا إبراهٌم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المهرجانً أحمد أبو وأخبرنا( )ح

 الجمعة فٌها فٌصلون ملسو هيلع هللا ىلص النبً وفاة بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبً أزواج حجر ٌدخلون كانوا الناس أن عنده الثقة عن

 ولكن المسجد من لٌست ملسو هيلع هللا ىلص النبً أزواج وحجر بها فٌتوسعون أهله على ٌضٌق المسجد وكان :قال

 أو المسجد من به الواصلة المساجد أفنٌة من شًء فً صلى فمن :مالك قال. المسجد فً شارعة أبوابها

 قال .الفقه أهل من أحد ٌعبه لم الناس أمر من ذلك ٌزل ولم ،عنه مجزي ذلك فإن تلٌه التً رحابه فً

وإن  الجمعة ٌوم اْلمام بصالة فٌها ٌصلً أن ْلحد ٌنبغً ال فإنه بإذن إال تدخل ال مغلقة دار فأما :مالك

 .قربت ْلنها لٌست من المسجد

 فً كان فٌمن: الشافعً قال: قال الربٌع أخبرنا... واآلثار" السنن "معرفة فً البٌهقً وأخرج -5

 ال الدار أسفل فً وهو به الصفوف تتصل أن إال فٌها ٌصلً أن له ٌجز لم منه بعٌدا أو المسجد قرب دار

 نسوة صلى: قٌل؟ ٌئاش هذا فً أفتروي: قٌل فإن: قال أن إلى الكالم ساق ثم. الصفوف وبٌن بٌنه حائل

: قال «حجاب فً دونه فإنكن؛ اْلمام بصالة تصلٌن ال»: فقالت حجرتها فً ملسو هيلع هللا ىلص النبً زوج عائشة مع

 .القدٌم فً وذكره الجدٌد فً إسناده ٌذكر لم: قلنا قالته كانت إن حجرتها فً عائشة قالت وكما

: قال الشافعً عن زعفرانًال حدثنا: قاال والمؤمل إسحاق بن محمد عن للبٌهقً أخرى رواٌة وفً

 ال: فقالت حجرتها، فً صلٌن نسوة أن» عائشة، عن عطاء، عن لٌث، عن محمد، بن إبراهٌم أخبرنا

 .والساتر والمانع الحاجز: والحجاب «حجاب فً فإنكن؛ اْلمام بصالة تصلٌن

 :العرب لسان من اللغة فً واالقتداء القدوة معنى: ثانٌاً 

ْقَتدى لما وقُْدوة   قِْدوة   ٌقال....(قدا ]) ْنَت به................ ما والقِْدوة القُْدوة... به ٌُ  َتَسنَّ

ًَ  ومثله وقِدة   وقُْدوة قِْدوة   بك لً ٌقال كالقِْدوة والقَِدة  ............وِحظة وُحْظوة   ِحْظوة   فالن   َحِظ
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 [.................به ٌقتدى قدوة فالن ٌقال األُْسوة والقِدوة والقُدوة به اقتدى وقد

 أفعال فً اإلمام المؤتم )اتباع: بأنه ٌعرفونه الصالة وفً اللغوي، المعنى بهذا الفقهاء وٌستعمله

 .الصالة(

 المأموم باْلمور التالٌة: تقٌد هو المعانً هذه لتحقٌق أرجحه الذي فإن سبق ما على بناء: ثالثاً 

 المسجد مبنى أي اإلمام، فٌه ٌصلً الذي المكان فً داخال   المأموم فٌه ٌصلً الذي المكان ٌكون أن -1

 تجوبه رئٌس شارع أو ٌةجار مٌاه قناة مثل والمسجد الساحة بٌن طبٌعً فاصل دون... ساحته أو

 .والساحة المسجد بٌن فعلً فاصل ٌكون ال أي... السٌارات

 ِمن ٌرى أن منه ٌمكنه مفتوح مكان فً ٌصلً أن أو إماَمه، المأمومُ  ٌرى مكان فً ٌصلً أن -2

 وال.. خارجها داخلها فً من ٌَرى ال "حجرة" تماما   مغلقة غرفة فً ٌكون فال... اإلمام ٌرى َمن المأمومٌن

 جرحت أنك فلو الحقٌقً، الجسم أحكام عن تختلف الصورة فأحكام لإلمام، رؤٌة   اإلمام صورة رؤٌة تعد

 ترى فقد باالقتداء، لها عالقة ال الصورة رؤٌة إن بل! اإلمام جرحت أنك ذلك ٌعنً فال بسكٌن الصورة

 أو باإلمام له عالقة ال بعٌد بلد من بل وساحته الجامع عن بعٌد مكان من التلفاز شاشة على الصورة

 ء...االقتدا فً الرؤٌة هذه تعتمد فال وعلٌه به، االقتداء

 ٌعتسم ألن وذلك الصوت، بمكبرات كان أم مباشرة ذلك أكان سواء اإلمام تكبٌرات ٌسمع أن -3

 ثم ومن الصوت، بتكبٌر كان أم اإلمام خلف شخص من التكبٌر بتردٌد ذلك أكان سواء جائز اإلمام صوت

 ...به وٌقتدي اإلمام، تكبٌرات المأموم ٌسمع

 :الدردٌر للشٌخ الكبٌر الشرح على المالكً الدسوقً حاشٌة فً جاء

( َجازَ  ])َو( ع  َخاُذهُ  أَيْ  )ُمَسمِّ ٌَُسمِّعَ  ُبهُ َوَنصْ  اتِّ ْكِبٌرِ  َصْوتِهِ  ِبَرْفعِ  اْلَمأُْموِمٌنَ  لِ ْعَلُمونَ  ِبالتَّ ٌَ  )َو( اإْلَِمامِ  فِْعلَ  َف

ْرَفعَ  أَنْ  َواأْلَْفَضلُ  َسَماِعهِ  ِبَسَببِ  ِباإْلَِمامِ  ااِلْقِتَداءُ  أَيْ  ِبِه( )اْقِتَداء   َجازَ  ًَ  َصْوَتهُ  اإْلَِمامُ  ٌَ ْسَتْغِن ٌَ  ِع[اْلُمَسمِّ  َعنْ  َو

 المسجد فً طابق أعلى فً اإلمام ٌكون كأن المأمومٌن من أرفع مكان فً اإلمام ٌكون ال أن -4

 ...منه أسفل كلهم والمأمومون

 فً اإلمام خلف الجماعة شروط تتحقق ثم ومن حدث، قد باإلمام االقتداء فإن األمور هذه تحققت فإذا

... باطلة الرأي لهذا المخالفٌن آراء كل أقول ال أننً ٌةالبدا فً قلته ما وأكرر... هللا بإذن الجمعة صالة

 .وأحكم أعلم تعالى وهللا... سألةالم هذه فً أرجحه الذي هو هذا وإنما

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم
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 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه اْلمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/521486932872014 
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