
  

 

  

   

     

   

  د.صاحل بن عيل الشمراين

  وكيل معهد البحوث العلمية للثقافة والنرش

  جامعة أم القرى



  

  املقدمة :  

[ امحلد i اhي هدا[ لإلسالم وما كنا لهنتدي لوال أن هدا[ ، ونشكره عىل ما منU به علينا من سائر النعم وأوال
وجحته عىل  ، وأشهد أن ال إo إال هللا وحده ال رشیك o،وأشهد أن محمدا عبده ورسوo ، وخريته من خلقه،

عباده، أرس& رمحة للعاملني ، وقدوة للعاملني ، وجحة عىل املعاندين ، وحرسة عىل الاكفرين ، صىل هللا عليه وعىل 
  وبعد :               آo وحصبه أمجعني

  ؤخرا مسأ> إغالق احملالت التجاریة ألجل الصالة، واكنت اإل0رة عىل ثالثة مسـتو.ت:فقد أثريت م

  من رأى بدعيته  األول :

  من رأى أنه خالف املصلحة  الثاين :

  من رأى أنه ليس بواجب  الثالث :

 هذه وقد رأیت يف هذا القول جرأة عىل الرشیعة ومعل األمة وإقرار األمئة سلفا وخلفا؛ فأردت أن اكتب يف
  املسأ> نرصة لها ودفعا لغائY التبدیل، وهللا الهادي إىل سواء السبيل.

    



  

  البحث یتكون من : مقدمة ، ومتهيد وأربعة مطالب مث خامتة وتوصيات:  خطة البحث :

  وفهيا خطة البحث ومهنجه. املقدمة :

  وفيه مزن> الصالة يف اإلسالم. المتهيد :

  اعة.حمك صالة امجل  املطلب األول :

  مرشوعية إغالق احملالت التجاریة أثناء إقامة الصالة وفيه مسألتان :. املطلب الثاين :

  : أد> املرشوعية .  األوىل

  : النص النظايم إلغالق احملالت أثناء الصالة ووجوب الزتامه.  الثانية

  الفرق بني اإللزام qلصالة واإللزام بإغالق احملالت.  املطلب الثالث :

  شـهبات وردود . ابع:املطلب الر 

  خامتة: وفهيا نتاجئ وتوصيات.

    

  مهنج البحث:

  كتابة اآل.ت qلرمس العwين وتوثيقها بذكر امس السورة ورمق اآلیة.     -١

  خترجي األحادیث من مصادرها األصلية.     -٢

  إ٤ا اكن احلدیث يف الصحيحني أو أحدهام اكتفيت هبام.     -٣

   الصحيحني خرجته من أحد املصادر مع ذكر حمك أحد األمئة عليه.إذا اكن احلدیث يف غري     -٤

  توثيق املسائل من مصادرها األصلية.     -٥

    



  المتهيد : وفيه مزنX الصالة يف اإلسالم:

اإلسالم دين جرى به العمل، وليس طقوسا ختتفي وراء الكنائس والِبيع ، بل انتقل من نصوصه ا&ردة إىل واقع 
يف جسد األمة لكها، وقد تلقت األمة رشیعة هللا منذ العرص األول qلقبول واإلذعان، ومعلت هبا يف معاش تلحظه 

  سائر األقطار واألزمان ، وأخضعت لها العبادات واملعامالت وسلمت لها تسل4.

ال عز وإن من الشعائر العظمية يف اإلسالم شعرية الصالة اليت جعلها الرشع فارقا بني اإلسالم والكفر،فق
ينِ  [ وجل: َاكَة فَِإْخَواُنُمكْ ِيف ا?= Uَالَة َوآتَُوْا الز Uقَاُموْا الص َالَة  [، وقال عز وجل:)[1](]فَِإن Cَبُوْا َوأَ Uبُوْا َوأَقَاُموْا الصCَ فَِإن

َاكَة خفلوا سبيلهم Uالَة َویُْؤتُوا   [ ،وقال:)[2](]َوآتَُوْا الز Uيَن ُحنََفاَء َویُِقُميوا الص َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيْعُبُدوا َهللا ُمْخِلِصَني oَُ ا?=
ي=َمةِ  َاكَة َوَذFَِ ِديُن الْقَ U[ وقال تعاىل:  ).[3](] الز   ًCْوُقو Uم qًَالَة َاكنَْت عََىل الْـُمْؤِمِنَني ِكتَا Uالص U[4](]ِإن.(  

إىل المين وقال o: "وأعلمهم أن هللا افرتض علهيم مخس   r حيK بعثه النيب  t ويف الصحيحني يف خرب معاذ
أنه قال: " بُين اإلسالم عىل مخس:   r وعن ابن معر ريض هللا عهنام عن النيب؛)[5]( وليY"  صلوات يف لك یوم

  ).[6](شهادة أن ال إo إال هللا،وأن محمًدا رسول هللا،وإقام الصالة،وإیتاء الزاكة، وصيام رمضان،وجح البيت"

یقول: " مخس صلوات كتهبن هللا عىل العباد، مفن جاء   r قال: مسعت رسول هللا t وعن عبادة بن الصامت
  ).[7](هبن مل یضي=ع مهنن شيئًا اسـتخفافًا حبقّهّن، اكن o عند هللا عهًدا أن یدخ& اجلنة... " احلدیث

  ومما یدل عىل عظمي مزنلهتا يف اإلسالم ما یيل :

  أهنا الركن الثاين من أراكن اإلسالم ومبانيه العظام كام يف حدیث عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام املتقدم.      -١

  .)[8](ُجعل جمرد اإلعالم بدخول وقهتا دليال عىل إسالم أهل القرى واسـتحقاقهم لألمان والسالم               - ٢

قال: مسعت رسول   t كفر Cركها مطلقا عند جامهري السلف واخللف ملا جاء يف حدیث جابر               - ٣ 
. وعن عبد هللا بن بریدة عن أبيه،قال:قال رسول )[9](یقول: " بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة"  r هللا
  ).[10](:" العهد اhي بيننا وبيهنم الصالة،مفن تركها فقد كفر"r  هللا

Uُه َاكَن َصاِدَق الَْوْعِد َوَاكَن   [ ثناء هللا عىل مقميهيا واآلمرين هبا كام يف قوo تعاىل:       -٤ اِعيَل ِإن َواْذُكْر ِيف اْلِكتَاِب ِإْمسَ
=ِه َمْرِضيhا َاكِة َوَاكَن ِعنَد َرب Uالِة َوالز Uلصqِ ُ&َا* َوَاكَن یَْأُمُر أَْهhِبيU قَْد أَفْلََح    [وقال عز وجل : .)[11](] َرُسوًال ن

ْم َخاِشُعونَ  يَن ُمهْ ِيف َصالِهتِ ِ Uh[12](] الْـُمْؤِمنُوَن * ا(.  

   



Uَبُعوا   [ ذم هللا تعاىل املضيعني لها واملتاكسلني عهنا، فقال تعاىل:        - ٥ الَة َوات Uَضاُعوا الص فََخلََف ِمن بَْعِدِمهْ َخلٌْف أَ
هََواِت فََسْوَف یَلْقَْوَن غَيhا Uالش [)[13].(وقالU: ]   َالِة Uالْـُمنَاِفِقَني ُخيَاِدُعوَن َهللا َوُهَو َخاِدُعهُْم َوِإَذا قَاُموْا ِإَىل الص Uِإن

  ).[14](]قَاُموْا ُكَساَىل ُيَرآُؤوَن النUاَس َوَال یَْذُكُروَن َهللا ِإالU قَِليالً 

   

ْكُر   [ أهنا تهنـى عن الفحشاء واملنكر؛ قال هللا تعاىل:       -٦ ِhَالَة تَْهنَـى َعِن الَْفْحَشاء َوالْـُمنَكِر َو Uالص Uالَة ِإن Uِقِم الص َوأَ
ْكَربُ َوُهللا یَْعَملُ َما تَْصنَُعونَ    .)[15](]ِهللا أَ

   

: أي العمل r قال: سألت رسول هللا  t أهنا أفضل األعامل بعد الشهادتني؛حلدیث عبد هللا بن مسعود        - ٧
أفضل؟ قال: " الصالة لوقهتا " قال: قلت: مث أّي؟ قال: " بّر الوا?ين " قال:قلت:مث أّي؟ قال: " اجلهاد يف سبيل 

  .).[16](هللا"

    

٨-      oأن هللا فرضها عىل رسو e  اإلرساء واملعراج Y[17](بال واسطة من فوق سـبع مسوات لي(.  

   

  .وهذا یدل عىل عظم ماكنهتا)[18](عن عباده إىل مخس U أهنا فرضت مخسني صالة مث خفف هللا       -٩

   

َالِة َواْصَطِربْ عَلَْهيَا َال   [ :U وأتباعه أن یأمروا هبا أهلهيم، فقال هللا r أمر هللا النيب محمًدا   - ١٠ Uلصqِ َ~ََوْأُمْر أَْه
ُن نَْرُزُقَك َوالَعاِقبَُة ِللتUْقَوى ْ Uِرْزقًا حن َFُوعن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام عن النيب،)[19]( ]نَْسَأ r   " :أنه قال

قوا بيهنم يف املضاجع "   .)[20](مروا أوالدمك qلصالة ومه أبناء سـبع سـنني، وارضبومه علهيا ومه أبناء عرش، وفر=

    

١١ -                   Fأن من نسـهيا أو [م عهنا قضاها مما یدل عىل عظمي شأهنا ، فعن أنس بن ما t  عن النيب r   أنه
قال: " من نيس صالًة فليصل=ها إذا ذكرها، ال كفارة لها إال ذF". ويف روایة ملسمل: " من نيس صالًة أو [م عهنا، 

  .)[21](فكفارهتا أن یصلهيا إذا ذكرها "

    



: " أول ما حياسب به العبد یوم القيامة صالته، فإن اكن  e أهنا أول ما حياسب عليه العبد من مع& كام قال   -١٢
ملالئكته: انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتمكلون هبا  U أمتها كتبت C oمة، وإن مل يكن أمتها قال هللا

"Fمث تُؤخذ األعامل عىل حسب ذ ،F[22](فریضته، مث الزاكة كذ(.  

  .)[23](: " رأس األمر اإلسالم، ومعوُده الصالُة، وذروُة سـناِمه اجلهاُد"  e أهنا جعلت معود ا?ين، قال   -١٣

أهنا آخر ما یُفقد من ا?ين، كام يف حدیث: " لُتنقضن ُعَرى اإلسالم ُعروة ُعروة، فلكام انتقضت عروة تشبث   - ١٤
  .)[24](الناس qليت تلهيا، فأولهن نقًضا احلمك، وآخرهن الصالة "

   

فقد اكن يف رمقه یقول : " الصالة الصالة وما ملكت أميانمك "، حىت جعل نيب   r والصالة آخر وصا. النيب   -١٥
  .)[25](جيلجلها يف صدره وما یفيض هبا لسانه"  r هللا

   

هذه بعض مزا. الصالة وفضائلها وماكنهتا يف اإلسالم، وإذا اكن األمر كذF فليس غریبا أن یعتىن هبا، وأن 
  تعطل األعامل ألجلها كام سـيأيت إن شاء هللا بيانه.



  املطلب األول : حمك صالة امجلاعة:

لََواِت الَْخْمِس ِيف الْ  Uإقَاَمَة الص Uَفَق الُْعلََماُء عََىل أَنU َمَساِجِد ِيهَ ِمْن أَْعَظِم الِْعَباَداِت َوأََجل= الُْقُرqَِت،َولَِكْن تَنَاَزَعوا ات
  :بَْعَد َذFَِ ِيف وجوهبا عىل ثالثة أقوال

ُح ِيف َمْذَهِب   األول : Uأهنا ليست واجبة عىل األعيان مث مهنم من قال: إهنا واجبة ْ عََىل اْلِكَفایَِة ،َوَهَذا ُهَو الُْمَرج
اِب َماFٍِ َوقَْوٌل ِيف َمْذَهِب أَْمحَد، ومهنم من قال : إهنا ال  ْحصَ اِفِعي= َوقَْوِل بَْعِض أَ Uَدًة َوَهَذا ُهَو الَْمْعُروُف  شUًة ُمَؤكUُسن

اِفِعي= َویُْذَكُر رِ  Uاِب الش اِب َماFٍِ َوكَِثٍري ِمْن أَْحصَ ْحصَ اِب أَِيب َحِنيَفَة َوأَْكَرثِ أَ ْحصَ   .)[26](َوایًَة َعْن أَْمحَدَعْن أَ

لَِف َوفُقَهَاِء الْحَ   الثاين : Uِة الس Uم ِه ِمْن أَئِ ، أهنا َواِجبًَة عََىل اْألَْعَياِن َوَهَذا ُهَو الَْمْنُصوُص َعْن أَْمحَد َوغَْريِ ِمهْ ِدیِث َوغَْريِ
ني واملذهب املنصوص عليه بل الراحج عند احلنفية، وهو قول عند الشافعية بل قال النووي يف ا&موع:إنه قول اثن

من كبار أحصابنا املمتكنني يف الفقه واحلدیث وهام أبو بكر ابن خزمية وابن املنذر قال الرافعي وقيل انه قول 
  .)[27](للشافعي

اِب أَْمحَد،   الثالث : ْحصَ َفٍة ِمْن ُقَدَماِء أَ ة ُمنَْفرِد ِلغَْريِ ُعْذٍر، َوُهَو قَْوُل َطائِ Uأهنا رشط يف حصة الصالة فال تصح َصال
رِِهيْم َاكْبِن َعِقيٍل، َوُهَو قَْوُل  حِ الَْمْذَهِب َعْهنُْم، َوبَْعِض ُمتََأخ= لَِف، َواْختَاَرُه َذَكَرُه الْقَاِيض أَبُو یَْعَىل ِيف َرشْ Uَطائَِفٍة ِمْن الس

هُ    .)[28](اْبُن َحْزٍم َوغَْريُ

  أدX القول األول :

وا بأد> معدهتا دليالن: يَن نََفْوا الُْوُجوَب اْحتَج> ِ Uhَا  

ُجِل َوْحَدُه!؟     -١ Uَصَالَة الَْجَماعَِة عََىل َصَالِة الر َ Uعَلَْيِه َوَسمل ُ U?ا Uِيب= َصىلU[29](ِبتَْفِضيِل الن(.  

: Xالkَصَالُة الُْمْنَفرِِد َولَْم يَُكْن ُهنَاَك تَْفِضيٌل!   وجه ا Uقَالُوا لَْو َاكنَْت َواِجبًَة لَْم تَِصح  

ُجِل أَْزَىك ِمْن َصَالِتِه َوْحَدُه ، َوَصَالُة   e َعِن النUِيب=   t حدیث ُأَيب= ْبِن َكْعٍب      -٢ Uُجِل َمَع الر Uقَاَل : "َصَالُة الر
 Uالر" Uَوَجل Uَعز U?ِإَىل ا Uْت َاكَن أََحب ُجِل ، َوُلكUَما َكُرثَ Uُجلَْنيِ أَْزَىك ِمْن َصَالِتِه َمَع الر U[30](ُجِل َمَع الر(.  

:Xالkِيب>  وجه اUأن الن e   ْم ِمَن Uِهتِ ِة الَْجَماعَِة َوِقل َالِة ِمثَْل َما بَْنيَ َكْرثَ Uِنِْفَراِد ِمَن الصBجعل بَْنيَ َصَالِة الَْجَماعَِة َو
ِريَها غَْريُ فَْرٍض .الَْفْضِل ، فََدلU َذFَِ عََىل أَنU الَْجَماعََة غَْريُ فَْرٍض ، ِألَنU الُْعُدوَل ِمْن قَِليِل الْجَ    َماعَِة ِإَىل كَثِ

وجياب عن هذا ا?ليل بأن غایة ما یدل عليه أن امجلاعة األكرث عددا أكرث أجرا ممن يه أقل مهنا، ووجوب أصل 
  امجلاعة یؤخذ من أد> أخرى.



بأحصابه فقال رسول   e : أن رجال دخل املسجد وقد صىل رسول هللا  t عن أيب سعيد اخلدري     -٣
  .)[31](: من یتصدق عىل هذا فيصيل معه ؛ فقام رجل من القوم فصىل معه  e هللا

Xالkوجه ا Uالص Uَرُه ، َولََهنَاُه َعْن ِمثِْ&ِ ، َولََما أَْخَربَ أَن ْنَكَر عَلَْيِه تََأخ>   َالَة َمَعُه َصَدقٌَة عَلَْيِه.: لو َاكنَِت الَْجَماعَُة َواِجبًَة َألَ

  أن تأخره قد يكون لعذر، وكيف ینكر عليه وقد جاء يرید امجلاعة.  وجياب عن هذا:

  ثاين :أدX القول ال 

نUِة َواْآل0َرِ    :احتج الُْموِجُبوَن qِْلِكتَاِب َوالس>

  دليُل الِْكتَاُب:

تَُقْم َطائَِفٌة ِمْهنُْم َمَعكَ  [ قَْوoُُ تََعاَىل: َالَة فَلْ Uاْآلیََة.)[32](] َوِإَذا ُكْنَت ِفِهيْم فََأقَْمَت لَهُُم الص  

  ووجه اkالX أمران:

Uُه أََمَرُمهْ ِبَصَالِة الَْجَماعَِة َمَعُه ِيف َصَالِة الَْخْوِف َوَذFَِ َدِليٌل عََىل ُوُجوِهبَا َحاَل الَْخْوِف َوهُ   أََحُدُمهَا: َو یَُدل> ِبَطرِیِق أَن
  .اْألَْوَىل عََىل ُوُجوِهبَا َحاَل اْألَْمنِ 

Uُه َسنU   الث~اِين: ْذٍر؛ َاكْسِتْدqَِر الِْقْبYَِ َوالَْعَمِل اْلَكِثريِ  أَن وُز ِلغَْريِ عُ وُز َصَالَة الَْخْوِف َمجَاعًَة َوَسوUَغ ِفهيَا َما َال َجيُ Uُه َال َجيُ  فَِإن
َالِم ِعْنَد الُْجْمهُورِ  Uَماِم قَْبَل الس =َفاِق، َوَكَذFَِ ُمَفاَرقَُة اْإلِ ُر ِلغَْريِ ُعْذٍر qِِالت Uَأخ َماِم Gََ یَتَ َذFَِ التUَخل>ُف َعْن ُمتَابََعِة اْإلِ ، َوكَ

َماِم إَذا َاكَن الَْعُدو> أََماَمهُْم. قَالُوا ُر بَْعَد ُرُكوِعِه َمَع اْإلِ Uف> الُْمَؤخ Uَالَة لَْو فُِعلَْت ِلغَْريِ ُعْذٍر فَلَْو  :الص Uُموُر تُْبِطُل الص َوَهِذِه اْألُ
ْت الُْمتَالَْم تَكُ  َالِة َوتُرِكَ Uَم ِفْعَل َمْحُظوٍر ُمْبِطٍل ِللص َالِة ْن الَْجَماعَُة َواِجبًَة بَْل ُمْستََحبUًة لََاكَن قَْد الَْزتَ Uبََعُة الَْواِجبَُة ِيف الص

Uُه قَْد َاكَن ِمْن الُْمْمِكِن أَْن یَُصل>وا ُوْحَداً[  َا َواِجبَةٌ ِألَْجِل ِفْعٍل ُمْستََحبH َمَع أَن Uًة فَُعِملَ أَهن UمCَ [33](َصَالًة(.  

ْم : بأن الُْمَراُد ِهبَا تَْعِلُمي َصَالِة الَْخْوِف، َوبََياُهنَا ِعْنَد ُمَالقَاِة الَْعُدو= : ِألَنU َذFَِ أَبْلَُغ ِيف ِحرَ   ونوقش هذا اkليل : اَسِهتِ
ْم لَْو َصلUْوا ُمنَْفرِِديَن اْشتَغََل ُلك> َواِحٍد ِمْهنُْم ِبنَْفِسِه ، فََملْ یُْؤمَ  ُ Uهن ْم ِعْنَد اْنِهتَاِز الُْفْرَصِة ِمْهنُْم ِلُشْغِلهِْم ، ِألَ ْن َسْطَوُة الَْعُدو= ِهبِ

مْ  َفِر ِهبِ Uِإَىل الظ َFِى َذU[34](َولَْو ُأِمُروا أَْن یَُصل>وا َمًعا َألَد(.  

بأن قصد التعلمي ال ینفي أصل وجوب امجلاعة، وأما كون أداهئا جامعة أبلغ يف حراسـهتم   وأجيب عن هذه املناقشة:
  فهذا یؤكد الوجوب وال ینافيه، وهللا أعمل.

ن~ُة؛ ا أدX القائلني /لوجوب من الس.   فَاْألََحاِدیُث الُْمْستَِفيَضُة ِيف الَْباِب: ِمثَْل : َوأَم~



َ   e َحِدیِث أَِيب ُهَرْيَرَة الُْمتUَفِق عَلَْيِه أنْهُ   ول:اkليل األ َالِة فَُتقَاَم ُمثU آُمَر َرُجًال فَُيَصيل= Uلصqِ قَاَل: "لَقَْد َمهَْمت أَْن آُمَر
 Uلنqِ ْم ْم بُُيوَهتُ َق عَلَْهيِ َالَة: فَُأَحر= Uأَنَْطِلَق إَىل قَْوٍم َال يَْشهَُدوَن الص Uاِس ُمثUلنqِ ِ[35](" ار(.  

َالةَ  Uِبتَْحرِیِق َمْن لَْم يَْشهَْد الص Uوجه ا?ال> : أنه ََمه.  

  :)[36](وقد نوقش هذا اkليل بأمرين

  أن املقصود صالة امجلعة ال امجلاعة.  األول :

  أنه محمول عىل املنافقني.  الثاين :

  :)[37](وأجيب عهنام مبا یيل

ُ َضْعَف قَْوoِِ َحْيُث َذَكَر َصَالَة  الِْعَشاِء َوالَْفْجِر أما َمْن َمحََل َذFَِ عََىل تَْرِك ُشهُوِد الُْجُمَعِة فَِسَياُق الَْحِدیِث یَُبني=
َس َصَالٌة أَثْقََل عََىل الُْمنَاِفِقَني ِمَن الَْفْجِر َوالِْعَشاِء" َالة، )[38](بقوo : "لَيْ Uِه ِبتَْحرِیِق َمْن لَْم يَْشهَْد الص ، ُمثU أَتَْبَع َذFَِ ِهبَم=

لكن هذا یدل عىل أن شأن الصلوات )[39](حصيح أنه قد جاء يف احلدیث أیضا اهلم> بتحریق املتخلف عن امجلعة
امخلس وامجلعة يف وجوب امجلاعة سواء، وقد جاء حدیث أيب هريرة مطقا، وhا قال يزید بن األمص وهو الراوي 

 ِ U?ُهَرْيَرَة یَْأِثُرُه َعْن َرُسوِل ا qََْعُت أ تَا ُأُذَ[َى ِإْن لَْم أَُكْن َمسِ Uَعًة َوَال َما ذَ  -صىل هللا عليه وسمل- عنه: ُمص َكَر ُمجُ
َها   .)[40](غَْريَ

     

َالِة فَقَْوoُُ َضِعيٌف ِألَْوُجهِ  Uا َمْن َمحََل الُْعُقوبََة عََىل الن=فَاِق َال عََىل تَْرِك الص U[41](َوأَم(:  

ُموِر الَْباِطنَِة َوإِ   أََحُدَها: َ َما َاكَن یُِقيُل الُْمنَاِفِقَني إالU عََىل اْألُ Uعَلَْيِه َوَسمل ُ U?ا Uَصىل UِيبUالن Uَما یَُعاِقُهبُْم عََىل َما یَْظهَُر أَنU ن
ٍم فَلَْوَال أَنU ِيف َذFَِ تَ  Uبتَحریقهمْ ِمْهنُْم ِمْن تَْرِك َواِجٍب أَْو ِفْعِل ُمَحر Uْرَك َواِجٍب لََما مه.  

ي َذكََرهُ   الث~اِين: ِ Uhبَِب ا Uلسqِ ِِجُب َربْطُ الُْحْمك َالِة فَيَ Uَب الُْعُقوبََة عََىل تَْرِك ُشهُوِد الصU Uُه َرت   .أَن

~اِلُث: أْ   الث ُ َحِدیُث اْبِن ُأم= َمْكُتوٍم َحْيُث اْستَ U?ُه َسَيْأِيت إْن َشاَء اU ، َواْبُن ُأم= أَن ُoَ ِيف بَيِْتِه فََملْ یَْأَذْن َ َذنَُه أَْن یَُصيل=
 ُ U?ا Uِيب> َصىلUيَْستَْخِلُفُه َمْكُتوٍم ليس منافقا بل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن ِخيَاِر الُْمْؤِمِنَني أَثَْىن عَلَْيِه الُْقْرآُن َوَاكَن الن َ Uعَلَْيِه َوَسمل 

ُ عَلَْيِه َوَسملUَ عََىل الَْمِدینَِة وَ  U?ا Uِيب= َصىلUُن ِللن   .َاكَن یَُؤذ=

اِبُع: ِ ْبِن َمْس   الر~ U?ِه َعْن َعْبِد ا يِح ُمْسِملٍ َوغَْريِ ٌة عََىل ُوُجوِهبَا أَیًْضا؛ Gََ قَْد ثَبََت ِيف َحصِ Uُحج َFَِذ Uُعودٍ أَن t   :ُه قَاَلU أَن
 َ U?ُه أَْن یَلْقَى ا Uَرشََع ِلنَِبي=ُمكْ "َمْن َرس َ U?ا Uفَِإن Uن لََواِت َحْيُث یُنَاَدى ِهبِ Uصىل هللا - غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ عََىل َهُؤَالِء الص

Uْيُمتْ ِىف بُُيوِتُمكْ Gََ یَُصىل= هَ  -عليه وسمل Uُمكْ َصل َدى َولَْو أَن نU ِمْن ُسَننِ الْهُ ُ Uَدى َوِإهن ْكُمتْ ُسنUَة ُسَننَ الْهُ َذا الُْمتََخل=ُف ِىف بَيِْتِه لََرتَ



هُوَر ُمثU یَعْ  َطهUُر فَُيْحِسُن الط> ِمُد ِإَىل َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه الَْمَساِجِد ِإالU نَِبي=ُمكْ َولَْو تََرْكُمتْ ُسنUَة نَِبي=ُمكْ لََضلَلُْمتْ َوَما ِمْن َرُجٍل یَتَ
ُ oَُ ِبُلك=  U?َكتََب ا  U ط> َعْنُه ِهبَا َسي=ئًَة َولَقَْد َرأَیْتُنَا َوَما یَتََخل ُطوَها َحَسنًَة َويَْرفَُعُه ِهبَا َدَرَجًة َوَحيُ ُف َعْهنَا ِإالU ُمنَاِفٌق َخْطَوٍة َخيْ

ُجلَْنيِ َحىتU یُقَ  Uُجُل یُْؤَىت ِبِه ُهيَاَدى بَْنيَ الر Uَمْعلُوُم الن=َفاِق َولَقَْد َاكَن الر" ف= U[42](اَم ِىف الص(.  

: Xالkْبُن َمْسُعودٍ   وجه ا ِ U?قَْد أَْخَربَ َعْبُد ا t   ُمنَاِفٌق َمْعلُوُم الن=َفاِق َوَهَذا َدِليٌل عََىل Uُف َعْهنَا إالU َخل Uُه لَْم يَُكْن یَتَ أَن
ِة النUِيب=  َ ِ̂ ُ عَلَْيِه َوَسملUَ  اْسِتْقَراِر ُوُجوِهبَا ِعْنَد الُْمْؤِمِنَني َولَْم یَْعلَُموا َذFَِ إالU ِمْن  U?ا Uَصىل.  

ْأَذَن النUِيبU  اkليل الثاين: ى اْستَ ِحيِح: "أَنU أَْمعَ Uثَبََت ِيف الص َGَ حدیث األمعى e   ا Uفَلَم ُoَ ِيف بَيِْتِه فََأِذَن َ أَْن یَُصيل=
  .)[43](فََأِجْب"َوىلU َدعَاُه فَقَاَل: َهْل تَْسَمُع الن=َداَء؟ قَاَل: نََعْم قَاَل: 

: Xالkب أوىل. وجه اq َع الن=َداَء وهو أمعى فغريه من َجابَِة إَذا َمسِ   أنه َأََمَرُه qِْإلِ

رخص لعتاب حني شاك برصه أن یصىل يف بيته   e بأنه ال یدل عىل الوجوب ألن النيب  ونوقش هذا اkليل:

كأنُه َسَأَل َهْل oَُ ُرْخَصٌة ِيف  وحدیثه يف الصحيحني؛ قالوا وإمنا معناه ال رخصة F تلحقك بفضيY من حرضها
َالِة ِبَبيِْتِه ُمنَْفرًِدا تُلِْحُقُه ِبفَِضيYَِ َمْن َصىلU َمجَاعًَة ؟ فَِقيَل َال  Uورأیت بعضهم كأنه حيم& عىل نداء امجلعة كام يف   ،)[44](الص

ِ َوَذُروا الَْبْيَع َذِلُمكْ َخْريٌ لَُمكْ  [ قوo تعاىل: U?َالِة ِمْن یَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إَىل ِذْكِر ا U[45](]  إَذا نُوِدَي ِللص(.  

وميكن أن جياب عن هذا بأن مح& عىل امجلعة خيالف ظاهر النص حيث اسـتأذنه أن یصيل يف بيته ومل خيص 
السؤال qمجلعة، وأما كون سؤاo هل o رخصة حيصل هبا ثواب امجلاعة فهو تلكف بعيد ألنه إذا عذره الشارع ملرضه 

: " إَذا َمِرَض الَْعْبُد أَْو َسافََر ُكتَِب oَُ ِمْن   e لقال: قا  t كتب o ما اكن حيمل كام دل عليه حدیث أَِيب ُموَىس 
ا" يًحا ُمِقميً   .)[46](الَْعَمِل َما َاكَن یَْعَمُ&ُ َحصِ

  أدX من قال صالة امجلاعة رشط يف حصة الصالة :

ِ الُْوُجوِب قَالَ  U<ِبَأِد Uِلُعْذِر اْحتَج Uًطا ِيف  : َمْن قَاَل: َال تَِصح> َصَالُة الُْمْنَفرِِد إال َالِة َاكَن َرشْ Uَوَما ثَبََت ُوُجوبُُه ِيف الص
ِة َكَسائِِر الَْواِجبَاِت  Uح   .الص=

>وا عََىل  َع الن= واْستََدل َ "َمْن َمسِ Uعَلَْيِه َوَسمل ُ U?ا Uِيب= َصىلUَننِ َعْن الن ي ِيف الس> ِ Uhِدیِث أَِيب ُهَرْيَرَة ا ْب  َذFَِ ِحبَ َداَء ُمثU لَْم ُجيِ
 ُoَ ْذٍر فََال َصَالَة   .)[47](."ِمْن غَْريِ عُ

 ُoُبقَْو َFَِوأیدوا َذ e   َوعَائَِشَة َوأَِيب ُهَرْيَرَة Hِم عَِيل َeَ ِيف الَْمْسِجِد" وهو َمْعُروٌف ِمْن Uَال َصَالَة ِلَجاِر الَْمْسِجِد إال" :
َ َوقَ  Uعَلَْيِه َوَسمل ُ U?ا Uِيب= َصىلUَر َوقَْد َرَواُه ا?ارقطين َمْرفُوعًا إَىل الن   .)[48](وUى َذFَِ بَْعُض الُْحفUاِظ َواْبِن ُمعَ



ِك َواِجٍب ِفيِه كَ  : قَالُوا ِعيH إالU ِلَرتْ ِ َوَرُسوoِِ َحْرُف النUْفِي َدَخَل عََىل ِفْعٍل َرشْ U?ِم ا َeَ َال َصَالَة َوَال یُْعَرُف ِيف" : ِoِقَْو
" )[49](ملن مل یقرأ بأم الكتاب" ُoَ [50](، َو"َال إميَاَن ِلَمْن َال أََمانََة( َFِِو َذ   .)[51](، َوَحنْ

ِوهِ  َ>ِ )[52](َوأََجاَب َهُؤَالِء َعْن َحِدیِث التUْفِضيِل ِبَأْن قَالُوا: ُهَو َمْحُموٌل عََىل الَْمْعُذوِر؛ َاكلَْمرِیِض َوَحنْ ؛ فَِإنU َهَذا ِبَمْزنِ
 ِoِقَْو e   ِاِمئِ عََىل الن=ْصِف ِمْن َصَالِة الْقَاِعدU[53](.": "َصَالُة الْقَاِعِد عََىل الن=ْصِف ِمْن َصَالِة الْقَاِمئِ َوَصَالُة الن(.  

ُجِل ِيف َمجَاعٍَة عََىل َصَالِتِه َوْحَدُه؛ كَتَْفِضيِ&ِ َصَالَة الْقَاِمئِ عََىل َصَالِة  Uتَْفِضيَ&ُ َصَالَة الر Uالِْقيَاَم َوأَن Uالْقَاِعِد، َوَمْعلُوٌم أَن
  .)[54](ِة الَْفْرِض ُدوَن النUْفلِ َواِجٌب ِيف َصَالِة الَْفْرِض ُدوَن النUْفِل Gََ أَنU الَْجَماعََة َواِجبٌَة ِيف َصَال 

  وسـيأيت اجلواب عن أد> هؤالء يف الhم عن الراحج يف هذه املسأ> بعد قليل.

  الرتجيح :

والراحج وهللا أعمل هو وجوب صالة امجلاعة عىل اhكر املقمي الصحيح ملا تقدم من دال> الكتاب والسـنة، وأما 
لو قيل بتحسيهنا فاالسـتدالل هبا القول برشطها يف حصة الصالة فمل یثبت فيه دليل، وما اسـتدلوا به من أحادیث 

  ضعيف ألمرين:

أهنا معارضة مبا هو أحص مهنا، وهو حدیث التفضيل، وإذا اكن أحد ا?ليلني يف الصحيحني قدم عىل غريه  األول:
  إذا تعذر امجلع، وامجلع ال یتعذر هنا فيقال:

شك أن الصالة الاكمY تكون يف ال تعارض فإن النفي حيمل عىل نفي الكامل مجعا بني النصوص، وال   الثاين:
امجلاعة، فال صالة جلار املسجد أمكل وال أفضل من صالته فيه، فيأمث بتخلفه عن امجلاعة لألحادیث املوجبة لها، 

  لكن تصح صالته ?ال> حدیث التفضيل.

مْ   وأما من مل ير الوجوب : ُ ُ̂ ُجِل ِيف الَْجَماعَِة عَ  :فاْحِتَجا Uِن :ِبتَْفِضيِل َصَالِة الرqََىل َصَالِتِه َوْحَدُه َعْنُه َجَوا  

َر الَْعْرصَ إَىل َوْقِت  األول : Uخ أن هذا یدل عىل حصة الصالة لكن ال یدل عىل سقوط وجوب صالة امجلاعة كام لو أَ
يَحةً  َالِة َحصِ Uِْصِفَراِر َاكَن آِثًما َمَع َكْوِن الصB...  

َالِة ِمْن یَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا  [ َىل أَنU الَْمْفُضوَل َجائٌِز؛ فَقَْد قَاَل تََعاَىل:أنَ التUْفِضيَل َال یَُدل> عَ  الثاين : Uإَذا نُوِدَي ِللص
ِ َوَذُروا الَْبْيَع َذِلُمكْ َخْريٌ لَُمكْ  U?ْعُي َواِجٌب َوالَْبْيُع )[55](] إَىل ِذْكِر ا Uا ِمْن الَْبْيعِ، َوالس ْعَي إَىل الُْجُمَعِة َخْريً U؛ فََجَعَل الس

ْم َذFَِ أَْزَىك لَهُمْ   [ َوقَاَل تََعاَىل:  .َحَرامٌ  ُ َ̂ َفُظوا فُُرو وا ِمْن أَبَْصاِرِمهْ َوَحيْ ، والغض أزىك وهو )[56](] ُقْل ِللُْمْؤِمِنَني یَُغض>
  واجب.

   



  املطلب الثاين : مرشوعية إغالق احملالت التجاریة أثناء إقامة الصالة وفيه مسألتان :.

  :  املسأX األوىل : أدX املرشوعية

مرشوعية اإلغالق يسـتدل لها بأد> الكتاب والسـنة القولية والفعلية والتقريریة ومعل الصحابة وسلف األمة 
  ملبين عىل القواعد الرشعية واملراعي ملقاصد الرشیعة، وبيان ذF كام یيل :والنظر الصحيح ا

ينِ [ قوo تعاىل: أوال: َاكَة فَِإْخَواُنُمكْ ِيف ا?= Uَالَة َوآتَُوْا الز Uقَاُموْا الص   .)[57](]فَِإن Cَبُوْا َوأَ

مفىت Cبوا عن كفرمه وأقاموا الصالة اليت يه ركن العبادة العملية األعظم ، وأذعنوا qلزاكة ركن اإلسالم املايل 
  .األعظم حيهنا تتحقق أخوهتم يف ا?ين ويكف عهنم

وصلوا فإن قال القائل : حنن ال مننع الصالة لكن ال نلزم الناس هبا، قيل : اآلیة مل تقل ذF ، مل تقل : فإن Cبوا 
َالةَ  [ بل قالت : Uقَاُموْا الص   .، وفرق بني الصالة الالزمة وإقامة الصالة املتعدیة)[58](] َوأَ

  .مث إذا جاز اجلهاد وجاز إلزام الناس qلزاكة ومقاتلهتم علهيا مفن أين أخرجت الصالة وأنه ال یلزم بإقامهتا

َاكةَ  [ قوo تعاىل: Jنيا : Uالَة َوآتَُوا الز Uقَاُموا الص كUنUاُمهْ ِيف اَألْرِض أَ Uيَن ِإن م ِ Uhلَْمْعُروِف َوَهنَْوا َعِن الُْمنَكِر  اqِ َوأََمُروا
ِ عَاِقبَُة اُألُمورِ  U?ِ[59](]َو(.  

: Xالkأن أول وظيفة جتب عىل من ويل أمر املسلمني أن یقمي الصالة فهيم . قال الضحاك: هو رشط  وجه ا
  .)[60](رشطه هللا عز وجل عىل من آCه امل~

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت   [ ومما یقوي هذا ما جاء يف اآلیة قبلها : Uهُد= ِ النUاَس بَْعَضهُم ِبَبْعٍض ل U?َولَْوال َدفُْع ا
َ لَقَِويo َعزِيزٌ  U?ا Uُه ِإن ُ َمن یَنُرصُ U?ا Uن ِ كَِثًريا َولََينُرصَ U?لصالة )[61](]َوَمَساِجُد یُْذكَُر ِفهيَا اْمسُ اq فلو مل يكن األمر ،

  ظاهرا يف األمة املسلمة لاكن مؤداه إغالق املساجد وهدpا وخراهبا.

ُه َوَسَعى ِيف َخَراِهبَا [ قوo تعاىل: Jلثا: ِ أَن یُْذَكَر ِفهيَا اْمسُ U?نََع َمَساِجَد ا Uن مU[62](] وَمْن أَْظَملُ ِمم(.   

:Xالkلصالة سعيا يف خراب  وجه اq ي ینادى فيهhأن يف ترك الناس یتبادلون الصفقات يف أسواقهم يف الوقت ا
  هذه املساجد وجهر الناس لها.

ُه يَُسب=ُح oَُ ِفهيَا qِلُْغُدو= َواْآل  [ قوo تعاىل:  رابعا: ُ أَن تُْرفََع َویُْذكََر ِفهيَا اْمسُ U?هِِهيْم ِيف بُُيوٍت أَِذَن ا َصاِل، ِرَجاٌل الU تُلْ
Uُب ِفيِه الْقُ  افُوَن یَْوماً تَتَقَل َاكِة َخيَ Uَالِة َوِإیتَاء الز Uَوِإقَاِم الص ِ U?اَرٌة َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر ا   .)[63](]لُوُب َواْألَبَْصارُ ِجتَ



:Xالkين إذا نودي للصالة مل تلههم جتارهتم وبيعهم عهنا، بل یرتكوهنا   وجه اhأن هللا تعاىل أثىن عىل هؤالء املؤمنني ا
  i ویقميون صالهتم.

إن هذا یرتك الختيار امللكف وال نلزمه به، لقيل : لويل األمر أن یلزم الناس مبا یصلح ديهنم من   ولو قال قائل:
  كر إلزامه هلم مبا هو مرشوع بل ما هو واجب عىل الصحيح بأصل الرشع.املباحات فكيف نن

َعَك َولَْيْأُخُذوْا أَْسِلَحَهتُْم فَإِ   [ قوo تعاىل:  خامسا: Uْهنُْم م تَُقْم َطآئَِفٌة م= َالَة فَلْ Uَذا َجسَُدوْا َوِإَذا ُكنَت ِفِهيْم فََأقَْمَت لَهُُم الص
ُمكْ وَ  َيُكونُوْا ِمن َوَرآئِ مْ فَلْ ُيَصل>وْا َمَعَك َولَْيْأُخُذوْا ِحْذَرُمهْ َوأَْسِلَحَهتُ   .)[64](]لْتَْأِت َطآئَِفٌة ُأْخَرى لَْم یَُصل>وْا فَلْ

:Xالkا   وجه اpلبيع والرشاء أوىل من الزتاq شـتغالB م هبا أثناءpم بصالة امجلاعة حال اخلوف، فالزتاpأنه ألز
  حال مناز> العدو، فإذا مل یعذروا برتكها حال اجلهاد فلنئ ال یعذروا ألجل البيع والرشاء أوىل.

  ا!إن صالة امجلاعة حال اخلوف ال یدل عىل وجوهب  ولو قال قائل:

عىل أن اإلمام   ]هلم[ فدل قوo: ]فأمقت الصالة[ ومل يكتف بقوo:  ]فأمقت هلم[ بل إن يف قوo تعاىل: لقيل:
  مأمور أن یقمي هلم الصالة ویدعومه إلهيا ویأمرمه هبا.

ُمكْ أَْمَوالُُمكْ َوَال أَْوَالُدمكُْ  [ قوo تعاىل:  سادسا: هِ يَن آَمنُوا َال تُلْ ِ Uhَا ا ِ  َ. أَهي> U?[65](] َعن ِذْكِر ا(  .  

:Xالkأن هذا هنـي وارتاكب املهنـي عنه حمرم، وفعل ما یدفعه واجب، وأوجب الواجب يف ذكر هللا هو   وجه ا
: oال تلهمك أموالمك وال أوالدمك عن ذكر  [ إقامة الصالة، وقد روي عن ابن عباس وعن عطاء ومقاتل يف قو

  .)[67](قال : الصالة املفروضة)[66](]هللا

اِك قال : Uح U[68](: الصلوات امخلس ] ذكر هللا [وكذا روى ابن جرير َعِن الض(.  

ِ َوَذُروا  [قوo تعاىل :  سابعا: U?الِة ِمْن یَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا Uيَن آَمنُوا ِإَذا نُوِدي لِلص ِ Uhَا ا َ. أَهي>
مون طاعته ومراده وحمبته عىل مرادمه وحمبهتم)[69](]الَْبْيعَ    .)[70](، قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا : أي یقد=

  إن هذا يف صالة امجلعة!  ولو قال قائل:

اإلجامع عىل حرمة البيع بعد النداء الثاين حلضور اخلطبة، والفرائض امخلس أوىل أن یرتك البيع ألجلها من   قيل:
خطبة امجلعة، قال املرداوي يف اإلنصاف:" وحيمتل أن حيرم إذا فاتته امجلاعة بذF وتعذر عليه جامعة أخرى حيث 

  .)[71]("قلنا بوجوهبا

َالُة فََال َصَالَة ِإالU الَْمْكُتوبَُة : «   e قوJ  oمنا: Uِت الص   .)[72](»ِإَذا ُأِقميَ



:Xالkال جيوز  : أنه إذا منع التنفل ألجل شهود امجلاعة إذا أقميت مفنع البيع والرشاء أوىل، وهل یقول عاقل  وجه ا
  ?! Bشـتغال qلنافY إذا أقميت الفریضة لكن جيوز Bشـتغال qلبيع والرشاء أثناء الصالة

ِ  َعْن َجاِبِر ْبِن يَزِیَد ْبِن اَألْسَوِد َعْن أَِبيِه.  Mسعا: U?َمَع َرُسوِل ا Uُه َصىلU َوُهَو غَُالٌم َشابo  -صىل هللا عليه وسمل- أَن
َما تُْرعَُد فََرائُِصهُ َما فَِجيَء ِهبِ ا َصىلU ِإَذا َرُجَالِن لَْم یَُصل=َيا ِىف َ[ِحيَِة الَْمْسِجِد فََدعَا ِهبِ Uَما َمنََعُمكَا أَْن تَُصل=َيا « َما فَقَاَل: فَلَم

Uْينَا ِىف ِرَحاِلنَا. فَقَاَل ». نَا َمعَ  َال تَْفَعلُوا ِإَذا َصىلU أََحُدُمكْ ِىف َرْحِ&ِ ُمثU أَْدَرَك اِإلَماَم َولَْم یَُصل= فَلُْيَصل= َمَعُه « قَاَال قَْد َصل
 ٌYَِف]َ ُoَ َا U[73](»فَِإهن(.  

:Xالkأنه إذا منع أن یعزتل املصلني من اكن يف املسجد مفنع من یبيع ويشرتي والفریضة تقام يف مسجد  وجه ا
أq ذر هبذا حني سأo عن أمئة اجلور اhين یؤخرون الصالة عن وقهتا   eالسوق أو قریب منه أوىل. وقد أمر النيب

 : o َالَة ِلَوْقِهتَا فَِإْن أَدْ « فقال Uَصل= الص ٌYَِف]َ َFَ َا U[74](»َرْكَهتَا َمَعهُْم فََصل= فَِإهن(.  

الطویل وفيه: جفعل یوقظ الناس الصالة )[75](روى اإلمام أمحد يف مسـنده حدیث عبد هللا بن طهفة  عارشا :
ـي فقال من هذا فقلت أ[ عبد هللا بن طهفة فقال  الصالة واكن إذا خرج یوقظ الناس للصالة مفر يب وأ[ عىل ̂و

  .)[76](ان هذه جضعة يكرهها هللا عز و جل

روى اإلمام ابن خزمية يف "حصيحه" عن أيب قالبة، عن أنس، قال: اكنت الصالة إذا حرضت  حادي عرش : 
  .)[77](عىل عهد النيب صىل هللا عليه وسمل سعى رجل إىل الطریق، فنادى: الصالة الصالة

  وتقريره یدالن عىل مرشوعية أمر الناس بشهود الصالة.   eوهذان احلدیثان من فع&

أن أول معل قام به النيب صىل هللا عليه وسمل حيK قدم املدینة pاجراً أن بىن مسجده الرشیف؛  Jين عرش:
يف یقال إن أمر الناس ألجل إقامة صالة امجلعة وامجلاعة فيه وألجل اج�ع القلوب واألبدان بني املسلمني، فك 

  ؟؟ إن هذا ليشء جعاب.)[78](بعامرته بعد بنائه من البدع أو غري مرشوع

من األد> عىل مرشوعية هذا الفعل وأن القول بعدم مرشوعيته فضال عن تبدیع فاع& قول ال یصدر  Jلث عرش:
  إال عن ^ل :

فمل يكونوا ميارسون البيع وقت الصالة، بل اكن هدهيم Bنرصاف من   e أن العمل اكن عليه يف زمن النيب
وى أمحد بسـند جيد عن زید بن خا? اجلهين قال: كنا نصيل مع النيب صىل هللا السوق وتركه إىل املساجد فقد ر 

  .)[79](عليه وسمل املغرب وننرصف إىل السوق

  یعين أهنم قطعوا الرضب يف األسواق عرصاً بدخول وقت املغرب مث انرصفوا إىل سوقهم مرة أخرى.



ابتداء qلصحابة مفن بعدمه، فال يسوغ أن یظن هبم أن تقام   e أنه فعل السلف بعد زمن النيب  رابع عرش:
ول:" َولَقَْد َرأَیْتُنَا َوَما یق  t الصالة ومه عىل بيعهم ورشاهئم يف األسواق، وكيف يكون ذF وهذا ابن مسعود

ُجلَْنيِ  Uُجُل یُْؤَىت ِبِه ُهيَاَدى بَْنيَ الر Uُمنَاِفٌق َمْعلُوُم الن=َفاِق، َولَقَْد َاكَن الر Uُف َعْهنَا إالU َخل " یَتَ ف= Uیُقَاَم ِيف الص U[80](َحىت(.  

أنه رأى قوماً من أهل السوق، حيث نودي للصالة املكتوبة   t وعند ابن جرير يف تفسريه عن ابن مسعود
هِِهيْم [تركوا بياعاهتم وهنضوا إىل الصالة، فقال عبد هللا بن مسعود: هؤالء من اhين ذكر هللا يف كتابه: ِرَجاٌل الU تُلْ

 ِ U?اَرٌة َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر ا   .)[82]) ([81](]ِجتَ

قال ابن كثري : وهكذا روى معر بن دینار القهرماين عن سامل عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام، أنه اكن يف 
اَرٌة [ السوق فأقميت الصالة فأغلقوا حوانيهتم ودخلوا املسجد، فقال عبد هللا بن معر فهيم نزلت: هِِهيْم ِجتَ ِرَجاٌل الU تُلْ

ِ َوَال بَيْ  U?[83](  ]ٌع َعن ِذْكِر ا(.  

وقال معرو بن دینار األعور: كنت مع سامل بن عبد هللا وحنن نرید املسجد، مفرر[ بسوق املدینة وقد قاموا إىل 
اَرٌة َوَال بَْيٌع [ الصالة وَمخUرُوا متاعهم، فنظر سامل إىل أمتعهتم ليس معها أحد، فتال سامل هذه اآلیة: هِِهيْم ِجتَ ِرَجاٌل الU تُلْ

 ِ U?[84]( قال: مه هؤالءمث  ]َعن ِذْكِر ا(.  

  وكذا قال سعيد بن أيب احلسن، والضحاك: ال تلههيم التجارة والبيع أن یأتوا الصالة يف وقهتا.

اق: اكنوا یبيعون ويشرتون، ولكن اكن أحدمه إذا مسع النداء ومزيانُه يف یده خفضه، وأقبل إىل  Uوقال مطر الَور
  .)[85](الصالة

ِ  [وقال عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباس : U?اَرٌة َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر ا هِِهيْم ِجتَ یقول: عن الصالة  )[86]( ]َال تُلْ
  .)[87](املكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان

ي: عن الصالة يف جامعة د=   .)[88](وقال الس>

وعن مقاتل بن حيان: ال یلههيم ذF عن حضور الصالة، وأن یقميوها كام أمرمه هللا، وأن حيافظوا عىل مواقيهتا، 
  .)[89](وما اسـتحفظهم هللا فهيا

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أيب حامت عن معرو بن دینار عن سامل عن ابن معر: أنه اكن يف السوق  
اَرٌة َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر  [فأقميت الصالة فأغلقوا حوانيهتم مث دخلوا املسجد فقال ابن معر: فهيم نزلت : هِِهيْم ِجتَ ِرَجاٌل َال تُلْ

 ِ U?[91])([90]( ]ا(.  



ُ أَن تُْرفََع َویُْذكََر  [ وروى احلامك يف مسـتدركه عن عكرمة عن ابن عباس ريض هللا عهنام : ـ U?ِيف بُُيوٍت أَِذَن ا
 ِ U?اَرٌة َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر ا هِِهيْم ِجتَ ُه يَُسب=ُح oَُ ِفهيَا qِلُْغُدو= َواْآلَصاِل، ِرَجاٌل الU تُلْ قال : رضب هللا هذا )[92](] ِفهيَا اْمسُ

: oْشَاكٍة ِفهيَا ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِيف ُزَجاَجة[ املثل قو ألولئك القوم اhين ال تلههيم جتارة و ال بيع )[93](]َمثَُل نُوِرِه َمكِ

  .)[94](عن ذكر هللا و اكنوا أجتر الناس و أبيعهم و لكن مل تكن تلههيم جتارهتم و ال بيعهم عن ذكر هللا

: ِoَِوقَْو . اَرٌة َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر هللاِ   [ وبوب البخاري : qب الت=َجاَرِة ِيف الَْرب= هِِهيْم ِجتَ . قال : َوقَاَل )[95](]ِرَجاٌل َال تُلْ
هِْم ِجتَاَرةٌ   قَتَاَدُة:  هِ ْم َحقo ِمْن ُحُقوِق ِهللا لَْم تُلْ ُْم ِإَذا َ[َهبُ Uِجُروَن َولَِكهنU  ، َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر ِهللا َحىتU َاكَن الْقَْوُم یَتَبَایَُعوَن َویَت

وُه ِإَىل هللا   .)[96](یَُؤد>

اَرٌة َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر هللاِ [ وقال سفيان يف قوo تعاىل : هِِهيْم ِجتَ قال : اكنوا يشرتون ویبيعون فال  ]ِرَجاٌل َال تُلْ
لََواِت الَْمْكُتوqَِت ِيف  Uوَن َویَِبيُعوَن َوَال یََدُعوَن الص تشغلهم عن مواقيت الصالة ،أو قَاَل: " َاكنُوا يَْشَرتُ

  .)[97]( "الَْجَماعَاِت 

ْبحِ  ِتِه ِلَصَالِة الص> Uاَس ِبِدرUُر یُوِقظُ الن   .)[98](وروى ابن أيب شيبة يف قصة مقتل معر: فََخَرَج ُمعَ

  وإذا اكنت هذه حاo مع النامئ مفا ظنك qليقظان ! أیدعه يف بيعه ورشائه ؟!

، وقد جاء يف خرب مقت&: أنه خرج من qب بيته للصالة مث [دى: أهيا الناس t واكن هذا من هدي عيل
  .)[99]( الصالة الصالة

هِِهيْم ِجتَاَرةٌ [ فهؤالء مه الصحابة والتابعون واملفرسون مهنم عىل تباين ب(اهنم، حيملون قول هللا تعاىل: ِرَجاٌل َال تُلْ
 ِ U?[100]( ]َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر ا(نرصاف للصلواتBعىل ترك البيع والرشاء و )[101](.  

: iq ين هدى هللا فهبدامه اقتده، وإال اكنت الثانية والعياذhهو هدهيم فأولئك ا Fفََخلََف ِمْن [ وإذا اكن ذ
هََواِت فََسْوَف یَلْقَْوَن غَيhا Uَبُعوا الشU َالَة َوات Uَضاُعوا الص   .)[102](]بَْعِدِمهْ َخلٌْف أَ

وال تزال طائفة من أمة اإلسالم عىل هذا الهدي واحلق ظاهرين ال یرضمه من خذهلم إىل قيام الساعة، ومل خيل 
  زمان من قامئ _ حبجة:

هـ) : " وقد اكن السلف من أهل األسواق إذا مسعوا األذان ابتدروا املساجد، ٣٨٦یقول أبو طالب امليك (ت:
يف أوقات الصالة معايش للصبيان وأهل اhمة، واكنوا يسـتأجروهنم التجار واكنت األسواق ختلوا من التجار، واكن 

  .)q)[103]لقراریط وا?وانيق حيفظون احلوانيت إىل أوان انرصافهم من املساجد"

  .)[104](هـ): "اكنوا يسـتأجرون qلقراریط حلفظ احلوانيت يف أوقات الصلوات"٥٠٥وقال أبو حامد الغزايل (ت: 



هـ): "إذا تعمد الرجل أن یقعد هناك ویرتك ا?خول إىل املسجد اكhين ٧٢٨وقال شـيخ اإلسالم ابن تميية (ت:
  .)[105](یقعدون يف احلوانيت فهؤالء خمطئون خمالفون للسـنة"

" واعتناء والة األمور إلزام الرعية بإقامة : وسار عىل ذF علامء الرشیعة عىل مر العصور: قال ابن القمي رمحه هللا
الصالة أمه من لك يشء ، فإهنا عامد ا?ين، وأساسه وقاعدته، ویأمر وايل احلسـبة qمجلعة وامجلاعة وأداء اَألمانة 

  .)[106](والصدق"

وُحيتسب «كام نبّه إىل ذF جامعة ممن ألف يف احلسـبة وأحاكpا، مهنم معر بن محمد الُسـنّايم احلنفي حيث قال: 
  .)[107](»عىل من مل حيرض امجلاعة، وخيوف عىل ذF بإحراق البيت

  ..)[108](»ویأمر احملتسب qمجلعة وامجلاعات«وقال ابن تميية يف احلسـبة : 

عىل متويل احلسـبة أن یأمر العامة qلصلوات امخلس يف مواقيهتا، ویعاقب من مل یصل qلرضب «وقال ابن القمي : 
  .)[109](»واحلبس .. ویأمر qمجلعة وامجلاعة

    

  خامس عرش: دليل العقل والنظر :

أن األنظمة ا4تلفة ما زالت عىل اختالف أد.هنا وب(اهنا تُرش=ع قوانني لضبط أسواقهم ورعا.مه مراعني    ووdه:
  مصاحل أممهم يف أبداهنم ومعاشهم؛ فإذا اكن ذF إلصالح دنيامه فسن األنظمة اليت تصلح د.نة الناس أوىل qلرعایة.

    

  : دليل املصلحة، فإن يف إغالق احملالت مصاحل دینية ودنيویة مهنا:سادس عرش

١-             i ً4فيه تعظ Uا. -سـبحانه- أنpعىل ا?نيا وحطا oوإجالًال ألمره وهنيه ، وتقدمي ما حيبه هللا ورسو  

  وفيه انتصار عىل أهواء النفس ، وإظهار لشعائر اإلسالم.            -٢

  وفيه تعظمي لقدر الصالة، وإظهار ملزنلهتا يف اإلسالم وتعاون عىل أعظم الرب فيه.                       -٣

يف هذا العمل ظهور عزة اإلسالم وأه&، وقوة ارتباطهم بديهنم عىل خالف تدين امللل األخرى اليت ال تظهر             -٤
  إال يف بيعهم وكنائسهم.



ني يرى صورِة مرشقة عن عظمة هذا ا?ين احلنيف فيرتك ذF أثرا كبريا يف نفسه وفيه دعوة لغري املسمل ح            -٥
حني مشاهدة هذه املظاهر اإلميانية للمسلمني، وقد ذكر هذا بعض حدیيث اإلسالم وأخذ هذا الفعل بألباب بعض 

  غري املسلمني كام جاء يف كثري من اللقاءات الصحفية والفضائية.

للغافل من املسلمني عن الصالة؛ فقد ال يكون من املصلني حفني يرى الناس یقدمون أفواجا إىل وفيه تذكري             -٦
  مساجد األسواق يستيقظ قلبه ويزداد إميانه ویتوب عن تفریطه.

لك وفيه تعاون عىل الرب والتقوى وإعانة للتجار والعامل عىل إقامة الصالة واخلشوع فهيا ، ولو ترك                       -٧
  لهتاون بعض التجار يف أداء الصالة طمعا يف ز.دة الصفقات.

وفيه جتدید لإلميان وتذكري iq تعاىل بعد غفY السوق والبيع والرشاء ومساعدة ألرqب السوق يف                       -٨
  .)[110](]الصالة تهنـى عن الفحشاء واملنكر[التغلب عىل شهوة املال احملرم فإن :

وفهيا ختفيف عهنم وإراحة هلم qلصالة بعد عناء العمل؛ كيف وفهيا راحة القلب والبدن كام اكن یقول                       -٩
  .)[111](: " . بالل أمق الصالة أرحنا هبا "  e فهيا رسول هللا

 
  



  زتامه:املسأX الثانية : النص النظايم إلغالق احملالت أثناء الصالة ووجوب ال

الصادر بقرار معايل الرئيس العام لهيئة  جاء يف الالحئة التنفيذیة لنظام هيئة األمر /ملعروف والهنـي عن املنكر
هـ ونرشت يف جریدة أم القرى يف عددها ٢٤/١٢/١٤٠٧) وCرخي ٢٧٤٠األمر qملعروف والهنـي عن املنكر رمق (

  ة يف الباب األول من الالحئة ما یيل :هـ ف4 یتعلق qلصال٣٠/٧/١٤٠٨) وCرخي ٣٢٠٣رمق (

  .الباب األول: واجبات الهيئة

  :املادة األوىل

 
القيام بواجبات الهيئة حسـ; حددهتا املادة ( التاسعة ) من  -عىل أعضاء هيئات األمر qملعروف والهنـي عن املنكر

، واليت أمهها إرشادات الناس، هـ١٤٠٠- ١٠-٢٦) وCرخي  ٣٧نظام الهيئة الصادر qملرسوم املليك رمق ( م / 
ونصحهم التباع الواجبات ا?ینية املقررة يف الرشیعة اإلسالمية ومحلهم عىل أداهئا وكذا الهنـي عن املنكر مبا حيول 

  -:دون احملرمات واملمنوعات رشعاً، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع املنكرة، ويكون ذq Fتباع اآليت

اس عىل المتسك بأراكن ا?ين احلنيف من صالة، وزاكة، وصوم، وجح، وعىل التحيل بآدابه الكرمية حث الن أوًال:
ودعوهتم إىل فضائل األعامل املقررة رشعاً اكلصدق، واإلخالص، والوفاء qلعهد، وأداء األما[ت، وبر الوا?ين، 

، ومساعدة العجزة والضعفاء، وتذكري الناس وصY األرحام، ومراعاة حقوق اجلار، واإلحسان إىل الفقراء واحملتاجني
َل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساء فََعلَْهيَا [ حبساب اليوم اآلخر وأن:   ).[112]( ]َمْن َمعِ

 ملا اكنت الصالة يه معود ا?ين، وسـنامه، فيتعني عىل أعضاء الهيئة مراقبة إقامهتا يف أوقاهتا احملددة رشعاً يف Jنياً:
املساجد، وحث الناس عىل املسارعة إىل تلبية النداء إلهيا، وعلهيم التأكد من إغالق املتاجر، واحلوانيت، وعدم 

  .مزاو> أعامل البيع خالل أوقات إقامهتا

  إذا فاملادة األوىل نصت عىل أن من أعظم واجبات الهيئة العنایة /لصالة وإقامهتا ونلحظ فهيا ما یيل :

الالحئة أي نص عىل عقوqت للمتخلفني عن الصالة، مفهمة الهيئة تنهتـي عند املتابعة والضبط وما  مل تتضمن     -١
  وراء ذF من عقوqت تعزيریة 4الفي النظام تتواله السلطات القضائية والتنفيذیة.

ائض وحنوها فسحة يف ليس فهيا إلزام الناس بأداء الصالة وإمنا حهثم علهيا، وبقي لغري املسمل وللمعذور اكحل     -٢
  تركها مع الزتام أمر اإلغالق ملصلحة ا?ين واألمة.

  قرص اإللزام عىل التأكد من إغالق احملالت حفاظا عىل سـياج الرشیعة وعنایة بأعظم شعائره ويه الصالة.     -٣



م واجب وحيث أن هذا النظام حيقق مقصدا عظ4 من مقاصد الرشیعة وهو حفظ ا?ين فإن الزتام هذا النظا
َا  [رشعي ونظايم، ومعلوم أن أمر والة األمور واجب الطاعة هلم ما مل تكن يف معصية هللا تعاىل كام قال تعاىل: َ. أَهي>

ٍء فَُرد>  ُسوَل َوُأْوِيل اَألْمِر ِمنُمكْ فَِإن تَنَاَزْعُمتْ ِيف َيشْ Uِطيُعوْا الر َ َوأَ U?يَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ا ِ Uhُسوِل ِإن ُكنُمتْ وُه ِإَىل ا Uَوالر ِ U?ا 
ِ َوالَْيْوِم اآلِخِر َذFَِ َخْريٌ َوأَْحَسُن تَْأِویالً  U?qِ [113]( ]تُْؤِمنُوَن(.  

ولرشف األمر وأمهيته qیع الرسول صىل هللا عليه وسمل أحصابه عىل ذF ففي الصحيحني من حدیث عبادة بن 
صىل هللا عليه وسمل فبایعناه فاكن ف4 أخذ علينا أن qیعنا عىل السمع والطاعة يف الصامت قال: "دعا[ رسول هللا 

، ويف الصحيح أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "إن أّمر  )[114]("منشطنا ومكرهنا وُعرس[ ويُرس[ وأثرة علينا
  . )11][5("عليمك عبد جمدع یقودمك بكتاب هللا فامسعوا o وأطيعوا

وطاعهتم واجبة يف لك ما یأمرون به من املعروف أما إذا أمروا مبعصية فال طاعة 4لوق يف معصية اخلالق هللا 
الواحد القهار وقال صىل هللا عليه وسمل: " عىل املرء املسمل السمع والطاعة ف4 أحب وكره إال أن یؤمر مبعصية ،فإن 

  . )][116(أمر مبعصية فال مسع وال طاعة"

وطاعهتم ف4 ینظمونه من تنظ4ت إلقامة مصاحل الرعية وضبط أمورمه وحفظ أمهنم مما ال خيالف الرشیعة داخل 
  ).[117]( ]. أهيا اhين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منمك  [ يف معوم قوo تعاىل :

بطة بصال=م وأداهئم الواجبات املتحمتة علهيم يف حق الرعية، مع ومما ینبغي التنبه إليه أن طاعهتم ليست مرت 
وجوب مناحصهتم واإلناكر علهيم، ففي الصحيحني من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه 

واسألوا هللا وسمل : " إنمك سرتون بعدي أثرة وأموراً تنكروهنا. قالوا :مفا تأمر[ . رسول هللا؟ قال:أدوا إلهيم حقهم 
  .)[118](حقمك"

  وهذا من الرشیعة ليس إقرارا لالستبداد والظمل وإمنا هو رعایة للمصاحل العظمى وليك تسـتقمي مصاحل الناس.

    

  املطلب الثالث : الفرق بني اإللزام /لصالة واإللزام بإغالق احملالت:

ال یمت الواجب إال به فهو واجب، فالواجب هو اإلغالق نفسه ال یرتتب عليه حمك hاته ولكنه من qب ما 
فإذا تعذر هذا Bمتناع إال qإلغالق  -وتوجه من تلزمه امجلاعة حلضورها - Bمتناع عن البيع إذا أقميت الصالة 

  وجب، ويكون اإلغالق عالمة فقط عىل امتثال الواجب.



امجلاعة؛ ألنه ال تالزم بني املسألتني، ألن حبث مسأ> اإلغالق ال یصح إيراد اخلالف يف وجوب صالة  فعند وhا
الراحج املؤید qلكتاب والسـنة وجوهبا، وحىت لو سمل بعدم وجوب صالة امجلاعة فإن اإللزام بإغالق احملالت ال یلزم 

  منه اإللزام بصالة امجلاعة، ففي الناس املرأة احلائض والرجل املسافر والاكفر.

ولعامة املسلمني،   e خمالف لفقه الفتوى والنصيحة i ولكتابه ولرسوo وینبغي التنبيه هنا إىل خطأ مهنجي
وذF هو إظهار اخلالف يف وجوب صالة امجلاعة للعامة بقصد توهني األمر يف قلوهبم، إذ أن حبث مثل هذا إمنا 

نعه ذF من نصيحة يكون يف مدو[ت الفقه وجمالس العمل، ولو سـئل فقيه النفس عهنا فإنه إذا مل یعتقد وجوهبا ال مي 
السائل وبيان قول من قال qلوجوب أو الرشطية ونصيحته للخروج من اخلالف بيقني، وجعبا كيف ال یدعوه إىل 
د غريه فهيا من  صنع ذF ما ورد يف Cرك صالة امجلاعة أنه منافق معلوم النفاق، وهذا يف حق Cركها،فكيف qملَُزه=

  عامة املسلمني.

هتور يسأل عن القول بتخليد القاتل يف النار فإن من فقه الفتوى أن يس~ به املفيت مس~ كام لو جاء سائل م 
الوسط، فال ینكر هذا القول إناكرا ظاهرا بل یوري يف إجابته حىت ال یتساهل السائل ويستسهل القتل إذا أمن 

َ [ عقوبة التخليد يف النار، ويكفي يف اجلواب أن یقرأ عليه قوo تعاىل: ا َوَمن ی ُ َخاِ?ً Uمن َ َ̂ ًدا فََجَزآُؤُه  تََعم= ْقُتْل ُمْؤِمنًا م>
ُ عَلَْيِه َولََعنَُه َوأَعَدoَ Uُ عََذاqً َعِظميًا U?لتخليد مروي عن ابن عباس وحسـبك )[119](]ِفهيَا َوغَِضَب اq مث یقول: والقول ،

را ظاهرا، خبالف ما لو اكن عرض األقوال يف تأليف أو حبرب األمة وترجامن القرآن، وال ینكر ما نسب إليه إناك
  درس علمي.

البالغ ذروة ا?رجة هو اhي حيمل الناس عىل الوسط املعهود ف4 یليق   یقول الشاطيب رمحه هللا : "املفيت
فراط وال الرصاط املسـتقمي اhي جاءت به الرشیعة ، فال إ   qمجلهور، فال مييل هبم إىل طرف Bحنالل ، وهذا هو

الراخسني .... وإذا ذهب به مذهب Bحنالل اكن مظنة للميش   تفریط ، وما خرج عن الوسط مذموم عند العلامء
  .)[120](مع الهوى والشهوة "

   



  :)[121](  املطلب الرابع : ش�هبات وردود

  :یثار بعض الش�هبات حول إجراء إغالق احملالت للصالة ومن أبرزها ما یيل

القول ببدعية هذا العمل كام نص أحدمه؛ وهذه السقطة اكفية يف إبطال هذا القول، مفن جترأ عىل   الش�هبة األوىل:
مزنع التبدیع عنده أنه مل ینقل   القول بتبدیع من یقمي الصالة يف الناس مع ما تقدم من أد> مل يرح راحئة العمل، إذ أن

قول كذب   وجه للصالة، فيقال: ت~ شاكة ظاهٌر عنك عارها،وهذاعن السلف أمر الناس بإغالق متاجرمه والت
  وبيان ذF من وجوه:

قد مرت نصوص تدل عىل مرشوعية إغالق احملالت التجاریة وحنوها ألجل إقامة الصالة qإلضافة إىل  أوال:
  جر.ن معل السلف عليه، مما یدل عىل أن هذا القائل سعى إىل هذا القول جبه&.

قول qلتبدیع ال يكون أبدا إال ألمر جاء عىل خالف الوارد عىل وجه التعبد، فكيف يكون اإللزام إن ال Jنيا:
qلصالة بدعة مع عظمي شأهنا يف اإلسالم وأمر هللا الرصحي يف صورة مهنا ويه صالة امجلعة برتك البيع بعد النداء 

يكون o وجه من ^ة خفاء ا?ليل عليه، وأما  إلهيا؛ فلو قال هذا القائل بعدم الوجوب لاكن قوال مردودا لكن قد
  التنصيص عىل بدعيته فاكلتنصيص عىل بدعية ا?عوة إىل هللا أو األمر qملعروف والهنـي عن املنكر.

هذه دعوى مدعهيا یثبهتا ألنه [قل عن األصل فهو اhي حيتاج إىل أد> تثبت دعواه إذ فهيا غایة سوء الظن  Jلثا:
  عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم.qلنيب صىل هللا 

  فإن قلت: كيف ؟

فيقال : كيف یظن مسمل بأن املنافقني فضال عن الصحابة ريض هللا عهنم اكنوا یتبادلون الصفقات حول مسجد 
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وهو یصيل ببعض أحصابه مث ال ینقل وینكر ؟ مع أنه ملا خرج بعضهم وهو قامئ 

  كر علهيم ؟خيطب فهيم أن

قيل : مل ینكر علهيم اخلروج وترك الصالة وإمنا أنكر علهيم تركه قامئا  . ولو قال هذا القائل: هذا يف صالة امجلعة
خيطب، وسامع اخلطبة ليس رشطا يف حصة امجلعة فاإلناكر عىل املشـتغل qلبيع والرشاء عن صالة الفریضة لو اكن 

  .أوىل

ا هبم وأهنم یرتكون الصالة للبيع والرشاء ^رة إذ مه أهون من ذF، وملا مه بل حىت املنافقني ال يسوغ ظن هذ
  : بتحریقهم مل يكونوا يف األسواق وإمنا أخرب عن اختباهئم يف بيوهتم كام سـيأيت يف النيب صىل هللا عليه وسمل 

فقال يف احلدیث املتفق فكيف یظن هذا qلنيب صىل هللا عليه وسمل وقد مه بتحریق املتخلفني يف بيوهتم   رابعا:
عىل حصته : " أثقل الصالة عىل املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر. ولو یعلمون ما فهيام ألتوها ولو حبواً. ولقد 



مهمت أن آمر qلصالة فتقام مث آمر رجًال فيصيل qلناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال 
  .)[122](هتم qلنار"يشهدون الصالة فأحرق علهيم بيو 

صىل -َعِن النUِىب=   t كيف یقال بتبدیع من یأمر الناس qلصالة وقد جاء يف الصحيحني عن أَِىب ُهَرْيَرةَ   خامسا:
َالُة فََال َصَالَة ِإالU الَْمْكُتوبَُة « قَاَل:  - هللا عليه وسمل Uِت الص   ».ِإَذا ُأِقميَ

شـتغال qلنافY إذا أقميت الفریضة لكن جيوز Bشـتغال qلبيع والرشاء أثناء ال جيوز B  :وهل یقول قائل عاقل
  .الصالة

كيف یقال إن إلزام الناس qلتفرغ للصالة بدعة وقد أمجع األمئة عىل عقوبة Cركها، وقال احلنفية حببسه،   سادسا :
وكيف یقتل أو حيبس وهو مل یؤمر هبا، وكيف يرشع ، )[123](وامجلهور بقت&، واختلفوا يف قت& هل یقتل ردة أو حدا

  .أمر األفراد qلصالة مث نبدع آمر املتسوقني وأهل احلوانيت

َا  [ كيف یقال إن إلزام الناس qلتفرغ للصالة بدعة ويه من مأمورات الرشیعة كام يف قوo تعاىل: سابعا: َ. أَهي>
الِة ِمنْ  Uيَن آَمنُوا ِإَذا نُوِدي ِللص ِ Uhَوَذُروا الَْبْيعَ  ا ِ U?ولو قال هذا القائل: إلزام )[124](]یَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا ،

الناس ليس بواجب لرمبا اكن o عذر ! وأما أن یقول عن يشء أذنت فيه الرشیعة بل أمرت به بل جعلته رشط 
صالة أنه بدعة ؟ إن من مش راحئة العمل ال ميكن أن یفوه فوه مبثل متكني ا?و> املسلمة وهو إقامة ا?ين ومعوده ال

  .هذا

كيف ال تأمر الرشیعة qمجلاعة للمتسوقني وآلكي الاكفيار عىل مناضد املقايه وقد أمرت هبا ا&اهدين   Jمنا:
َالَة فَلْ [ وسـيوفهم تقطر ا?م؛ فقال جل وعز: Uَعَك َولَْيْأُخُذوْا َوِإَذا ُكنَت ِفِهيْم فََأقَْمَت لَهُُم الص Uْهنُْم م تَُقْم َطآئَِفٌة م=

ُيَصل>وْا مَ  ُمكْ َولْتَْأِت َطآئَِفٌة ُأْخَرى لَْم یَُصل>وْا فَلْ َيُكونُوْا ِمن َوَرآئِ َعَك َولَْيْأُخُذوْا ِحْذَرُمهْ أَْسِلَحَهتُْم فَِإَذا َجسَُدوْا فَلْ
م   .)[125](]َوأَْسِلَحَهتُ

، فهل یقول عاقل : إلزام )[126](ض األمئة عىل قتال Cريك األذان وهو جمرد اإلعالم بوقت الصالةنص بع عارشا :
   الناس qألذان اhي هو لإلعالم qلصالة مرشوع وأما إلزاpم qلصالة نفسها فبدعة؟

ُع أ[س امتد=م هللا عز وجل فقال عهنم :  حادي عرش :  Uاَرٌة َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر ِرَجاٌل َال تُلْ [ كيف یُبد هِِهيْم ِجتَ
 ِ U?لصالة ألقوا ما بأیدهيم وقاموا )[127](]اq واكنوا رجاًال یبتغون من فضل هللا يشرتون ویبيعون فإذا مسعوا النداء ،

  .إىل املساجد فصلوا

رشح الصدر ألنظمة غربية أو كيف يسوغ اإلناكر عىل من یغلق احملالت ألجل الصالة عىل حني ین   Jين عرش : 
   .رشقية تغلق احملالت بعد الساعة السادسة أو حنوها أو للحداد عىل زعمي وحنوه



إذا اكن النيب ـ صىل هللا عليه وسمل ـ یقول: " إذا أم أحدمك فليخفف، فإن وراءه املریض   الش�هبة الثانية:  
ألجل ذوي احلاجات، فكيف بإطا> أمد الصالة وBسـتعداد ، فأمر بتخفيف الصالة )[128](والضعيف وذا احلاجة"

لها مث جعلها ثقال كبريا عىل عباد هللا قبل الصالة ويف أثناهئا وبعدها، وخاصة حني یطيل بعض أمئة مساجد األسواق 
  .يف الصالة قراءة وركوعا وجسودا

  وجياب عن هذا بأمور:

جعل الصالة ركنا من أراكن اإلسالم وأمر الرجال بأداهئا أن اhي أمر qلتخفيف يف الصالة هو اhي  األول:
  جامعة ومه بتحریق املتخلفني عهنا، فوجب امجلع بني األمرين.

  مل يرخص للناس qلصالة يف بيوهتم من أجل التطویل بل أمر األمئة qلتخفيف.  e أن النيب  الثاين:

صة يف األسواق ألهنا مظنة حضور أرqب أن یقال بتأكيد ختفيف الصالة يف مساجد امجلاعات خا  الثالث:
  احلاجات، وليس احلل يف اإلعراض عن الصالة qللكية.

    

  القول بأن يف إغالق احملالت أثناء الصالة قطعا لألرزاق أو إضعافا للقوة Bقتصادیة. الش�هبة الثالثة:

  وجياب عن هذا من وجوه:  

الم ال ینظر إلهيا مبثل هذا املنظار، ولو غلبت مصلحة أن یقال: هذا مبدأ مادي حمض واألمور يف اإلس األول:
  املال أو النفس ملا رشع اجلهاد والتضحية qلنفس واملال يف سبيل هللا تعاىل.

وإذا اكن يف رأیك أن إلزام الناس بإغالق متاجرمه فيه تفویت ملصاحلهم وضياع ألمواهلم فنُسائ~: هل علمت أن 
َ اْشَرتَى ِمَن الُْمْؤِمِنَني    [ ا برقاهبم ودماهئم وأمواهلم يف سبيل هللا فقال :الرشیعة قد تلزم أهلها بأن یضحو  U?ا Uِإن

ِ فَيَْقُتلُوَن َویُْقتَلُونَ  U?َة یُقَاِتلُوَن ِيف َسِبيِل اUلَهُُم اجلَن U[129](]أَنُفَسهُْم َوأَْمَوالَهُم ِبَأن(.  

رزاق واملاكسب يف السعودیة "مع إغالق احملالت أثناء الصالة " أكرث خالف ذF فإن األ الواقع أن  الثاين:
  وأقوى من غريها من ا?ول اليت ال تغلق فهيا احملالت أثناء الصالة.

َوْأُمْر أَْهَ~َ    [ أن الرشع يكذب ذF فقد جاء يف سـياق األمر qلصالة ضامن الرزق كام يف قوo تعاىل:  الثالث:
الِة َواْصَطِربْ  UلصqِْقَوىUُن نَْرُزُقَك َوالَْعاِقبَُة ِللت ْ Uِرْزقًا حن َFُ[130](] عَلَْهيَا ال نَْسَأ(.  



لو سمل بوجود ذF فإن رعایة حفظ ا?ين أوىل qلتقدمي من حفظ النفس فضال عن املال،فإن الرضر   الرابع:
  ل.ا?یين املرتتب عىل إهامل الصالة أشد من الرضر Bقتصادي احملمت

  أن الصالة ال تسـتغرق سوى دقائق معدودة ال تصل qلتجارة إىل ما یتومه من اخلسارة.  اخلامس:

أن الناس یغلقون طوعا أو كرها كام يف بعض الب(ان واألوقات ألجل الراحة والنوم والطعام؛ فاإلغالق   السادس:
  ألجل الصالة أوىل.

خاصة يف بالد احلرمني حرسها هللا فمل ا?عوة إىل إبقاء  أن الناس وقت الصالة ینجفلون إىل املساجد  السابع:
  حمالهتم مفتوحة ويف بقاهئا كذF ز.دة رضر يف تاكليف الكهرqء والعامل.

    

Bحتجاج qلرضورة ملثل الصيدليات وحمطات الوقود وأن إغالقها للصالة قد یتسبب حلاالت   الش�هبة الرابعة:
  طارئة qلرضر أو الوفاة.

  ذ) من وجوه:وجياب عن 

  أن هذه احلاالت الرضوریة [درة الوجود والنادر ال حمك o. أوال:

  عىل التناوب. ◌ٍ أن املسـتوصفات واملستشفيات ال تتوقف الطوارئ فهيا ألجل الصالة بل العمل جار Jنيا:

ومن یتق هللا [ ج فقال:أن يف رعایة الصالة إذاكء لروح التقوى يف قلوب املؤمنني وقد وعد هللا املتقني qلفر  Jلثا:
  .)[131]( ]جيعل o من أمره يرسا

  أن الصالة ال تسـتغرق سوى دقائق معدودة یندر أن ترد خالل وقهتا الرضورة.  رابعا:

  أن ذF مما ميكن Bحتياط o يف مسأ> الوقود قبل دخول وقت الصالة.  خامسا:

طامع واملتاجر أو مرضا عىل أبواب املستشفيات نظرا الشـتغال مل ير الناس من ميوت جوعاً عىل أبواب امل   سادسا:
  أرqهبا qلصالة مما یدل عىل أن هذه الشـهبة متومهة.

    



أن يف ذF تضييقا للواجب املوسع حيث أن وقت الصالة أوسع من الوقت اhي جيرب الناس فيه   الش�هبة اخلامسة:
  ن يف شوال.إىل إغالق حمالهتم كام لو أجرب خشص عىل قضاء رمضا

  وجياب عن ذ) بأمور:

  یعود إىل ما ذكر غري مرة أن اإللزام إمنا هو إغالق احملالت ال أداء الصالة؛ ألن يف الناس من ال تلزمه. األول:

الشك أن هللا تعاىل فرض هذه الصلوات امخلس يف أوقات موسعة؛ رمحًة منه وتيسريا عىل عباده؛ ولكن ال   الثاين:
  ألمرين: یصح Bعرتاض هبذا

أن إلزام أهل احلسـبة للتجار qإلمساك عن البيع يف أول وقت الصالة، ليس املقصود منه اإللزام  األمر األول:
  qلصالة يف أول الوقت، وإمنا اإللزام qمجلاعة، فوقع اإللزام يف أول الوقت تبعا ال قصدا.

ومصادمته، فهل یقول قائل: إن أن هذا القول یطرد يف Bعرتاض عىل النص النبوي  األمر الثاين:
oقو e  "[132](لألمعى: " َهْل تَْسَمُع الن=َداَء؟ قَاَل: نََعْم قَاَل: فََأِجْب(. " :oأَنَْطِلَق إَىل قَْوٍم َال يَْشهَُدوَن  أو قو Uُمث

ْم qِلنUارِ  ْم بُُيوَهتُ َق عَلَْهيِ َالَة: فَُأَحر= Uجب للتشدید وتضييق للموسع، ال شك أن الزتام هذا موجب إنه مو  ،)[133](" الص
.iq لفسق والعياذ  

ولهذا نقول: إن توسعة الوقت فهيا رخصة ملن ال تلزمه امجلاعة، ومن اكن معذورا يف التخلف عهنا، كام أهنا رخصة 
امجلاعة يف التخلف للجامعة نفسها يف أن تصيل يف أي الوقت شاءت، لكن ليس يف توسعة الوقت رخصة ملن تلزمه 

  عن امجلاعة، وهللا أعمل.

ظاهرة  وأما القول بإلزام الناس بقضاء رمضان يف شوال فال قائل به، وفرق بني الصالة والصيام، فالصالة شعرية
  والصوم معل بدين قليب ال يكون إال i وهو أعمل به.

   

م بقول فقهـي وال یصح اإللزام يف مسائل أن يف اإللزام بإغالق احملالت وقت الصالة إلزا  الش�هبة السادسة:
  Bجهتاد:

  وجياب عن هذا بأمور:

أنه عىل القول بوجوب صالة امجلاعة فإن هذا الوجوب یتقوى بأمر والة أمر املسلمني اhين أمر هللا  األول:
يَن آَمنُوْا َ.    [ بطاعهتم يف املباح فكيف بطاعهتم ف4 هو قربة بل ركن من أراكن اإلسالم كام قال تعاىل: ِ Uhَا ا أَهي>

ُسوَل َوُأْوِيل اَألْمِر ِمنُمكْ  Uِطيُعوْا الر َ َوأَ U?ِطيُعوْا ا   )[134]( ]أَ



ال شك يف أن اخلالف قد وقع يف حمك صالة امجلاعة، وقد قرر كثري من العلامء _رمحهم هللا_ أن ال إناكر   الثاين:
ري قادح ف4 تقوم به هيئة األمر qملعروف والهنـي عن املنكر من اإللزام يف مسائل Bجهتاد، لكن هذا Bعرتاض غ

  بإغالق املتاجر يف أوقات الصلوات، وذF ألمور:

  أن اإللزام ليس بصالة امجلاعة وإمنا بإغالق احملالت ألجل صالة امجلاعة وبيهنام فارق ظاهر.  أولها:

الف يف مسائل Bجهتاد هنا؛ ألنه ال ماكن لالجهتاد مع حمك احلامك، ال ماكن إليراد قاعدة : ال إناكر عىل اJ 4نهيا:
  والفتوى املقررة يف الب( واليت معل احلامك علهيا يه القول بوجوب صالة امجلاعة، فالتوقف ألجلها إذا واجب.

قاصد الرشعية؛ أن اإللزام qلتوقف عن البيع يف وقت الصالة هو نظام سـنUه ويل األمر، وفيه حتقيق للم Jلهثا:
فاكن الزتامه واتباعه واجبا؛ لإلجامع عىل وجوب السمع والطاعة يف غري معصية هللا، إجامعاً مستندا إىل النصوص 

ُسوَل َوُأْوِيل اَألْمِر    [الكثرية الواردة هبذا املعىن، كقوo تعاىل: Uَوأَِطيُعوْا الر َ U?يَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ا ِ Uhَا ا َ. أَهي>
، وغريها من النصوص املتقدمة، وإذا اكن اإلمام إذا أمر مبندوب أو مباح وجب فكيف مبا رحج )[135]( ]ِمنُمكْ 

  وجوبه.

وهل ميكن القول بأن أوامر والة األمر ال جتب إال إن اكنت واجبة بأصل الرشع، فأين جند يف الرشع وجوب 
  أنظمة املرور والب(.ت والتعلمي وحنوها ؟

    

دعوى أنU إغالق احملالت أثناء الصالة یؤدي إىل التجمهر خارج املسجد وعدم أداء الصالة أو  لش�هبة السابعة:ا
.Fازدحام الطرقات أو الهتور يف القيادة والرسقات أو حنو ذ  

  وجياب عن هذا بأمور:

اعة ولكن تدرأ بإجراء أن التجمهر ا&رد ليس فيه مفسدة، ولو وجدت فدفعها ال يكون مبنع صالة امجل األول:
  احتياطي آخر.

  أن التجمهر يكون غالبا ممن ال تلزpم صالة امجلاعة اكحلُيِض وغري املسلمني.  الثاين:

  أن عىل والة األمر منع هذا التجمهر خاصة من الرجال درءا ملفسدة عدم املباالة qلصالة.  الثالث:

یقيض مبنع اإلغالق للصالة، بل الواجب منع الرسقة ال منع اح�ل وقوع الرسقة بسبب اإلغالق للصالة ال   الرابع:
  التوقف للصالة، كام أن اح�ل الرسقة أثناء اإلغالق للنوم والراحة ال یقيض حبرمان الناس من النوم.



: " ال صالة B eسـتدالل بعدم وجوب امجلاعة حال اشـتغال القلب بطعام وحنوه كام يف قوo  الش�هبة الثامنة:
  .)[136](لطعام"حبرضة ا

  وهذا اس�تدالل /طل من وجوه:

  أن الرخصة ملشـهتـي الطعام إمنا هو ألجل مصلحة الصالة حىت ال یصيل وقلبه مشـتغل qلطعام. األول:

أن هذه الرخصة خاصة للفرد ال ميكن أن تكون عامة الرتباطها بشدة تعلق القلب qلطعام، وهذا یندر أن   الثاين:
كبري كأهل السوق ألجل جتارهتم، كيف وفهيم من خياف هللا تعاىل ویبادر بنفسه للصالة حىت ولو  جيمتع عليه مجع
  مسح q oلبقاء.

أن الرخصة ألجل تعلق القلب qلطعام [در خبالف تعلق القلب q?نيا فهو الغالب، ولو روعي لرتكت   الثالث:
  الصالة qللكية.

  متع :دعوى اعرتاض أكرث ا&   الش�هبة التاسعة:

دعوى بال عنان، فا&متع حمافظ وأغلبه یؤید إغالق احملالت أثناء الصالة، ولو افرتضنا اعرتاض أكرثمه   وهذه
ْكَرثَ َمن ِيف اَألْرِض یُِضل>وَك َعن َسِبيِل  [فالقضا. الرشعية ال ختضع آلراء الناس وأهواهئم فاi تعاىل یقول: َوِإن تُِطْع أَ

 ِ U?[ ، ویقول)137][( ] ا   Uَماَواُت َواَألْرُض َوَمن ِفِهين Uَبَع الَْحق> أَْهَواءُمهْ لََفَسَدِت السU   .)[138](] َولَِو ات

   

لك ما ذكر من مفاسد جراء إغالق احملالت فهـي إما مفاسد متومهة، وإما مفاسد قليY واقعة لكن  : فإن وختاما
، وإما مفاسد ميكن تداركها قبل أو بعد الصالة، وما اكن يف مرتبة الرضور.ت تقدمي مصلحة ا?ين أوىل من اعتبارها

يرخص فيه رخصة خاصة ال عامة، وهذا حاصل حبمد هللا كام يف املستشفيات وحنوها، أما جعل الرضر qإلغالق 
إىل هو األصل فهو من قلب احلقائق، بل الرضر حاصل qالشـتغال يف احملالت وقت الصالة وترك اhهاب 

ِإن ُكنُمتْ    َذِلُمكْ َخْريٌ لَُمكْ  [ املساجد، وقد قال هللا تعاىل يف حق من أعرض عن البيع وأقبل عىل ذكر هللا :
َواّ?ُ يَْرُزُق َمن يََشاُء  [ ، وقال بعد وصف الرجال اhين ال تلههيم التجارة والبيع عن ذكر هللا : :  )[139](]تَْعلَُمون

، ويف هذا دليل عىل أن إغالق احملالت ألداء الصالة يف املساجد سبب يف ز.دة األرزاق ال )[140](]ٍب ِبغَْريِ ِحَسا
َوَمن یَْفَعْل َذFَِ  [ نقصها، وقد أكد سـبحانه هذا املعىن يف قوo فمين تلههيم جتارهتم وبيعهم عن الصالة يف املسجد: :

ونَ    .)[141](]فَُأْولَئَِك ُمهُ الَْخاِرسُ

وقد جعل هللا لنا يف الهنار سـبحا طویال فلنئ توقفنا دقائق للصالة hكره وشكره فإنه أقل واجب من واجبات 
  العبودیة o سـبحانه وتعاىل علينا.



  خامتة: النتاجئ والتوصيات:

  ويف ختام هذه الورقة ميكن تسجيل النتاجئ والتوصيات اآلتية:

    

  النتاجئ :

  يف اإلسالم عظمي، ويه أعظم أراكنه بعد الشهادتني.الصالة شأهنا      -١

  الصحيح اhي یدل عليه ا?ليل وجوب صالة امجلاعة عىل اhكر املقمي القادر.     -٢

  إغالق احملالت التجاریة أثناء الصالة املفروضة دل عليه الكتاب والسـنة ومعل األمة.     -٣

ول بعدم وجوب صالة امجلاعة، حفىت عىل القول بعدم وجوهبا یلزم ال تالزم بني اإللزام بإغالق احملالت والق     -٤
  اإلغالق بإجياب ويل األمر.

اإللزام qإلغالق ال یعين إلزام الناس qلصالة يف امجلاعة ومل ینص عليه النظام وإمنا نص عىل اإللزام qإلغالق      -٥
راعاة للحائض واملسافر والاكفر ممن ال جتوز مهنم رعایة لشأن الصالة مع حث الناس عىل احملافظة علهيا، ويف ذF م

  الصالة أو ال جتب يف حقهم صالة امجلاعة.

  طاعة والة األمور جتب يف أمرمه qملباح فكيف بأمرمه qملرشوع ب& الواجب.     -٦

لرخصة لك ما یذكر من مفاسد بسبب إغالق احملالت للصالة املفروضة متومهة أو يسرية أو رضوریة توجب ا     -٧
  بقدرها.



  التوصيات:

  یويص الباحث مبا یيل:

  وجوب العنایة بأمر الصالة ولك ما من شأنه أن یعني يف إقامهتا من معوم املسلمني.     -١

٢-     .Fیتأكد عىل والة األمور خاصة العنایة بشأن الصالة أعظم من غريها، ومقتىض واليهتم حيمت علهيم ذ  

  ملادیة واملعنویة اليت قد حتول بني الناس وبني احملافظة عىل صالهتم وحسن تديهنم.ینبغي إزا> العوائق ا     -٣

نظام الب(.ت للك سوق عام یقام أن یقام معه مسجد متاكمل اخلدمات يف وسطه   أن يشرتط یويص الباحث     -٤
  وحميطه.

  یويص البحث بتقليل املدة بني األذان والصالة يف مساجد األسواق.     -٥

٦-     oأن يراعي أمئة مساجد األسواق حاجة الناس فيخففوا علهيم يف الصالة الزتاما لقو e   إذا أم أحدمك " :
  .فليخفف، فإن وراءه املریض والضعيف وذا احلاجة"

  ینبغي أن هييأ يف لك مسجد سوق مصىل الئق qلنساء متوافر اخلدمات.     -٧

  بهتيئة مسرتاح للِحيUِض واألطفال يسـتوعهبم أثناء أداء الناس لصالهتم. ینبغي إلزام األسواق وا&معات التجاریة     -٨

  ینبغي وضع مصلUيات داخلية يف املتاجر الكربى اليت یتعذر اخلروج مهنا أو يكون املسجد بعيدا عهنا.     -٩

تاء مما یويص البحث بمتدید الوقت بني املغرب والعشاء إىل ساعتني يف الصيف وثالث ساعات يف الشـ     -١٠
  ميكن الناس من قضاء حواجئهم بني الصالتني وینقلبون بعدها إىل مساكهنم.
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هـ،رشح منهتـى اإلرادات ١٤١٣بريوت لبنان  –ط دار الكتب العلمية  ٢/٢٠٦، اإلنصاف ٢/٣٢٦، النجم الوهاج ٢/٦٧٩، احلاوي  ٤/١٢٢احملىل    - )[28](
١/٥٣٤.  

اعٍَة تَزِیُد عََىل َصَالِتِه ِىف بَيِْتِه َوَصَالِتِه ِىف ُسوِقهِ « كام يف حدیث :    - )[29]( ُجِل ِىف َمجَ Uيَن َدَرَجًة" متفق عليه : رواه البخاري ح  َصَالُة الر ، ومسمل  ٦٤٧ِبْضًعا َوِعْرشِ
  .t عن أيب هريرة ١٥٣٨ح 

  وحسـنه األلباين يف تعليقه عىل السنن.. ١/١٥١رواه أبو داود ، qب يف فضل صالة امجلاعة    - )[30](

  .٢٣٩٩حدیث رمق:  ١٥٩ص   /٦رواه ابن حبان يف حصيحه ج    - )[31](

  .١٠٢النساء    - )[32](

  .٢٣/٢٢٧مجموع فتاوى ابن تميية    - )[33](

  .٢/٦٧٩احلاوي    - )[34](

  .١٥١٣، ومسمل ح  ٦٤٤متفق عليه من حدیث أيب هريرة : رواه البخاري ح    - )[35](

  .٢/٣٢٦، النجم الوهاج ٤/١٩٢، ا&موع ٢/٦٨١احلاوي    - )[36](

  .٢٣/٢٢٩مجموع فتاوى ابن تميية    - )[37](

  .٦٥٧جاءت يف روایة للبخاري ح    - )[38](

  .t من حدیث ابن مسعود ١٥١٧رواه مسمل ح    - )[39](

  .١/٢١٥رواه أبو داود    - )[40](



  .٢٣/٢٢٩مجموع فتاوى ابن تميية    - )[41](

  .١٥٢٠حصيح مسمل ح    - )[42](

  .١٥١٨حصيح مسمل    - )[43](

  .٣/٢٠٥، مغين احملتاج ٤/١٩٠ا&موع    - )[44](

  ٢/٥٩٠، وانظر مواهب اجلليل ٩امجلعة    - )[45](

  .٢٩٩٦رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، qب ُيْكتَُب ِللُْمَساِفِر ِمثُْل َما َاكَن یَْعَمُل ِيف اِإلقَاَمِة ح    - )[46](

  .٢/٣٣٧ابن ماجة واإلرواء ،وحصحه األلباين يف حصيح٥/٤١٥، وحصيح ابن حبان ١٥٥٥، وا?ارقطين ح  ٧٩٣رواه ابن ماجه ح    - )[47](

:  ٢/٧٧من طریق سل4ن بن داود ال4يم وهو ضعيف جدا ، قال ابن جحر يف تلخيص احلبري   ٨٩٨، واحلامك يف مسـتدركه ح ١٥٥٣رواه ا?ارقطين ح    - )[48](
  .٣/٥٧ هللا عهنام موقوفا ، وهو عند البهيقي يف سننه عن عيل وعن أيب هريرة ريض١/٣٣٢ضعيف ليس o إسـناد 0بت.السلسY الضعيفة

  .٩٠٠، ومسمل ح٧٥٦متفق عليه من حدیث أيب هريرة :رواه البخاري ح    - )[49](

  .١٢٤٠٦ح   t رواه أمحد يف مسـند أنس   - )[50](

  .٢٣/٢٤١مجموع فتاوى ابن تميية    - )[51](

  .٢٣/٢٤١مجموع فتاوى ابن تميية    - )[52](

  .t ث معران بن احلصنيمن حدی ١١١٥رواه البخاري ح    - )[53](

  .٢٣/٢٤١مجموع فتاوى ابن تميية    - )[54](

  .٩امجلعة    - )[55](

  .٣٠النور    - )[56](

  .١١التوبة    - )[57](

  .١١التوبة    - )[58](

  .٤١احلج    - )[59](

  .٨/١٠٠تفسري ابن كثري    - )[60](

  .٤٠احلج    - )[61](

  .١١٤البقرة    - )[62](

  .٣٧النور   - )[63](



  .١٠٢سورة النساء   - )[64](

  .٩املنافقون    - )[65](

  .٩املنافقون    - )[66](

  .١٢٨تعظمي قدر الصالة للمروزي    - )[67](

  .٢٢/٦٧٠تفسري سورة املنافقون    - )[68](

  .٩امجلعة    - )[69](

  .٦/٦٨تفسري ابن كثري    - )[70](

  .١/٢٦٨، وانظر رشح الزركيش ٤/٢٣٤اإلنصاف    - )[71](

  .١٦٧٨، ومسمل ح ٦٦٣متفق عليه : رواه البخاري ح    - )[72](

، أبواب الصالة، qَُب َما َجاَء ِيف ١/٢٩٥، ورواه الرتمذي وقال: حسن حصيح. سنن الرتمذي  ١/٢٢٥، سنن أيب داود ٣/٦٧  حصيح ابن خزمية    - )[73](
ُجِل یَُصيل= َوْحَدُه ُمثU یُْدِرُك اجلََماعََة . Uالر  

  .١٤٩٧ح مسمل ح حصي   - )[74](

بد هللا بن عبد هللا بن طهفة الغفاري. o وألبيه حصبة. وهو من أحصاب الصفة، قد اختلف فيه العلامء اختالفاً كثرياً فقيل طهفة وقيل طخفة وقيل ع   - )[75](
  .٣/٥٤٤، اإلصابة ٢/١٢٨طخفة أو طهفة عن أبيه، قال ابن األثري :حدیثه مضطرب جداً. أسد الغابة 

  .٣/٢٤٣، ورواه املقديس يف األحادیث ا4تارة وهو ال يروي إال الصحيح ٢٣٦١٦مسـند اإلمام أمحد ح   - )[76](

  .١/١٩١  حصيح ابن خزمية    - )[77](

  قد قال هذا أحدمه يف مقا> o نرشت يف موقع العربية عىل الشـبكة العاملية.   - )[78](

  ل شعيب األرنؤوط : حدیث حصيح وهذا إسـناد حسن.، وقا٤/١١٤ ١٧٠٧٠رواه أمحد يف مسـنده ح   - )[79](

  .١٥٢٠حصيح مسمل ح    - )[80](

  .٣٧سورة النور    - )[81](

  .٤/٣٦٧، شعب اإلميان ٨٩٨١ح  ٨/١٤٩. واحلدیث عند الطرباين يف الكبري ٣٧النور:    - )[82](

  .٦/٦٨) ، تفسري ابن كثري ١٨/١١٣تفسري الطربي (   - )[83](

  .٦/٦٨كثري  تفسري ابن   - )[84](

  .٦/٦٩تفسري ابن كثري    - )[85](

  .٣٧سورة النور:    - )[86](



  املصدر السابق.   - )[87](

  .٦/٦٩تفسري ابن كثري    - )[88](

  .٦/٦٨تفسري ابن كثري    - )[89](

  .٣٧سورة النور:    - )[90](

  ور،من سورة الن ٣٧تفسري الطربي وابن كثري وا?ر املنثور يف تفسري آیة    - )[91](

  .٣٧سورة النور   - )[92](

  .٣٥سورة النور   - )[93](

  تفسري سورة النور وقال : هذا حدیث حصيح اإلسـناد و مل خيرجاه، وقال اhهيب يف التلخيص : حصيح . ٢/٤٣٢املسـتدرك    - )[94](

  .٣٧سورة النور   - )[95](

.: qب الت=َجاَرِة  ٨حصيح البخاري، كتاب البيوع، الباب    - )[96](   ِيف الَْرب=

  .٤/٣٦٨، شعب اإلميان١٢٩تعظمي قدر الصالة للمروزي    - )[97](

  .١٤/٥٨٦مصنف ابن أيب شيبة    - )[98](

  .١/٧٥املعجم الكبري    - )[99](

  .٣٧سورة النور:    - )[100](

  وغريهام.٦/٦٩، وابن كثري ١٧/٣٢١يف سورة النور البن جرير الطربي  ٣٧، تفسري آیة ١٢٨تعظمي قدر الصالة للمروزي    - )[101](

  .٥٩سورة مرمي:     - )[102](

    ). ٢/٤٣٧قوت القلوب (   - )[103](

  ).٢/٨٥إحياء علوم ا?ين (   - )[104](

  ).٢٣/٤١١مجموع الفتاوى (   - )[105](

  .٣٤٩الطرق احلمكية    - )[106](

  .٢٢٢نصاب Bحتساب    - )[107](

  .١٥احلسـبة    - )[108](

  .٣٤٩حلمكية الطرق ا   - )[109](

  .٩٠سورة النحل    - )[110](



  وحصحه األلباين.٤٩٨٧رواه أبو داود ح    - )[111](

  .٤٦سورة فصلت    - )[112](

  .٥٩سورة النساء    - )[113](

   ) .٣٤٢٧) ، ومسمل ح (٦٥٣٢عليه: البخاري ح ( متفق   - )[114](

  صني األمحسـية .) عن أم احل١٧٠٦) ؛ والرتمذي ح (١٨٣٨أخرجه: مسمل ح (   - )[115](

       ) .٣٤٢٣) ، ومسمل ح (٦٦١١أخرجه : البخاري ح (   - )[116](

            ) .٥٩سورة: النساء:آیة (   - )[117](

        ) .٦٥٢٩أخرجه البخاري ح (   - )[118](

            ) .٥٩سورة: النساء:آیة (   - )[119](

  .٤/٢٥٨املوافقات    - )[120](

  . http://www.saqifa.net/vb/showthread.php?t=38015 ابط :انظر هذا الر     - )[121](

  .١٥١٣، ومسمل ح  ٦٤٤متفق عليه من حدیث أيب هريرة : رواه البخاري ح    - )[122](

  .٣/٣٥١، املغين ٢/١٤٦، روضة الطالبني ١/٤٧٦، البيان والتحصيل ١/٢١٨مجمع األهنر    - )[123](

  ٩سورة امجلعة    - )[124](

  .١٠٢سورة النساء   - )[125](

  . ٤/٢٨٦،فتح العزيز للرافعي ١/٢٨٩، اإلنصاف ٢/٤١البحر الرائق رشح كزن ا?قائق    - )[126](

  .٣٧سورة النور   - )[127](

  .١٠٧٤، ومسمل ح  ٧٠٣ي ح متفق عليه، من حدیث أيب هريرة: رواه البخار    - )[128](

  .١١١سورة التوبة    - )[129](

  .١٣٢سورة طه    - )[130](

  .٤سورة الطالق    - )[131](

  .١٥١٨حصيح مسمل ح    - )[132](

  .١٥١٣، ومسمل ح  ٦٤٤متفق عليه من حدیث أيب هريرة : رواه البخاري ح    - )[133](

  .٥٩سورة النساء    - )[134](

http://www.saqifa.net/vb/showthread.php?t=38015


  .٥٩ سورة النساء   - )[135](

  .١٢٧٤رواه مسمل ح    - )[136](

  .١١٦سورة األنعام    -  )[137](

  .٧١سورة املؤمنون    - )[138](

  .٩سورة امجلعة    - )[139](

  .٣٨سورة النور    - )[140](

  .٩سورة املنافقون    - )[141](

   

   



  ثبت املراجع :

      طبعة املكتب اإلساليم     رص ا?ين األلباينللعالمة محمد [    إرواء الغليل يف خترجي أحادیث منار السبيل     -١
  هـ.١٤٠٥الطبعة الثانية  -

  بريوت. –النارش : دار املعرفة  - ملؤلف : محمد بن محمد الغزايل أبو حامد -إحياء علوم ا?ين        -٢

ملقديس املشهور qلضياء تأليف :احلافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبيل ا -األحادیث ا4تارة      -٣
  هـ.١٤١٠مكة املكرمة. -ط مكتبة الهنضة احلدیثة -ت: عبد امل~ بن عبد هللا بن دهيش.  - املقديس 

النارش : دار اجليل  - املؤلف : أمحد بن عيل بن جحر أبو الفضل العسقالين الشافعي  - اإلصابة يف متيزي الصحابة      -٤
  يق : عيل محمد البجاوي.حق  ١٤١٢الطبعة األوىل ،  - بريوت  –

املؤلف : عالء ا?ين أبو احلسن  - اإلنصاف يف معرفة الراحج من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل      -٥
-النارش : دار إحياء الرتاث العريب بريوت ــ لبنان - هـ) ٨٨٥عيل بن سل4ن املرداوي ا?مشقي الصاحلي (املتوىف : 

  هـ .١٤١٩الطبعة : الطبعة األوىل 

املؤلف : زين ا?ين بن إبراهمي بن جنمي ، املعروف qبن جنمي املرصي (املتوىف :  -البحر الرائق رشح كزن ا?قائق     -٦
  ماكن النرش : بريوت. -النارش : دار املعرفة - هـ)٩٧٠

د بن أمحد بن رشد املؤلف : أبو الوليد محم -البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املسـتخرجة      -٧
 -لبنان  –النارش : دار الغرب اإلساليم، بريوت  -حققه : د محمد جحي وآخرون  -هـ) ٤٥٠القرطيب (املتوىف : 
  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة : الثانية ، 

 -ة املدینة املنور - أمحد بن عيل بن جحر أبو الفضل العسقالين  -تلخيص احلبري يف أحادیث الرافعي الكبري     -٨
  حتقيق/ السـيد عبدهللا هامش ال4ين املدين. -١٩٦٤ - ١٣٨٤

احملقق : د.  - ] ٢٩٤ -  ٢٠٢املؤلف : محمد بن نرص بن احلجاج املروزي أبو عبد هللا [ -تعظمي قدر الصالة      -٩
  هـ.١٤٠٦الطبعة : األوىل ،  - املدینة املنورة  - النارش : مكتبة ا?ار  -عبد الرمحن عبد اجلبار الفریوايئ 

 ٧٧٤- ٧٠٠املؤلف : أبو الفداء إسامعيل بن معر بن كثري القريش ا?مشقي [  - تفسري القرآن العظمي                 -١٠
  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة : الثانية  - النارش : دار طيبة للنرش والتوزیع  -احملقق : سايم بن محمد سالمة  - هـ ] 

 - ) ٣١٠ -  ٢٢٤املؤلف : أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ( - فسري القرآن للطربي جامع البيان يف ت                 -١١
  احملقق : مكتب التحقيق بدار جهر.النارش : دار جهر.



  هـ.١٤٢٨لبنان  –بريوت  –ط دار املعرفة  ٢/٣٤٠حاشـية ابن عابدين                 -١٢

  دار النرش : دار الفكر ـ بريوت. -المة أبو احلسن املاوردى املؤلف : الع - احلاوى الكبري للاموردى                 -١٣

املؤلف : تقي ا?ين أبو العباس أمحد بن عبد احللمي بن تميية احلراين (املتوىف :  - احلسـبة البن تميية                 -١٤
  هـ).٧٢٨

هـ) ٦٧٦ن حيىي بن رشف النووي (املتوىف : املؤلف : أبو زكر. حميي ا?ي - روضة الطالبني ومعدة املفتني                 -١٥
  ماكن النرش : بريوت.- ١٤٠٥سـنة النرش :  -النارش : املكتب اإلساليم  -

املؤلف : محمد [رص ا?ين بن احلاج نوح  -سلسY األحادیث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السـ` يف األمة                 -١٦
  م. ١٩٩٢هـ /  ١٤١٢ - الطبعة : األوىل  -الب( : الر.ض  - دار النرش : دار املعارف  -األلباين 

حتقيق : محمد حميي  -   دار الفكر -سل4ن بن األشعث أبو داود السجسـتاين األزدي  -سنن أيب داود                 -١٧
  ا?ين عبد امحليد.

 -كتب حواشـيه : محمود خليل  - القزویين  املؤلف : ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزید -سنن ابن ماجه                 -١٨
  النارش : مكتبة أيب املعاطي.

النارش : دار إحياء -املؤلف : محمد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السلمي  -سنن الرتمذي اجلامع الصحيح                 -١٩
  حتقيق : أمحد محمد شاكر وآخرون. -بريوت –الرتاث العريب 

 -بريوت  -دار املعرفة  - دار النرش  - عيل بن معر أبو احلسن ا?ارقطين البغدادي - ارقطينسنن ا?                -٢٠
  حتقيق/ السـيد عبد هللا هامش مياين املدين. -١٩٦٦ - ١٣٨٦

النارش :  -املؤلف : أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البهيقي  - السنن الكربى ويف ذی& اجلوهر النقي                 -٢١
  هـ. ١٣٤٤الطبعة : الطبعة : األوىل ـ  - دائرة املعارف النظامية الاكئنة يف الهند بب(ة حيدر آqد جملس 

املؤلف : مشس ا?ين أيب عبد هللا محمد بن عبد هللا الزركيش - رشح الزركيش عىل خمترص اخلريق                 -٢٢
سـنة  - النارش : دار الكتب العلمية  - ل إبراهمي حتقيق قدم o ووضع حواشـيه: عبد املنعم خلي - املرصي احلنبيل 

  ماكن النرش : لبنان/ بريوت- م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣النرش : 

  رشح منهتـى اإلرادات للشـيخ منصور بن یونس الهبويت ت/ عبد هللا الرتيك ط / مؤسسة الرسا>.                -٢٣

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البهيقي املؤلف : أمحد بن احلسني بن  -شعب اإلميان                 -٢٤ عيل بن موىس اخلُْرسَ
حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه : ا?كتور عبد العيل عبد امحليد حامد أرشف عىل  -هـ) ٤٥٨(املتوىف : 



النارش : مكتبة الرشد  - الهند  –حتقيقه وخترجي أحادیثه : خمتار أمحد الندوي ، صاحب ا?ار السلفية ببومباي 
  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الطبعة : األوىل ،  -  والتوزیع qلر.ض qلتعاون مع ا?ار السلفية ببومباي qلهند للنرش

حصيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان= املؤلف : محمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، المتميي،                 -٢٥
سـيت (املتوىف :  ترتيب : عيل بن بلبان بن عبد هللا، عالء ا?ين الفاريس،  -هـ) ٣٥٤أبو حامت، ا?اريم، البُ

  النارش : مؤسسة الرسا>. -هـ) ٧٣٩املنعوت qألمري(املتوىف : 

ط املكتب -املؤلف : محمد بن إحساق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري  -حصيح ابن خزمية                 -٢٦
  قيق : د. محمد مصطفى األعظمي.حت  -١٩٧٠ – ١٣٩٠بريوت ،  - اإلساليم 

ط دار ابن كثري ، ال4مة  –حصيح البخاري ( اجلامع الصحيح ) حملمد بن إسامعيل أبو عبدهللا البخاري                -٢٧
  ت / د. مصطفى دیب البغا. -الطبعة :: الثالثة - ١٩٨٧ – ١٤٠٧ -بريوت –

  الر.ض. –النارش : مكتبة املعارف  - محمد [رص ا?ين األلباين  املؤلف : -حصيح الرتغيب والرتهيب                 -٢٨

 –طبعة مكتبة املعارف          للعالمة محمد [رص ا?ين األلباين           حصيح سنن أيب داود                -٢٩
  هـ.١٤١٩الطبعة األوىل         الر.ض

النارش : مؤسسة غراس  -هـ) ١٤٢٠?ين األلباين (املتوىف : املؤلف : محمد [رص ا - حصيح أيب داود                 -٣٠
  م. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة : األوىل ،  -للنرش والتوزیع ، الكویت 

 –بريوت  -  دار اخلري - أبو زكر. حيىي بن رشف بن مري النووي -حصيح مسمل برشح النووي                -٣١
  عيل عبد امحليد أبو اخلري. إعداد / -الطبعة الثالثة -الطبعة  -هـ١٤١٦

املؤلف : محمد بن أيب بكر بن أیوب بن سعد مشس ا?ين ابن قمي  - الطرق احلمكية يف السـياسة الرشعية                 -٣٢
  حتقيق : د. محمد مجيل غازي. -القاهرة  –هـ). مطبعة املدين ٧٥١اجلوزیة (املتوىف : 

املؤلف : اإلمام أيب القامس عبد الكرمي بن محمد  - فتح العزيز رشح الوجزي ٤/٢٨٦فتح العزيز للرافعي                 -٣٣
  النارش : دار الفكر. -هـ  ٦٢٣الرافعي املتوىف سـنة 

املؤلف : محمد بن عيل بن  -قوت القلوب يف معامY احملبوب ووصف طریق املرید إىل مقام التوحيد                 -٣٤
الطبعة -م ٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٦ - بريوت / لبنان  -ط دار الكتب العلمية  -الب امليكعطية احلاريث املشهور بأيب ط

  : الثانية حتقيق : د.عامص إبراهمي الكيايل.



حتقيق : -مجمع األهنر يف رشح ملتقى األحبر لعبد الرمحن بن محمد بن سل4ن اللكيبويل املدعو بشـيخي زاده                 -٣٥
 - م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩سـنة النرش :  -النارش : دار الكتب العلمية  -ران املنصور خرح آ.ته وأحادیثه خليل مع
  ماكن النرش : لبنان/ بريوت.

مجع : عبد الرمحن بن محمد بن  - املؤلف : أمحد عبد احللمي بن تميية احلراين أبو العباس -مجموع الفتاوى                 -٣٦
  قامس العامصي النجدي.

طبعة   ت/أمحد شاكر        هـ٤٥٦املتوىف سـنة          لإلمام أيب محمد عيل بن أمحد بن حزم      حملىلا                -٣٧
  هـ.١٤١٨الطبعة األوىل  -     لبنان -بريوت     دار إحياء الرتاث العريب

النارش : دار  -ياملؤلف : محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا احلامك النيسابور - املسـتدرك عىل الصحيحني                 -٣٨
  حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا. - ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة األوىل ،  - بريوت  –الكتب العلمية 

حتقيق/ شعيب األرنأووط  -        الر.ض –طبعة وزار الشؤون اإلسالمية         مسـند اإلمام أمحد                -٣٩
  .هـ١٤٢٠طبعة           الطبعة الثانية -       وآخرون

 ٢٣٥ـ  ١٥٩املصنف : أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أيب شيبة العبيس الكويف ( -ُمصنف ابن أيب شيبة                 -٤٠
  حتقيق : محمد عوامة. -هـ) 

املؤلف : سل4ن بن أمحد بن أیوب بن مطري اللخمي الشايم، أبو القامس الطرباين (املتوىف  - املعجم الكبري                 -٤١
  هـ)٣٦٠: 

  هـ.١٤١٧ –طبعة دار عامل الكتب  –حتقيق /عبد هللا الرتيك  –املغين البن قدامة                 -٤٢

حتقيق :  -بريوت  –دار املعرفة  -إبراهمي بن موىس اللخمي الغر[طي املاليك  -املوافقات يف أصول الفقه                 -٤٣
  عبد هللا دراز.

  هـ.١٤٢٣طبعة دار عامل الكتب احملقق : زكر. معريات  ٢/٣٩٥اجلليل  مواهب                -٤٤

  هـ.١٤٢٥ –طبعة دار املهناج األوىل  –النجم الوهاج يف رشح املهناج حملمد بن موىس ا?مريي                 -٤٥

  املؤلف : معر بن محمد بن عوض السـنايم. -نصاب Bحتساب                 -٤٦

 


