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احلمد هلل كام هو أهل للحمد، واحلمد عىل ما أسبغ علينا من 
النعم، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

حممدًا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وسلم تسلياًم.
أما بعد: 

هذه  يف  به  املعموُل  الصالة(،  أوقات  يف  املتاجر  فـ)إغالق 
وتناولته  اإلعالم،  وسائل  يف  تردد  حديث  هو  املباركة،  البالد 
الدين  املسألة متعلقة بركن  أقـالم وحـوارات، وملا كانت هذه 
الناس يف عبادهتم  بحياة  الشهادة، وكانت متصلة  بعد  األعظم 
ومعيشتهم، ومل أقف فيها عىل بحث جامع؛ استعنت اهلل تعاىل 

عىل الكتابة فيها؛ رجاَء النفع العام واخلاص.
شاكرًا كل من أعانني من أهل العلم برأي أو تسديد، خاّصًا 
بالشكر أستاذي فضيلة الدكتور عبد الرحيم بن صالح بن حممد 

يعقوب، فله املقام األول يف الفضل بعد اهلل.
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القبول،  بحسن  يُمـنَّ  أن  واملرجو  املسؤول  تعاىل  واهلل 
والتجاوز عن الزلل.

                                واحلمد هلل كثريًا.

 
1432/3/2هـ
aalqadi@ksu.edu.sa     
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إن البحث يف حكم إغالق املتاجر وقت إقامة الصالة بحث 
مّتصل بحكم صالة اجلامعة؛ فاقتىض ذلك تقديَم البحث يف 

صالة اجلامعة.
للصلوات  اجلامعة  مرشوعية  عىل  املسلمون  أمجع  ولقد 

اخلمس وفضلها، ثم اختلفوا يف وجوهبا)1(:
وأبو  عباس  بن  عبداهلل  األعيان:  عىل  وجوهبا  إىل  فذهب 
وأمحد  واألوزاعي  وعطاء  واحلسن   ، األشعري  موسى 
فقال:  املزين  خمترص  يف  الشافعي  عليه  ونّص  وداود،  ثور  وأبو 
إتياهنا إال من  »وال أرخص ملن قدر عىل صالة اجلامعة يف ترك 

عذر«)2(، واختاره ابن خزيمة وابن املنذر. 
وهذا هو مذهب احلنفية)3( واحلنابلة. 

 ،)254  _249/5 املوطأ  رشوح  موسوعة  )ضمن  التمهيد  انظر:     )1(
الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   ،)65 )61/4ـ  املهذب  رشح  املجموع 

)501/1(، املغني )5/3(، كتاب الصالة البن القيم ص108_ 126.
)2(   ص35.

)3(   فقد رّصح مجاعة منهم بوجوب صالة اجلامعة، وقال آخرون إهنا سنة 
مؤكدة، ولكن تارك السنة املؤكدة عندهم آثم، وإن كان دون إثم ترك الواجب؛ 
رصح  من  وبني  احلنفية  من  املؤكدة  بالسنة  عبَّ  من  بني  فاخلالف  هذا  وعىل 

بالوجوب قريب من اللفظي.
ففي البداية مع اهلداية )مع فتح القدير 299/1(: »)اجلامعة سنة مؤكدة( لقوله 
اهلامم  ابن  قال  منافق"«.  إال  عنها  يتخلف  ال  اهلدى  سنن  من  سنة  "اجلامعة   
يف الفتح: »قوله )اجلامعة سنة( ال يطابق دليله الذي ذكره الدعوى؛ إذ مقتضاه 
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واستدلوا بأدلٍة منها: 

الوجوب إال لعذر، إال أن يريد: ثبوهتا بالسنة.. ويف الغاية: قال عامة مشاخينا: 
إهنا واجبة. ويف املفيد: إهنا واجبة، وتسميتها سنة لوجوهبا بالسنة. ويف البدائع: 

جيب عىل العقالء البالغني األحرار القادرين عىل اجلامعة من غري حرج«.
ويف تنوير األبصار مع رشحه الدر املختار: »)واجلامعة سنة مؤكدة للرجال( قال 
الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب، إال يف مجعٍة وعيٍد فرشط .. )وقيل: واجبة، 
وعليه العامة( أي عامة مشاخينا، وبه جزم يف التحفة وغريها. قال يف البحر: وهو 
امُلنية:  رشح  يف  وقال  حاشيته:  يف  عابدين  ابن  قال  املذهب«  أهل  عند  الراجح 
واألحكام تدل عىل الوجوب، من أن تاركها بال عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم 

اجلريان بالسكوت عنه. رد املحتار )287/2ـ 290(.
ويف االختيار لتعليل املختار )79/1(: »)اجلامعة سنة مؤكدة( قال عليه الصالة 
والسالم: "اجلامعة من سنن اهلدى"، وقال عليه الصالة والسالم: "لقد مهمت أن 
آمر رجال يصيل بالناس، ثم أنطلق إىل قوم يتخلفون عن اجلامعة فأحرق عليهم 

بيوهتم"، وهذا أمارة التأكيد، وقد واظب عليها ؛ فال يسع تركها إال لعذر«.
ومن قال منهم: إهنا سنة مؤكدة فليس بمخالٍف ملن قال بالوجوب؛ ألن تارك 
السنة املؤكدة آثم، وإن كان دون إثم الواجب، ففي البحر الرائق )319/1(: 
»الظاهر من كالم أهل املذهب: أن اإلثم منوط برتك الواجِب والسنِة املؤكدِة عىل 
الصحيح؛ لترصحيهم بأن من ترك سنن الصلوات اخلمس قيل ال يأثم والصحيح 
سنة  أهنا  مع  اجلامعة  ترك  ملن  باإلثم  وترصحيهم  القدير،  فتح  يف  ذكره  يأثم  أنه 
مؤكدة عىل الصحيح، وكذا يف نظائره ملن تتبع كالمهم، وال شك أن اإلثم مقول 
املؤكدة أخف من اإلثم  السنة  لتارك  بالتشكيك، بعضه أشد من بعض، فاإلثم 
»)وجيب  قوله  عىل  تعليقا   )61/3( عابدين  ابن  حاشية  ويف  الواجب«.  لتارك 
تكبري الترشيق( يف األصح« قال: »قوله )يف األصح( وقيل: سنة، وُصحح أيضا، 
لكن يف الفتح أن األكثر عىل الوجوب، وحرر يف البحر أنه ال خالف؛ ألن السنة 
املؤكدة والواجب متساويان رتبة يف استحقاق اإلثم بالرتك.. قلت: وفيه نظر؛ 
ترك  منه يف  السنة أخف  ترك  اإلثم يف  أن  الصالة  عنه يف بحث سنن  قدمناه  ملا 
الواجب، وحررنا هناك أن املراد من ترك السنة الرتك بال عذر عىل سبيل اإلرصار 

كام يف رشح التحرير؛ فال إثم يف تركها مرة، وهذا خمالف للواجب«.
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لو  إذ  عينيًا،  وجوبا  اجلامعة  صالة  وجوب  عىل  دالة  فاآلية 
ص يف تركها حال اخلوف، ومل جُيز اإلخالل  مل تكن واجبة لُرخِّ
لسقط  كفاية  فرض  كانت  ولو  أجلها،  من  الصالة  بواجبات 

وجوهبا بصالة الطائفة األوىل.
آمر  أن  لقد مهمت  بيده  نفيس  »والذي   :   النبي  وقول   _

بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا، ثم آمر رجاًل فيؤم 
الناس، ثم أخالف إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم 

بيوهتم«)2(. 
بتحريق    هلـّمه  اجلامعة؛  احلديث داللة عىل وجوب  ففي 
املتخلف عنها، والتحريق عقوبة، وال عقوبة عىل ترك ما ليس 

بواجب؛ فدل عىل أهنا واجبة)3(. 

)1(   سورة النساء، اآلية )102(.
. 2(   رواه البخاري )644( ومسلم )649( عن أيب هريرة(

)3(   كام أن يف احلديث إشارة إىل أن الذين كانوا يتخلفون عن اجلامعة كانوا 
يستخفون يف البيوت وال جياهرون بتخلفهم يف األسواق والطرقات.
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واعرُتض هذا االستدالل بام ذكر النووي _رمحه اهلل_ قال: 
»وأجابوا عن هذا احلديث بأن هؤالء املتخلفني كانوا منافقني، 
وسياق احلديث يقتضيه، فإنه ال ُيظن باملؤمنني من الصحابة أن 
يؤثروا العظم السمني عىل حضور اجلامعة مع رسول اهلل  ويف 
مسجده، وألنه مل حيرق، بل هم ثم تركه، ولو كانت فرض عني 

ملا تركه« )1(.
وهذا االعرتاض غري قادح:

يكونوا  أن  يمنع  ال  فهذا  املنافقني  من  املتخلفني  كون  أما 
  النبي  ألن  اجلامعة؛  عن  بتخلُّفهم  العقوبة  تلك  استحقوا 
قرن وصف التخلف عن اجلامعة بحكم التحريق؛ فدّل بطريق 

التنبيه)2( عىل أن علة التحريق هي التخلف.
وكذلك كونه  مل ينفذ ذلك اهلم ومل حيرق بيوت املتخلفني ال 
ُيسقط االحتجاج هبذا القول منه ؛ ألن ما هّم به النبي  فهو 

نوع من سنته وإن مل يفعله)3(، فإن فعله فذلك أوكد يف السنية.

)1(   رشح النووي عىل صحيح مسلم )153/5(.
)2(   داللة التنبيه: هي اقرتان الوصف بحكم لو مل يكن الوصف هو علته لكان 
داللة  أنواع  من  وهي  اإليامء،  داللة  أيضًا  ويسمى  الكالم،  فصاحة  عن  بعيدًا  ذلك 
املنطوق، ونوع من مسالك العلة. انظر: رشح الكوكب املنري )477/3(، )125/4(.

)3(   وهذا مذهب الشافعي _رمحه اهلل_. انظر: البحر املحيط )211/4(
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ثم إن ترصحيه  هبذا اهلم وإعالنه به للناس يف مقام الزجر 
املقصود؛  يف  كاٍف  عنه  والرتهيب  اجلامعة  عن  التخلف  عن 
ألنه بذلك أصبح سنة قولية رصحية أبلَغ من هـمٍّ جمرد، فتـَْرُك 
التحريق ليس لعدم وجوب اجلامعة، وإنام لوجود معارض مانع 
من إيقاع هذه العقوبة املعينة، وهو _واهلل أعلم_ ما يف البيوت 

من النساء والذرية، وألن النار ال يعذب هبا إال رهبا عز وجل.
_ وعن أيب هريرة  قال: أتى النبيَّ  رجل أعمى فقال: 

يا رسول اهلل ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأله أن يرخص 
له أن يصيل يف بيته، فرخص له، فلام وىل دعاه فقال: تسمع النداء 
لألعمى  يرخص  مل  وإذا  فأجب)1(.  قال:  نعم.  قال:  بالصالة؟ 

الذي مل جيد قائدًا فغريه أوىل.
ليست  اجلامعة  صالة  أن  إىل  العلم  أهل  من  فريق  وذهب 
وهو  كفاية،  فرض  هي  بعضهم:  قال  ثم  عينيًا،  وجوبًا  بواجبٍة 

الصحيح لدى الشافعية.
وقال آخرون: هي سنة متأكِدة، وهو مذهب املالكية وبعض 

الشافعية.

)1(   رواه مسلم )653(.
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واستدل من مل ير وجوب صالة اجلامعة عينًا:
الفذ  صالة  من  أفضل  اجلامعة  »صالة   : النبي  بقول   _

بسبع وعرشين درجة«)1(، قالوا: واملفاضلة إنام تكون بني شيئني 
فاضلني جائزين. 

   أنه صىل مع رسول اهلل  وبام رواه يزيد بن األسود   _

صالة الصبح، فلام صىل رسول اهلل  إذا هو برجلني مل يصليا، 
فدعا هبام، فجيء هبام ترعد فرائصهام، فقال هلام: »ما منعكام أن 
إذا  تفعال،  قال: »فال  قاال: قد صلينا يف رحالنا.  تصليا معنا؟« 
صليتام يف رحالكام ثم أدركتم اإلمام ومل يصل فصليا معه؛ فإهنا 
لكم نافلة«)2(، فلم ينكر  عليهام صالهتام يف حاهلام، ولو كانت 

اجلامعة واجبة ألنكر عليهام.
_ وألن اجلامعة لو كانت واجبة يف الصالة لكانت رشطًا هلا 

كاجلمعة.

)1(   رواه البخاري )645( ومسلم )650( عن عبداهلل بن عمر.
)2(   رواه أمحد )160/4( وأبوداود )575( والرتمذي )219( والنسائي 

.)112/2(
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واستدل من قال إهنا فرض كفاية: 
_ بحديث مالك بن احلويرث  قال: أتينا النبي  ونحن 
  شببة متقاربون، فأقمنا عنده عرشين ليلة، وكان رسول اهلل 
رحياًم رفيقًا؛ فظن أنا اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا 
فأخبناه، فقال: »ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم 
ومروهم، فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم 

أكبكم«)1(.
»ما من  قال:  أنه    النبي   عن  الدرداء  أيب  وبحديث   _

عليهم  استحوذ  إال  الصالة  فيهم  تقام  بدو ال  أو  قرية  ثالثة يف 
الشيطان؛ فعليك باجلامعة فإن الذئب يأكل القاصية«)2(. 

قالوا: فهذان احلديثان ونحومها داالّن عىل وجوب اجلامعة، 
اجلامعة  »صالة  وحديث:  فحسب،  مستحبة  سنة  ليست  وأهنا 
أفضل من صالة الفذ..« يدل عىل أهنا ليست واجبة عىل األعيان؛ 

فاجلمع بني األحاديث يؤدي إىل أهنا واجبة وجوبًا كفائيًا.
عينيًا؛  وجوبًا  واجبة  أهنا  هو  األقوال:  هذه  من  والصحيح 
املتخلفني  بعقوبة    وهلّمه  اخلوف،  صالة  آية  يف  األمر  لظاهر 

)1(   رواه البخاري )628( ومسلم )674(.
)2(   رواه أبو داود )547(.
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عنها، وعدم ترخيصه لألعمى بالتخلف عنها، وألنه قول مجاعة 
من الصحابة وال يعرف هلم خمالف)1(، ومل يثبت ما خيالف هذه 

األدلة.
أما قوله : »صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ« فإنام فيه: 
أن صالة املنفرد فيها فضل، ويلزم من ذلك صحتها، وال ننازع 

فيه، لكن ذلك ال ينفي وجوب اجلامعة، فهو ثابت بأدلته.
وكذلك إقراره  للذين قاال: )قد صلينا يف رحالنا( ال داللة 
فيه عىل عدم وجوب اجلامعة؛ ألنه حمتمل؛ إذ حيتمل أهنام بعيدان 
عن املسجد، واجلامعة إنام جتب عىل القريب، وحيتمل أهنام صليا 

يف مجاعة أخرى.
وقول: )لو كانت واجبة لكانت رشطًا( غري مسلم؛ إذ ال يلزم 

من وجوب اليشء كونه رشطًا؛ كواجبات احلج، واهلل أعلم.

ابن  عن  اآلثار   )126 )ص124ـ  الصالة  كتاب  يف  القيم  ابن  نقل     )1(
 ، وعائشة  هريرة  وأيب  عباس  وابن  احلسن  وابنه  وعيل  موسى  وأيب  مسعود 
وصحح صاحب كتاب )ماصحَّ من آثار الصحابة يف الفقه 353/2( منها أثر 

أيب موسى وابن عباس وأيب هريرة.
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قال ابن القيم _رمحه اهلل_ يف كتاب الصالة)1(: 
يتعني  أم  بيته  يف  فعلها  له  هل  وهي  الثامنة،  املسألة  »وأما 

املسجد؟
اإلمام  عن  روايتان  ومها  للعلامء  قوالن  فيها  املسألة  فهذه 

أمحد.
واملالكية،  احلنفية  قالت  وبذلك  بيته،  يف  فعلها  له  أحدمها: 

وهو أحد الوجهني للشافعية. 
والثاين: ليس له فعلها يف البيت إال من عذر.

قول ثالث: فعلها يف املسجد فرض كفاية، وهو  ويف املسألة 
الوجه الثاين ألصحاب الشافعي. 

اللذين صليا يف رحاهلام  الرجلني  القول األول حديث  وجه 
فإن النبي  ندهبام إىل فعلها يف املسجد ومل ينكر عليهام فعلها يف 
رحاهلام، وكذلك حديث حمجن بن األدرع)2(، وحديث عبداهلل 

)1(   ص134ـ 137.
)2(   وهو ما رواه أمحد والنسائي عن حمجن بن األدرع األسلمي أنه كان يف 
جملس النبي صىل اهلل عليه وسلم، فأذن بالصالة فقام النبي صىل اهلل عليه وسلم 
ثم رجع وحمجن يف جملسه، فقال له: »ما منعك أن تصيل ألست برجل مسلم؟« 
قال: بىل ولكني صليت يف أهيل. فقال له: »إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت 

قد صليت«.
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ابن عمر)1(، وقد تقدمت هذه األحاديث.
ويف الصحيحني عن أنس بن مالك قال: كان النبي  أحسن 
الناس خلقًا، فربام حرضت الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط 

الذي حتته فيكنس وينضح ثم يقوم  ونقوم خلفه فيصيل بنا.
فرس  عن    النبي  سقط  قال:  أيضا  الصحيحني  ويف 
فُجحش)2( شقة األيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحرضت الصالة 

فصىل قاعدًا. 
 أي  النبي  قال: سألت  ذر  أيب  أيضًا عن  الصحيحني  ويف 
مسجد وضع يف األرض أول؟ قال: »املسجد احلرام ثم املسجد 

األقىص، ثم حيثام أدركتك الصالة فصل فإنه مسجد«.
وصح عنه : »جعلت يل كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا«. 
عىل  الدالة  األحاديث  من  تقدم  ما  الثانية  الرواية  ووجه 

وجوب اجلامعة، فإهنا رصحية يف إتيان املساجد.
ويف مسند اإلمام أمحد عن ابن أم مكتوم أن رسول اهلل  أتى 

)1(   وهو ما رواه أبو داود والنسائي عن سليامن موىل ميمونة قال: أتيت عىل 
ابن عمر وهو بالبالط والقوم يصلون يف املسجد فقلت: ما يمنعك أن تصيل مع 
الناس؟ قال: إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »ال تصلوا صالة 

يف يوم مرتني«.
)2(  ُجِحش: أي انخدش جلده. النهاية البن األثري.
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للناس  أجعل  أن  »إين ألهم  فقال:  رقة  القوم  فرأى يف  املسجد 
إمامًا ثم أخرج فال أقدر عىل إنسان يتخلف عن الصالة يف بيته 
إال أحرقته عليه«. ويف لفظ أليب داود: "ثم آيت قومًا يصلون يف 

بيوهتم ليست هبم علة فأحرق عليهم بيوهتم«. 
يل  جتد  هل  أعمى_:  رجل  _وهو  مكتوم  أم  ابن  له  وقال 

رخصة أن أصيل يف بيتي؟ قال: »ال أجد لك رخصة«.
وقال ابن مسعود: لو صليتم يف بيوتكم كام يصيل هذا املتخلف 

يف بيته لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
وعن جابر بن عبداهلل قال: فقد النبي  قومًا يف صالة فقال: 
»ال  فقال:  بيننا.  كان  املاء  فقالوا:  الصالة؟«.  عن  خالفكم  »ما 

صالة جلار املسجد إال يف املسجد« رواه الدار قطني.
من  وغريه  طالب  أيب  بن  عيل  عن  املعنى  هذا  تقدم  وقد 

الصحابة.
صحة  ففي  عذر  غري  من  مجاعة  بيته  يف  وصىل  خالف  فإن 

صالته قوالن: 
قال أبو البكات ابن تيمية يف رشحه: فإن خالف وصالها يف 
بيته مجاعة ال تصح من غري عذر؛ بناء عىل ما اختاره ابن عقيل 
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يف تركه اجلامعة؛ حيث ارتكب النهي، ويعضده قوله: »ال صالة 
 : جلار املسجد إال يف املسجد«، قال: واملذهب الصحة؛ لقوله
»صالة الرجل يف مجاعة تضاعف عىل صالته يف بيته أو يف سوقه 
مخسًا وعرشين ضعفًا«، وحيمل قوله: »ال صالة جلار املسجد إال 

يف املسجد« عىل نفي الكامل مجعًا بينهام. 
قال: والرواية األوىل اختيار أصحابنا، وأن حضور املسجد 
فإن  ظاهرها،  عىل  محلت  إن  جدًا  بعيدة  عندي  وهي  جيب،  ال 
الصالة يف املسجد من أكب شعائر الدين وعالماته، ويف تركها 
فتور  إىل  الصالة، بحيث تفيض  آثار  املفاسد وحمو  أوىف  بالكلية 
مهم أكثر اخللق عن أصل فعلها، وهلذا قال عبداهلل بن مسعود: 
لو صليتم يف بيوتكم كام يصيل هذا املتخلف يف بيته لرتكتم سنة 

نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. 
يف  فعلها  أن  اعلم_:  _واهلل  الرواية  هذه  معنى  وإنام  قال: 
فيكون  املساجد،  يف  تقام  كانت  إذا  الناس  آلحاد  جائز  البيت 
فعلها يف املسجد فرض كفاية عىل هذه الرواية، وعىل األخرى 

فرض عني. 
لألمطار  الصالتني  بني  اجلمع  جواز  ذلك  عىل  ويدل  قال: 
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ملا  املسجد  يف  الفعل  دون  فقط  اجلامعة  فعل  الواجب  كان  ولو 
يف  اجلامعة  عىل  قادرون  الناس  أكثر  ألن  لذلك؛  اجلمع  جاز 
البيوت فإن اإلنسان غالبًا ال خيلو أن تكون عنده زوجة أو ولد 
أو غالم أو صديق أو نحوهم فيمكنه الصالة مجاعة، فال جيوز 
ترك الرشط وهو الوقت من أجل السنة، فلام جاز اجلمع ُعِلم أن 
اجلامعة يف املساجد فرض إما عىل الكفاية وإما عىل األعيان. هذا 

كالمه.
املساجد  يف  فعلها  أن  له  تبني  التأمل  حق  السنة  تأمل  ومن 
فرض عىل األعيان إال لعارض جيوز معه ترك اجلمعة واجلامعة 
فرتك حضور املسجد لغري عذر كرتك أصل اجلامعة لغري عذر، 

وهبذا تتفق مجيع األحاديث واآلثار«.
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وقد دلَّ عىل هذا أنواع من األدلة:
عموم أدلة األمر بالصالة يف اجلامعة ويف املساجد.. 1

ومنها ما سبق ذكره؛ فهي داّلـة بطـريق اللزوم عىل ترك البيع 
وإغالق املتاجر وقت إقامة اجلامعة؛ ألن حضور اجلامعة ال يتم 

إال بذلك.
الناس  تنبيه    عنه  جاء  فقد  األحاديث،  من  سبق  ما  ومع 

وبعث من يدعوهم إىل الصالة عند حضور وقتها:
الصالة  كانت  قال:  األذان_  بدء  قصة  _يف    أنس  فعن 
إذا حرضت عىل عهد النبي  سعى رجل إىل الطريق فنادى : 

الصالة الصالة)1(.
  وعن مسلم بن أيب بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي
أو حركه  بالصالة  ناداه  إال  برجل  يمر  فكان ال  الصبح  لصالة 

برجله)2(.
وتلك أيضًا من سنة اخللفاء الراشدين _ريض اهلل عنهم_:

)1(   رواه ابن خزيمة يف صحيحه )222/1( برقم )369(، والطباين يف 
فه ابن معني. األوسط )121/6( برقم )5984(، وفيه روح بن عطاء، ضعَّ

)2(  رواه أبو داود )1264(.
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عساكر  وابن  كالطبي  والسري  املسانيد  أهل  من  كثري  روى  فقد 
 بأسانيد أكثر من أن ُتساق يف موضع، ومتون  واخلطيب عن عمر 
أشهر من أن َيتطرق إليها احتامل الشك بضعف، منها: عن ثابت البناين 

عن أيب رافع: كان عمر إذا خرج يوقظ الناس للصالة، صالة الفجر.
كام جاء مثُل ذلك عن عيل ، رواه ابن حبان والطبي وابن 
وبأسانيد  األنساب  يف  والبالذري  واخلطيب  عساكر  وابن  شبة 
متعددة صحيحة بمجموعها، منها: عن ابن احلنفية عن احلسن 
ابن عيل: أن عليًا إذا خرج من باب بيته للصالة نادى: أهيا الناس 
الصالة الصالة، كذلك كان يصنع يف كل يوم خيرج ومعه ِدرته 
رة هنا فيه إشارة إىل تعزير املتخلف عن  يوقظ الناس. )وذكر الدِّ

اجلامعة(.
الدنيا يف )مقتل عيل( عن حصني عن هالل  ابن أيب  وروى 
بن يساف قال: كان عيل ابن أيب طالب  خيرج إىل صالة الفجر 

فيقول: الصالة الصالة.
:كان  قال  ظبيان  أيب  عن  شيبة  أيب  وابن  الشافعي  وروى 
إلينا ونحن ننتظر تباشري الصبح فيقول: الصالة   خيرج  عيل 

الصالة.
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العراق، كام  الذي يعمله عيل حينام كان يف  وكان هذا األمر 
رواه ابن جرير الطبي أن ابن احلنفية قال: واهلل إين ألصيل الليلة 
لصالة  عيل  خرج  إذ  األعظم  املسجد  يف  فيها  عيل  رضب  التي 

الغداة، فجعل ينادي: أهيا الناس، الصالة، الصالة.
ويشرتي  يبيع  باليقظان  فكيف  النائم،  حال  هذا  كان  وإذا 
النائم  يقيم  عليًا  أو  عمر  أن  ُيظن  وهل  الطرقات،  ويفرتش 

فيقول: قم صل، ويدع البائع اليقظان فال يأمره، هذا حمال!)1(
النقل عن فعل السلف الصالح _رمحهم اهلل_:. 2

من ذلك ما روى أمحد)2( بسند جيد عن زيد بن خالد اجلهني 
قال: كنا نصيل مع النبي  املغرب ثم ننرصف إىل السوق.

يعني أهنم قطعوا الرضب يف األسواق عرصًا بدخول وقت 
املغرب ثم عادوا إىل السوق.

أنه  مسعود:  ابن  عن  جرير  وابن  منصور  بن  سعيد  وأخرج 
رأى ناسًا من أهل السوق سمعوا األذان فرتكوا أمتعتهم وقاموا 
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إىل الصالة فقال : هؤالء الذين قال اهلل: ﴿ل

)1(   انظر: إغالق املتاجر للصالة هدي النبي  وأمراء اإلسالم.
)2(   برقم )17053(.
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وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أيب حاتم عن ابن عمر: 
أنه كان يف السوق فأقيمت الصالة فأغلقوا حوانيتهم ثم دخلوا 
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وروى عبد الرزاق وابن أيب حاتم وابن جرير أيضًا عن عمرو 
بن دينار: كنت مع سامل بن عبد اهلل ونحن نريد املسجد، فمررنا 
بسوق املدينة وقد قاموا إىل الصالة ومَخَّرُوا متاعهم، فنظر سامل 

ا 
َ
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ٌ
ل ��َ �ف ﴿َر اآلية:  هذه  سامل  فتال  أحد،  معها  ليس  أمتعتهم  إىل 

��﴾، ثم قال: هم هؤالء.
َّ
�ل��ل َر ا

ْ
 �َع��ْف �فَ�ل

ٌ
ع

ْ
�ق
َ
ا ��ف

َ
�ٌق َول َ

ر ��
َ
َ��ف
��َ���ْم �ق �َ����ق

ْ
�قُ����

وروى ابن مردويه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف هذه اآلية: 
كانوا رجاالً يبتغون من فضل اهلل يشرتون ويبيعون، فإذا سمعوا 

النداء بالصالة ألقوا ما بأيدهيم وقاموا إىل املساجد فصلوا.
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وعن احلسن قال: واهلل لقد كانوا يتبايعون يف األسواق، فإذا 
حرض حق من حقوق اهلل بدؤوا بحق اهلل حتى يقضوه ثم عادوا 

إىل جتارهتم.

ا 
َ
﴿ل قوله:  يف  الثوري  سفيان  عن  نعيم  أليب  )احِللية(  ويف 

يشرتون  كانوا  قال:  اآلية   ﴾�َ�
َّ
�ل��ل ا َر 

ْ
�َع��ْف �فَ�ل  

ٌ
ع

ْ
�ق
َ
��ف ا 

َ
َول �ٌق  َ

ر ��
َ
َ��ف
�ق ��َ���ْم  �َ����ق

ْ
�قُ����

ويبيعون، وال يدعون الصلوات املكتوبات يف اجلامعة)1(.
وكان املفرسون من التابعني عىل تباين بلداهنم حيملون قول 

�َ�﴾ عىل ترك البيع 
َّ
�ل��ل َر ا

ْ
 �َع��ْف �فَ�ل

ٌ
ع

ْ
�ق
َ
ا ��ف

َ
�ٌق َول َ

ر ��
َ
َ��ف
��َ���ْم �ق �َ����ق

ْ
ا �قُ����

َ
اهلل تعاىل: ﴿ل

والرشاء واالنرصاف للصلوات، يف مكة عطاء بن أيب رباح، ويف 
البرصة رفيع ابن مهران أبو العالية وأيوب واحلسن وقتادة ومطر 
الوراق والربيع بن أنس، ويف الكوفة السدي والثوري وغريمها، 

ويف خراسان مقاتل بن حيان والضحاك بن خملد.
األسواق  حال  ذاكرًا  )ت:386(  املكي  طالب  أبو  وقال 
أسواق  وكانت  املساجد،  ابتدروا  األذان  سمعوا  إذا  السالفني: 
للصبيان  معايش  الصالة  أوقات  يف  وكان  التجار،  من  ختلوا 
بالقراريط والدوانيق  التجار  الذمة، وكانوا يستأجروهنم  وأهل 

)1(   حلية األولياء )15/7(.
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حيفظون احلوانيت إىل أوان انرصافهم من املساجد)1(.
يستأجرون  كانوا   :)505 )ت:  الغزايل  حامد  أبو  وقال 

بالقراريط حلفظ احلوانيت يف أوقات الصلوات)2(.
تركهم  يف  الصالح  السلف  عن  النقول  هذه  إن  قيل:  فإن 
ذلك  فضيلة  تفيد  إنام  الصالة،  وقت  املتاجر  وإغالقهم  البيع 
العمل منهم، وأنه من مناقبهم وحماسنهم، وهذا أمر ال خالف 
عىل  وال  املتاجر،  إغالق  وجوب  عىل  فيها  داللة  ال  لكن  فيه، 
حتريم البيع والرشاء الشاغل عن صالة اجلامعة، وال عىل أن من 
الناس  إلزام  املسلمني  ملوك  من  بعدهم  من  وال  اخللفاء  هدي 

وعقوبتهم عىل االشتغال بالبيع وقت الصالة.
 فاجلواب: ال شك أن ما تقدم ذكره من هذه اآلثار داّل عىل
 أن من هدي السلف الصالح اإلمساك عن التجارة والبيع وقت 
عىل  ذلك  كون  وأما  هنا،  بيانه  املراد  هو  وهذا  الصالة،   إقامة 
سبيل الوجوب واإللزام فذلك ُيعلم بأدلة أخرى، منها ما سبق 

يف فصل حكم صالة اجلامعة.

)1( قوت القلوب )437/2(.
)2( إحياء علوم الدين )85/2(.
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ومع هذا فقد:
نصَّ مجاعة من الفقهاء عىل أن من عمل املحتسب: أمر . 3

وعقوبة  بذلك  بالقيام  وإلزامهم  اجلامعة  بصالة  الناس 
املتخلف.

من هؤالء:
الُسـنّامي احلنفي)1(: »وحُيتسب عىل من مل  عمر بن حممد   _

ذلك  ُعِرَف  البيت؛  بإحراق  ذلك  عىل  وخيوف  اجلامعة،  حيرض 
بحديث ُذِكـَر يف باب االحتساب باإلحراق«)2(.

_ ابن تيمية: »ويأمر املحتسب باجلمعة واجلامعات«)3(.
العامة بالصلوات  القيم: »عىل متويل احلسبة أن يأمر  ابن   _
اخلمس يف مواقيتها، ويعاقب من مل يصل بالرضب واحلبس .. 

ويأمر باجلمعة واجلامعة«)4(.

ـنّامي احلنفي اهلندي، ينتسب إىل  )1(   هو عمر ضياء الدين بن حممد بن عوض السُّ
مدينة ُسنّام من إقليم بنجاب، كانت له قدم راسخة يف العلم والتقوى واالحتساب، 

تويف أوائل القرن الثامن. انظر: مقدمة حمقق نصاب االحتساب ص 17ـ 25.
)2(  نصاب االحتساب ص221. واحلديث املذكور هو قوله : »والذي نفيس 
بيده لقد مهمت أن آمر بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا، ثم آمر رجال 

فيؤم الناس، ثم أخالف إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم«.
)3( احلسبة ص17.

)4( الطرق احلكمية )628/2(.



33

�ي لصلا �ي ا ا
ي
� و

أ
�ي ا

ض
ر  � �ض لم�يـا �ي  ا لا عض اأ

_ أمحد بن عبداهلل بن عبدالرؤوف األندليس: »وعىل الناظر 
يف احلسبة أن يقيم الناس من احلوانيت والدكاكني إىل املسجد، 
ويعرف من حيافظ عىل الصالة من أهل السوق ممن يفرط فيها، 

ويؤدب املضيع إن عثر عليه«)1(.
التعريف  يف  الكبى()2(  فاس  )بيوتات  صاحب  ونقل   _

كان  زنبق،  ابن  منديل  املكارم  أبا  منهم:  أن  ُزْنَبق(  )بني  ببيت 
حيرض الناس عىل الصالة يف أوقاهتا، ويرضهبم عليها بالسياط 

واملقارع بأمر أمري املؤمنني أيب عنان املريني.

بالصالة يف  الشارع احلكيم  أمر  بيانه من  تقدم  ما  وبناء عىل 
 اجلامعة، وتأكيده ذلك، وعمل النبي  وخلفائه الراشدين؛ فقد 
هذه  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  نظام  جرى 
اجلامعة(،  )صالة  اجلليلة  الشعرية  هذه  بإقامة  األمر  عىل  البالد 
الصلوات،  أداء  وقت  بالبيع  كالتشاغل  ذلك،  خيالف  ما  ومنع 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  نظام  من  التاسعة  املادة  فنّصت 
املنكر عىل أن: »من أهم واجبات هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر: إرشاد الناس ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقررة يف 

)1( ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واملحتسب ص73.
)2( ص50.
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النهي عن  أدائها، وكذلك  الناس عىل  اإلسالمية، ومحل  الرشيعة 
أو  رشعًا،  واملمنوعات  املحرمات  ارتكاب  دون  حيول  بام  املنكر 
اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع املنكرة، وهلا يف سبيل ذلك 
هذا  يف  عليها  املنصوص  العقوبات  وتوقيع  اإلجراءات  اختاذ  كله 

النظام«)1(. 
كام بينت املادة األوىل من الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر أن ذلك يكون باآليت:
»ثانيا: ملا كانت الصالة هي عمود الدين وسنامه؛ فيتعني عىل 
أعضاء اهليئة مراقبة إقامتها يف أوقاهتا املحددة رشعًا يف املساجد، 
وحث الناس عىل املسارعة إىل تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد 
البيع خالل  املتاجر واحلوانيت وعدم مزاولة أعامل  من إغالق 

أوقات إقامتها«)2(.

)1(   نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص13.
)2(   نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص21
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جرى عمل جهة احلسبة يف هذه البالد )هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر( عىل العناية بإقامة شعرية صالة اجلامعة، ومنع 
ما خيالف ذلك من املجاهرة بالتخلف عن اجلامعة، أو التامدي يف 

البيع والرشاء بعد النداء إىل الصالة.
ولقد أثريت اعرتاضات عىل هذا اإللزام، وال سيام ما يتعلق 
التجارية  املحاّل  بإغالق  )اإللزام  االقتصادي  بالنشاط  منه 
أوقات الصلوات(، وسأشري فيام ييل إىل أبرز ما وقفت عليه من 

تلك االعرتاضات مع مناقشتها:

• غري 	 أمر  اجلامعة  صالة  ألداء  املتاجر  بإغالق  اإللزام  أن 
من  كان  وما  السابقة،  اإلسالمية  العصور  يف  معروف 
البائعني من توقٍُّف ألداء الصالة فقد كان اختيارًا منهم 

من غري إلزاٍم أو عقوبٍة للمخالف.
اجلواب: إن القول بعدم وقوع اإللزام بصالة اجلامعة وإغالق 
املتاجر من أجلها زعم غري ُمسلَّم، وقد سبق يف هذا البحث ما 

يبني ذلك ويمكن تلخيص اجلواب هنا بام ييل:
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باجلامعة،  باألمر  العديدة  األحاديث    النبي  عن  ثبت 
بعقوبته  واهلم  بالنفاق  عنها  املتخلف  ووصف  عليها  والتأكيد 

بأغلظ العقوبات.
البيع  ترك  عىل  الترصيح  بطريق  تدل  مل  وإن  األدلة  وهذه 
وإغالق املتاجر ألداء الصالة مجاعة فإهنا دالَّة عليه بطريق اللزوم 
إذ ال يتحقق للمسلم أداء واجب اجلامعة إال برتك ما يشغله عنها 

يف وقتها من بيع أو غريه.
كام أن هذه النصوص دالَّة عىل املطلوب أيضًا بطريق مفهوم 
الصالة  أجل  من  النائم  ُأوقظ  إذا  أنه  ذلك  األَْوىل؛  املوافقة 
النفاق من أجل ذلك, دّل  املتخلف عن اجلامعة بصفة  وُوِصف 

ذلك بطريق األوىل عىل إلزام اليقظان.
الداللة  عىل  تقترص  ال  الرشعية  األدلة  داللة  أن  شك  وال 
املبارشة املطابقة بل يستفاد منها بجميع أوجه الداللة: منطوقها 

ومفهومها عمومها وقياسها..
اخلوف  حال  املسلمني  وجل-  عز   - اهلل  أمر  إىل  انظر 
ومواجهة العدو، كيف أمر املسلمني - بنص القرآن- بالصالة 
 مجاعة ومل يكتف بطائفة عن طائفة بل أمر كلتا الطائفتني واغتفر
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وارتكاب  الواجبات  ترك  من  ذلك  يف  يكون  ما   - سبحانه   -  
أال جتد يف ذلك  إقامة اجلامعة  املحظورات، كل ذلك من أجل 

داللة أولوية عىل التزام اجلامعة يف أحوال األمن؟
غري  للمخالف(  والعقوبة  اإللزام  ُينقل  )مل  القائل:  وقول 
وظيفة  من  أن  الفقهاء  من  مجاعة  عن  النقل  سبق  وقد  مسلم 
لو  ثم  املخالف،  تعزير  له  وأن  باجلامعة  الناس  أمر  املحتسب 
عىل  حممول  فذلك  املتخلف  عقوبة  يف  يشء  ينقل  مل  أنه  سلمنا 
واستقرار  اجلامعة  صالة  الناس  بالتزام  العقوبة  عن  االستغناء 

ذلك بينهم، واهلل أعلم.

• جيوز 	 وال  مشهورًا،  خالفًا  اجلامعة  صالة  وجوب  يف  أن 
اإلنكار يف مسائل اخلالف.

اجلواب: ال شك يف أن اخلالف قد وقع يف حكم صالة اجلامعة 
عىل النحو الذي سبق إيضاحه يف الفصل األول، وقد قرر كثري 
 من العلامء _رمحهم اهلل_ أن ال إنكار يف مسائل االجتهاد، وهذه
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 العبارة أصح من قول القائل: ال إنكار يف مسائل اخلالف)1(.
األمر  هيئة  به  تقوم  فيام  قادح  غري  االعرتاض  هذا  أن  إال 
يف  املتاجر  بإغالق  اإللزام  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

أوقات الصلوات، وذلك لوجهني: 
أحدمها: أن إلزام اهليئة بصالة اجلامعة ليس من باب اإلنكار 
عىل  اإلنكار  باب  من  بل  االجتهاد،  مسائل  يف  املخالف  عىل 
)1(   ألن )مسائل اخلالف( ُتطلق عىل كل مسألة وقع فيها خالف ولو كان 
يف املسألة نص أو إمجاع يقطع بصحة أحد القولني، وقد رصح الفقهاء بأن حكم 
احلاكم )القايض( ُينقض إذا خالف نصًا أو إمجاعًا ولو كان قد قال به أحد من 
الفقهاء؛ فإذا ُنقض احلكم املخالف للنص فمن باب أوىل أن ُينكر عىل من خالف 

النص الرصيح الصحيح ولو كان متبعًا ألحد من الفقهاء. 
ُينكر عىل املخالف فيها فهي كل مسألة خالية من  أما مسائل االجتهاد التي ال 
إمجاع أو نص صحيح رصيح، وللعلامء عبارات متقاربة يوضح بعضها بعضًا يف 

حد مسائل االجتهاد، منها:
_ ما يستفاد من كالم النووي _رمحه اهلل_ يف رشح مسلم )24/2( أن مسائل 

االجتهاد ما ليس فيه نص وال إمجاع وال قياس جيل.
_ ابن القيم: مسائل االجتهاد ما مل يكن فيها دليل جيب العمل به وجوبًا ظاهرًا، 
مثل حديث صحيح ال معارض له من جنسه. أعالم املوقعني )243/5(، ومثله 

البن مفلح يف اآلداب الرشعية )191/1(.
كل  عىل  ينكر  أنه  اهلل_  _رمحه  أمحد  اإلمام  مسائل  من  رجب  ابن  واستقرأ   _

خمَتَلف فيه ضُعف اخلالف فيه. جامع العلوم واحلكم )255/2(.
قال النووي )رشح مسلم 23/2(: أما املختلف فيه فال إنكار فيه، لكن إن ندبه 
عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله 
منه  يلزم  مل  إذا  اخلالف  من  اخلروج  عىل  احلث  عىل  متفقون  العلامء  فإن  برفق؛ 

إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخر.
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املوافق فيام يعتقده منكرًا.
بوجوب  القول  هو  البالد  به يف هذه  املفتى  القول  أن  بيانه: 
العلامء هنا، ومنهم اجلهة  به عامة  يفتي  صالة اجلامعة، فهذا ما 
املسند إليها الفتوى )هيئة كبار العلامء(، وإذا كان كذلك فالعامة 
تبع يف املسائل الرشعية االجتهادية لعلامئهم، وال جيوز للعامي 

أن يتخرّي من أقوال العلامء بالتشهي.
وإذا خالف املرء ما يعتقده احلقَّ والصواَب فإنه ُينكر عليه؛ 
ألنه أتى ما يعتقده حمظورًا، وقد نّص عىل هذا بعض من قرر من 

العلامء أنه ال إنكار يف مسائل اخلالف. 
قال الغزايل _رمحه اهلل_ بعد ذكره للرشط الرابع من رشوط 
منكرًا  كونه  يكون  )أن  املنكر:  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
معلومًا بغري اجتهاد؛ فكل ما هو يف حمل االجتهاد فال حسبة فيه( 

ثم قال: 
بال  وينكح  النبيذ  يرشب  شافعيًا  الشافعي  رأى  لو  »نعم 
احلسبة  له  أن  واألظهر  النظر،  حمل  يف  فهذا  زوجته  ويطأ  ويل 
لني إىل أن املجتهد جيوز  واإلنكار؛ إذ مل يذهب أحد من املحصِّ
له أن يعمل بموَجب اجتهاد غريه، وال أن الذي أدى اجتهاده 
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يف التقليد إىل شخص رآه أفضل العلامء أن له أن يأخذ بمذهب 
اتباع  مقلد  كل  عىل  بل  عنده،  أطيبها  املذاهب  من  فينتقد  غريه 
مقلده يف كل تفصيل، فإذن خمالفته للمقلَّد متفق عىل كونه منكرًا 

بني املحصلني، وهو عاص باملخالفة«)1(.
النظر عن وجوب اجلامعة وعدمه،  والوجه اآلخر: برصف 
سـنَّه  نظام  هو  الصالة  وقت  يف  البيع  عن  بالتوقف  اإللزام  فإن 
ويل األمر، وفيه حتقيق للمقاصد الرشعية؛ فكان التزامه واتباعه 
واجبًاَ؛ لإلمجاع عىل وجوب السمع والطاعة يف غري معصية اهلل، 
إمجاعًا مستندًا إىل النصوص الكثرية الواردة هبذا املعنى، كقوله 
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والطاعة  السمع  املسلم  املرء  »عىل   : وقوله  �ْم﴾)2(، 
ُ
�َ��مْف��ك �ْمَر 

َأ
ا
ْ
ل ا

فال  بمعصية  ُأمر  فإن  بمعصية،  يؤمـر  أن  إال  وكره،  أحب  فيام 
املباركفوري  يقول  -كام  األدلة  هذه  ففي  طاعة«)3(،  وال  سمع 

رمحه اهلل-: أن اإلمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب)4(.

)1(   إحياء علوم الدين )325/2(.
)2(   سورة النساء، اآلية )59(.

)3(   رواه البخاري )7144( ومسلم )1839(.
)4(   انظر: حتفة األحوذي )365/5(.
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ومن هنا كان من املتقرر يف السياسة الرشعية: أن لإلماِم املنَع 
من بعض املباح، واإللزاُم يف مسائل اخلالف للمصلحة)1(.

وعىل هذا فيقال للمعرتض عىل اإللزام بإغالق املتاجر بعدم 
وجوب صالة اجلامعة: »وهل من رشط القرارات احلكومّية أن 

تكون واجبة رشعًا وإال فيجب إلغاؤها؟ 
هل أخذ رخصة لقيادة السيارة واجب رشعًا؟

وهل استخراج بطاقة للهوّية الوطنية فرض عني؟
وهل كّل القرارات التنظيمية التفصيلية يف البلدّيات واملرور 

والتعليم من الفرائض؟
مصالح  من  فيها  ملا  ورضورّية  حمرتمة  قرارات  أهنا  شّك  ال 
الطاعة  مفهوم  من  ووجوهبا  عليها،  الناس  حياة  تقوم  عاّمة 
هو  التجارّية  املحالت  إغالق  قرار  وكذلك  الواجبة،  الرشعّية 
كون  أّن  أم   .. الرشعّية  املصالح  من  لكثري  حمّقق  حكومي  قرار 
هذا القرار جاء حمّققًا ملصالح دينية حمّضة جيعله أمرًا غري ذي بال!
عرشات  التجارية  املحالت  بشؤون  املتعّلقة  األنظمة  ويف 
يف  وهي  املتاجر،  هذه  عمل  من  تقّيد  التي  واللوائح  القوانني 

)1(   كام فعل عمر  يف قضايا كثرية، كرتك قسمة األرض املفتوحة عنوة، 
ومنع بيع أمهات األوالد، وإمضاء طالق الثالث، مع خالف من خالف.
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يف  املباح  مساحة  تتجاوز  ال  بحّتة،  تفصيلية  تنظيمية  شؤون 
الرشيعة، وال جتد أي واحد من هؤالء الناس يعرتض عليها أو 
يمّسها بيشء، فإذا جاء النظام فقّيد عمل املتجر يف وقت حمدود 

ملصلحة رشعية عظيمة حتّركوا واعرتضوا!«)1(.
_ مل يقل أحد من الفقهاء: إن البيع بعد النداء للصالة فاسد.

أي: فيكون املنع من البيع بعد األذان خمالفا التفاق الفقهاء 
عىل صحة البيع يف ذلك الوقت.

واجلواب: 
القول بأنه: )ال قائل بفساد البيع الواقع بعد النداء للصلوات( 
للصلوات  النداء  بعد  البيع  يصح  ال  إنه  قيل:  فقد  مسلم،  غري 
كلها، وهو قوٌل للحنابلة)2(، لكن الصحيح عندهم صحة البيع 

ما مل يضق الوقت عن فعل الصالة.
ومع القول بصحة البيع الواقع بعد األذان للصلوات)3( فإن 
ما  وترك  اجلامعة  يف  الصالة  بوجوب  القول  يعارض  ال  ذلك 

)1(   مقال: )إغالق املحالت التجارية ألداء الصالة .. أين اخلطأ؟(
)2(   انظر: الفروع )170/6(، اإلنصاف )مع الرشح الكبري )166/11(.

)3(   أي الصلوات اخلمس, أما صالة اجلمعة فال يصح البيع بعد ندائها الثاين 
عند املالكية واحلنابلة. انظر: كفاية الطالب الرباين )144/2(, اجلامع ألحكام 

القرآن للقرطبي )475/20(, الرشح الكبري واإلنصاف )164/11(.
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يشغل عن ذلك من بيع أو غريه؛ وذلك ألن مناط صحة البيع 
مباين ملناط وجوب اجلامعة؛ فال تالزم بينهام.

ويتضح هذا باملثالني:  
• ر الصالة إىل آخر وقتها 	 اتفق العلامء عىل أن املرء لو أخَّ

حتى مل يبق من الوقت إال ما يتسع للصالة, أنه ال جيوز 
له يف هذا الوقت أن يشتغل بالبيع عن الصالة, ومع ذلك 
فقد ذهب كثري منهم إىل أنه لو باع يف هذا الوقت صح 

البيع)1(.
• الثاين 	 النداء  بعد  البيع  حتريم  إىل  العلامء  أكثر  وذهب 
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الوقت  ذلك  يف  اثنان  تبايع  فلو  ذلك  ومع  ع﴾)2(، 
ْ
�مق
َ
��ف
ْ
�� ا

فالبيع صحيح عند احلنفية والشافعية)3(.
 فرتى يف هذين املثالني أن هؤالء العلامء يرون حرمة البيع يف

)1(   انظر: أحكام القرآن للطحاوي )152/1(.
)2(   سورة اجلمعة، اآلية 9.

ألحكام  اجلامع  السابق(،  )املوضع  للطحاوي  القرآن  أحكام  انظر:    )3(
القرآن للقرطبي )املوضع السابق(، املجموع رشح املهذب )256/4(.



45

�ي لصلا �ي ا ا
ي
� و

أ
�ي ا

ض
ر  � �ض لم�يـا �ي  ا لا عض اأ

  هذين الوقتني )حني يضيق وقت الصالة ووقت صالة اجلمعة(، 
تناقضًا يف  لو وقع وليس هذا  البيع  فهم يصححون  ومع ذلك 
ة عن جهة وجوب  ه إىل أن جهة صحة البيع منفكَّ قوهلم، بل مَردُّ
الصالة، والنهي إنام يقتيض الفساد مع احتاد اجلهة ال مع انفكاكها, 

فيكون آثام بتأخريه الصالة وبيعه صحيح.
قال الشريازي يف املهذب)1(: »وأما البيع _يعني يوم اجلمعة_ 
فُينظر فيه: فإن كان قبل الزوال مل يكره .. فإن ظهر اإلمام وأذن 
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ال خيتص بالعقد فلم يمنع صحته كالصالة يف أرض مغصوبة«.
فعىل هذا: ال يمتنع القول بأن املتشاغل بالبيع تشاغاًل يفوت 

عليه صالة اجلامعة آثم وبيعه صحيح واهلل أعلم.
• من 	 وليس  اإلقامة  من  املحالت  إغالق  يكون  ال  مِلَ   

أداء واجب  املتاجر هي  فإذا كانت علة إغالق  األذان؟ 
بوقت  احلكم  خيتص  أن  ذلك  فمقتىض  اجلامعة؛  صالة 
 الصالة، وذلك من اإلقامة ال من األذان؛ فاملنع من البيع

)1(  مع املجموع )255/6(.
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التي اعتمدمتوها؛ فهو  العلة  منذ األذان حكم خال من 
حكم بال دليل.

فور  تعاىل  اهلل  نداء  وإجابة  الصالة  إىل  التبكري  إن  اجلواب: 
من  وأبقى  خري  وهي  عظيمة،  وقربة  فضيلة  هو  األذان  سامع 
يعلم  »لو  بقوله:    النبي  ذلك  بنيَّ  وأرباحها،  الدنيا  متاجر 
الناس ما يف النداء)1( والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا 
عليه الستهموا عليه)2(، ولو يعلمون ما يف التهجري)3( الستبقوا 

إليه«)4(.

)1(   مايف النداء: مايف األذان من الفضل.
)2(   يستهموا: يقرتعوا.

)3(   التهجري: التبكري إىل الصالة.
. 4(   رواه البخاري )615( ومسلم )437( من حديث أيب هريرة(

والتهاون  العبادات،  عن  التباطؤ  أن  إىل  إشارة  يعلمون(  )لو    قوله  ويف 
بالفضائل األخروية، وتعظيم املصالح الدنيوية وتقديمها_ إنام ذلك ناشئ عن 
و�َف 
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الوحي،  املستمد من  النافع،  العلم  الناس هو  أكثر  املنفي عن  العلم  7[، وهذا 
الذي رسخ يف القلب فأثمر العمل الصالح، ويف هذا إرشاد إىل أن التعلق بالدنيا 
مرض ال ُيداوى باحلجج العلمية فحسب، وإنام بتزكية القلب ومداواته، وخري 
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إال أنه مع ذلك ليس باألمر الواجب الذي يأثم تاركه، وإنام 
الذي دل الدليل عىل إثم تاركه بال عذر هو صالة اجلامعة نفسها 

كام تقدم.
لكن إلزام النظام الباعة باإلمساك عن البيع منذ األذان ليس 
لوجوب التبكري إىل الصالة، ولكن ألن واجب صالة اجلامعة ال 
يتم إال بذلك، ومعلوم أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

بيانه: أن إغالق املحالت وقت الصالة نظام عام، جيري عىل 
فئة عريضة من الناس )وهم الباعة(، ويتعلق أيضًا بفئة أكب منها 
)وهم املشرتون واملتسوقون(، ويرشف عىل تنفيذه جهة حكومية 

هي رئاسة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
لتنفيذها من  القدر من االتساع والشمول البد  فعملية هبذا 
وقت كاف، بحيث ال يأيت وقت الصالة إال وقد حتقق الغرض، 

ومتكن اجلميع من االستعداد للصالة.
اإلقامة:  مع  إال  باإلغالق  تؤمر  ال  املحالت  أن  قّدرنا  فلو 
فمتى ستتمكن من اإلغالق، وإهناء حاجات املشرتين، ثم كم 
وإذا  املسجد،  إىل  واخلروج  للتطهر  الوقت  من  الباعة  حيتاج 
بالصالة قد أديت! ال شك أن األمر لو كان هبذه الصورة مل يكن 
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لإلغالق معنى.
نظامًا ظاهرًا  باجلمهور، وأصبح  تعلق  إذا  األمر  بني  َفـَفرٌق 
ففي  باألفراد،  اختص  إذا  ما  وبني  حكومية،  متابعة  إىل  حيتاج 
احلال األوىل نحتاج متسعًا من الوقت يكون كافيًا بحسب حاجة 
الناس يف العادة، بخالف حال الفرد الذي ربام يكفيه أن يتوجه 

للصالة مع اإلقامة أو ُقبيلها ويدرك صالة اجلامعة كاملة.
أوجب  تعاىل  اهلل  أن  الصالة:  باب  يف  املسألة  هذه  ونظري 
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إذا كان املرُء بعيدًا عن اجلامع، بحيث لو سعى مع النداء فاتته 
اجلمعة فإنه جيب عليه السعي قبل النداء بوقت يتمكن معه من 

إدراك اجلمعة)3(.
إال  عامًا_  نظامًا  _بصفته  يتم  ال  اجلامعة  واجب  كان  وإذا 
ضابط  أنسب  فإن  كاٍف؛  بوقت  إقامتها  قبل  للصالة  بالتوقُّف 

)1(   أي النداء الثاين.
)2(   سورة اجلمعة، اآلية )9(.

)3(   انظر: كشاف القناع )81/2(.
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هلذا الوقت هو األذان؛ لكونه عالمة رشعية ُوضعت للدعاء إىل 
الصالة.
• أن يف اإللزام بإغالق املحاّل التجارية مفاسد عدة، منها 	

ما يعود إىل التاجر )بتقصري وقت البيع، ووجود املشقة 
بإغالق املحل وإهناء حاجات املشرتين يف وقت ضيق ثم 
الصالة..(،  للرسقة وقت  املحل  وتعرض  فتحه،  إعادة 
التسوق،  وقت  )كضيق  املشرتي  إىل  يعود  ما  ومنها 
واملشقة عىل النساء ببقائهن خارج املحل وقت الصالة، 
وترضر أصحاب احلاجات العاجلة باالنتظار كمن يريد 

رشاء دواء(. 
واجلواب: 

عادلة,  كاملة  رشيعة  اإلسالمية  الرشيعة  هذه  أن  الشك 

 َ
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��ف �ْم 
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����َ�  
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َ
تعاىل: ﴿َو�َ��� �ح��ف قال  فيها وال عرس,  ال حرج 

��ْسَر﴾)2(، 
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�� ا �ُم 
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�ق�د َر

ُ
�ق ا 

َ
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ُ
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َّ
�ل��ل ا  

ُ
�ق�د َر

ُ
�ق ﴿  ،)1(﴾ �َ�َر�ٍف �َ���ْف 

اليرس  من  أساٍس  عىل  موضوعة  كلها  الرشعية  والواجبات 
احلرج  بالعبادة  ُيلحق  ما  العباد  أحوال  يف  عرض  فإن  والرمحة, 

)1(   سورة احلج، اآلية )78(.
)2(   سورة البقرة، اآلية )185(.
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والعرس كان ذلك العارض سببًا يف رشع تيسري آخر، واحلمد هلل.
وواجب صالة اجلامعة هو واحد من تلك الواجبات الرشعية، 
من  لعدٍد  بياٌن    النبي  عن  الصحيحة  األحاديث  يف  جاء  وقد 
فمن  اجلامعة  عن  التخلف  يف  فيها  للمرء  يرخص  التي  األعذار 
م العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا املغرب،  ذلك قوله : »إذا ُقدِّ
وال تعجلوا عن عشائكم«)1(، وعن عبد اهلل بن احلارث أن ابن 
اهلل  رسول  حممدًا  أن  أشهد  قلت  إذا  مطري  يف  ملؤذنه  قال  عباس 
فال تقل: حي عىل الصالة وقل: صلوا يف بيوتكم. فكأن الناس 
استنكروا فعله؛ فقال: فعله من هو خري مني، إن اجلمعة عزمة 

وإين كرهت أن أخرجكم فتمشوا يف الطني والدحض)2(.
الفقهاء من احلنفية واحلنابلة أعذارًا كثرية تبيح    وهلذا ذكر 
ترك اجلامعة منها خوف ضياع املال أو تلفه أو رضٍر يف معيشة 
ذهب  إن  عليه  خياف  يشء  عىل  مستحفظًا  كان  ومن  حيتاجها 
وتركه ومن كان خائفًا عىل حريمه أو نفسه من رضر أو خائفًا 

من فوات رفقة سفر)3(.

)1(   رواه البخاري )672(، ومسلم )557(.

)2(   رواه البخاري )901(، ومسلم )699(.
)3(  رد املحتار والدر املختار )292/2_294(، اإلقناع للحجاوي )286/1(.
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بعد ذلك نقول: 
إن النظر يف هذا اإليراد ومناقشته تتوقف عىل مقدمة، وهي 
ال، وبناًء عىل ما تقدم ترجيحه من وجوب  حكم صالة اجلامعة أوَّ

اجلامعة عىل األعيان فهنا عدة وقفات من هذا االعرتاض:
احلرج مرفوع يف هذه الرشيعة والرضورة تبيح املحظور . 1

أمر  هذا  ذلك  يف  الرضورة  منـزلة  ل  ُتنَـزَّ قد  واحلاجة 
من  الواجب  وإسقاط  املحظور  الرتكاب  لكن  مسلم 
بقدر  ذلك  يكون  أن  منها:  ضوابط  الرضورة  أجل 
الرضورة فالرخصة تقدر بقدرها وال يعمم حكمها وال 

تتجاوز حملها.
عىل  ترتتب  أهنا  ُذكر  التي  واملفاسد  املضار  فتلك  وعليه: 
إغالق املتاجر أوقات الصلوات_ إن أريد بذكرها إبطاُل أصل 
اجلامعة  ألداء  والتجارة  البيع  ترك  مبدأ  وإلغاء  اجلامعة  وجوب 
إلغاء عامًا مطلقًا، إن أريد هبا ذلك فهذا استدالل فاسد؛ وتعليل 
الرخصة  ألن  خاص،  دليل  ملقتىض  تعميم  ألنه  مقبول؛  غري 
استثناء من أصل، واالستثناء ال جيوز جعله أصاًل، فذلك خطأ 

عقيل فضاًل عن كونه تعديًا رشعيًا.
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وإن أريد بذكر تلك املفاسد واألرضار النظُر فيها لتمييز ما 
ُيعد عذرًا منها يف ترك اجلامعة عام ال يعد وبحث احللول هلا  أو 
احلكم بالرخصة فيها بقدر ما يقتضيه العذر، إن أريد هذا املعنى 
فهو نظر مقبول معتب؛ ألنه جيمع بني احلكم األصيل العام الذي 
لرفع  الرشيعة  أثبتتها  التي  الرخصة  وبني  اجلامعة،  وجوب  هو 

احلرج.
أن قول القائل: )إن يف اإللزام بإغالق املحال التجارية . 2

مفاسد عدة...( حاصله: االستدالل عىل عدم مرشوعية 
اإللزام بدليل املصلحة املرسلة.

ومعلوم أن من رشط االحتجاج باملصلحة: أال ختالف نصًا، 
بعض  ذكر  تقدم  فقد  مسألتنا،  يف  متحقق  غري  الرشط  وهذا 

النصوص اآلمرة بصالة اجلامعة يف املساجد.
مصلحة  يعارضها  ال  أن  املصلحة  اعتبار  رشط  من  أن  كام 
اجلامعة  بصالة  واملتسوقني  الباعة  إلزام  يف  وكم  منها،  أرجح 
سيأيت  مما  الراجحة  والدنيوية  الدينية  املصالح  من  املساجد  يف 

اإلشارة إىل بعضه.
اجلامعة . 3 صالة  أن  من  إليه  اإلشارة  سبقت  ما  عىل  بناء 
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رشعًا،  املعتبة  باألعذار  تسقط  الواجبات،  من  كغريها 
أن  غري  -من  املعرتض  أوردها  التي  املفاسد  تلك  فإن 

نخوض يف تفاصيلها- ال خترج عن نوعني:
النوع األول: مفاسد متحققة الوقوع.

ونعني هبا: املضاّر التي تلحق بالناس _من جتاٍر ومشرتين_ 
من جراء إغالق املتاجر أوقات الصلوات، وقد اعتبها الشارع 

عذرًا يف التخلف عن اجلامعة.
فاملوقف من هذا النوع يكون عىل مرتبتني:

فبذلك  املضار،  تلك  لدفع  املمكنة  احللول  بحث  األوىل: 
يتحقق مصلحة إقامة اجلامعة من غري ترتب مفسدة.

 : فحسب-  للمثال   - هنا  ذكرها  يمكن  التي  احللول  ومن 
هتيئة  األسواق،  مساجد  يف  والصالة  األذان  بني  املدة  تقصري 

مكان النتظار النساء، إعداد مصلَّيات يف املتاجر الكبى.
املرتبة الثانية : أن ال يمكن إجياد حل تندفع به تلك املفسدة، 
ل الرخصة يف ترك اجلامعة، وتكون رخصًة مقترصة عىل  فهنا ُتنَـزَّ

حمل احلاجة.
إقامة  الواجبني:  بني  اجلمع  من  اهلل  بحمد  نتمكن  وهبذا 
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اجلامعة, ودفع احلرج الالحق يف بعض األحوال.
النوع الثاين: مفاسد متومهة.

عن  التخلف  يف  عذرًا  هلا  الرشع  اعتبار  يثبت  مل  التي  وهي 
اجلامعة، أو أن تكون أعذارًا معتبة، لكن التخلص منها ممكن 

من غري تفويت للجامعة.
ومن األمثلة هلا: اعرتاض بعضهم عىل إغالق حمطات الوقود 
يف أوقات الصلوات. فإن هذه مفسدة متومهة؛ ألن نفاد الوقود 
ال يأيت بغتة، بل يمكن لصاحب السيارة التزود بالوقود يف سعة 

من الوقت؛ فال يتحقق التعارض.
فتجاه هذا النوع من املفاسد البد أن نستحرض أنه ليس كل 
ما رآه أحد من الناس عذرًا يف ترك واجب أو فعل حمرم يكون 
كذلك وأن الواجبات الرشعية ال ختلو يف الغالب من يشء من 
 : قال  ولذا  واالختبار؛  االبتالء  مقتىض  من  هي  التي  املشقة 

َهَواِت َوُحِجَبِت اجْلَنَُّة بِامْلََكاِرِه«)1(.  »ُحِجَبِت النَّاُر بِالشَّ
ونقول أخريًا: إذا عددنا ما نراه مفاسد يف إغالق املتاجر . 4

يقابلها  ما  نستحرض  أن  العدل  من  فإن   للصلوات، 

)1(   رواه البخاري )6487( ومسلم )2823( عن أيب هريرة.
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أكثرها،  وما  اإلغالق،  ذلك  عىل  املرتتبة  املصالح  من 
ومنها)1(:

 ، وهنيه  ألمره  وإجالالً  -سبحانه-  هلل  تعظياًم  فيه  أنَّ  أ_ 
وإظهار  ورغباهتا،  األنفس  أهواء  عىل  حمابه-تعاىل-  وتقديم 
شعائر اإلسالم، واالنضباط ألحكام الرشع الظاهرة املؤدي إىل 
صالح األنفس وزكاة األرواح، وإضفاء جٍو إيامين، وإحساسًا 
باألمن والطمأنينة، وإعطاَء صورِة مرشقة عن عظمة هذا الدين 
املظاهر  هذه  يشاهد  من  عىل  األثر  أكب  له  جيعل  مما  احلنيف 
اإليامنية من كافر فيسلم أو مسلم غافل فيهتدي، ومن الوقائع 
)أنَّ  مذكراهتا  يف  إيطالية  صحفية  ذكرته  ما  بذلك:  تشهد  التي 
سبب إسالمها أنه اسرتعى انتباهها قفل املحالت وقت الصالة، 
فقادها  املال،  أهم من  العبادة عندهم  أن  بذلك عىل  واستدلت 
ذلك إىل التعرف عىل اإلسالم ثم اعتناقه(، ويقول أحد املسلمني 
أين  إسالمي  أسباب  من   : عكاظ_  جريدة  نرشت  _كام  اجلدد 
الصالة،  بمجرد دخول وقت  التجارية  املحالت  إغالق  رأيت 
 فأحسست بنظام غريب يطبق يف هذه الدولة الكبرية وأعجبني

)1(  عن مقال )إغالق املحالت أوقات الصلوات(.
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 ذلك. وقال أحد املسلمني الوافدين: أنا من العاملني يف السوق 
بسبب  الصالة  عىل  املواظبة  تعلمنا  لقد  هلل،  واحلمد  السعودي 
يشجع  والذي  اململكة  يف  به  املعمول  املحالت  إغالق  نظام 
أراد  ملن  الفرصة  ويعطي  صالهتم  عىل  املحافظة  عىل  املصلني 

املواظبة عليها. )موقع الرياض اإللكرتوين(.
للتجار  إحسان  الصالة  أثناء  املحالت  إغالق  ويف  ب_ 
والعامل، وإعانتهم عىل إقامة الصالة واخلشوع فيها، فلو مل تغلق 
لتهاون الكثري منهم يف أداء الصالة، أو ذهب خشوعهم، خوفًا 
من ذهاب زبون أو ضياع صفقة، كام أن ذلك يساهم يف جتديد 
نصيبها،  من  لينالوا  باآلخرة  وتذكريهم  الباعة،  لدى  اإليامن 
ومراقبتهم  بخالقهم  صلتهم  وتقوية  الدنيا،  فتنة  وجتنيبهم 
ويمنعهم  املحرمة،  املعامالت  يف  الوقوع  عن  يبعدهم  مما  له، 
األسواق فتن  من  وينجيهم  واملعايص،  الذنوب  ارتكاب   من 

فيها ختفيفًا  أن  كام  َر﴾)1(، 
َ
���ُ��مف��ل

ْ
�� َوا ء  �� ���َش

ْ
����ح ����َف

ْ
�� ا  َ

�َع��ف  �
َ
�ه ��َق��ْف �َق  �لَا

َّ
�ل���ص ا  

�فَّ اَأ  ﴿ 
راحة  هي  التي  بالصالة  وإراحتهم  العمل،  ضغط  من  عنهم 
 للمسلم يف كل أموره، وقد كان النبي  يقول: »أرحنا بالصالة

)1(   سورة العنكبوت اآلية )45(.
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  يا بالل«، وتعويدهم عىل املبادرة إىل الصالة واإلقبال عىل اهلل
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احلق أطرًا، كام أمر بذلك النبي ، فلو ُتركت املحالت مفتَّحة 
الصالة مجاعة،  أداء  الكثري عن  لتكاسل  البيع والرشاء  واستمر 
وربام أخروها إىل آخر وقتها أو بعده انشغاالً أو نسيانًا، وذلك 

يؤدي إىل تركها بالكلية، وهو ما قد يصل باملسلم إىل الكفر.
مكانتها،  وإظهار  الصالة،  قدر  تعظيم  كذلك  وفيه  ج_ 
عىل  التعاون  من  وذلك  مجاعة،  إقامتها  بأمهية  املجتمع  وتوعية 
أما  بأرسه،  املجتمع  اخلري  فيعم  به،  اهلل  أمر  الذي  والتقوى  الب 
املتاجرة والبيع والرشاء أثناء أداء الناس للصالة، فهو من اإلثم 
والعدوان الذي هنى اهلل عن التعاون عليه، ملا فيه من االستخفاف 
الناس، وقد يؤدي  بالصالة والتساهل فيها، وهتوين شأهنا بني 
ذلك إىل خلو مساجد األسواق من املصلني، فمتى كانت هذه 

)1(   سورة النور اآلية )38-37(.
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وإن  كذلك،  بقائها  عىل  العمل  وجب  ظاهرة  قائمة  الشعرية 
قرّص فيها الناس أو أضاعوا شيئًا منها، وجب تذكريهم بفضلها 
وأمهيتها، فإن مل يستجيبوا كان البد من منعهم من التقليل من 
شأهنا ولو بالعقوبة، فهي عمود اإلسالم، وال حّظ يف اإلسالم 

ملن تركها.
• أن الصلوات اخلمس رشعت يف أوقات موسعة، واإللزام 	

بأداء الصالة يف أوهلا ينايف هذا التوسيع.
اجلواب:

الشك أن اهلل تعاىل فرض هذه الصلوات اخلمس يف أوقات 
موسعة؛ رمحًة منه وتيسريًا عىل عباده؛ ولكن ال يصح االعرتاض 

هبذا ألمرين: 
األمر األول: أن إلزام أهل احلسبة للتجار باإلمساك عن البيع 
يف أول وقت الصالة ليس املقصود منه اإللزام بالصالة يف أول 
الوقت، وإنام اإللزام باجلامعة، فوقع اإللزام يف أول الوقت تبعًا 

ال قصدًا.
النص  يقتيض مناقضة  الثاين: أن طرد هذا االعرتاض  األمر 
ومصادمته وأن يقال: يف قول النبي  لألعمى _مثاًل_ »ال أجد 
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لك رخصة«، أو قوله: )لقد مهمت أن أحرق بيوت املتخلفني(: 
إنه ال موجب هلذا التشديد النبوي يف أمر اجلامعة؛ ألن الوقت 
بأن ال تكون صالهتم إال مع  الناس  واسع؛ فكيف يضيق عىل 

اجلامعة! وال خيفى بطالن مثل هذا اإليراد.
تلزمه  ال  ملن  رخصة  فيها  الوقت  توسعة  إن  نقول:  وهلذا 
رخصة  أهنا  كام  عنها  التخلف  يف  معذورًا  كان  ومن  اجلامعة, 
للجامعة نفسها يف أن تصيل يف أي الوقت شاءت، لكن ليس يف 
توسعة الوقت رخصة ملن تلزمه اجلامعة يف التخلف عن اجلامعة، 

واهلل أعلم.
• أن وجوب صالة اجلامعة ال يستلزم أن تكون يف اجلامعة 	

إذ يمكن أن يصيل يف  املسجد؛  أن تكون يف  األوىل، وال 
مجاعة ثانية، أو يف غري املسجد.

اجلواب:
يف  الصالة  حكم  )مبحث  يف:  املسألة  هذه  بحث  سبق  قد 
عىل  دالة  اجلامعة  صالة  أدلة  بأن  هناك  القول  وسبق  املساجد( 

وجوب الصالة يف املساجد، ومن تلك األدلة: 
آمر بحطب  أن  لقد مهمت  بيده  »والذي نفيس   : قوله   _



60

�ي لصلا �ي ا ا
ي
� و

أ
�ي ا

ض
ر  � �ض لم�يـا �ي  ا لا عض اأ

فأحرق  الصالة  إىل رجال ال يشهدون  ثم أخالف   .. ليحتطب 
بيوهتم  بتحريق  همَّ  من  وْصُف  احلديث  ففي  بيوهتم«،  عليهم 
بأهنم ال يشهدون الصالة، مع أنه من اجلائز أن يكونوا يصلون 
يتم  إنام  اجلامعة  واجب  أداء  أن  عىل  هذا  دل  مجاعة؛  بيوهتم  يف 

بكوهنا يف املساجد.
للمطر  الصالتني  السنة جاءت بمرشوعية اجلمع بني  أن   _
ملا  املسجد  يف  الفعل  دون  فقط  اجلامعة  فعَل  الواجب  كان  ولو 
يف  اجلامعة  عىل  قادرون  الناس  أكثر  ألن  لذلك؛  اجلمع  جاز 
البيوت فإن اإلنسان غالبًا ال خيلو أن تكون عنده زوجة أو ولد 
أو غالم أو صديق أو نحوهم فيمكنه الصالة مجاعة، فال جيوز 
ترك الرشط وهو الوقت من أجل السنة فلام جاز اجلمع ُعِلم أن 

اجلامعة يف املساجد فرض.
• خمالف 	 فيها  من  وإخراج  الصالة  وقت  املطاعم  إغالق 

لقول النبي  »ال صالة بحرضة طعام«.
به الزم  فاألخذ    النبي  ما جاء عن  بكل  مرحبًا  اجلواب: 
لكل مؤمن ومن الواجب علينا وعىل غرينا األخذ بكل ما صح 

عنه من غري تفريق بينه.
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بوجوب    النبي  عن  الدليل  صح  املسألة:  هذه  يف  فنقول 
العام-،  األصيل  احلكم  هو  وهذا   - املساجد  يف  مجاعة  الصالة 
م إليه الطعام أن يبدأ بالطعام قبل  كام صح عنه  إرشاد من ُقـدِّ

الصالة وهذا هو الرخصة اخلاصة.
وال تعارض بني هذا وهذا: فعىل أهل املطاعم إذا جاء وقت 
الصالة أن يتوجهوا إىل أداء الصالة مجاعة يف املساجد)1( ويستثنى 
م إليه فله أن يتناول طعامه  من ذلك من قد حرضه الطعام وُقدِّ
حتى يفرغ منه من غري إعجال، فبهذا يتفق الدليالن ويتم العمل 

هبام مجيعا من غري رٍد ألحدمها باآلخر.

)1( إال من له عذر يبيح له التخلف.





��ث ل�ج �ج  ا
�ئ هم  �ج�ةا
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• اتفق العلامء -رمحهم اهلل- عىل فضيلة صالة اجلامعة يف 	
الرجال  عىل  وجوهبا  والراجح  وجوهبا،  يف  واختلفوا  املساجد 
القادرين، ولوجوهبا رشوط ُيعلم تفصيلها من كتب الفقه، كام 

أن الوجوب يسقط بأعذار ليس هذا حمل بسطها.
• وجوب صالة اجلامعة يف املساجد يستلزم ترك ما يشغل 	

عنه ويمنع منه، ومن ذلك البيع والرشاء وقت الصالة.
• الصالة، 	 بأمر  العناية  املحتسب:  عمل  أهم  من  أن 

وإقامة الناس هلا عىل الوجه املرشوع، ومن ذلك أداؤها مجاعة 
بالتخلف عنها  يف املساجد، ومنع ما يعارض ذلك، كاملجاهرة 

أو التشاغل يف وقتها بالبيع والرشاء.
• جرى عمل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 	

هذه البالد عىل إلزام أصحاب املتاجر بإغالق متاجرهم يف أوقات 
ض هذا العمل من اهليئة باعرتاضات عدة،  الصلوات، وقد اعرُتِ
منها  أن  إذ  العمل،  ذلك  مرشوعية  أصل  يف  قادحة  غري  لكنها 
قدر  فيها  اعرتاضات  ومنها  ُمسّلمة،  وغري  مردودة  اعرتاضات 
من الصحة، لكن ما فيها من احلق والصواب ال يقتيض إسقاط 
يف  لصاحبها  يرخص  قد  أعذارًا  ُتعدُّ  بل  اجلامعة،  صالة  مبدأ 
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التخلف عن اجلامعة، لكنها تبقى رخصة خاصة بمحلها، ويظل 
احلكم األصيل العام هو وجوب اجلامعة.

واحلمد هلل رب العاملني





ع حج لمرا ا �ئم�ة �ةا
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 األرنؤوط 	 ت.شعيب  مفلح،  البن  الرشعية،  اآلداب 
وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، ط2، 1417.

 أحكام القرآن الكريم، أليب جعفر الطحاوي، ت. سعد 	
الدين أونال، مركز البحوث اإلسالمية/ تركيا.

 املوصيل، 	 بن حممود  اهلل  لعبد  املختار،  لتعليل  االختيار 
ت. خالد العك، دار املعرفة، ط3، 1425هـ.

 ت. 	 القيم،  البن  العاملني،  رب  عن  املوقعني  أعالم 
مشهور بن حسن سلامن، دار ابن اجلوزي، ط1، 1423.

 إغالق املتاجر للصالة هدي النبي  وأمراء اإلسالم، 	
عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي، مقال منشور عىل الشبكة.

 محيدان 	 الصالة،  أداء  أثناء  التجارية  املحالت  إغالق 
اجلهني، مقال منشور عىل الشبكة.

 إغالق )املحالت التجارية( ألداء الصالة .. أين اخلطأ؟ 	
فهد بن صالح العجالن، مقال منشور عىل الشبكة.

 اإلقناع لطالب االنتفاع، لرشف الدين موسى بن سامل 	
البحوث  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  عبداهلل  د.  احلجاوي، ت. 

والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، ط3، 1423.
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 بن 	 إسامعيل  تأليفه:  يف  شارك  الكبى،  فاس  بيوتات 
األمحر، دار املنصور للطباعة والوراقة/ الرباط، 1972م.

 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفوري، 	
ت. عبدالرمحن حممد عثامن، املكتبة السلفية، ط2، 1384.

 عمر 	 أليب  املوطأ(،  رشوح  موسوعة  )ضمن  التمهيد 
يوسف بن عبداهلل بن عبدالب، ت. د. عبداهلل الرتكي بالتعاون 
مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ط1، 

.1426
 ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واملحتسب، ت. 	

إ. ليفي بروفينال، مطبعة املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية 
بالقاهرة، 1955م.

 أمحد 	 بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  القرآن،  ألحكام  اجلامع 
القرطبي، ت د . عبد اهلل الرتكي، دار الرسالة، ط1، 1427.

 شعيب 	 ت.  رجب،  البن  واحلكم،  العلوم  جامع 
األرنؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط7، 1419.

 خمترص 	 رشح  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
خليل، )احلاشية( للشيخ حممد بن عرفة الدسوقي، و)الرشح( 
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للشيخ أمحد الدردير، دار الفكر، ط1، 1425هـ.
 نعيم 	 أيب  للحافظ  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية 

األصفهاين، دار الكتب العلمية، ط1، 1409.
 رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، )الرد( 	

احلصكفي،  عيل  بن  ملحمد  و)الدر(  عابدين،  بن  أمني  ملحمد 
و)التنوير( ملحمد بن عبد اهلل التمرتايش، ت / عادل عبداملوجود 

وعيل معوض، دار الكتب العلمية.
 رشح صحيح مسلم للنووي، دار الكتب العلمية.	
 ابن 	 للموفق  املقنع  عىل  واإلنصاف،  الكبري  الرشح 

قدامة، )الرشح( لشمس الدين عبدالرمحن بن حممد بن قدامة، 
و)اإلنصاف( لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 
الكتب،  عامل  دار  احللو،  عبدالفتاح  د.  الرتكي  عبداهلل  د.  ت. 

.1426
  كتاب الصالة، لشمس الدين أيب عبداهلل حممد بن قيم 	

اجلوزية، ت. حممد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار الرتاث، ط2، 
.1412
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 القيم، 	 البن  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 
ت.نايف بن أمحد احلمد، نرش دار عامل الفوائد، )من مطبوعات 

جممع الفقه اإلسالمي(، ط1، 1428.
 الواحد 	 عبد  بن  الدين  كامل  ملحمد  القدير،  فتح  رشح 

للمرغيناين،  اهلداية  وفيه:  العلمية،  الكتب  دار  اهلامم(،  )ابن 
والبداية.
 مؤسسة 	 الرتكي،  عبداهلل  د.  ت.  مفلح،  البن  الفروع، 

الرسالة ودار املؤيد، ط1، 1424.
 كفاية الطالب الرباين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، 	

املدين/  مطبعة  إمام،  محدي  أمحد  ت.  املنويف،  خلف  بن  عيل 
مرص، ط1، 1407.

 ما صح من آثار الصحابة يف الفقه، زكريا بن غالم قادر، 	
دار اخلراز ودار ابن حزم، ط1، 1421.

  املجموع رشح املهذب للشريازي، أليب زكريا النووي، 	
ط1،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املطيعي،  نجيب  حممد  ت. 

.1422



72

�ي لصلا �ي ا ا
ي
� و

أ
�ي ا

ض
ر  � �ض لم�يـا �ي  ا لا عض اأ

 خمترص املزين، أليب إبراهيم إسامعيل بن حييى املزين، ت. 	
حممد عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلمية، ط1، 1419.

 املغني، ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، 	
الكتب، ط5،  ت. عبد اهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو، دار عامل 

1426هـ .
 نصاب االحتساب، عمر بن حممد بن عوض السنامي 	

احلنفي، ت. د. مريزن سعيد عسريي، دار الوطن، ط1، 1414.
 املنكر والئحته 	 والنهي عن  باملعروف  األمر  هيئة  نظام 

التنفيذية، هيئة اخلباء بمجلس الوزراء، ط2، 1422.
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