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 بتجارة هاعن التشاغل وحتريم اجلامعة, لصالة السعي وجوب عىل العرشة األدلة: اخلطبة موضوع
 ونحوها

َاحلمد َّإن  ْ َ ْ , ُنحمده هللاَِِّ ُْ ُونستعينه ََ َُ ِ َ ُونستغفره, َْ َُ ِْ ْ َ ُونعوذ َ ُ ْمن ِباهللاَِّ ََ ِرشور ِ ُ َأنفسنا ُ ِ ُ ْ ْومن َ ِسيئات َِ َ ِّ َأعاملنا, َ ِ َ ْ ْمن َ ِهيده َ ِ ْ  اهللاَُّ َ
َفال َّمضل َ ِ ُله, ُ ْومن َ ْيضلل ََ ِ ْ َفال ُ َهادي َ ِ ُله, َ ُوأشهد َ َ َْ ْأن َ ـٰ َال َ َّإال هإل ُوحده اهللاَُّ ِ ْ َرشيك َال ََ ِ ُله, َ ُوأشهد َ َ َْ َّأن َ ًحممدا َ َّ َ ُ 
ُعبده ُْ ُورسوله َ َُ ُ َ. 
 األمور ورش وسلم, عليه اهللا صىل حممد هدي اهلدي وخري اهللا, كالم الكالم خري فإن بعد, أما 

 .النار يف ضاللة وكل ضاللة, بدعة وكل بدعة, حمدثة وكل حمدثاهتا,
 الصالة, أعاملكم خري من أن واعلموا تعصوه, وال وأطيعوه وراقبوه, تعاىل اهللا اتقوا: املسلمون اأهي 

 لعذر إال عنها التخلف عن وهنى املسلمني, مجاعة مع املسجد يف بأدائها وتعاىل سبحانه اهللا أمر وقد
 :أدلة عدة املسجد يف بالصالة األمر يف جاء وقد رشعي,

ُتضعف مجاعة يف الرجل صالة: قال) وسلم عليه اهللا صىل (النبي عن عنه اهللا ريض هريرة أيب فعن .١ ُ 
 خرج ثم ُالوضوء, فأحسن توضأ إذا أنه وذلك ِضعفا, وعرشين مخسا سوقه ويف بيته يف صالته عىل
َّوحطت درجة, هبا له ُرفعت إال خطوة خيط مل الصالة; إال ُخيرجه ال املسجد إىل  فإذا خطيئة, هبا عنه ُ

 أحدكم يزال وال ,)ارمحه اللهم عليه, ِّصل اللهم: (مصاله يف دام ما ١عليه ُتصيل املالئكة تزل مل صىل
 ٢.الصالة انتظر ما صالة يف

 عىل فليحافظ ًمسلام ًغدا تعاىل اهللا يلقى أن َّرسه من: قال عنه اهللا ريض مسعود بن اهللا عبد وعن .٢
 وإهنن اهلد, سنن) وسلم عليه اهللا صىل (لنبيكم رشع اهللا فإن هبن, يناد حيث الصلوات هؤالء
 ولو نبيكم, سنة لرتكتم بيته يف املتخلف هذا يصيل كام بيوتكم يف صليتم أنكم ولو اهلد, سنن من

 هذه من مسجد إىل يعمد ثم ُّالطـهور فيحسن يتطهر رجل من وما ,لضللتم نبيكم سنة تركتم
ُّويـحط درجــــة, هبا ويرفعه حسنة, خيطوها خطوة بكل له اهللا كتب إال املساجد ُ  سيئة, بـها عنه َ
َهياد به يؤتى الرجل كان لقدو ,النفاق معلوم منافق إال ٤عنها يتخلف وما ٣ُرأيــــتــنا ولقد  بني ٥ُ

 ٦.الصف يف ُيقام حتى الرجلني
 الصالة صاحب أن املساجد يف اخلمس الصلوات عىل املحافظني عىل تعاىل اهللا فضل ومن اهللا, عباد .٣

 هريرة أيب فعن ميل, قدر اخلالئق من الشمس تدنو يوم القيامة, يوم ظله يف اهللا لهُيظ املسجد يف
                                                 

 .الصالة معاين من الدعاء ألن ,له تدعو أي ١
 .منه يسريا جزءا) ٦٤٩ (مسلم ورو ,)٦٤٧ (البخاري رواه ٢
 .عنهم اهللا ريض الصحابة معرش أي ٣
 .اجلامعة صالة أي ٤
٥ َرجـــلني عىل يعتمد أي: ُهياد  .»الوسيط املعجم «انظر. به لضعف مشيه يف ُ
 ).٦٥٤ (مسلم رواه ٦
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 ظل ال يوم ١ظله يف القيامـة يوم اهللا يظلهم سبعة: قال) وسلم عليه اهللا صىل (النبي عن عنه اهللا ريض
 قلبه ورجل عيناه, ففاضت خالء يف اهللا ذكر ورجل اهللا, عبادة يف نشأ وشاب عادل, إمام: ظله إال

 .احلديث ... ,املسجد يف معلق
 ٢.احلديث ... إليه يعود حتى منه خرج إذا باملسجد معلق ورجل: مسلم عند رواية ويف

 أعد راح أو املسجد إىل غدا من: قال) وسلم عليه اهللا صىل (النبي أن عنه اهللا ريض هريرة أيب وعن .٤
ًنـزال اجلنة يف له اهللا ُوالـنـزل ٣.راح أو غدا كلام ُ ٌهييأ الذي املكان هو ُّ َّ  ٤.فيه الضيف لنزول ُ

 هو الذي القتال وقت مجاعة أداءها رشع اهللا أن اجلامعة مع املسجد يف الصالة وجوب أدلة ومن .٥
 فلتقم الصالة هلم فأقمت فيهم كنت وإذا تعاىل قال اخلوف, بصالة املعروفة وهي األوقات, أحرج
 .اآلية معك منهم طائفة

 .املسجد مجاعة هم والراكعون ,الراكعني مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا عاىلت وقال .٦
 ريض هريرة أيب فعن املسجد, مجاعة مع الصالة يف التهاون من الرتهيب جاء وقد املؤمنني, معارش .٧

 بحطب آمر أن مهمت لقد بيده; نفيس والذي: قال) وسلم عليه اهللا صىل (اهللا رسول أن عنه اهللا
 ِّفأحرق رجال إىل أخالف ثم الناس, فيؤم ًرجال آمر ثم هلا, ُفـيؤذن بالصالة آمر ثم ُلـيحطب,

ًعـرقا جيد أنه أحدهم يعلم لو بيده, نفسـي والذي ,بيوهتم عليهم ْ َحـســنـتني ٦ِمرماتني أو ٥ًسمينا َ َ َ َ 
ِلشهد  .العشاء َ
ِّفأحرق الصالة يشهدون ال قوم إىل حطب من حزم معهم البرج معي أنطلق ثم: مسلم رواية ويف ُ 

 ٧.بالنار بيوهتم عليهم
 يأته فلم النداء سمـع من: قال) وسلم عليه اهللا صىل (النبي عن عنهام, اهللا ريض عـباس ابن وعن .٨

 .األجر كاملة له صالة ال أي ٨.عذر من إال له صالة فال

                                                 
 حتت اهللا يظلهم ةسبع: بلفظ عنه اهللا ريض هريرة أيب عن) ٧٩٣ (»والصفات األسامء «كتابه يف البيهقي رواه احلديث وهذا ١

 .احلاشدي اهللا عبد :الكتاب حمقق صححها الرواية وهذه ,احلديث . . . ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل
 .وترشيف ملك إضافة تعاىل اهللا إىل إضافته جتوز كام العرش إىل إضافته جتوز املذكور فالظل ,احلديثني بني تنايف وال

 .)١٠٣١ (ومسلم) ٦٨٠٦ (البخاري رواه ٢
 .له واللفظ ,)٦٦٩ (ومسلم) ٦٦٢ (البخاري رواه ٣
 .»الفتح «يف حجر البن احلديث رشح وكذا ,»النهاية «انظر ٤
 .»الوسيط املعجم «انظر. كثري حلم يكسوه الذي العظم هو السمني َالعـرقو ,العظم هو َالعـرق ٥
 .»الوسيط املعجم «انظر. حقارته به يريد ,اللحم من ظلفيها بني ما واملراد ,الشاة لفِظ وهو ,ِمرماة ُمـثنى ِمـرماتني ٦
 ).٦٥١ (ومسلم) ٧٢٢٤ (البخاري رواه ٧
 ). ٢/٣٣٧ (»اإلرواء «يف األلباين حهوصح ,وغريه) ٧٩٣ (ماجه ابن أخرجه ٨
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 اهللا, رسول يا: فقال أعمى رجل) وسلم عليه اهللا صىل (النبي أتى: قال عنه اهللا ريض هريرة أيب وعن .٩
 يف فيصيل له يرخص أن) وسلم عليه اهللا صىل (َالرسول فسأل املسجد, إىل يقودين قائد يل ليس إنه

َّوىل فلام ه,ل فرخص بيته,  ١.ِفأجب: قال. نعم: فقال بالصالة? النداء تسمع هل: فقال دعاه َ
 إذ اجلمعة, يوم قائم) وسلم عليه اهللا صىل (النبي ٢بينا: قال عنهام اهللا ريض اهللا عبد بن جابر وعن  .١٠

 اثنا إال معه يبق مل حتى) وسلم عليه اهللا صىل (اهللا رسول أصحاب هافابتدر املدينة, إىل ٣ٌعري ِقدمت
 ٤).إليها انفضوا هلوا أو جتارة رأوا وإذا (اآلية هذه ونزلت: قال وعمر, بكر أبو فيهم رجال, عرش
ٌعتاب وهذا اهللا, عباد َوسلم عليه اهللاُ َّصىل ِّالنبي ِألصحاب َّوجل َّعز اهللاِ ِمن ِ ِترك يف َّ ْ ِالعبادة َ ِ 

ٍشأن إىل عنها ِواالنرصاف ِشؤون ِمن َ َّحث ثم ُّالدنيا, ُ َسبحانه َ ِجتارة عىل ُ ِاآلخرة ِ ِتيقن َوعىل ِ  ال ْأن ُّ
َرازق َسبحانه, هو َّإال ِباحلقيقة َ َعند َما ْقل: (َتعاىل فقال ُ ْ ٌخري اهللاَِّ ِ ْ َمن َ ِاللهو ِ ْ َومن َّ َالتجا َِ ِرةِّ ُخري َواهللاَُّ َ ْ َ 

َالرازقني ِ ِ ِالصالة ُثواب: أي ,)َّ َوسلم عليه اهللاُ َّصىل ِّالنبي مع ِوالثبات َّ ٌخري َّ ْ ِوالتجارة, ِاللهو ِمن َ ِّ 
ِألمر َفاستجابوا َريض وكانوا َتعاىل اهللاِ ْ ِويتجرون, َيتبايعون عنهم اهللاُ َ  ِمن ٌّحق هلم َعرض إذا َّولكنهم َّ

ٌجتارة ُتلههم مل اهللاِ ِحقوق ِذكر عن بيع وال ِ ُّيؤدوه حتى اهللاِ ِ َيقدمون فكانوا َّوجل, َّعز اهللاِ إىل ُ ِّ  َطاعة ُ
َومراده موالهم َوحمبته ُ َّ ِمرادهم عىل َ ِوحمبتهم ُ َّ َفوصفهم ,َ ٌرجال{: ِبقوله َتعاىل اهللاُ َ َ ْتلهيهم َال ِ ِ ِ ْ ٌجتارة ُ َ َ َوال ِ َ 

ٌبيع ْ ْعن َ ِذكر َ ْ َوإقا اهللاَِّ ِ ِ ِالصالة ِمَ َ ِوإيتاء َّ َ ِ ِالزكاة َ َ َّ.(٥ 
 .اهللا أمر كام إلقامتها اجلميع اهللا وفق املسجد, يف الصالة أداء وجوب عىل أدلة ُعرش هذه املسلمون, أهيا
 هذا قويل أقول احلكيم, والذكر اآليات من فيه بام وإياكم ونفعني العظيم, القرآن يف ولكم يل اهللا بارك

  .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه, ولكم يل اهللا واستغفر
 الثانية اخلطبة

 صالة شهود أن اهللا رمحكم فاعلموا بعد, أما اصطفى, الذين عباده عىل وسالم وكفى, هللا احلمد 
 واملحالت الدكاكني أصحاب عىل فالواجب الدين, وعالمات اإليامن شعب من املسجد يف اجلامعة

 عىل القائمني فعىل إداري, اجتامع بحرضة كان من وكذلك للصالة, نودي إذا للمسجد السعي هو
 حضور فليس الجتامعاهتم, يعودوا ثم ويصلوا للصالة نودي إذا االجتامعات يوقفوا أن االجتامعات

 إال اجلامعة صالة عن التخلف وزجي وال ربانيا, أمرا بل اختياريا, وال ثانويا أمرا اجلامعة صالة
 ريح أو مطر أو خوف أو مصاب, أو مريض تدارك أو سفر رحلة إدراك أو كحراسة لرضورة,
 .شديدة

                                                 
 ).٦٥٣ (مسلم رواه ١
 .بينام أي) بينا( ٢
 .جتارة قافلة أي ٣
 ).٨٦٣ (مسلمو) ٤٨٩٩ (البخاري رواه ٤
 .احلديث هذا رشح يف »السنية الدرر« موقع من الرشح هذا نقلت ٥
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 التي األوىل, اجلامعة هي باجلامعة واملقصود اهللا, عباد الناس بعض ُابــــتيل وقد ُويقام, هلا يناد 
ِّتصيل َملســجدا فتجد األوىل, اجلامعة عن بالتأخر اهللا هداهم  حتى وهكذا, وثالثة ثانية مجاعة فيه ُ
 ١.املشتكى اهللا فإىل واحدة, مجاعة وليسوا مجاعات, يصلون املصلون صار

 حق ويعظمها قدرها, للصالة يقدر أن إيامنه يف الصادق املسلم عىل لواجبا املسلمون, أهيا 
 تعاىل اهللا قال ووظيفة, مال من يديه بني بام وخمتربه مبتليه اهللا أن ويعلم حساهبا, وحيسب تعظيمها,

 هم فأولئك ذلك يفعل ومن اهللا ذكر عن أوالدكم وال أموالكم تلهكم ال آمنوا الذين أهيا يا(
 واآلصال بالغدو فيها له يسبح اسمه فيها ويذكر ترفع أن اهللا ِأذن بيوت يف (تعاىل وقال ,)اخلارسون

 فيه تتقلب يوما خيافون الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهللا ذكر عن بيع وال جتارة تليهم ال * رجال
 غريب يشاء من يرزق واهللا فضله من ويزيدهم عملوا ما أحسن اهللا ليجزهيم * واألبصار القلوب
 الرزق أن إىل نبه كام والرشاء, بالبيع الصالة عن التشاغل عن اآليات هذه يف اهللا فحذر ,)حساب

 وسببا له, جالبة بل له, معطلة وال للرزق, مانعة الصالة فليست حساب, بغري يشاء من يرزق بيده,
 .بربه الظن أساء فقد ذلك سو ظن ومن فيه, والزيادة والنمو للربكة

 اخلطبة هذه نختم منني,املؤ معارش فيها قال اهللا رمحه باز بن العزيز عبد الشيخ لسامحة بفتو ... :
 وال للدولة جيوز وال هبا, يناد حيث اهللا بيوت يف اجلامعة يف الصالة أداء الرجال مجيع عىل فالواجب
 عمال م,غريه أو واملتاجر الدكاكني أصحاب من عنها, التخلف عىل أحدا يقروا أن احلسبة لرجال
 املساجد, يف اجلامعة يف الصالة أداء من عليهم اهللا أوجب ما أداء عىل هلم وإعانة الرشعية, باألدلة
 يأمرون بعضهم أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون (تعاىل قوله يف املؤمنني به اهللا وصف بام وعمال

 ٢.اهللا رمحه كالمه انتهى. اآلية) املنكر عن وينهون باملعروف
 والبغي, واملنكر الفحشاء عن وينهى القربى, ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر اهللا إن اهللا, عباد 

 أكرب, اهللا ولذكر يزدكم, نعمه عىل واشكروه يذكركم, العظيم اهللا فاذكروا تذكرون, لعلكم يعظكم
 .تصنعون ما يعلم واهللا

 
 مدينة يف ,١٤٤٢ لعام احلجة ذي شهر من عرش الثاين يف الريس, سليامن بن ماجد: خلطبةا أعد

 :صفحة يف منشورة وهي السعودية, العربية اململكة يف اجلبيل,
kutob/net.saaid.www 

                                                 
 – اجلرييس مؤسسة: النارش ,ظهري هيإلـٰ فضل ,»الصاحلني وسري النصوص ضوء يف اجلامعة صالة أمهية «كتاب لالستزادة يراجع ١

 .الرياض
 ).١٠٥−٣٠/١٠٤( ,»متنوعة ومقاالت فتاو جمموع «رانظ ٢


