

مر�� �إلسال�� ��حال� ��جا�ية للصال� هد� �� �  غال

�مدهللا 	�د� عو�ً   
ً
  ا� �	ص� هللا � �بعو� نبيً �بد�

ً
�عبد. 

  :	ما بعد

 
ً
 فإ8 لإلسال5 معالم� �ألح0مه 	نسا- ال تنكر ب'& 	هله "ا عمال

ً
� �من ُ�< = � �ُبعدهم عنه سلو;

Hت8  خريف من <هر فليس A 	8 ينكر Iلعامالعا �LثJ من 	حو Iنأ8 ينكر فصو �Aفصو

 IPئع �نوSلتتناa ألثر Hيئة �لظر�\ ل] تلم بالشعو-� �شعائر <ين كذلك� �حقائق 
 cال تمسح �ال تمو e>ألنها = نفسها حقيقة خا �cفها فيما شا�h iفوjmاlيخ� ال تملك 

ت كثJً بموتها = 	oها8 jا�i �قد l	ي  &lئعه� ألنه لم يدq� 5إلسالمن يتنكر Hعض معالم 

لwS �تاlيخ لقر�H �8اA 8  ا�قائق � ما v عليه� �لو نظر من جهل شيئً  xلك = نصوo من

 cمكنا� yي	ألع} هو �ق� �لو سأI من يعلم عما ستحاI عليه فهمه� لعلم 	8 �ستحيل � 

  .ال� فهم إلنسا8 من قبل جهله� �ب�� �	ك~ ب

 ًl�غال� �تاجر" من يتحد� عن �قد قر	c مر " �cلطرقا� �ألمر بذلك = ألسو� �eلصالألجل 

 JثL� �iاj�يتحد� عن عد5 �جو�� = إلسال5 تا�el �تاel 	خر� عن عد5 توفقه مع مصلحة 
لر� عليها باmّوقف� �نو� ل0تب yّتع	ألقال5   من 

ً
&� 	�  اجنوحlإل�ال يستقر � سا� لفهم �

  اكونه �تبً 
ً
Jج	لغ�J يقوI ما ال يعتقد� �يفعل ما يؤمر به� �لص� � تكرl ما تسطر� تلك  

mغافل عنه سو� ختياl بل سو� توفيق� حيث � �iاj �ألقال5 متعّذ�l � ال ينط� � لعامة �سو
  يطر� ل0تب ما يطر� �هو ير�

ً
لصالe فضال co عن iاj  .عن �اعتها تقاعس كثJ من 

�ماعة� ��فر� مؤلفاc ببحثها للعامة تزهيدً  eديث عن صال���ها� �جة �جو�  �	ما  lضو� =

�سائل  �� ب� �جو� ألقوI = مباحث �طوالc ��فر 	قوI �علها من فر�� لكفايا�c �لم يُفر�

elلصحافة بصو =  cل0تب = �نيا�� � يا�ذهب من عالماc شقا�  ل'&� فهذ ¡� eعو>

8 = �ينه� �لن يُقِد5 � نهجه �ال من قد سمح بعرضه� �ستها8 بشنيع تبعت قو�A �يك¢ yُ§

� مسلم =�l ما Aلصحيح" = بيا8 حا "Iبن مسعو� قامن �ª 	8 يل© هللا غد مسلما «: عن 

 هؤال� لصلوc حيث ينا�� بهن فإ8 هللا j wqبيكم ص� هللا عليه � سلم س¬ فليحافظ �

�تخلف = بيته ل'Lتم  "د� ��نهن من س¬ "د� �لو 	نكم صليتم = بيوتكم كما يص� هذ
سنة نبيكم �لو ترLتم سنة نبيكم لضللتم �لقد l	يتنا �ما يتخلف عنها �ال منافق معلو5 jفا� 

لرجل يؤ¯ به يها�� ب� لرجل� ح® يقا5 = لصف�لقد �8 «.  

 
ً
�ماعة منافق eنفسه صال = &lاm 8� oلعامة� �قد  افإد فيها <�  معلو5 jفا�� فكيف بالُمَزه�

 ��Sلmحا5 لصف� للبيع � Iفكيف حا �Iلصف� للقتاmحا5  Iماعة حا� eهللا بصال	مر 
هم	مر� بأ�ئها �لسالl�� Jُهُم ﴿: � با�دين� فكيف �ما با�دين �نان

َ
َقْمَت ل

َ
نَت ِفيِهْم فَأ

ُ
 كoَ�ِ�َ



 ِمن lَ�َ ئِ 
ْ
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ُ
يَك

ْ
 فَل

ْ
 َسَجُد�oَِْسِلَحتَُهْم فَإ

َ
	 
ْ
ُخُذ�

ْ
َأ
ْ
َعَك َ�� نُْهْم م¶ تَُقْم َطآئَِفٌة م�

ْ
eَ فَل

َ
ال لص¶ cِ

ْ
َأ
ْ
m�َ ْم

ُ
ك

 
º
ْم يَُصل

َ
ْخَر� ل

ُ
ْسِلَحتَُهمْ َطآئَِفٌة 	

َ
 ِحْذlَُهْم َ�	

ْ
ُخُذ�

ْ
َأ
ْ
 َمَعَك َ��

ْ
و
º
يَُصل

ْ
 فَل
ْ
  .﴾و

 ¼j Iهللا عليه �سلم  -يقو§و\  مرً  -ص�  Iطائفةٌ : بها = حا� Jألممن jاi معه  يقو5 

 
ً
eفيسجد�8 سجد  

ً
eحد� 

ٌ
�  ¾جا� من حديث بن عمر .منهم بينهم �ب� لعد� � ثم تكو8 طائفة�l

Jبن جرير �غ�.  

Iماعة يطو� eديث عن صال�فهذ 	مر م¿ عليه �صطفو8  �	�لة فضلها ��جوبها معلومة� ��

 ¼j Iلرسوهللا عن نبيه �سماعيل  Àألمة كما ح�رضيو8 عند lبهم ح® قبل هذ�  lألخيا

الc بالصال�e ��نما �ديث هنا عن �غال� �ح -قومه-A 	نه �8 يأمر 	هله  ا�رÁ ما�حً 

cديث فيه من ثال� جها�mجاlية = Pمن j¼ ص� هللا عليه �سلم� �لقر�8 �فضلة �:  

Âأل��هة  :Ãاj Jائم� �تذكj�ر�l � متاجرهم �تنبيه � �cفهذ ¾ 	مر 	هل ألسو� بالصلو

 ¼j: حقهم�هدÄ خلفائه �صحابته من بعد�� �قد قاI =  -ص� هللا عليه �سلم  -هو فعل 

))Äشدين من بعدل'مذÄ �غ��J �قاI))عليكم بسن] �سنة §لفا� لر ��l ¾ :)) منة	 Çصحا	

 oهبو 	È 	م] ما توعدoما ي�))ألم] فإ � مسلم� �ل5É � هذ�l ¾:  

  :ف¢ Pمن j¼ ص� هللا عليه �سلم

 
ً

  :	�ال

8 تعظيمً oألبن مر��يه = الم تكن ألسو� تفتح = �دينة بعد  ��l فقد �eJلشع" تفس�J" "ذ� 

هللا عنه قاI عن عبد Ál iهللا بن عبا�نو : ﴾lجاI ال تلهيهم �اel �ال بيع عن oكر هللا﴿: 

 
ً
�¡  lجاال jد� بالصالe 	لقو ما بأيديهم �قامو  سمعوoهللا يش'�8 �يبيعو8 فإيبتغو8 من فضل 

�ساجد فصلو.  

� ع� �l� �Jفاسmية ع� عن بن عباi من 	صح نسخ �l� بنحو�� iبن عبابن 	Ç طلحة عن 

ير�يها ع� عن بن  صحيفة بم� = mفسJ لو سافر ��ها لرجل ما �8 كثJً : قاI 	�د بن حنبل

iعبا.  

Êخر	بن عمر �بن جرير �بن 	Ç حاتم عن عمر� بن �يناl عن سالم عن � �Pلر�8 =  	نه: عبد 

بن عمر Iسجد فقا�  فيهم نزلت ﴿: لسو� فأقيمت لصالe فأغلقو حونيتهم ثم �خلو
َ
 ال

ٌ
Iا
َ
lِج

 eٌlَِهيِهْم ِ�َا
ْ
ِر هللاِ تُل

ْ
 َنيٌْع َقْن oِك

َ
jوl[﴾ َ�ال :ÎÏ [.  

 Êخر	بن مسعو��بن جرير عن � lناسً : سعيد بن منصو �	l نه	8  اoأل من 	هل لسو� سمعو

لصالe فقاL Iوف' ¡� هللا: 	متعتهم �قامو Iين قاÑِهيِهْم ِ�َاeٌlَ ﴿: هؤال� 
ْ
 تُل

َ
 نَ ال

َ
ِر َ�ال

ْ
يٌْع َقْن oِك

هللاِ  ﴾]lوj :ÎÏ [.  



لسال5  -�;8 هديه � eلصاللصال�e -عليه  ¡�لطريق ��قامتهم  = iاj �	8 ال يكِ  تنبيه 
َ
هم ل

�يمانهم �صالحهم� �ال �¡ سماع ¡�Iبيه قا	عن  eبكر Ç	 كما جا� عن مسلم بن �: هم jد

لصبح ف80 ال يمر برجل �ال نا�� بالصالe 	� حرLه  eهللا عليه � سلم لصالخرجت مع j¼ ص� 
� 	بو ��� �سكت عليه Òتجً  .برجله�lه ألهل مكة اmساl = Iما سكت عنه فهو : به� �قد قا Ó

  .لالحتجاÊ :يعÔ - صالح

 Ä�l�= د�	 ��l بمعنا� فقد eJحا�يث كث	 = هللا " مسند�" هذ Iسوl 8	 هللا بن طهفةعن عبد 

 خرÊ يوقظ jاi: ص� هللا عليه �سلمo� 8�: eلصال �eلصال �eلصال.  

لفجر� فب� بعض لصحابة  eهللا عليه �سلم تفتح مع صال�قد �نت ألسو� = Pمن j¼ ص� 
mخلف عن ص el8 خطوبن 	Õ Çصم = لوحد ��l قبلها� فقد �ألسو ¡� elبا���ماعة� � eال

Iهللا عليه � سلم قايغد� : �من طريقه 	بو نعيم بسند صحيح عن ميثم lجل من 	صحا- j¼ ص� 

 8�� AÖبها معه ح® يرجع فيدخل با- م I�سجد فال يز ¡��لك بريته مع 	�I من يغد� 
لسو�لشيطا8 �غ ¡�  .د� بريته مع 	�I من يغد� 

بن حجر Iلسند: قا  .�هذ موقو\ صحيح 

 ¡�هللا عنهم عد5 Hيع �قت لصال�e بل الن�\ من لسو� �ترLه  Ál لصحابة�;8 عمل 
Iقا Ôه�كنا نص� مع j¼ ص� هللا عليه � : �ساجد فر�� 	�د بسند جيد عن Pيد بن خا< 

لسو� سلم �غر- ¡�  .�نن�\ 

Ôع�ً  :يع �ل×- = ألسو �¡ سوقهم مرe 	خر� 	نهم قطعو   .بدخوI �قت �غر- ثم ن�فو

ألمر = �دينة �Ø  خر حياته ص� هللا عليه  I�	 = تنبيههم� iاj � \ألمر بذلك �لطو 8;�

�ا�سلم� �Ø 	سفا�l 	يًض �l كما �w	بو نعيم = معرفة لصحابة عن مسلم ِ بن  � كما = حجة لو�

 
َ
Iبيه� قَا

َ
هللا ص� هللا : يَساl عن 	 Iسوl فسمعت wخرجت مع موالÄ فضالة بن هالI = حجة لو�

 Iعليه �سلم يقو :eلصال eلصال.  

بن خزيمة = ��l ألمر ما I�	 = قالبة� " صحيحه" �قد جا� Ç	 عن ��لط�Ù عن خا< �ذ�

لطريق� : 	نس� قاI عن ¡� ح×c � عهد j¼ ص� هللا عليه �سلم سl Úجل o� eلصال�نت 

لصالe:  فنا�� eلصال.  

 
ً
لعمل = Pمن §لفا� لرشدين: اثاني   :�8 هذ

لطرقاc �يأمر�نهم بذلك� �ألسو = c  :ينبهو8 � لصلو

� قاI 	بو Pيد به بأنفسهم ال ينيبو8 عليه 	حدً  فقد شتهر هذ = فعل §لفا� عمر �ع� يقومو8

�جاq = Ûحه � "eر� Ç	 بنحد Ýن 	لف = لسJ 	8 عمر بن §طا- : "Üت� � Jكر غo

 
ً
لصبح ا�علي eلصال iاj طلع لفجر خرجا يوقظا8 o�  .�نا من �Õتهما 



  :	ما عن عمر بن §طا-

� كثJ من 	هل �سانيد�l سا� =  فقد
ُ
بن عساكر �§طيب بأسانيد 	ك~ من 	8 ت� Äلط�� Jلس�

فعl Ç	 عن ÙناHلشك بضعف منها عن ثابت  Iحتما: موضع� �متو8 	شهر من 	8 يَتطر� ��ها 

لفجر eصال eللصال iاj خرÊ يوقظ o�  .�8 عمر 

لص iاjلزهرÄ خرÊ عمر يوقظ  ¡�بن سعد بإسنا� صحيح  ��lلك�o 8 يفعل;� eلصال eال.  

لطرقا�c �هل يُظن 	8  Þ'يف� Ä'منه� فكيف با�قظا8 يبيع �يشP = ائمj Iحا  �8 هذo��
Iائم فيقوj�ال = نظر بعيد §طو = : عمر يقيم  �IاÒ Hائع �قظا8 فال يأمر�� هذ wقم صل� �يد

�هل.  

�لب �بيعه = سو� �دينة �قت لصالe �ال ßد jاi =  بل قد �8 ألعرÇ يقد5 �دينة �معه

<نيا = لسو�� Ç	 بن ��l لسو�� كما ¡�عن  "�صال� �اI" فيلز5 لصالe معهم �àَرÊ بعدها 

Iصبغ بن نُباتة قا	 :�َ�lْoِ من Ç	 � نا	ا�ية - خرجت H \�¡  -  �v جبل من 	طر âح® ننت

jاi � 	سوقهم ��فع  Êمن صالتهم فخر iاjلصالe فان�\  = iاj�دينة = غلس �
Iفقا A el�ِ جل معهl نا�� هو عمر بن : o�� ضا� � ثمنl	 ®سا�5 به ح	 IP	 فلم ãتبيع	 Çيا 	عر

  .دبر§طا- فجعل يطو\ = لسو� يأمرهم بتقو� هللا عز � جل يقبل فيها �ي

 eصال = ��;8 عمر ال يأ8o ألحد يتخلف عن لصالe من باعة لسو� �ال غ��J بل يتفقد ألفر

<�ك� ��l مالك عن بن � �<��l فكيف باألسو� cيوHلفجر فكيف بغJها� �يتبعهم = 

ة = 	8 عمر بن §طا- فقد سليما8 بن 	Ç حثم: شها- عن 	Ç بكر بن سليما8 بن 	Ç حثمة

 Äبوjلسو� �مسكن سليما8 ب� لسو� ��سجد  ¡� لصبح �	8 عمر بن §طا- غد eصال

�نه باc يص� فغلبته عينا� فقاI : لم 	l سليما8 = لصبح فقالت: فمر � لشفا� 	5 سليما8 فقاI "ا

لصبح = �ماعة 	حب �¡ من 	8 	قو5 �لة: عمر eشهد صال	أل8 .  

  .� �	حا�يث 	Ç بكر عن 	هل بيت 	بيه كأبيه�هو خ� صحيح

�سجد �اعة من قائد �مرLب� ما  ¡�بل يستحب = حق لوä 	8 يمنح ألع} �لعاجز ما يوصله 
بن سعد عن عبد لر�ن بن �سوl بن  ��l ص�� فقد��سلم� �اI �لم يُشق �  � yتي

Iرمة قاÜ :هللا عنه سعيد Ál جا� عمر Iها- ب�� �قاo = ��¡ مAÖ فعز wبن يربو : wال تد

Iهللا عليه �سلم� قاهللا ص�  Iسوl مسجد = eلصال�معة �ال  :��lلفا Iقائد� فقا ä ليس :

  .فبعث ��ه بغال5 من لس¼ .فنحن نبعث ��ك بقائد

  :�	ما عن ع� بن 	Ç طالب

� من طر� كثeJ = كتب لسنة �mو�l بن عساكر فقدبن شبة �� Äلط�lيخ �اعة �بن حبا8 �

ألنسا- �بأسانيد متعد�e صحيحة بمجموعها منها عن بن �نفية عن  = ÄloالH§طيب ��



لصالe كذلك �8  ا	8 عليً : �سن بن ع� eلصال iاj خرÊ من با- بيته للصالe نا�� 	يها o�

jاiيصنع = Ó يوà 5رÊ �معه l�ِته يوقظ .  

<el لم تُذكر هنا �ال �ناسبة تعزير �تخلف عن 	مر� بها.  

بن  ��l�	= نيا> Ç "مقتل ع� "Iبن يسا\ قا Iطالب : عن حص� عن هال Ç	 بن�8 ع� 
Iلفجر فيقو eصال ¡� Êرà :eلصال eلصال.  

 Iظبيا8 قا Ç	 شيبة عن Ç	 بن� æلشاف ��l�:� Êرà لصبح �8 ع� Jن ننتظر تباشç� نا�

Iفيقو :eلصال eلصال.  

��ألمر ÄÑ يعمله ع� حينما �8 = لعر بن �نفية  �;8 هذ 8	 Äلط�بن جرير  ��l كما

Iفجعل : قا �eلغد eع� لصال Êخر o�هللا �Ù ألص� لليلة ل] è- ع� فيها = �سجد ألعظم �
Äينا� : �iاjلصالe	يها  �eلصال.  

 
ً
éلعمل ماضيً : اثا لقر8 éاÙ ا�8 هذ� Iأل�  := Pمن بÔ 	مية = نصف لقر8 

 5Õ دينة�كما ) هê)ëìíكيه سالم بن عبدهللا بن عمر بن §طا- �قد توØ = خالفة هشا5 � 

 = Äلط�بن جرير  �l�"�Jهللا" تفس 	نه نظر �¡ قو5 من عن عمر� بن �ينا�l عن سالم بن عبد 

Iفقا �eلصال ¡�ِهيِهْم ِ�َاeٌlَ ﴿: هؤال� Ñين oكر هللا = كتابه: لسو�� قامو �ترLو بياÕتهم 
ْ
 تُل

َ
 ال

َ
َ�ال

ِر هللاِ 
ْ
jوl[﴾ َنيٌْع َقْن oِك :ÎÏ [.  

 
ً
بعlلعمل مستفيًض : ا  ا�;8 هذ� �لصالe حاeè = <� فقها� mابع� �	جلتهم� ال تُقا5 ألسو

� 	�د =�l كما �è قد5 	هل Hو�Ä 	خذ� ُحكم �وo�� �èHيهî =" مسند�" �و� 

لشعب" "Iبيه قا	عن  Äليشكرقدمت لكوفة 	نا � : �للفظ A �غJهما عن �غeJ بن عبد هللا 

 
ً
لسو� ��ا تقم فقلت لصاح¼ صاحب ä ألجلب منها نعاال ¡�  .و �خلنا �سجدل: فغد�نا 

لشعب عن  = îيهH ��l كما Ùلسختياحد منهم� كأيو- بن 	Ç تميمة � Jعن غ �Lما ثبت هذ
Iقا -oبن شوe�H–�8 	يو- يؤ5 	هل مسجد� :  ضمرe عن  = Ôيع - iهو للنا Iيقو � : eلصال

eلصال.  

Ôيطو\ عليهم مذكرً  :يع  ."م 

 ح× حق من حقو� هللا بد	� �ق هللا  �هللا لقد: �Ä�l عن �سنoفإ ��نو يتبايعو8 = ألسو

�¡ �اlتهم ��Õ ح® يقضو� ثم.  

Iسيب قا�بن سعد عن عمر8 بن عبد هللا عن سعيد بن  ��l� : ¡��8 سعيد يك~ الختال\ 

�ماعة منذ 	lبع� سنة �ال نظر = 	قفائهم eلسو� �ما فاتته صال.  

 
ً
mابع�: اخامس wتبا	ألئمة من   :� هذ 	جلة 



�لية" ف¢ "Älوé�كتوباc = : ألÇ نعيم عن سفيا8  c�نو يتبايعو8 �ال يدعو8 لصلو

�ماعة.  

هللا تعا¡ Iملو8 قوê نهم� َنيٌْع َقْن ﴿: �;8 �ف8�y من mابع� � تباين بت
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  .عطا� بن 	l Çبا� = مكة

e�H Ø� نس	لربيع بن � �lلو  .lفيع بن مهر8 	بو لعا�ة �	يو- ��سن �قتا�e �مطر 

لكوفة Ø� هماJغ� Älوé� Äلسد.  

  .مقاتل بن حيا8 �لضحا& بن Üت �Ø خرسا8
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إلسال�5 � ختال\ آلفا�� = Ýالك �سلم� �حوè امتبع 

  .�تباين لقر�8

 ÷�لقلو-" =) c:Îøí(قاI 	بو طالب  cقو" )ù   /ûÎÏ(  ًكرoلسالف�  �ألسو Iحا :  سمعوo�

لصالe معايش للصبيا8  cقا�	8 = ;� �lجاm�ساجد� �;نت ألسو� ýلو من  �lبتد 8oأل

ن�فهم من  �	هل Ñمة� �;نو يستأجر�نهم 8�	 ¡�نيق êفظو8 �ونيت �>mجاl بالقرlيط �

�ساجد.  

 äإلحيا�" =) c :óìó(�قاI 	بو حامد لغز" )ù   /øó( : = نيت�نو يستأجر�8 بالقرlيط �فظ �و

cلصلو cقا�	.  

بن تيمية  Iقا�)c:Ïùø (= "لفتا��" )ùÎ   /ûëë( : 8 يقعد	لرجل  تعمد o� ¡� Iخو>هنا& �ي'& 

�سجد �Ñين يقعد�8 = �ونيت فهؤال� ÜطئوÜ 8الفو8 للسنة.  

�خصوص�  ��	ك~ �ؤlخ� ال ينصو8 عليه الشتها��l ��نما يذكر�نه � سبيل مناقب ألفر

�cلواليا	Ç  �بلغ عمل �50 به 	قا� بال� إلسال5 ح® بال� �غر- ألق� �لسلطا8 ببعض 

= Ãلفا" تاàlه" عنا8 �ريÔ حاكم �غر- ال�سط �ه� = لقر8 éامن كما oكر� 	بو Pيد 

"iفا cيخ بيوتاlنبق  "تاP 5 منديل بنl0�<� �مه � بيت بPَ Ôْغبَق oكر 	8 لسلطا8 ينيب 	با 

لصالe = 	�قاتها �ي×- عليها بالسيا� � � �ألسو = iاj�ؤمن� �حر�  Jم	يع بأمر lقا�

  .	Ç عنا8

 
ً
لعر- = <�لة لسعو�ية منذ نشأتها� كما oكر� 	�د معنينو لسلو�Ä =  �بî معموال eبه = جزير

لرحلة �جاPية"كتابه  " 5ÕëÎûø  لطريق ¡� iاj �Õ	 لعزيزه� حيث oكر 	8 �لك عبد 

لقويم : eلصال � �ّ Äيتجولو8 فعندما ينا� 	بيدهم ع Iجاl �لفال�� يظهر باألسو � �ّ



لصال�e �ي'& 	صحا- <�ك� 	متعتهم �	مو"م �ألماكن مفتوحة� : باألسو� منا�ين eلصال

Iا�ألمتعة � ¡�  .�ال 	حد يستطيع 	8 يمد يد� 

�و5 يؤمر به �يعمل� �	ك~ jاi يدعو8 متاجرهم lغبة  ¡�  .ال lهبة�ألمر بذلك 

 
ً
�ا �8 §لفا� لرشد�8 يأمر�8 	هل ألسو� بالصالe �عة ��اعة� �يؤ�بو8 � mخلف� : اسابع

حد من §لفا�� فقد oكر سحنو8 =� Jعزير غm	8 عمر بن عبدلعزيز  "نوAP" 	خذ باmأ�يب �

�معة� lب ×ê فمن �جد لم �Êرà معة من� eمن صال 
 فرo�  .طه بعمد �سجديأمر 

�;8 مالك àالف قوI عمر بن عبدلعزيز بالربط = �سجد� ��نما ينب� 	8 يؤ�- � oلك 

Hيا8 �mحصيل" بالسجن 	� ل×-� كما نبه عليه بن lشد =" )ëÏ   /ëøó(.  

�هة éانية :Hختال\ 	�يانهم �بتنهم يَُسنو8 ألنفسهم قون� =  � Sلب IP ما = �Sليع �

 �8 هذ 	مرً oفإ �Jنك Jمن غ �eيا�jو�5 ح® ال تضطر-  = iاj�و5 �لليلة� �صالح  

يُعاقب عليه �� ألمر �صلحة jوç� 5و�� �لwS 	�قظ jائم ألجل لصالe �هو يغط = نومه� 

  .مر� �حق mاجرُعلم 	8 ألمر بإغال� �تاجر �صلحة لصالe  كد� = حق �� أل

�هة éاéة : ًJ8 كث	  iاj
 فتح �تاجر �قت لصال�e يو�l مصالَح متوهمة� كحاجة  و� ُسَ Ýن ي

 lلعصو�ا�ة �لصحية� �لصلوc ال تأخذ �ال �قائق معد��Ó = e �قت� �ما سمع jاi � مر 
	8 تاجرً   iاjيُغلقو8 �تاجر ألجل مصالح إلنسا8 خy �	فلس إلغال� متجر� أل�� صالته� �

 
ً
  ا= �و5 لوحد �قتً  �نهاj�  ًlو5 �لطعاç� 5وهما �ال

ً
ßتمع فيه �قت صلوc 	سبوw تا5  طويال

jظا�5 فكيف بسالمة  wتبا� 8�Pيا��e �ما دثو عن موضع لربح �§ساel = طلب صحة ألبد

<ين.  

�لم ير jاi فر�ً   
ً
Õجو cما  iاjلطعا�5 �� -Sل� 	عتا- �طاعم ��تاجر يطلب 

  .من�فو8 عن متاجرهم = صالتهم

لعيو�8  ��¡ oكر�� �لكننا = كثJ من ألحيا8 نطلب إلقرl بما تر Êتاêُ مر ال	 �قد �8 �هذ

 طلب إلقرl بما يظهر للعيا8 ضعة� �o 	ننا = Pمن 	قو� jاi فيه حجة 	lفعهم 
ً
 .اصوت


