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بسم هللا الرحمن الرحيم
إن احلم َد هلل حنم ُده لونستعينه لونستغفره ،لونعوذُ باهلل من شرلور

مضل له ،لومن يُضلل فال
أن ُف ِسنا لومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال َّ

هادي له.

لوأشهد أن ال إله إال هللا لوحده ال شريك له ،لوأشهد أن حممداً
عبده لورسوله.
َ
ذ
ْ
ْ
َ
َُ
ذُ
َ ُ
ذ
ِين َ
 يَا أ ُّي َها اَّل َ
آمنُوا اتقوا اهّلل َح ذق تقاتِهِ َوال ت ُموت ذن
ذ َ
َ
إِال َوأنتُم ُّم ْسل ُِمون آل عمران.201 :
ُ ذ
َ َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ ْ
ذْ
َ ََ ُ
اس اتقوا َر ذبك ُم اَّلِي خلقكم مِن نف ٍس
 يا أيها انل
َ َ
ً َ ً
ذ ْ
ْ
َواح َِدةٍ َوخل َق مِن َها َز ْو َج َها َوبَث مِن ُه َما رِ َجاال كثِريا َون َِساء
ذُ ْ ذ ذ
َ ُ َ
َ َْ َ َ ذ ذ َ َ ََ ُ
ام إِن اهّلل َكن عليْك ْم
َواتقوا اهّلل اَّلِي ت َساءلون بِهِ واألرح
ً
َرقِيبا النساء.2:
َ
ذَ ُ ُ َ ً
ً
ذُ
ِين َ
 يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
اهّلل َوقولوا ق ْوال َسدِيدا .
آمنُوا اتقوا
ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ
ك ْم َو َمن ي ُ ِط ْع ذ َ
اهّلل
يصل ِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوب
ً
َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ ً َ
از ف ْوزا ع ِظيما األحزاب.11-12:
ورسوَل فقد ف

أما بعدَّ :
هدي
فإن أصد َق احلديث ُ
لوخري اهلدي ُ
كتاب هللاَ ،
حمدثة بدعة ،لوُك َّل ٍ
كل ٍ
ٍ
بدعة ضاللة،
حممد  ،لو َش َّر األموِر حمدثاهتا ،لو َّ
ٍ
ضاللة يف النار.
كل
لو َّ
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لوبعد ،هذا خمتصر هام حول موضوع أمهيّة الصالة؛ لوحكم
تاركها ،تنالولنا فيه النقاط التالية.]1[:

 -4أمهية الصالة.

 -3حكم تارك الصالة كلياً.
 -1حكم املصلي الذي ال حيافظ على الصلوات اخلم ،،لوالذي
يصلي لويقطع.
 -1معاملة تارك الصالة  ...لوغريها من املسائل ،سائلني هللا تعاى
السداد ،لوالتوفيق ،لوالقبول.

*****

 1هذا املختصر مأخوذ من كتابنا " حكم تارك الصالة ".
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ألوالً :أمهيّة الصالة.

اعلم أن الصالة هلا شأن عظيم يف اإلسالم ،فهي عموده

الذي ال يقوم بناء صحيح من دلونه ،لوالذي بزلواله يزلول البناء ،لويزلول

الدين كله.

قال رسول هللا  ": رأس األمر اإلسالم ،لوعموده الصالة،

لوذرلوةُ سنامه اجلهاد "[ .]2فكما أن البناء له عمود يزلول بزلواله
لوينهار ،كذلك الدين فعموده الصالة يزلول بزلواهلا لوينهار ..
لوهي ألول ما فُرض من العبادات بعد شهادة التوحيد،
افرتضها هللا تعاى على نبيه  كفاحاً يوم أُسري به؛ لي ،بني هللا تعاى

لوبني نبيه  رسول  ..كما يف حديث اإلسراء املشهور ":فَأ َْلو َحى َّ
اَّللُ
ٍ
ِ
ْت إِ َى
إِ ََّ
ص َالةً ِيف ُك ِّل يَـ ْوم َلولَْيـلَ ٍة ،فَـنَـ َزل ُ
ض َعلَ َّي َخَْس َ
َل َما أ َْلو َحى فَـ َف َر َ
ني َ
ْت
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َلو َسلَّ َم فَـ َق َ
ك َعلَى أ َُّمتِ َ
ض َربُّ َ
ك؟ قُـل ُ
الَ :ما فَـ َر َ
وسى َ
ُم َ
ِ
ال :فَـلَ ْم أ ََز ْل
يف  ..قَ َ
ص َال ًة .قَ َ
اسأَلْهُ التَّ ْخ ِف َ
ال ْارِج ْع إِ َى َربِّ َ
ك فَ ْ
َخَْس َ
ني َ
ال :يَا ُحمَ َّم ُد
الس َالم َح ََّّت قَ َ
وسى َعلَْي ِه َّ
ار َك َلوتَـ َع َاى َلوبَـ ْ َ
أ َْرِج ُع بَـ ْ َ
ني ُم َ
ني َرِّّب تَـبَ َ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
ِ
سو َن
ص َالةٍ َع ْشر ،فَ َذلِ َ
صلَ َوات ُك َّل يَـ ْوم َلولَْيـلَة ،ل ُك ِّل َ
َ ،
ك َخَْ ُ
إنَّـ ُه َّن َخَْ ُ

ص َالةً " متفق عليه.
َ

لوألمهيتها أمر هللا تعاى نبيه أن يقاتل الناس عليها ،كما يف

احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه  " :أُمرت أن أقاتل الناس
 2رلواه أمحد ،لوالرتمذي ،لوابن ماجة ،مشكاة املصابيح.32:
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حَّت يشهدلوا أن ال إله إال هللا ،لوأن حممداً رسول هللا ،لويقيموا الصالة،

لويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم لوأمواهلم إال حبق
اإلسالم ".

لوقد أمر النيب  املسلمني بأن خيرجوا على أئمتهم لولوالة

أمورهم ـ على ما هلم من حق ـ إن هم تركوا الصالة ألو تركوا األمر هبا،
كما يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه ،عن أم سلمة ،
قالت :قال رسول هللا  ":ستكون أمراء ،فتعرفون لوتُنكرلون ،فمن
عرف برئ ،لومن أنكر سلِم ،لولكن من رضي لوتابع " ،قالوا  :أفال

نقاتلهم؟ قال ":ال ،ما صلوا " .مفهوم احلديث أهنم إذا تركوا الصالة،
قُوتلوا.

لويف الصحيح كذلك ،عن عوف بن مالك األشجعي ،عن

رسول هللا  قال ":خيار أئمتكم الذين حتبوهنم لوحيبونكم ،لوتصلون
عليهم لويصلون عليكم ،لوشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم لويبغضونكم،

لوتلعنوهنم لويلعنونكم " .قالوا :قلنا يا رسول هللا أفال ننابذهم عند
ذلك؟ قال ":ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ،ال ما أقاموا فيكم الصالة ".
لوهي أهم رك ٍن يف اإلسالم بعد ركن التوحيد  ..لذا يتعني على
العلماء لوالدعاة أن يعطوها األلولوية بعد التوحيد ،من حيث الدعوة
لوالبيان لوالتعليم ،كما يف احلديث املتفق عليه ،عن ابن عباس ،أن معاذاً
قال :بعثين رسول هللا  قال ":إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب،
6

فادعهم إى شهادة أن ال إله إال هللا لوأين رسول هللا ،فإن هم أطاعوا
لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم َخ ،صلوات يف كل يوم لوليلة

 " ..متفق عليه .

لومراعاة هلذا األصل فقد رتب البخاري ـ رمحه هللا ـ يف كتابه

الصحيح ألوالً كتاب اإلميان لوالعلم ،مث رتب بعده كتاب الصالة
لومتعلقاهتا لولوازمها ..

لوهي ـ أي الصالة ـ آخر ما لوصى به النيب  أمته ،لوهو على

فراش املوت ":الصالة الصالة ،لوما ملكت أميانكم ،حَّت جعل نيب هللا
 جيلجلها يف صدره ،لوما يفيض هبا لسانه "[ .]3أي اليفيض لسانه
إال هبا!

لوكان عمر بن اخلطاب  يكتب إى عماله يف األمصار :إن

أهم أمركم عندي الصالة ،فمن حفظها لوحافظ عليها حفـظ دينه ،لومن

ضيعها كان ملا سواها من عمله أشد إضاعة.

لوهي أفضل األعمال لوأحبها إى هللا تعاى إذا أقيمت يف
ميقاهتا من غري تأخري ،كما يف احلديث عن عبد هللا بن مسعود 

قال :سألت رسول هللا  ،قلت :يا رسول هللا أي العمل أفضل؟ قال:
" الصالة على ميقاهتا " ،قلت مث أي؟ قال" :بر الوالدين " ،قلت :مث
أي؟ قال ":اجلهاد يف سبيل هللا " البخاري  .لويف رلواية عنه :قال:
 3أخرجه أمحد لوغريه ،قال الشيخ ناصر يف اإلرلواء  :132/1إسناده صحيح.
7

أحب إى هللا؟ قال ":الصالة على لوقتها
سألت النيب  أي العمل ُّ
"مث ذكر تتمة احلديث ،لوهو متفق عليه.

لوقال  ":لواعلموا أن خري أعمالكم الصالةُ ،لولن حيافظ
على الوضوء إال مؤمن "[ .]4لويف رلواية قال  ":لواعلموا أن أفضل

أعمالكم الصالة "[.]5

لوهي ألول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ،فإن قُبلت قُبل
سائر عمله ،لوإن ردَّت ُرد عليه سائر عمله ،لوخاب لوخسر ..

قال رسول هللا  ":ألول ما حياسب به العبد يوم القيامة

الصالة ،فإن صلحت صلح سائر عمله ،لوإن فسدت فسد سائـر عمله

"[ .]6لوقال  ":ألول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة ،ينظر

يف صالته فإن صل َحت فقد أفلح ،لوإن فسدت خاب لوخسر "[.]7
لوقال  ":فمن أداها حبقها ـ أي الصالة ـ قُبلت منه ،لوقُبل منه سائر
عمله ،لومن ُردت عليه صالتهُ ،رد عليه سائر عمله "[.]8

 4رلواه احلاكم ،لوابن حبان.صحيح الرتغيب.175:

 5رلواه الطرباين يف األلوسط ،صحيح الرتغيب.173:
 6رلواه الطرباين يف األلوسط.صحيح الرتغيب.173:
 7يف األلوسط أيضاً .صحيح الرتغيب.171:

 8رلواه البزار ،قال احلافظ يف الرتغيب :إسناده حسن .صحيح الرتغيب.511:

8

لواحلديث فيه أن الصالة شرط لقبول األعمال ،لوأن حبوطها
مؤداه إى حبوط مجيع األعمال ،لوال حيبط مجيع األعمال إال الشرك
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ْ ُ ذ َ ُ ْ
لوالعياذ باهلل ،كما قال تعاى :ولو أْشكوا َلبِط عنهم ما َكنوا
ْ ُ َ
َيع َملون األنعام.11:
لويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":من ترك الصالة

فقد حبط عمله" البخاري.

لوهي آخر ما يفقد من الدين ،فبفقدها يفقد املرء كل دينه،
لومل يعد عنده شيء من الدين.

قال رسول هللا  ":ألول ما تفقدلون من دينكم األمانة،

لتنقضن عرى اإلسالم عرلو ًة عرلوة،
لوآخره الصالة " .لويف رلواية":
َّ
فألوهلن نقضاً احلكم،
فكلما انتقضت عرلوة تشبث الناس باليت تليها،
َّ

لوآخرهن الصالة "[.]9
َّ

العباد باملال ،لوقد خاب
لومن أجلها لوأجل الزكاة يرزق هللا
َ
لوخسر من ُشغل بالدنيا لومجع املال عن الصالة  ..قال رسول هللا ":
9

رلواه أمحد ،لوابن حبان ،لواحلاكم ،صحيح اجلامع .5175:لواملراد باحلكم هنا نظام

احلكم لولي ،احلكم مبا أنزل هللا ،لواحلديث يفيد أن الذين غريلوا نظام احلكم من خاليف

شوري إى نظام حكم ملكي لوراثي كاألمويني لومن جاء بعدهم ،ليسوا بكفار لعدم انتفاء
عرى الدين األخرى عنهم  ..لوفيه أن ِمن احلكم بغري ما أنزل هللا ما يكون ـ بشرلوطه ـ

كفراً دلون كفر.

9

إن هللا قال :إنَّا أنزلنا املال إلقام الصالة ،لوإيتاء الزكاة "[.]10
لواملال هنا عام لوشامل لكل ما ينتفع به من النعم لواألرزاق،

لواليت ينتفع هبا ابن آدم ..

لومن حسناهتا لوفضلها أهنا تُسقط الذنوب ،لوتطهر النف ،من

درن اآلثام ،لوتطفئ نار املعاصي لوالذنوب ..
َ ْ ََ ُُْ ذ َ
آمنتمُ
الز ََكةَ َو َ
الةَ َوآتَيْتُ ُم ذ
قال تعاى :لئِن أقمتم الص
ُ
ذ
ً
ذ َ ً
َ ذ
َْ ْ
َ ُ ُ
ب ِ ُر ُس ِِل َوع ذز ْرت ُموه ْم َوأق َرض ُت ُم اهّلل ق ْرضا َح َسنا ألكفِ َرن
َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُْ َذ ُ
ك ْم َ
ج ذنات ََتْري مِن ََتْتِهاَ
عنكم سيِئات ِكم وألدخِلن
ٍ
ِ
األَنْ َه ُ
ار املائدة.43:
لويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":إن الصلوات

اخلم ،يُذهنب بالذنوب كما يُذهب املاء الدرن "[ .]11لوقال  ":إن
العبد إذا قام يُصلي أُيت بذنوبه كلها فوضعت إى رأسه لوعاتقيه ،فكلما
ركع ألو سجد تساقطت عنه "[ .]12إهنا صورة ـ من صور الرمحة

لواملغفرة ـ ما أمجلها لوأرلوعها لو تصورها العبد لوهو قائم يصلي بني يدي

هللا تعاى.

لوقوله" بذنوبه كلها " ،يفيد أن الصالة تك ِّف ُر مجع الذنوب

 10رلواه أمحد ،لوالطرباين ،صحيح اجلامع.4714:
 11رلواه أمحد ،صحيح اجلامع.4331:

 12رلواه الطرباين ،صحيح اجلامع.4374:
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مبايف ذلك الكبائر إن شاء هللا[.]13
لوعن عبد هللا بن مسعود  قال :قال رسول هللا ":

حترتقون حترتقون ـ أي بسبب ذنوبكم لومعاصيكم ـ فإذا صليتم الصبح
غسلَتها ،مث حترتقون حترتقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ،مث حترتقون
َ
حترتقون فإذا صليتم العصر غسلتها ،مث حترتقون حترتقون فإذا صليتم
املغرب غسلتها ،مث حترتقون حترتقـون فـإذا صليتم العشاء غسلتها ،مث
تنامون فال يُكتب عليكم ـ أي شيء من الذنوب ـ حَّت تستيقظوا
"[.]14
لوقال  ":إن هلل ملكاً ينادي عند كل صالة :يابين آدم
قوموا إى نريانكم اليت ألوقدوموها فأطفئوها "[ .]15أي قوموا إى
نريانكم اليت ألوقدوموها بذنوبكم لومعاصيكم ،فأطفئوها بالوضوء

لوالصالة.

لويف الصحيحني ،قال  ":أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم
يغتسل فيه كل ٍ
يوم َخ ،مرات ،هل يبقى من درنه شيء " قالوا :ال

يبقى من درنه شيء .قال ":فكذلك مثل الصلوات اخلم ،ميحو هللا
13

باستثناء الذنوب املتعلقة حبقوق العباد ،فال بد من القصاص لواسرتداد احلقوق

ألصحاهبا  ..هذا ما يستلزمه مبدأ األخذ مبجموع النصوص ذات العالقة باملسألة.

 14رلواه الطرباين ،صحيح الرتغيب.151:
 15رلواه الطرباين ،صحيح الرتغيب.155:
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هبن اخلطايا ".
َّ

قال ابن العرّب :لوجه التمثيل أن املرء كما يتدن ،باألقذار

احملسوسة يف بدنه لوثوبه ،لويطهره املاء الكثري ،فكذلك الصلوات تطهر

العبد من أقذار الذنوب حَّت ال تُبقي له ذنباً إال أسقطته لوكفرته ا -هـ.

لوقال  ":ما من مسلم يتوضأ فيُسبغ الوضوء ،مث يقوم يف
صالته ،فيعلم مايقول ،إال انفتل لوهو كيوم لولدته أمه "[.]16لوهذا من

مجلة األحاديث اليت تقوي ما ذهبنا إليه من أن الصالة ـ إن أُقيمت

حبقها من غري انتقاص لشيء من شرلوطها لولواجباهتا لونوافلها ـ تكفر

مجيع الذنوب مبا يف ذلك الكبائر إن شاء هللا تعاى.
لويف صحيح مسلم ،عن عبد هللا بن مسعود  قال :جاء

رجل إى النيب  ،فقال :يا رسول هللا ،إين عاجلت امرأة يف أقصى
املدينة ،لوإين أصبت منها ما دلون أن أمسها ،فأنا هذا فاقض يفَّ
ماشئت .فقال عمر :لقد سرتك هللا لو سرتت نفسك ،قال فلم يرد
النيب  شيئاً ،فقام الرجل فانطلق ،فأتبعه النيب  رجالً دعاه ،لوتال
ََ
ذ
َ ً
ذ ََ َ َ َ
ذ
َف انلذ َهارِ َو ُزلفا م َِن الليْ ِل إِن
ر
ط
ة
ال
الص
ِم
ق
عليه هذه اآلية :وأ ِ
ِ
السـي َ
اَل َسنَات ي ُ ْذه ْ َ
ذ
ات ذَل َِك ذ ِْك َرى ل ذِذلاكِر َ
َْ
ين
ئ
ِْب
ِ
ِ
ِ
ِ
هود .441:فقال رجل من القوم :يا نيب هللا هذا له خاصة؟ قال":
 16رلواه احلاكم لوغريه ،صحيح الرتغيب.517:
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بل للناس كافة"[ .]17لويف رلواية ،قال له  ":هل حضرت الصالة
معنا ؟" قال ":نعم ،قال " :قد غُفر لك " .لويف رلواية عند مسلم ،قال

له  ":أرأيت حني خرجت من بيتك ،ألي ،قد توضأت فأحسنت

الوضوء ؟" قال :بلى يا رسول هللا ،قال ":مث شهدت الصالة معنا؟"

فقال نعم يا رسول هللا ،فقال له رسول هللا  ": فإن هللا قد غفر لك

ذنبك ".
لواحلديث فيه ذكرى لوموعظة ملن يرتك الصالة حبجة أنه يتابع

املنكرات ،لويقع يف الفجـور لواملعاصي فيسول له الشيطان الرجيم أنه ال

ميكن أن جيمع بني فعل املنكرات لوإقام الصالة ،لوأن القيام بأحدمها
من شرلوطه لولوازمه االنتهاء عن اآلخر ،فيضطر لذلك إى ترك الصالة،

فتجتمع عليه ظلمـة املنكرات لوظلمة ترك الصالة ،ظلمات بعضها
فوق بعض ،إى أن يصعب عليه اخلالص منها ،فتقتله لويبوء باهلالك

لواخلسران يف الدنيا لواآلخرة.

لوكذلك فإن الصالة ترفع عن صاحبها السيف ،لوتتشفع له
عند حدلوث الزالت لومورد الشبهات ،كما يف احلديث الذي يرلويه
مسلم ،عن أّب سعيد اخلدري  قال :قام رجل غائر العينني مشرف
 17قال النولوي يف الشرح :11/47معىن عاجلها أي تنالوهلا لواستمتع هبا ،لواملراد بامل،
اجلماع ،لومعناه استمتعت بالقبلة لواملعانقة لوغريها من مجيع أنواع االستمتاع إال اجلماع.

انتهى.
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الوجنتني ،ناشز اجلبهة ،كث اللحية ،حملوق الرأس ،مشمر اإلزار،
فقال :يا رسول هللا ،اتق هللا!! فقال ":لويلك ،ألولست أحق أهل
األرض أن يتقي هللا؟!" قال :مث لوى الرجل ،فقال خالد بن الوليد :يا

رسول هللا أال أضرب عنقه؟ فقال ":ال؛ لعله أن يكون يصلي " قال
مصل يقول بلسانه ما لي ،يف قلبه ،فقال رسول هللا
خالد :لوكم من ٍّ
 ":إين مل ألومر أن أنقب عن قلوب الناس لوال أشق بطوهنم " .فانظر

كيف أن الصالة تشفعت لذلك اخلارجي ،لوأقالت عثرته يف موضع

خطري تتطاير فيه الرؤلوس عن أجسامها!

لوكان رسول هللا  إذا غزا قوماً مل يُغر حَّت يُصبح ،فإن مسع

أذاناً أمسك ،لوإن مل يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح.البخاري .ألن
األذان عالمة على أن القوم من أهل الصالة لوامللة ..
لوقال  ":إين هنُيت عن قتل املصلني "[ .]18أي بالشبهات

لوالظنون املرجوحة ،لوالكفر احملتمل ،أما إن ظهر منهم الكفر البواح،
لوحتققت الردة صراحة ،فال يتشفع هلم أمام حد هللا شيء.
يدل على ذلك هني النيب  املسلمني أن خيرجوا على أئمة

اجلور ما داموا يقيموا الصالة ،كما يف صحيح مسلم ":ال ،ما أقاموا
فيكم الصالة ،ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة "  ،لويف رلواية :قالوا يا رسول
18

رلواه أبو دالود ،صحيح اجلامع.3513:
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هللا أفال نقاتلهم ؟ قال ":ال؛ ما صلوا " .
لويف رلواية عند البخاري لومسلم ":إال أن ترلوا كفراً بواحاً
عندكم من هللا فيه برهان " ،فسوى  بني الكفر البواح ،لوترك الصالة
داع للخرلوج على احلاكم  ..فتأمل.
كمربر لو ٍ

لوالصالة قرينة دالة على إسالم املرء ،ومنع من تكفريه ،ألو

إساءة الظن فيه ،كما يف صحيح البخاري ":من صلى صالتنا لواستقبل
قبلتنا ،لوأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم له ذمة هللا لوذمة رسوله ".

*****
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ثانياً :حكم تارك الصالة كلياً.

أقول :الراجح يف تارك الصالة كلياً ،الذي ال يصلي قط ،أنه

كافر بيقني كفراً أكرب ،لوذلك كله مع اإلقرار بوجوهبا ،هذا ما نصت
عليه أدلة الكتاب لوالسنة ،لوأقوال السلف من الصحابة لوالتابعني
لوغريهم من أئمة اهلدى لوالدين ،لوإليك بيان ذلك:
َ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ذ ََ
أما أدلة الكتاب ،فقد قال تعاى :فإِن تابوا وأقاموا الصالة
َُ ُ
َ
َْ َ
َ َُْ ذ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
ات ل ِق ْو ٍم َيعل ُمون
ِين َونف ِصل اآلي َ ِ
وآتوا الزَكة فإِخوانكم ِِف ال ِ
التوبة.44:
مفهوم املخالفة يقتضي أهنم إذا مل يتوبوا من الشرك ،لويقيموا

الصالة ،لويؤتوا الزكاة ليسوا إخواننا يف الدين ،لوال تنتفي أخوة الدين

مطلقاً إال عن الكافرين .لولكن ملا جاءت نصوص أخرى تصرف الكفر

عن تارك الزكاة دلون تارك الصالة ،كقوله  يف احلديث الذي يرلويه
مسلم لوغريه ":ما من صاحب كنز ال يؤدي حقه ،إال جعله هللا يوم
القيامة ُحيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جبهته لوجنبه لوظهره ،حَّت

يقضي هللا تعاى بني عباده يف يوم كان مقداره َخسني ألف سنة اا
تعدلون ،مث يرى سبيله إما إى اجلنة لوإما إى النار ".
قلت :فكونه يرتك تارك الزكاة للمشيئة إما إى اجلنة لوإما إى

النار ،فهذا من شأن من ميوت على التوحيد لولي ،على الكفر؛ ألن
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ذ
الكافر لي ،له يوم القيامة إال اخللود يف النار ،كما قال تعاى :إِن
َ
ذ َ
ََْ ُ َ ُ َ
ال َي ْغفِ ُر أن ي ُ ْ َ
ون ذَل َِك ل َِمن ي َ َش ُ
اء َو َمن
ْش َك بِهِ ويغفِر ما د
اهّلل
ً
ََ ْ
ُْ ْ
ْ ً َ
اف َ َ
َتى إِثما ع ِظيما النساء .11:لوقال تعاى:
ْشك بِاهّللِ فق ِد
ي ِ
ُ
ََ ََْ ْ
ََُ ْ ََُ َ ٌ َ َْ َ
ُ ْ َ
ك َحب َط ْ
ت
ِ
ومن يرتدِد مِنكم عن دِينِهِ فيمت وهو َكف ِر فأولـئ ِ
َ ْ
َِ ََُْ َ َ ْ
ص َ
ع َمال ُ ُه ْم ِف ُّ
اب انلذار ُه ْم ف َ
ح ُ
النْيَا َ
ِيها
أ
ك
ئ
ـ
ل
و
أ
و
ة
ِر
خ
اآل
و
أ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
الون البقرة.347:
خ ِ
لومن صوارف الكفر عن تارك الزكاة ،قول عبد هللا بن شقيق

العقيلي  عن الصحابة رضوان هللا تعاى عنهم :كان أصحاب
حممد ،ال يرلون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة .فدل أهنم
كانوا ال يرلون ترك الزكاة ـ لوهي عمل ـ كفراً ُخيرج من امللة ،لوهذا يدل
على بطالن من زعم إمجاع الصحابة على كفر تارك الزكاة!
قال ابن عباس كما يف التمهيد البن عبد الرب  :311/1جتده كثري املال
لوال يزكي ،فال يقال لذلك:كافر ،لوال حيل دمه.انتهى.

لوالشاهد اا تقدم أنه ملا لوجدت القرينة الشرعية اليت تصرف

الكفر عن تارك الزكاة دلون تارك الصالة ،تعني القول بكفر تارك
الصالة دلون تارك الزكاة.

لومن األدلة كذلك على كفر تارك الصالة ،قوله تعاى :ي َ ْو َم
ََ َْ َ ُ َ
ُ ْ
الس ُ
ك َش ُف َعن َساق َويُ ْد َع ْو َن إ ََل ُّ
يعون .
جودِ فال يست ِط
ي
ِ
ٍ
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َ ًَ َْ َ ُُ ْ ََُُْ ْ ذٌ ََْ َ ُ ُْ َ ْ َ َ
ُ
ُّ
خاشِعة أبصارهم ترهقهم ذِلة وقد َكنوا يدعون إَِل السجودِ
َ
ُ
َوه ْم َسال ُِمون القلم .11-13:لوهذا لوعيد حبق الكافرين لواملنافقني
الذين كانوا يدعون يف احلياة الدنيا إى السجود هلل تعاى لوالصالة

فيأبون لويعرضون ،فيُعاقبون يوم القيامة من جن ،عملهم لوذنوهبم ..
لوكل من كان يف احلياة الدنيا تاركاً للصالة فهو معين هبذا الوعيد الوارد
يف هذه اآلية ،لوصفة الكفر لوالنفاق تطاله لوتشمله.
قال ابن كثري يف التفسري  :115/1لوملا ُدعوا إى السجود يف

الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم لوسالمتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرهتم

عليه يف اآلخرة إذا جتلى الرب  فيسجد له املؤمنـون ،لوال يستطيع
أحد من الكافرين لواملنافقني أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً
خر لقفاه عك ،السجود كما
لواحداً ،كلما أراد أحدهم أن يسجد َّ
كانوا يف الدنيا خبالف ما عليه املؤمنون ا -هــ.
ْ َ َ َ
لوقال البغوي يف التفسري :قوله َ : ويُدع ْون إَِل
ُّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
يعون  ،يعين الكفار لواملنافقون ،تصري أصالهبم
السجودِ فال يست ِط

كصياصي البقر فال يستطيعون السجود ا -هــ.

لويف احلديث الذي يرلويه مسلم لوغريه ":أن هللا تعاى يُلقي يف

نار جهنم مجيع الكفار من عبدة األصنام لوكفار أهل الكتاب لوغريهم،
يبق إال من كان يعبد هللا من بَر لوفاجر أتاهم رب العاملني يف
حَّت إذا مل َ
أدىن صورة من اليت رألوه فيها ،قال :فماذا تنتظرلون ،لتتبع كل أمة ما
08

كانت تعبد ،قالوا :يا ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم لومل
نصاحبهم ،فيقول :أنا ربكم ،فيقولون :نعوذ باهلل منك ال نشرك باهلل

شيئاً مرتني ألو ثالثاً ،حَّت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ،فيقول :هل
بينكم لوبينه آية تعرفونه هبا ،فيقولون :نعم ،فيكشف عن ٍ
ساق فال

يبقى من كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال أذن هللا له بالسجود ،لوال
يبقى من كان يسجد نفاقاً لورياء إال جعل هللا ظهره طبقة لواحدة ،كلما

خر على قفاه ".
أراد أن يسجد َّ

لوالسؤال :إذا كان هذا حال من كان يسجد هلل من تلقاء

نفسه لومن يسجد نفاقاً ،فما هو حال الذي مل يسجد هلل قط ،لوأين
سيكون مكانه؟
فاحلديث يدل على أنه ألقي يف نار جهنم مع الكافرين ،حيث

مل يبق من العباد ملعاينة ذلك املشهد العظيم إال من كان يسجد هلل

تعاى طوعاً من تلقاء نفسه ،ألو من يسجد نفاقاً ،لومل يشاركهما صنف
آخر من العباد ،كما أن تارك الصالة لوالسجود مل يُعد ان يعبد هللا من

بَر ألو فاجر ،فلزم أن يكون من الكافرين ،لومع الكافرين يف جهنم
لوبئ ،املصري  ..فتأمل ذلك.

لويف السنة فقد صح عن النيب  أن تارك الصالة كافر
مشرك ،كما يف صحيح مسلم ،قال  ":بني الرجل لوبني الشرك

لوالكفر ،ترك الصالة ".
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"[.]19

لوقال  ":لي ،بني العبد لوبني الكفر إال ترك الصالة
لوقال  ":بني الكفر لواإلميان ترك الصالة "[.]20
لوقال  ":العهد الذي بيننا لوبينهم الصالة ،فمن تركها فقد

كفر "[.]21

لوقال  ":بني العبد لوبني الكفر لواإلميان الصالة ،فإذا تركها

فقد أشرك "[.]22

لوقال  ":من ترك الصالة فقد كفر "[.] 23

لوقال  ":ال ترتك الصالة متعمداً ،فإنه من ترك الصالة
متعمداً فقد برئت منه ذمة هللا لورسوله "[ .] 24لوال تربأ الذمة مطلقاً إال
من كافر مشرك.

لوعن معاذ بن جبل  قال :ألوصاين رسول هللا  بعشر

تعقن
لوحرقت ،لوال َّ
كلمات ،قال ":ال تشرك باهلل شيئاً لوإن قُـتّلت ُ
كن صالة
لوالديك لوإن أمراك أن خترج من أهلك لومالك ،لوال ترت َّ
 19رلواه النسائي ،صحيح الرتغيب.531:

 20رلواه الرتمذي ،صحيح الرتغيب.531:

 21رلواه أمحد لوغريه ،صحيح الرتغيب.531:

 22رلواه هبة هللا الطربي ،صحيح الرتغيب.535:
 23رلواه ابن أّب شيبة ،صحيح الرتغيب.571:
 24رلواه أمحد لوغريه ،صحيح الرتغيب.573:
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مكتوبة متعمداً ،فإن من ترك صالة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة

هللا .]25[" ..

لوعن عبادة بن الصامت  قال :ألوصاين خليلي رسول هللا
 بسبع خصال ،فقال ":ال تشركوا باهلل شيئاً لوإن قُ ِطّعتم ألو ُح ِّرقتم
صلبتم ،لوال ترتكوا الصالة متعمدين ،فمن تركها متعمداً فقد خرج
ألو ُ
من امللة .]26[" ..

لوقال  ":آخر ما يُفقد من الدين الصالة ".

لوقال  ":آخر عرى اإلسالم نقضاً الصالة " .قال اإلمام
أمحد :كل شيء يذهب آخره فقد ذهب مجيعه ،فإذا ذهبت صالة
املرء ،ذهب دينه.انتهى.

لواا يدل على كفر تارك الصالة كذلك ،أنه  ألوجب على

األمة اخلرلوج على احلاكم التارك للصالة لوالذي ال يلزم رعيته هبا ،كما

يف احلديث الذي يرلويه مسلم ":ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة ،ال ما
أقاموا فيكم الصالة " .كما ألوجب اخلرلوج على احلاكم الكافر الذي
يُرى منه الكفر البواح ،كما يف احلديث الذي يرلويه البخاري ":إال أن
فسوى  بينهما من
ترلوا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان "ّ .
 25رلواه أمحد لوغريه ،صحيح الرتغيب.532:
26

قال احلافظ املنذري يف الرتغيب :رلواه الطرباين ،لوحممد بن نصر يف كتاب الصالة

بإسنادين ال بأس هبما.
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حيث لوجوب اخلرلوج عليهما ،اا دل على أهنما يستويان كذلك يف
الكفر البواح.

لومن اآلثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ

يف كفر تارك الصالة ،قول عمر بن اخلطاب  ": ال حظ يف اإلسالم

ملن ترك الصالة " ،لوهذا نفي يفيد اخلرلوج من مطلق الدين ،حيث
لي ،لصاحبه أدىن ٍ
حظ يف اإلسالم.
"[.]27

لوعن ابن مسعود  قال ":من ترك الصالة فال دين له
لوعن أّب الدرداء  قال ":ال إميان ملن ال صالة له ،لوال

صالة ملن ال لوضوء له "[ .]28فكما أن الوضوء شرط لصحة الصالة،

لوأن املرء ال ينتفع من صالة بغري لوضوء ،كذلك الصالة فهي شرط
لصحة اإلميان ،يثبت اإلميان بثبوهتا لوينتفي بانتفائها.
"[.]29

لوعن علي بن أّب طالب  قال ":من مل يصل فهو كافر
لوعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،قال ":من مل يصل

 27صحيح الرتغيب.571:
 28صحيح الرتغيب.571:
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قال املنذري يف الرتغيب :رلواه ابن أّب شيبة يف كتاب اإلميان ،لوالبخاري يف تارخيه

موقوفاً.
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فهو كافر "[.] 30
لوعن محاد بن زيد ،عن أيوب قال :ترك الصالة كفر ،ال

ُخيتلف فيه.

لوعن حممد بن نصر املرلوزي ،مسعت إسحاق يقول :صح عن

النيب  أن تارك الصالة كافر ،لوكذلك كان رأي أهل العلم من لدن
النيب  أن تارك الصالة عمداً من غري عذر حَّت يذهب لوقتها كافر.

ا-ه ـ.

لوعن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال :كان أصحاب حممد 

ال يرلون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة [.]31

قلت  :لوالكفر الذي يرلونه هنا هو الكفر األكرب املخرج من

امللة ،بدليل أهنم يرلون كثرياً من األعمال تركها كفراً أصغر ال خترج من

امللة.

قال ابن حزم :لوقد جاء عن عمر ،لوعبد الرمحن بن عوف،

لومعاذ بن جبل ،لوأّب هريرة ،لوغريهم من الصحابة رضي هللا عنهم أن
من ترك صالة فرض لواحدة متعمداً حَّت خيرج لوقتها فهو كافر مرتد،

لوال نعلم هلؤالء من الصحابة خمالفاً ا -هـ.

لوقال احلافظ املنذري يف الرتغيب :قد ذهب مجاعة من

 30قال املنذري يف الرتغيب :رلواه ابن عبد الرب موقوفاً.
 31رلواه الرتمذي لوغريه ،صحيح الرتغيب.531:
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الصحابة لومن بعدهم إى تكفري من ترك الصالة متعمداً لرتكها ،حَّت
خيرج مجيع لوقتها ،منهم عمر بن اخلطاب ،لوعبد هللا بن مسعود ،لوعبد

هللا بن عباس ،لومعاذ بن جبل ،لوجابر بن عبد هللا ،لوأبو الدرداء رضي
هللا عنهم .لومن غري الصحابة أمحد بن حنبل ،لوإسحاق بن راهويه،
لوعبد هللا بن املبارك ،لوالنخعي ،لواحلكم بن عتبة ،لوأيوب السختياين،
لوأبو دالود الطيالسي ،لوأبو بكر بن أّب شيبة ،لوزهري بن حرب ،لوغريهم
رمحهم هللا تعاى ا -هــ.

لوقال ابن تيمية يف الفتالوى  :111/31لوأكثر السلف على

أنه يُقتل كافراً ،لوهذا كله مع اإلقرار بوجوهبا ا -ه ـ.

لوقال رمحه هللا  :12/33فأما من كان مصراً على تركها ال
يصلي قط ،لوميوت على هذا اإلصرار لوالرتك ،فهذا ال يكون مسلماً

ا  -ه ـ.

لوقال حنبل :حدثنا احلميدي قال :لوأخربت أن ناساً يقولون:

من أقر بالصالة لوالزكاة لوالصوم لواحلج لومل يفعل من ذلك شيئاً حَّت
ميوت ،لويصلي مستدبر القبلة حَّت ميوت ،فهو مؤمن ما مل يكن

جاحداً ،إذا علم أن تركه ذلك فيه إميان إذا كان مقراً بالفرائض
لواستقبال القبلة ،فقلت :هذا الكفر الصراح ،لوخالف كتاب هللا لوسنة
ذ
ََ ُ ُ ذ َْ
ُ
اهّللَ
ُ
رسوله لوعلماء املسلمني ،قال تعاى :وما أمِروا إِال ِلعبدوا
ذ َ َ َُُْ ذ َ َ َ َ
ُُمْل ِص َ
ِين ُحنَ َفاء َويُقِ ُ
ني َ َُل ال َ
الزَكة َوذل ِك
يموا الصالة ويؤتوا
ِ
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ُ َْ
ِين القي ِ َمةِ البينة.5:
د

لوقال حنبل مسعت أبا عبد هللا أمحد بن حنبل يقول :من قال

هذا فقد كفر باهلل لورد على أمره لوعلى الرسول ما جاء به عن هللا
[.]32

قلت :تأمل إذا كان من يقول هبذا القول ـ على رأي اإلمام

أمحد ـ يكفر كفراً صراحاً ،فكيف مبن يتصف بتلك األلوصاف ،ال شك
أنه ألوى بالكفر البواح لوالصراح!

مث أن الذي يصلي مستدبر القبلة ـ عن علم لوغري جحود هلا ـ

هو أفضل من الذي ال يصلي مطلقاً ،لومع ذلك يكفر لوخيرج من امللة
كما نص أهل العلم  ..فتأمل!

لوقال ابن القيم رمحه هللا :ال خيتلف املسلمون أن ترك الصالة

املفرلوضة عمداً من أعظم الذنوب لوأكرب الكبائر ،لوأن إمثه عند هللا
أعظم من إمث قتل النف ،لوأخذ األموال ،لومن إمث الزنا ،لوالسرقة لوشرب

اخلمر ،لوأنه متعرض لعقوبة هللا لوسخطه ،لوخزيه يف الدنيا لواآلخرة

[.]33

قلت :لوال شيء أعظم إمثاً عند هللا من قتل النف ،إال الشرك،
َ ْ ْ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ
كما قال تعاى :والفِتنة أشد مِن القت ِل البقرة .424:لوالفتنة هنا
 32عن الفتالوى البن تيمية.312/7:

 33كتاب الصالة ،ص  ،43ط املكتب اإلسالمي.
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يراد هبا الشرك ،فدل أن إمث ترك الصالة ال يعدلو أن يكون أقل إمثاً من

اإلشراك باهلل تعاى؛ ألنه هو ذاته شرك.

لوقال رمحه هللا يف مسألة حبوط أعمال تارك الصالة :أما تركها

بالكلية فإنه ال يقبل معه عمل ،كما ال يقبل مع الشرك عمل ،فإن

الصالة عمود اإلسالم كما صح عن النيب  ،فقبول سائر األعمال
موقوف على قبول الصالة ،فإذا ُردت ردت عليه سائر األعمال ..

لوقال :الرتك نوعان :ترك كلي ال يصليها أبداً ،فهذا حيبط
العمل مجيعه .]34[ ..
قلت :لوال حيبط العمل مجيعه ألو مينع سائر األعمال من
َََ ْ ُ َ َْ َ َ
ِإَوَل ذاَّلِينَ
القبول إال الشرك ،كما قال تعاى :ولقد أ ِ
وِح إِلك
َ
ُ َ
َ ُ َ
ْ َْ َ َ ْ َْ َْ َ َ ْ
ت لَحبَ َط ذن ع َملك َوَلَكون ذن م َِن
مِن قبل ِك لئ ِن أْشك
َ
َ ْ
َْ
اِس َ
ين الزمر .35 :لوقال تعاىَ :ول َ ْو أ ْ َ
ْش ُكوا ْ َ َ
َلب ِ َط عن ُهم ذما
اْل ِِ
َ ُ ْ ْ ُ َ
َكنوا َيع َملون األنعام.11:
فدل أن ترك الصالة شرك ،لوأن تاركها مشرك الشرك األكرب

الذي ال ينفع معه عمل لوال اعتقاد  ،لوهللا تعاى أعلم.

لوقال الشوكاين رمحه هللا :فالتارك للصالة من الرعايا كافر،

لويف حكمه من فعلها لوهو ال حيسن من أذكارها لوأركاهنا ما ال تتم إال
 34الصالة ،ص.35_31
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به ،مع إمكانه لولوجود من يعرفه هبذه الصالة.
لوقال :من كان تاركاً ألركان اإلسالم لومجيع فرائضـه ،لورافضاً
ملا جيب عليه من ذلك من األقوال لواألفعال ،لومل يكن لديه إال جمرد
التكلم بالشهادتني فال شك لوال ريب أن هذا كافر شديد الكفر حالل

الدم [.]35انتهى.

لوبعد ،فهذه هي أدلتنا اليت ألزمتنا برتجيح القول بكفر تارك
الصالة ،لوملا رأينا أدلة املخالفني ،ال ميكن أن تقوم كدليل يصرف كفر
تارك الصالة كلياً إى الكفر العملي األصغر ،كان ال بد من القول
بكفر تارك الصالة كفراً أكرب خمرجاً عن امللة.

لوحلسم القضية مع القوم من املخالفني ،فإننا نقول  :حنن يف

قولنا بكفر تارك الصالة ـ كما تقدم البيان ـ قد لوقفنا مع أدلة الكتاب
لوالسنة ،لومجهور الصحابة الذين مل يُعرف هلم خمالف ،لومع أكثر السلف

من بعدهم كما يقول ابن تيمية لوغريه ،فأي الفريقني أحق باحلق لواألمن
لوالسالمة ،لوباتباع منهج السلف الصاحل ،من كان لواقفاً يف قوله مع
الدليل ،لوالصحابة ،لوأكثر السلف ،أم من كان لواقفاً يف صف اخللف،

لومن هم دلون الصحابة مكانة لوعلماً ؟![.]36
35

جمموعة الرسائل السلفية.

 36قد تنالولنا أدلة لوشبهات املخالفني يف املسألة باملناقشة لوالرد بشيء من التفصيل ،يف
كتابنا " حكم تارك الصالة " ،فانظره إن شئت.
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ثالثاً :حكم املصلي الذي ال حيافظ على الصالة.

إذا كان تارك الصالة تركاً كلياً يكفر كفراً أكرب خيرج به من
امللة كما تقدم بيانه ،فما هو حكم من يصلي لكن يرتك أحياناً بعض
الصلوات ،فهل حكمه حكم التارك كلياً ،أم أن حكمه خيتلف؟

أقول :الراجح ـ لوهللا تعاى أعلم ـ أن املصلي الذي ال حيافظ

على صالته؛ فيصلي أحياناً لويرتك أحياناً ،لكن يغلب عليه عدم الرتك،
فمثل هذا رغم أنه قد أتى بوزٍر كبري لوإمث عظيم إال أنه ال يبلغ به درجة
الكفر األكرب ،هذا ما دلت عليها نصوص الشريعة ،لوما يقتضيه مبدأ

التوفيق بني النصوص من دلون ضرب بعضها ببعض ،لوإليك بعضها:
َ َ ََ
َْ ْ َ ٌْ َ َ
ذ َ َ
ُ
قال تعاى :فخلف مِن بع ِدهِم خلف أضاعوا الصالة
َ َ َْ َ َ ً
ذ
ذ
ات ف َس ْوف يَلق ْون غيا مرمي .52:فسر السلف ـ
َواتبَ ُعوا الش َه َو ِ

رضي هللا عنهم ـ إضاعة الصالة بإضاعة لوقتها ،لوقالوا :لو كان تركاً
37
لكان كفراً ،لوكانوا كفاراً [ ] .فدل أن ضياع املواقيت يعترب ذنباً كبرياً
لوعظيماً إال أنه ال يرقى إى درجة الكفر األكرب املخرج من امللة.

لوقد صح عن النيب  أنه قال ":ألول ما ُحياسب الناس به يوم

القيامة من أعماهلم الصالة ،يقول ربنا  ملالئكته لوهو أعلم :انظرلوا
يف صالة عبدي أومها أم أنقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ،لوإن
 37انظر تفسري ابن كثري.411/1:
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كان انتقص منها شيئاً ،قال :انظرلوا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له
تطوع قال :أوموا لعبدي فريضته ،مث تؤخذ األعمال على ذاكم "[.]38

فلو كان انتقاص شيء من فريضة الصالة يعترب كفراً ،ملا نفعه

التطوع لوملا جربت صالته بالنوافل؛ ألنه ال ينفع مع الكفر األكرب عمل

لوال طاعة.

لوقوله  ":انتقص منها شيئاً " ،حيتمل أمرين كالمها دلت
عليهما السنة ،أحدمها :أنه أقام الصالة ،لكنه أحياناً مل ِ
يأت بأركاهنا
لوفرائضها على الوجه املطلوب .لوالثاين :أنه ترك صالة كاملة ألو أكثر

خالل حياته يف الدنيا ،فتُجرب صالته لوتكمل من صالة التطوع إن كان

له تطوع.

لوقال  ":إهنا ستكون عليكم بعدي أمراء ،يشغلهم أشياء

عن الصالة لوقتها ،حَّت يذهب لوقتها ،فصلوا الصالة لوقتها " قال
رجل :إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال ":نعم ،إن شئت "[.]39

أي يصليها معهم نافلة؛ ألن الفريضة ال تُعاد يف اليوم مرتني.

لوكونه  أذن للرجل بأن يأمت هبم لويصلي معهم ،فدل أهنم

ليسوا كفاراً برتك الصالة حَّت يذهب كل لوقتها ،إذ لو كانوا كفاراً ملا
جازت الصالة خلفهم.

 38رلواه أمحد ،لوأبو دالود ،لوالنسائي لوغريهم ،صحيح اجلامع.1712:

 39صحيح اجلامع.1212:
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لوقال  ":فإن ربكم يقول :من صلى الصالة لوقتها ،لوحافظ
عليها لومل يُضيعها استخفافاً حبقها ،فله علي عهد أن أدخله اجلنة ،لومن
مل يصلها لوقتها ،لومل حيافظ عليها ،لوضيعها استخفافاً حبقها ،فال عهد

له علي؛ إن شئت عذبته ،لوإن شئت غفرت له"[.]40

فكونه يرتك للمشيئة ـ إما العذاب لوإما املغفرة ـ فدل أنه غري

كافر؛ ألن الكافر لي ،له يف اآلخرة إال العذاب لواخللود يف النار،
أعاذنا هللا منها.

لوقوله  ":لومل حيافظ عليها ،لوضيعها استخفافاً حبقها " ،ال

ينبغي أن يفهم منه مطلق الرتك؛ ألن ترك الصالة كلياً كفر كما تقدم ..

فالرتك الكلي شيء ،لوعدم احملافظة عليها شيء آخر.

قال ابن تيمية :فأما من كان مصراً على تركها ال يصلي قط،

لوميوت على هذا اإلصرار لوالرتك ،فهذا ال يكون مسلماً ،لكن أكثر
الناس يصلون تارة لويرتكوهنا تارة ،فهؤالء ليسوا حيافظـون عليها ،لوهؤالء
حتت الوعيد ،لوهم الذين جاء فيهم احلديث الذي يف السنن ،حديث
كتبهن هللا على العباد يف
عبادة عن النيب  أنه قالَ ":خ ،صلوات
َّ

اليوم لوالليلة ،من حافظ عليهن كان له عهد عند هللا أن يدخله اجلنة،
لومن مل حيافظ عليهن مل يكن له عهد عند هللا إن شاء عذبه لوإن شاء
غفر له ".
 40رلواه الطرباين لوغريه ،صحيح الرتغيب.127:
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لوقال ـ بعد أن ذكر احلديث اآلنف الذكر ـ :يظهر أن
االحتجاج بذلك على تارك الصالة ال يكفر حجة ضعيفة ،لكنه يدل
على أن تارك احملافظة ال يكفر [.]41

فتأمل كيف فرق بني تارك الصالة ،لوبني تارك احملافظة ،حيث

أن األلول يكفر لواآلخر ال يكفر.

لوقال ابن القيم يف تألويل احلبوط الوارد يف قوله  " فإن من
ترك صالة العصر ،فقد حبط عمله " :لوالذي يظهر يف احلديث ـ لوهللا

أعلم مبراد رسوله ـ أن الرتك نوعان :ترك كلي ال يصليها أبداً ،فهذا
حيبط العمل مجيعه ،لوترك معني يف يوم معني ،فهذا حيبط عمل ذلك
اليوم ،فاحلبوط العام يف مقابلة الرتك العام ،لواحلبوط املعني يف مقابل

الرتك املعني[.]42

فتأمل كيف فرق بني الرتك الكلي العام املكفر ،الذي يؤدي

إى حبوط مجيع األعمال ،لوبني الرتك اجلزئي اخلاص يف يوم معني غري
املكفر ،الذي يؤدي إى حبوط أعمال ذلك اليوم فقط .

مر بعبد من
لومن األدلة كذلك على ما ذهبنا إليه ،قوله  ":أُ َ

عباد هللا أن يُضرب يف قربه مائة جلدة ،فلم يزل يسأل لويدعو حَّت
فجلد جلدة لواحدة ،فامتأل قربه عليه ناراً ،فلما
صارت جلدة لواحدةُ ،
 41الفتالوى ،571/7 :لو.12/33

 42كتاب الصالة لوحكم تاركها ،ص.35
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ارتفع عنه لوأفاق قال :على ما جلدوموين؟ قالوا :إنك صليت صالة
لواحدة بغري طهور ،لومررت على مظلوم فلم تنصره "[.]43

أفاد احلديث عدم كفر هذا الرجل رغم أنه صلى صالة لواحدة
بغري لوضوء ،لوهو مثله مثل من مل ِ
يصل ،ألن الطهور لوالوضوء شرط

لصحة الصالة ،فاحلديث فيه أن تارك صالة ألو بعض الصلوات خالل
حياته ال يكفر ،لولي ،فيه أن تارك الصالة كلياً ـ كما ذهب البعض إى

ذلك ـ ال يكفر ،فلي ،يف احلديث ما يدل على ذلك ،ال من حيث
املنطوق لوداللة األلفاظ ،لوال من حيث املفهوم ،لوهللا تعاى أعلم.

ـ ـ شـبهة لورد:

قد ترد شبهة تقول :ما دام األمر كذلك ،كم هي عدد
الصلوات اليت يكفر صاحبها لو تركها ،أم أن باب الرتك مفتوح على

مصراعيه ،لويكفي املرء أن يصلي يف حياته بعض الصلوات لريفع عن
نفسه لوصف لوحكم الكفر ،لوحَّت ال يكون كمن يرتك الصالة كلياً؟
أقول :الذي دلت عليه السنة ـ كما يف حديث أّب هريرة ـ أن
من عنده من صالة التطوع لوالنوافل بقدر ما ضيع لوترك من صالة
الفرض ،فهذا على الراجح يؤخذ له من تطوعه ليُتمم له ما أنقص من
الفرائض ،لوهو حتت الوعيد لواملشيئة؛ إن شاء هللا عذبه لوإن شاء رمحه.
 43أخرجه الطحالوي يف مشكل اآلثار ،السلسلة الصحيحة.3771:
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أما من غلب عليه ترك الصالة ،لوقل عنده التطوع الذي به
فأىن هلذا لوأمثاله من إومام ما أنقص لوترك من الصلوات ،لذا
ُجيرب الرتكَّ ،
المناص من كفره لوتكفريه ،لوهللا تعاى أعلم.

لوعليه فإننا نقول :من كان ال يصلي إال اجلمعة ،ألو يف رمضان

فقط ،ألو يف املناسبات السنوية كاألعياد لوغريها فقط ،فهو كافر مرتد،

يُستتاب ،فإن تاب لوإال فإنه يُعامل معاملة املرتد لويأخذ حكمه لوامسه،

لولوصفه.

ـ ـ تنبيه:

قولنا أن عدم احملافظة على الصلوات اخلم ،ال يرقى إى

درجة الكفر األكرب ،ال ينبغي أن يفهم منه االستهانة ألو التقليل من
قدر الصالة ـ لوقد تقدم احلديث عن أمهية الصالة ـ بل إن ترك صالة

لواحدة هلو أعظم عند هللا من مجيع اآلثام لوالكبائر عدى الشرك.
َ
َ َ ََ
َْ ْ َ ٌْ َ َ
ذ َ
ض ُ
اعوا الصالة
قال تعاى :فخلف مِن بع ِدهِم خلف أ
َْ َ َ ً
َ َ
ذ
ذ
ات ف َس ْوف يَلق ْون غيا مرمي .52:لوالغي هو
َواتبَ ُعوا الش َه َو ِ

اخلسران ،لوقيل :هو ٍ
لواد يف جهنم بعيد القعر خبيث الطعم ،لوقيل :هو
لو ٍاد يف جهنم من قيح لودم [ ،]44أعاذنا هللا من جهنم لولودياهنا.
َ
ٌََْ ُْ َ َ ذ َ ُ َ
ِين ه ْم عن َصالت ِ ِه ْم
لوقال تعاى :فويل ل ِلمصل ِني  .اَّل
 44انظر تفسري ابن كثري.415/1:
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ُ َ
َساهون املاعون .5-1:لوالويل معناه املشقة يف العذاب ،لوقيل أنه
ٍ
لواد يف جهنم بني جبلني يهوي فيه اهلالوي أربعني خريفاً ،لوقيل أنه لو ٍاد
جيري بفناء جهنم من صديد أهل النار ،لوقيل غري ذلك[ .]45لوهذا

كله للمصلني ـ لولي ،للتاركني ـ الذين يسهون عن صالهتم فيؤخرلوهنا
عن مواقيتها  ..فكيف بالذي يرتكها؟!

عن مصعب بن سعد ،قال :قلت ألّب ،يا أبتاه أرأيت قوله:
َ
ُ َ
ذ َ ُ َ
ِين ه ْم عن َصالت ِ ِه ْم َساهون  أينا ال يسهو؟ أينا ال حيدث
اَّل
نفسه؟ قال :لي ،ذلك ،إمنا هو إضاعة الوقت ،يلهو حَّت يضيع

الوقت[.]46

َ
َ ُ َ َ ُ
َ َ ُ
لوقال تعاىَ :ما َسلكك ْم ِِف َسق َر  .قالوا ل ْم نك م َِن
ال ْ ُم َصل َ
ِني امل ّدثر.11-13:
لوهذه اآلية حتمل على الكافر التارك للصالة كلياً ،لولكن
شاهدنا منها بيان أمهية لوعظمة الصالة يف اإلسالم ،حيث ألول ما عد

من ذنوهبم اليت كانت سبباً يف دخوهلم" َس َق َر " تركهم للصالة  .أما "
ََ ََْ َ َ َ َُ َ
َس َق َر "؛ فهي اليت لوصفها هللا تعاى بقوله  :وما أدراك ما سقر  .ال
ُ ْ َ َ َ َ ُ َذ َ ٌ َْ َ
ْش امل ّدثر .32-37:أعاذنا هللا منها
تب ِِق وال تذر  .لواحة ل ِلب ِ
 45انظر تفسري القرطيب.7/3:

 46رلواه أبو يعلى ،صحيح الرتغيب.575 :
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لومن كل سبب يؤدي إليها.
لويف احلديث ،عن عبد هللا بن عمرلو بن العاص ،عن النيب ،

أنه ذكر الصالة يوماً ،فقال ":من حافظ عليها كانت له نوراً لوبرهاناً
لوجناة يوم القيامة ،لومن مل حيافظ عليها مل تكن له نوراً لوال برهاناً لوال
جناة ،لوكان يوم القيامة مع قارلون ،لوفرعون ،لوهامان لوأُّب بن خلف "[

.]47
قال ابن القيم :تارك احملافظة على الصالة ،إما أن يشغله ماله

ألو ملكه ألو رياسته ألو جتارته ،فمن شغله عنها ماله فهو مع قارلون،
لومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ،لومن شغله عنها رياسته لولوزارته

فهو مع هامان ،لومن شغله عنها جتارته فهو مع أّب بن خلف[]48ا-

هــ .فتأمل قرناء السوء هؤالء يف املقام البئي ،املهني هذا ،مث تأمل
السبب إى كل ذلك  ..إنه فقط عدم احملافظة على الصالة!!

لويف احلديث املتفق عليه ":الذي تفوته صالة العصر فكأمنا
ُلوتِر أهلَه لوماله "  .لويف رلواية":من فاتته صالة ،فكأمنا ُلوتِر أهله لوماله
"[ .]49أي ف َق َد أهله لوماله لوبقي لوحيداً ،لوهذا كله فيمن تفوته صالة
لواحدة ،فما بالك فيمن تفوته صلوات لوصلوات ..؟!

 47رلواه أمحد ،لوالطرباين ،لوابن حبان ،لوإسناده جيد .عن فقه السنة.11/4:
 48عن فقه السنة.11/4:

 49رلواه ابن حبان ،صحيح الرتغيب.573:
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لوقال  ":من ترك ثالث مجعات من غري عذ ٍرُ ،كتب من
املنافقني "[.]50

لوعن ابن عباس قال :من ترك اجلمعة ثالث ُمجَ ٍع متواليات،
فقد نبذ اإلسالم لوراء ظهره[.]51

قلت :إذا كان من ترك ثالث مجعات من غري عذر يُكتب من

املنافقني ،لويكون قد نبذ اإلسالم لوراء ظهره ،فكيف مبن يرتك الصالة
أياماً لومجعات عديدة ،ال شك أنه أغلظ لوأشد إمثاً لوجرماً ،لوألوى
يهون لك الشيطان من
بوصف النفاق لواملرلوق  ..فاحلذر ،احلذر أن ّ

شأن الصالة!

*****

 50رلواه الطرباين ،صحيح الرتغيب.714:
ٍ
بإسناد صحيح ،صحيح الرتغيب.715:
 51رلواه أبو يعلى
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مسألة :كيف تتم توبة تارك الصالة ،لومبا يدخل اإلسالم؟

اجلواب :من خرج من اإلسالم لسبب من األسباب ،ال بد له

من أن يقلع عن السبب ـ الذي كان سبباً يف كفره لوردته ـ لويتوب منه،

إضافة إى النطق بالشهادتني لكي يعود إليه دينه لويعود إى اإلسالم

من جديد.

قال الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي يف كتابه إكفار

امللحدين :من كان كفره بإنكار أمر ضرلوري كحرمة اخلمر مثالً ،أنه ال
بد من تربئه اا كان يعتقده ،ألنه كان يقر بالشهادتني معه ،فال بد من

تربئه منه ،كما صرح به الشافعية ،لوهو ظاهر " رد احملتار " من
االرتداد ،لويف جامع الفصولني ،مث لو أتى بكلمة الشهادة على لوجه
العادة مل ينفعه ما مل يرجع عما قال ،إذ ال يرتفع هبا كفره ا -هــ.

لوعليه فإن عودة تارك الصالة إى اإلسالم تتم بالتلفظ

بالشهادتني ،لوبإقامة الصالة لواإلقالع عن تركها ،فهو يعود إى اإلسالم
من نف ،النافذة اليت خرج منها من دائرة اإلسالم  ..خرج من جهة

ترك الصالة ،فيعود من جهة فعلها ،لوال بد.
مسألة ثانية :كيف تكون معاملة تارك الصالة كلياً ..؟

اجلواب :جنمل اإلجابة عن هذا السؤال يف النقاط التالية:

 -4تارك الصالة كافر مرتد ،يستتاب ،فإن كابر لوعاند لوأصر

على تركها ،لوآثر القتل على قيامها لوأدائها ،يُقتل ردة ،لقوله  ":من
37

بدل دينه فاقتلوه " البخاري .سواء كان املرتد عن دينه ذكراً أم أنثى،
لوالسنة يف تارك الصالة أنه يستتاب ،فإن تاب لوأقام الصالة فبها

لونعمت  ،لوإال قتل كفراً لوردةً.
 -3حيرم نكاحه من مسلمة ،فال يُعقد له قران عليها ،فإن
كان متزلوجاً فُسخ العقد لوفُرق بينهما؛ ألن الكافر ال جيوز أن يُقر على
ٌّ ذ
َ ُ َ ُّ َ
َ ُ
الزلواج من مسلمة ،كما قال تعاى :ال ه ذن حِل ل ُه ْم َوال ه ْم َيِلون
َ
ل ُه ذن املمتحنة.41:
لومنه تعلم تفريط كثري من املسلمني يف هذا اجلانب ،حيث ال

لومن حتت أيديهم من النساء ،من أناس ال
يبالون أن يزلوجوا بناهتم َ
يصلون ،لوال يعرفون الطهارة لوال الوضوء.

املهم عندهم اجلاه لواملال لوالسمعة ،لولو كان ذلك على

حساب الدين لوالذرية اليت قد يقدرها هللا ،لوهذا مغاير للتوجيهات
النبوية اليت تأمر بتزلويج من ترضون دينه لوخلقه ،كما يف احلديث ":إذا

أتاكم من ترضون ُخلُ َقه لودينه فزلوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض
لوفساد عريض "[.]52

 -1حيرم عليه دخول املساجد ،لوخباصة احلرم املكي ،لقوله
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ ذ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ ْ
ْشكون َنس فال يقربوا
تعاى :يا أيها اَّلِين آمنوا إِنما الم ِ
 52صحيح سنن ابن ماجة.4314:
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َ َ
َ ًَ
ْ ْ
ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ
ام َبع َد ََع ِم ِه ْم هـذا ِإَون خِفتُ ْم عيْلة
جد اَلر
المس ِ
َ
َ ْ
ذ ذ
ُّ
ْ ُ
اهّلل َعل ٌ
ِيم
ُيغن ِيك ُم اهّلل مِن فضلِهِ إِن شاء إِن
َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ُُْ ْ
ْشك ِني أن يعمروا
التوبة .31:لولقوله تعاى :ما َكن ل ِلم ِ
ُ
َ
َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ْ َْ َ
ك َحب َطتْ
َ َ
ج َد اهّلل شاهِدِين لَع أنف ِ
مسا ِ
ِ
س ِهم بِالكفرِ أولئ ِ
َ ْ ُ
ذ
ذ ُ ْ َ ُ َ
الون التوبة .47:لولقوله تعاى :إِن َما
أع َمال ُه ْم َو َِف انلارِ هم خ ِ
ْ
َََ َ ذ ََ
َي ْع ُم ُر َم َساج َد اهّللِ َم ْن َ
آم َن بِاهّللِ َوالَ ْو ِم اآلخ ِِر وأقام الصالة
ِ
َ
ُ
ُ ُ ْ
ذ ذ َ
َ َ ذ َ َ َ َْ َ
َ َ
الزَكة َول ْم َيش إِال اهّلل ف َع ََس أ ْولـئِك أن يَكونوا م َِن
وآَت
ال ْ ُم ْه َتد َ
ِين التوبة.41:
َ َ
ف َس ْوف
َحك ٌ
ِيم

 -1يفقد تارك الصالة لواليته على أبنائه لوبناته ،فال جيوز له
أن يتوى تزلويج بناته لوأبنائه ،ألنه ال لوالية لكاف ٍر على مسلم ،كما قال
َ ََ ُْ ْ َ َ ً
َ َ ْ َ ُّ ْ َ
تعاىَ  :ولن َي َعل اهّلل ل ِلَكف ِرِين لَع المؤ ِمن ِني سبِيال
النساء.414:
قال ابن عباس :ال نكاح إال بوَل مرشد ،لوأعظم الرشد

لوأعاله دين اإلسالم ،لوأسفه السفه لوأدناه الكفر لوالردة عن اإلسالم
ذ َْ َ ذ
َْ
ََ َْ َ ُ َ
ِيم إِال َمن َسفِ َه نف َس ُه
ب عن مِلةِ إِبراه
قال تعاى :ومن يرغ
البقرة.]53[.411:

 53عن رسالة حكم تارك الصالة ،البن عثيمني.
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يورثه؛ ألنه ال توارث بني أهل اإلميان
 -5ال يرث املسلم لوال ّ

لوأهل الكفر ،لقوله  يف احلديث الذي أخرجه مسلم ":ال يرث
املسلم الكافر ،لوال يرث الكافر املسلم ".

لويف انتقال مرياثه ألبنائه من املسلمني تفصيل لوخالف ،فقد

نقل عن علي  أنه دفع مرياثه إى لولده من املسلمني ،لومثله عن ابن
مسعود [ ،]54لوهللا تعاى أعلم.

 -3كما أن تارك الصالة ال تؤكل ذبيحته ،فذبائحه حرام؛

ألن من شرلوط صحة الذبح أن يكون الذابح مسلماً ألو كتابياً ،قال
اخلازن يف تفسريه :أمجعوا على حترمي ذبائح اجملوس لوسائر أهل الشرك
من مشركي العرب لوعبدة األصنام لومن ال كتاب له.

لوقال اإلمام أمحد :ال أعلم أحداً قال خبالفه إال أن يكون
صاحب بدعة [.]55
 -7لوهو إن مات ـ تاركاً للصالة ـ ال يُغسل ،لوال يكفن ،لوال

يُصلى عليه ،لوال يُدعى له بالرمحة لواملغفرة ،لوال يقرب يف مقابر املسلمني،
لوإمنا يوارى يف حفرة كما تُوارى اجليف لوالكالب عندما وموت لوحَّت ال

تعم رائحتها الكريهة ،لوملا مات أبو طالب :قال علي للنيب  :إن
عمك الشيخ الضال قد مات ،قال ":اذهب فوا ِر أباك " ،مث أمره
 54انظر فقه السنة.143/3:

 55عن رسالة حكم تارك الصالة ،البن عثيمني .
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باالغتسال [ .]56لوهكذا تارك الصالة  ..نقول لولده " اذهب فوا ِر
أباك "!

 -1مث هو يف اآلخرة ـ إن مات مصراً على الرتك ـ مصريه إى

العذاب الشديد ،إى جهنم لوبئ ،املصري ،خالداً فيها أبداً ،كما قال
َ ْ
ََُ ْ َ َُ َ ٌ ََُْ َ
ُ َ
تعاىَ :و َمن ي َ ْرتدِد مِنك ْم عن دِينِهِ فيمت وهو َكف ِر فأولـئِك
َ َ ْ َ ْ ُ
ُّ ْ
ُ
َِ ََُْ َ َ ْ
ص َ
ح ُ
اب انلذارِ ه ْم
النيَا َواآلخِرة وأولـئِك أ
ت أع َمال ُه ْم ِِف
حبِط
َ َ ُ َ
الون البقرة.347:
فِيها خ ِ

 -2ما تقدم ـ لوخباصة يف زمن غياب االستتابة لوتطبيق احلدلود

الشرعية ـ ال مينع من نصحه لوتعليمه ،لوحتذيره من مغبة تركه للصالة

لوما ميكن أن جير عليه من لويالت يف الدنيا لواآلخرة ،إن لوجد أن
النصح ينفعه ،ألو يلقي له مسعاً ،أما إن أصر على ترك الصالة ،لوعاند

لوكابر ،فإن هجره لواعتزاله يكون هو األلوى ،كما جيب حتذير الناس منه
لومن صحبته ،لومن معاملته لوالتقرب منه ،لوكذلك اعتزال جمالسته

لومؤاكلته عساه يشعر بعظم اجلرم الذي هو عليه فيتوب لوينردع.
ْ َ َ ََ
ُ َ ذ َ َ َ ْ
ِين كف ُروا مِن ب َ ِِن إِِسائِيل لَع
قال تعاى :لعِن اَّل
َ
َ َ
َ ُ َ
َ ُ ْ ْ
َ
ود َوع َ
َ
ِيَس اب ْ ِن َم ْر َي َم ذل ِك ب ِ َما ع َصوا ذوَكنوا َيعتَ ُدون
ان داو
ل ِس ِ

 56صحيح سنن أّب دالود.3751:
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َ َ ُ َ ْ
َ ُ ْ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ .كنوا ال يَتنَاه ْون عن ُّمنك ٍر ف َعلوهُ َلِئ َس َما َكنوا َيف َعلون
املائدة.72-71:

رلوى الطربي ـ يف تفسري اآلية ـ بسنده عن ابن مسعود قال،

قال رسول هللا  ":إن بين إسرائيل ملا ظهر منهم املنكر ،جعل الرجل
يرى أخاه لوجاره لوصاحبه على املنكر ،فينهاه ،مث ال مينعه ذلك من أن

يكون أكيله لوشريبه لوندميه ،فضرب هللا قلوب بعضهم على بعض،
لولعنوا على لسان دالود لوعيسى ابن مرمي ،قال عبد هللا :لوكان رسول هللا

 متكئاً ،فاستوى جالساً ،فغضب لوقال :ال لوهللا ،حَّت تأخذلوا على

يدي الظامل فتأطرلوه على احلق أطراً " .لويف رلواية قال " :لوالذي نفسي
َّ
َّ
بيده لت َّ
لولتأخذن على ي َدي املسيء،
لولتنهون عن املنكر،
أمرن باملعرلوف
بن هللا قلوب بعضكم على بعض،
لولتؤطرنه على احلق أطراً ،ألو ليضر َّ
لوليلعننكم كما لعنهم "[.]57

 -41استتابة تارك الصالة ،لومن مث إقامة احلد عليه إن أصر

على الرتك ،موكول إى إمام املسلمني ،ألو السلطان املسلم الذي ميلك
الشوكة لوالقوة اليت ومكنه من تنفيذ احلدلود الشرعية من دلون أن تتحقق

فتنة أكرب ،لوعليه نؤكد أنه ال جيوز آلحاد املسلمني أن يستشرف هذه

57

انظر تفسري الطربي ،حديث .43111:لوما بعده فاحلديث مرلوي بأسانيد لوطرق

عديدة تقوي بعضها البعض.
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املهمة الكبرية من تلقاء نفسه ،ملا فيه من افتئات على السلطان املسلم
لومهامه ،لوملا يرتتب عليه من الفنت اليت ال ميكن احتواؤها ،ألو تفاديها.

لوبعد ،هذا ما أردت ذكره من مسائل يف هذا املبحث املوجز

اهلام ،الذي أمسيته " خمتصر يف بيان أمهية الصالة لوحكم تاركها "،
راجياً من هللا تعاى القبول ،لوأن يبارك يف هذه الرسالة ،لوجيعل منها
مفتاح خ ٍري ،مغالق ٍّ
شر  ..لوسبباً هلداية الداشرين التاركني للصالة ..
إنه تعاى مسيع قريب جميب.

لوصلى هللا على حممد النيب األمي ،لوعلى آله لوصحبه
لوسلم.
لوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
عبد املنعم مصطفى حليمة
أبو بصري الطرطوسي
 4115/4/41هـ 3141/44/41 .م
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