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 بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمَد هلل حنمُده ونستعينه ونستغفره، ونعوُذ باهلل من شرور  إن 
مضلَّ له، ومن ُيضلل فال أنُفِسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال 

 . هادي له
له، وأشهد أن حممداً ريك ش ال أشهد أن ال إله إال هللا وحدهو  

  .عبده ورسوله
  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا اّللهَ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم
 .201آل عمران: مُّْسِلُموَن 
  ٍيَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِهن نَـّْفٍس َواِحَدة 

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء َواتَـُّقوْا اّللهَ الَِّذي  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َوَخَلَق ِمنـْ
 .2النساء:َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّللهَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً 

  ًُيْصِلْح  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديدا .
َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً 

 . 11-12األحزاب:َعِظيماً 
أما بعد: فإنَّ أصدَق احلديث كتاُب هللا، وخرَي اهلدي هدُي 

لَّ بدعٍة ضاللة، ، وَشرَّ األموِر حمدثاهتا، وكلَّ حمدثٍة بدعة، وكُ حممٍد 
 وكلَّ ضاللٍة يف النار. 

ـ قد ـممن يزعمون أهنم مسلمون  ـفإن كثريًا من الناس ـ ،عدوب
تركوا الصالة، واستهانوا هبا وبأمرها، وشغلوا عنها بالدنيا وملذاهتا، 
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يف  ـجهوا ـتو وإغراءاهتا وأعماهلا، فال يعرفون اجلمعة وال اجلماعات، ومل ي
  !   القبلة ساجدين أو راكعني هلل رب العلمني ..ـ مرة حنو ـم حياهت

يطاً، مما زاد الطينة بلة، واخلرق اتساعاً، واجلفاء جفاء وتفر و  
الناس من أقاويل وأراجيف  بنيواإلرجاء التجهم هو ما يشيعه دعاة 

، وأن حاً : أنه ال يضر مع التصديق واالعتقاد كفر مهما كان بوامفادها
قاد هو مؤمن، وهو من أهل الشفاعة الذين ذي يأيت باالعتلاملرء ا

تطاهلم وتنفعهم شفاعة الشافعني، وإن مل يأت بشيٍء من األعمال 
الظاهرة، أو كان ظاهره التمرد والعصيان واخلروج عن الطاعة هلل 

.. فحملوا الناس على التواكل، والرجاء احملض، وترك  ولرسوله 
 العمل!

ـ أو ـلو باالسم واهلوية و  ـبوين مسلمني ـألهو مادام ينتمي ف 
ولو باللسان فقط من دون أن يأيت بشيء من  ـينطق بشهادة التوحيد ـ

ـ هو مسلم مهما كان منه من عمل، هكذا ـمتطلباهتا ولوازمها األخرى 
أفهموه وعلموه مشايخ اإلرجاء والتجهم، فأضلوا بذلك الناس، 

وتفريطاً  هقاً فزادوهم ر  ،ةوهونوا عليهم الكفر البواح، وشأن الصال
 على تفريط ..! 

دعانا ذلك ألن نتناول هذا املوضوع اهلام؛ موضوع الصالة ف 
 وحكم تاركها، إبراًء للذمة وحتذيرًا لألمة من اهللكة واتباع الغاوين

 .13ألنفال:ا َعن بـَيِهَنةٍ  لهِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بـَيِهَنٍة َوََيََْي َمْن َحيَّ 
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 : البحث النقاط التاليةوقد تناولنا يف هذا 
 .ية الصالةأمه -4
 . م تارك الصالة كلياً حك -3
مس، والذي اخل م املصلي الذي ال َيافظ على الصلواتحك -3

 .يصلي ويقطع
 .اقشة أدلة املخالفني يف املسألةمن -1
... وغريها من املسائل، سائلني هللا تعاىل  املة تارك الصالةمع -5

 ل.السداد، والتوفيق، والقبو 
 

* * * * * 
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 .ية الصالةأمهأواًل: 
علم أن الصالة هلا شأن عظيم يف اإلسالم، فهي عموده ا          

 والذي بزواله يزول الدين كله. الذي ال يقوم بناء صحيح من دونه،
ه الصالة، أس األمر اإلسالم، وعمود" ر : ال رسول هللا ق 

ناء له عمود يزول بزواله كما أن البف [.1وذروُة سنامه اجلهاد "]
 وينهار، كذلك الدين فعموده الصالة يزول بزواهلا وينهار .. 

هي أول ما فُرض من العبادات بعد شهادة التوحيد، و  
فاحًا يوم ُأسري به، ليس بني هللا تعاىل ك  افرتضها هللا تعاىل على نبيه 

" كما يف حديث اإلسراء املشهور:حجاب وال رسول ..   وبني نبيه 
َلةٍ فََأْوَحى اّللَُّ ِإََلَّ َما َأْوَحى فـََفَرَض َعَليَّ ََخِْسنَي َصاَل  ، ًة يف ُكلِه يـَْوٍم َولَيـْ

فـََرَض رَبَُّك َعَلى  : َماَوَسلََّم فـََقالَ فـَنَـَزْلُت ِإىَل ُموَسى َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِه 
َك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيَف .. . قَاَل اْرِجْع ِإىَل رَبهِ ُأمَِّتَك؟ قـُْلُت ََخِْسنَي َصاَلةً 

َعَلْيِه السَّاَلم : فـََلْم َأَزْل َأْرِجُع بـَنْيَ َرّبِه تـََباَرَك َوتـََعاىَل َوبـَنْيَ ُموَسى قَالَ 
َلٍة، ِلُكلِه َصاَلٍة : يَا حُمَمَُّد ِإنَـُّهنَّ ََخُْس صَ َحَّتَّ قَالَ  َلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ

 " متفق عليه. َصاَلةً  ، َفَذِلَك ََخُْسونَ َعْشر  
ألمهيتها أمر هللا تعاىل نبيه أن يقاتل الناس عليها، كما يف و  

احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه : " ُأمرت أن أقاتل الناس 
حَّت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، 

                                                           
1
 .32اه أمحد، والرتمذي، وابن ماجة، مشكاة املصابيح:رو  
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م وأمواهلم إال حبق اءهذلك عصموا مين دم ة، فإذا فعلواكاويؤتوا الز 
 . اإلسالم "
ملسلمني بأن خيرجوا على أئمتهم ووالة ا قد أمر النيب و  
ـ إن هم تركوا الصالة أو تركوا األمر هبا، ـعلى ما هلم من حق  ـأمورهم ـ

،  لمةسصحيحه، عن أم  كما يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف
كرون، فمن تكون أمراء، فتعرفون وتُن" س:: قال رسول هللا قالت

ي وتابع "، قالوا : أفال م، ولكن من رضعرف برئ، ومن أنكر سلِ 
أهنم إذا تركوا الصالة، مفهوم احلديث  .نقاتلهم؟ قال:" ال، ما صلوا "

 ُقوتلوا.
لك، عن عوف بن مالك األشجعي، عن ذيف الصحيح كو  

" خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وَيبونكم، وتصلون ال:ق رسول هللا 
يصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، عليهم و 

نابذهم عند ن قلنا يا رسول هللا أفال :. قالواوتلعنوهنم ويلعنونكم "
 ة، ال ما أقاموا فيكم الصالة "." ال، ما أقاموا فيكم الصال؟ قال:كذل

لذا يتعني على  يف اإلسالم بعد ركن التوحيد .. ي أهم ركنٍ وه
أن يعطوها األولوية بعد التوحيد، من حيث الدعوة العلماء والدعاة 

ن معاذاً أ والبيان والتعليم، كما يف احلديث املتفق عليه، عن ابن عباس،
:" إنك تأيت قومًا من أهل الكتاب، الق عثين رسول هللا ب قال:

فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا 
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 افرتض عليهم َخس صلوات يف كل يوم وليلة لذلك فأعلمهم أن هللا
 " متفق عليه .  ..

ـ يف كتابه ـرمحه هللا  ـرتب البخاري ـ دهلذا األصل فقة مراعاو  
الصحيح أواًل كتاب اإلميان والعلم، مث رتب بعده كتاب الصالة 

 ومتعلقاهتا ولوازمها .. 
على مته، وهو أ آخر ما وصى به النيب ــ أي الصالة ــ هي و  

، حَّت جعل نيب هللا كم" الصالة الصالة، وما ملكت أميان:فراش املوت
 [" 2جيلجلها يف صدره، وما يفيض هبا لسانه.]  أي اليفيض لسانه

  إال هبا!
كتب إىل عماله يف األمصار: إن ي ر بن اخلطاب مان عوك

نه، ومن دي أهم أمركم عندي الصالة، فمن حفظها وحافظ عليها حفـظ
 . ن ملا سواها من عمله أشد إضاعةكاضيعها  

هي أفضل األعمال وأحبها إىل هللا تعاىل إذا أقيمت يف و  
 من غري تأخري، كما يف احلديث عن عبد هللا بن مسعود  اميقاهت

قلت: يا رسول هللا أي العمل أفضل؟ قال:  ،ال: سألت رسول هللا ق
ن "، قلت: مث " الصالة على ميقاهتا "، قلت مث أي؟ قال: "بر الوالدي

قال: هللا " البخاري . ويف رواية عنه: يف سبيل  " اجلهادقال:؟ أي
 ي العمل أحبُّ إىل هللا؟ قال:" الصالة على وقتها أ سألت النيب 

                                                           
2
  : إسناده صحيح.1/132أخرجه أمحد وغريه، قال الشيخ ناصر يف اإلرواء  
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 . ذكر تتمة احلديث، وهو متفق عليه "مث
الُة، ولن َيافظ صري أعمالكم الخ اعلموا أن" و :قال و  

اعلموا أن أفضل " و :رواية قال يف و [. 3]على الوضوء إال مؤمن "
 [.4كم الصالة "]أعمال

ب عليه العبد يوم القيامة، فإن قُبلت قُبل اسهي أول ما َيو  
 سائر عمله، وإن ردَّت رُد عليه سائر عمله، وخاب وخسر .. 

ول ما َياسب به العبد يوم القيامة " أ:ال رسول هللا ق 
فسد سائـر عمله  الصالة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت

ول ما َياسب به العبد يوم القيامة الصالة، ينظر " أ:قال و  [.5]"
 .[6َحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر "]يف صالته فإن صل

قُبلت منه، وقُبل منه سائر ــ أي الصالة  ـمن أداها حبقها ـ" ف:قال و 
 [. 7"] عمله، ومن رُدت عليه صالته، رُد عليه سائر عمله

ديث فيه أن الصالة شرط لقبول األعمال، وأن حبوطها حلوا  
ىل حبوط مجيع األعمال، وال َيبط مجيع األعمال إال الشرك إ مؤداه

                                                           
3
 .375غيب:اه احلاكم، وابن حبان.صحيح الرت رو  
4
 .373اه الطرباين يف األوسط، صحيح الرتغيب:رو  
5
 .373وسط.صحيح الرتغيب:ألالطرباين يف اه ارو  
6
 . 373األوسط أيضاً. صحيح الرتغيب: يف 
7
 .511قال احلافظ يف الرتغيب: إسناده حسن .صحيح الرتغيب:اه البزار، رو  
 



 01 

ُهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن َوَلْو َأْشرَُكوْا حَلَِبَط َعنْـ  :والعياذ باهلل، كما قال تعاىل
:88األنعام.  

من ترك الصالة  أنه قال:" يف احلديث فقد صح عن النيب و  
 فقد حبط عمله" البخاري .

ينه، هي آخر ما يفقد من الدين، فبفقدها يفقد املرء كل دو  
  ومل يعد عنده شيء من الدين.

ول ما تفقدون من دينكم األمانة، :" أال رسول هللا ق 
ويف رواية:" لتنقضنَّ عرى اإلسالم عروًة عروة، . ة "وآخره الصال

الناس باليت تليها، فأوهلنَّ نقضًا احلكم،  فكلما انتقضت عروة تشبث
 [.8]وآخرهنَّ الصالة "

من ُشغل  قد خاب وخسرجلها يرزق هللا العباَد باملال، و ن أوم
ن هللا قال: إنَّا :" إال رسول هللا ق .. بالدنيا ومجع املال عن الصالة

 [. 9ل إلقام الصالة، وإيتاء الزكاة "]أنزلنا املا

                                                           
8

واملراد باحلكم هنا نظام . 5175صحيح اجلامع: اه أمحد، وابن حبان، واحلاكم،رو  
نظام احلكم من خاليف  اأن الذين غريو د احلكم وليس احلكم مبا أنزل هللا، واحلديث يفي

انتفاء  شوري إىل نظام حكم ملكي وراثي كاألمويني ومن جاء بعدهم، ليسوا بكفار لعدم
روطه ــ  ما يكون ــ بش ن احلكم بغري ما أنزل هللاعرى الدين األخرى عنهم .. وفيه أن مِ 

 كفراً دون كفر.
9
  .4784صحيح اجلامع:اه أمحد، والطرباين، رو  
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النعم واألرزاق، مل لكل ما ينتفع به من ااملال هنا عام وشو 
 ابن آدم .. واليت ينتفع هبا 

رن د من حسناهتا أهنا ُتسقط الذنوب، وتطهر النفس منو  
 اآلثام، وتطفئ نار املعاصي والذنوب ..

لَِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَلَة َوآتـَْيُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي  :ال تعاىلق 
َُكفِهَرنَّ َعنُكْم َسيِهَئاِتُكْم  َوَعزَّْرَُتُوُهمْ  َوَأقْـَرْضُتُم اّللهَ قـَْرضًا َحَسنًا ألَّ

 .43ة:دملائا األَنـَْهارُ  َوأُلْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمن حَتِْتَها
" إن الصلوات نه قال:أ  احلديث فقد صح عن النيب ويف

ن :" إل قاو [. 10بالذنوب كما ُيذهب املاء الدرن "]اخلمس يُذهنب 
، فكلما ُيصلي ُأيت بذنوبه كلها فوضعت إىل رأسه وعاتقيه امالعبد إذا ق

من صور الرمحة  ـهنا صورة ـإ [.11ركع أو سجد تساقطت عنه "]
هو قائم يصلي بني يدي ـ ما أمجلها وأروعها لو تصورها العبد و ـواملغفرة 
 .هللا تعاىل

 ب مجع الذنو  الصالة تكفِهرُ ن قوله" بذنوبه كلها "، يفيد أو  
  [.12مبايف ذلك الكبائر إن شاء هللا]

                                                           
10
 .  4338اه أمحد، صحيح اجلامع:رو  
11
 . 4374اه الطرباين، صحيح اجلامع:رو  
فال بد من القصاص واسرتداد احلقوق  ستثناء الذنوب املتعلقة حبقوق العباد،با 12

 لنصوص ذات العالقة باملسألة.     ألصحاهبا  .. هذا ما يستلزمه مبدأ األخذ مبجموع ا
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 :"قال رسول هللا  ال:ق عن عبد هللا بن مسعود و 
ـ فإذا صليتم الصبح ـأي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم  ـرتقون حترتقون ـحت

غَسَلتها، مث حترتقون حترتقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، مث حترتقون 
ون فإذا صليتم قمث حترتقون حترت حترتقون فإذا صليتم العصر غسلتها، 

املغرب غسلتها، مث حترتقون حترتقـون فـإذا صليتم العشاء غسلتها، مث 
ــ أي شيء من الذنوب ــ حَّت تستيقظوا كتب عليكم تنامون فال يُ 

["13 .]  
: يابين آدم ةن هلل ملكًا ينادي عند كل صال:" إقال و  

ي قوموا إىل أ [.14"] أوقدَتوها فأطفئوها يتىل نريانكم الإ قوموا
اصيكم، فأطفئوها بالوضوء نريانكم اليت أوقدَتوها بذنوبكم ومع

 .والصالة
رأيتم لو أن هنرًا بباب أحدكم :" أيف الصحيحني، قال و  

" قالوا: ال  س مرات، هل يبقى من درنه شيءفيه كل يوٍم َخل يغتس
  بقى من درنه شيء. قال:" فكذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللاي

 . هبنَّ اخلطايا "
ال ابن العرّب: وجه التمثيل أن املرء كما يتدنس باألقذار ق 

 احملسوسة يف بدنه وثوبه، ويطهره املاء الكثري، فكذلك الصلوات تطهر 

                                                           
13
 .351اه الطرباين، صحيح الرتغيب:رو  
14
 .355اه الطرباين، صحيح الرتغيب:رو  
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 هـ. -رته ابقي له ذنباً إال أسقطته وكفتُ  لذنوب حَّت الاعبد من أقذار ال
قوم يف ا من مسلم يتوضأ فُيسبغ الوضوء، مث ي" م:ال وق

هذا من .و [15إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه "] صالته، فيعلم مايقول،
إن ُأقيمت  ـاألحاديث اليت تقوي ما ذهبنا إليه من أن الصالة ـمجلة 

ـ تكفر ـحبقها من غري انتقاص لشيء من شروطها وواجباهتا ونوافلها 
 .  ذلك الكبائر إن شاء هللا تعاىلمجيع الذنوب مبا يف

جاء  ال:ق مسلم، عن عبد هللا بن مسعود  يف صحيحو  
فقال: يا رسول هللا، إين عاجلت امرأة يف أقصى  ،رجل إىل النيب 

املدينة، وإين أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض يفَّ 
ماشئت. فقال عمر: لقد سرتك هللا لو سرتت نفسك، قال فلم يرد 

جاًل دعاه، وتال ر  ه النيب يئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتبعش النيب 
َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلفًا مِهَن اللَّْيِل ِإنَّ  عليه هذه اآلية:

قال ف. 441هود:َرى ِللذَّاِكرِيَن احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّـيِهَئاِت َذِلَك ِذكْ 
[. 16فة"]القوم: يا نيب هللا هذا له خاصة؟ قال:" بل للناس كا رجل من

، قال: :" نعمل حضرت الصالة معنا ؟"  قال" ه:يف رواية، قال له و 
                                                           

15
   .517اه احلاكم وغريه، صحيح الرتغيب:رو  
 : معىن عاجلها أي تناوهلا واستمتع هبا، واملراد باملس 47/81ل النووي يف الشرحقا 16

 . تاع إال اجلماعتمملعانقة وغريها من مجيع أنواع االساجلماع، ومعناه استمتعت بالقبلة وا
 انتهى.
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رأيت حني " أ:" قد ُغفر لك ". ويف رواية عند مسلم، قال له 
؟" قال: بلى يا  ت الوضوءسنخرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأح

فقال نعم يا رسول هللا، " " مث شهدت الصالة معنا؟رسول هللا، قال:
 . إن هللا قد غفر لك ذنبك "" ف: ول هللا فقال له رس
حلديث فيه ذكرى وموعظة ملن يرتك الصالة حبجة أنه يتابع وا

ول له الشيطان الرجيم أنه ال سور واملعاصي فيجـاملنكرات، ويقع يف الف
ميكن أن جيمع بني فعل املنكرات وإقام الصالة،  وأن القيام بأحدمها 

آلخر، فيضطر لذلك إىل ترك الصالة، من شروطه ولوازمه االنتهاء عن ا
فتجتمع عليه ظلمـة املنكرات وظلمة ترك الصالة، ظلمات بعضها 

 كالفتقتله ويبوء باهلإىل أن يصعب عليه اخلالص منها، فوق بعض، 
 . دنيا واآلخرةلواخلسران يف ا

وتتشفع له  كذلك فإن الصالة ترفع عن صاحبها السيف،و  
ات، كما يف احلديث الذي يرويه الشبه عند حدوث الزالت ومورد

ال: قام رجل غائر العينني مشرف ق مسلم، عن أّب سعيد اخلدري 
زار، الرأس، مشمر اإل قث اللحية، حملو ك  الوجنتني، ناشز اجلبهة،

" ويلك، أولست أحق أهل فقال: يا رسول هللا، اتق هللا!! فقال:
 بن الوليد: يااألرض أن يتقي هللا؟!" قال: مث وىل الرجل، فقال خالد 

رسول هللا أال أضرب عنقه؟ فقال:" ال؛ لعله أن يكون يصلي " قال 
ال رسول هللا قليس يف قلبه، ف ام: وكم من مصلٍه يقول بلسانه خالد
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فانظر  " ين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم:" إ .
يف موضع وأقالت عثرته كيف أن الصالة تشفعت لذلك اخلارجي، 

   تتطاير فيه الرووس عن أجسامها!خطري
ذا غزا قومًا مل يُغر حَّت ُيصبح، فإن مسع إ  كان رسول هللاو  

البخاري. ألن ا يصبح.أذانًا أمسك، وإن مل يسمع أذانًا أغار بعدم
 األذان عالمة على أن القوم من أهل الصالة وامللة .. 

 ي بالشبهاتأ [.17ين هُنيت عن قتل املصلني "]:" إقال و  
والظنون املرجوحة، والكفر احملتمل، أما إن ظهر منهم الكفر البواح، 

 .فال يتشفع هلم أمام حد هللا شيء وحتققت الردة صراحة،
مة أئملسلمني أن خيرجوا على ا دل على ذلك هني النيب ي 

" ال، ما أقاموا قيموا الصالة، كما يف صحيح مسلم:وا يماجلور ما دا
 ا رسول موا فيكم الصالة " ، ويف رواية: قالوا يما أقافيكم الصالة، ال؛ 

 ما صلوا " .  هللا أفال نقاتلهم ؟ قال:" ال؛
إال أن تروا كفرًا بواحاً  يف رواية عند البخاري ومسلم:"و  

ني الكفر البواح، وترك الصالة  ب "، فسوى  انعندكم من هللا فيه بره
 .داٍع للخروج على احلاكم .. فتأملكمربر و 

 ة قرينة دالة على إسالم املرء، َتنع من تكفريه، أو الصالو  

                                                           
17

 .3513اه أبو داود، صحيح اجلامع:رو   
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" من صلى صالتنا واستقبل الظن فيه، كما يف صحيح البخاري: إساءة
 . " ه ذمة هللا وذمة رسولهل، فذلك املسلم ناقبلتنا، وأكل ذبيحت

يف اإلسالم، أردنا الصالة اليت ُتظهر أمهيتها  ذه بعض مزاياه 
ع الرسالة، وهللا تعاىل للدخول يف موضو  اإلشارة إليها كتمهيد ضروري

 .املستعان
 

* * * * * 
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        . كم تارك الصالة كلياً حثانياً: 
أنه  اً، الذي ال يصلي قط، ليول: الراجح يف تارك الصالة كأق 
ني كفرًا أكرب، وذلك كله مع اإلقرار بوجوهبا، هذا ما نصت قكافر بي

السنة، وأقوال السلف من الصحابة والتابعني عليه أدلة الكتاب و 
 :مة اهلدى والدين، وإليك بيان ذلكوغريهم من أئ

فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة  ما أدلة الكتاب، فقد قال تعاىل:أ      
يِن َونـَُفصِهُل اآليَاِت ِلقَ   ْوٍم يـَْعَلُمونَ َوآتـَُوْا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يف الدِه

44لتوبة:ا . 
فهوم املخالفة يقتضي أهنم إذا مل يتوبوا من الشرك، ويقيموا م 

 الصالة، ويؤتوا الزكاة ليسوا إخواننا يف الدين، وال تنتفي أخوة الدين
كافرين. ولكن ملا جاءت نصوص أخرى تصرف الكفر لطلقًا إال عن ام

يه  احلديث الذي يرو يف ، كقوله دون تارك الصالة عن تارك الزكاة
مسلم وغريه:" ما من صاحب كنز ال يؤدي حقه، إال جعله هللا يوم 

ره، حَّت ظهالقيامة َُيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جبهته وجنبه و 
 تعاىل بني عباده يف يوم كان مقداره َخسني ألف سنة مما يقضي هللا

 . " مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النارتعدون، 
للمشيئة إما إىل اجلنة وإما إىل تارك الزكاة ك لت: فكونه يرت ق 

النار، فهذا من شأن من ميوت على التوحيد وليس على الكفر؛ ألن 
ِإنَّ اّللهَ  اخللود يف النار، كما قال تعاىل:إال ة الكافر ليس له يوم القيام
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َمن ُيْشِرْك بِاّللِه اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء وَ 
َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم  . وقال تعاىل:18النساء:َقِد افْـتَـَرى ِإْْثًا َعِظيمًا فَـ 

َيا َواآلِخَرِة  نـْ َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفر  فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ
 . 347البقرة:وَن لنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدُ َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب ا

ة، قول عبد هللا بن شقيق صوارف الكفر عن تارك الزكا نمو  
ن الصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم: كان أصحاب ع العقيلي 

م  ال يرون شيئًا من األعمال تركه كفر غري الصالة. فدل أهن ،حممد
دل ـ كفرًا خُيرج من امللة، وهذا يـوهي عمل  ـرك الزكاة ـتكانوا ال يرون 

  اع الصحابة على كفر تارك الزكاة!على بطالن من زعم إمج
: َتده كثري املال 1/331س كما يف التمهيد البن عبد الرب ل ابن عبااق

  وال يزكي، فال يقال لذلك:كافر، وال َيل دمه.انتهى.
وجدت القرينة الشرعية اليت تصرف  اا تقدم أنه ملمم الشاهدو         

ني القول بكفر تارك تعدون تارك الصالة، الكفر عن تارك الزكاة 
 . الصالة دون تارك الزكاة

يـَْوَم  :من األدلة كذلك على كفر تارك الصالة، قوله تعاىلو          
َخاِشَعًة  . اَل َيْسَتِطيُعونَ ُيْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإىَل السُُّجوِد فَ 

  السُُّجوِد َوُهْم َساِلُمونَ نُوا يُْدَعْوَن ِإىَل أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلَّة  َوَقْد َكا
:وهذا وعيد حبق الكافرين واملنافقني الذين كانوا . 13-13القلم

 يدعون يف احلياة الدنيا إىل السجود هلل تعاىل والصالة فيأبون ويعرضون،
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ن يف كاوكل من   فُيعاقبون يوم القيامة من جنس عملهم وذنوهبم ..
كًا للصالة فهو معين هبذا الوعيد الوارد يف هذه اآلية، نيا تار داحلياة ال

 . وصفة الكفر والنفاق تطاله وتشمله
: وملا ُدعوا إىل السجود يف 1/135ال ابن كثري يف التفسري ق 

الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسالمتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرهتم 
يستطيع  وال املؤمنـون، له يسجدف رب العليه يف اآلخرة إذا َتلى 

أحد من الكافرين واملنافقني أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً 
واحدًا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خرَّ لقفاه عكس السجود كما  

 هــ.  -الدنيا خبالف ما عليه املؤمنون ا كانوا يف
َويُْدَعْوَن ِإىَل السُُّجوِد   :ري: قوله فسوقال البغوي يف الت

يعين الكفار واملنافقون، تصري أصالهبم كصياصي ،  ُعونَ اَل َيْسَتِطيفَ 
 هــ.  -ر فال يستطيعون السجود االبق

لقي يف " أن هللا تعاىل يُ ه مسلم وغريه:وييف احلديث الذي ير و  
ل الكتاب وغريهم، نار جهنم مجيع الكفار من عبدة األصنام وكفار أه

جر أتاهم رب العاملني يف إال من كان يعبد هللا من بَر وفا حَّت إذا مل يبقَ 
أدىن صورة من اليت رأوه فيها، قال: فماذا تنتظرون، لتتبع كل أمة ما  

قنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل ر وا: يا ربنا فالاقكانت تعبد، 
نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ باهلل منك ال نشرك باهلل 

ضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل شيئًا مرتني أو ثالثاً، حَّت إن بع
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بينكم وبينه آية تعرفونه هبا، فيقولون: نعم، فيكشف عن ساٍق فال 
اء نفسه إال أذن هللا له بالسجود، وال قيسجد هلل من تل نايبقى من ك

يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إال جعل هللا ظهره طبقة واحدة، كلما 
 . " أراد أن يسجد خرَّ على قفاه

ؤال: إذا كان هذا حال من كان يسجد هلل من تلقاء السو  
ين وأنفسه ومن يسجد نفاقاً، فما هو حال الذي مل يسجد هلل قط، 

 ؟ سيكون مكانه
حلديث يدل على أنه ألقي يف نار جهنم مع الكافرين، حيث فا 

مل يبق من العباد ملعاينة ذلك املشهد العظيم إال من كان يسجد هلل 
ء نفسه، أو من يسجد نفاقاً، ومل يشاركهما صنف تعاىل طوعًا من تلقا

من  عد ممن يعبد هللاآخر من العباد، كما أن تارك الصالة والسجود مل يُ 
 جهنم بَر أو فاجر، فلزم أن يكون من الكافرين، ومع الكافرين يف

 . وبئس املصري .. فتأمل ذلك
ن تارك الصالة كافر أ يف السنة فقد صح عن النيب و  

:" بني الرجل وبني الشرك ، قال يف صحيح مسلم مشرك، كما
 والكفر، ترك الصالة ".

 يس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالةل :" وقال
"[18 .] 

                                                           
18
 .533اه النسائي، صحيح الرتغيب:رو  
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 [.19]ني الكفر واإلميان ترك الصالة "" ب:قال و  
نهم الصالة، فمن تركها فقد  لعهد الذي بيننا وبي" ا:قال و  
  [.20كفر "]

ن الصالة، فإذا تركها ني الكفر واإلمياني العبد وب" ب:ال وق
 [.21فقد أشرك "]

 ]ن ترك الصالة فقد كفر "" م:قال و  
22 .] 

 ترتك الصالة متعمدًا، فإنه من ترك الصالة " ال:قال و 
 ]رسوله "و مة هللا ذ متعمدًا فقد برئت منه

[. وال تربأ الذمة مطلقاً إال 23
 من كافر مشرك. 

عشر  ب صاين رسول هللا ال: أو ق ن معاذ بن جبل وع  
لت وُحرقت، وال تعقنَّ " ال تشرك باهلل شيئًا وإن قـُته كلمات، قال:

أمراك أن خترج من أهلك ومالك، وال ترتكنَّ صالة  إنوالديك و 
متعمدًا فقد برئت منه ذمة مكتوبة متعمداً، فإن من ترك صالة مكتوبة 

 [. 24]" هللا ..
                                                           

19
 .533اه الرتمذي، صحيح الرتغيب:رو  
20
 .531اه أمحد وغريه، صحيح الرتغيب:رو  
21
 .535ربي، صحيح الرتغيب:لطاه هبة هللا ارو  
 .571ّب شيبة، صحيح الرتغيب:اه ابن أرو  22
 .573اه أمحد وغريه، صحيح الرتغيب:رو  23
24
  .532اه أمحد وغريه، صحيح الرتغيب:رو  
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خليلي رسول هللا ال: أوصاين ق عن عبادة بن الصامت و  
 ال تشركوا باهلل شيئًا وإن ُقطِهعتم أو ُحرهِقتم سبع خصال، فقال:ب "

ا متعمدًا فقد خرج أو ُصلبتم، وال ترتكوا الصالة متعمدين، فمن تركه
 [.25من امللة .. "]

 خر ما يُفقد من الدين الصالة ". " آ:ال قو 
ام ". قال اإلم خر عرى اإلسالم نقضًا الصالة" آ:وقال 

: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب مجيعه، فإذا ذهبت صالة أمحد
 نتهى.  .انهيب دذهرء، امل

وجب على أ أنه كذلك، مما يدل على كفر تارك الصالة  و  
 األمة اخلروج على احلاكم التارك للصالة والذي ال يلزم رعيته هبا، كما

ما  الة، الما أقاموا فيكم الص يف احلديث الذي يرويه مسلم:" ال؛
كما أوجب اخلروج على احلاكم الكافر الذي  أقاموا فيكم الصالة ".

" إال أن ا يف احلديث الذي يرويه البخاري:يُرى منه الكفر البواح، كم
ينهما من ب فسوى  احًا عندكم من هللا فيه برهان ".تروا كفرًا بو 

 يفكذلك ا دل على أهنما يستويان  ممحيث وجوب اخلروج عليهما، 
  اح. و لبالكفر ا
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ـ ـرضي هللا عنهم  ـمن اآلثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة ـو  
 حظ يف اإلسالم :" ال يف كفر تارك الصالة، قول عمر بن اخلطاب 

ملن ترك الصالة "، وهذا نفي يفيد اخلروج من مطلق الدين، حيث 
  الم.سليس لصاحبه أدىن حٍظ يف اإل

ال دين له ال:" من ترك الصالة فق  ابن مسعود وعن
"[26]. 

" ال إميان ملن ال صالة له، وال ال:ق عن أّب الدرداء و 
كما أن الوضوء شرط لصحة الصالة، ف[. 27]صالة ملن ال وضوء له "

، كذلك الصالة فهي شرط ملرء ال ينتفع من صالة بغري وضوءوأن ا
  ميان بثبوهتا وينتفي بانتفائها.لصحة اإلميان، يثبت اإل

ال:" من مل يصل فهو كافر ق الب عن علي بن أّب طو  
["28.] 

" من مل يصل عبد هللا رضي هللا عنهما، قال:عن جابر بن و  
 ]فهو كافر "

29 .] 
  عن محاد بن زيد، عن أيوب قال: ترك الصالة كفر، الو  
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 .تلف فيهخيُ 
ن حممد بن نصر املروزي، مسعت إسحاق يقول: صح عن وع 

لدن  من ان رأي أهل العلمن تارك الصالة كافر، وكذلك كأ النيب 
. ن تارك الصالة عمدًا من غري عذر حَّت يذهب وقتها كافرأ النيب 

 .هــ-ا
 عن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب حممد و  

  [.30]  الصالةغري يرون شيئاً من األعمال تركه كفر ال
لت : والكفر الذي يرونه هنا هو الكفر األكرب املخرج من ق 

ال خترج من  ل أهنم يرون كثريًا من األعمال تركها كفرًا أصغرليبد امللة،
 . امللة

: وقد جاء عن عمر، وعبد الرمحن بن عوف، ال ابن حزمق 
ومعاذ بن جبل، وأّب هريرة، وغريهم من الصحابة رضي هللا عنهم أن 

، فر مرتدكا  وفهمن ترك صالة فرض واحدة متعمدًا حَّت خيرج وقتها 
   هـ.  -خمالفاً ا ن الصحابةم ءوال نعلم هلؤال

: قد ذهب مجاعة من نذري يف الرتغيبقال احلافظ املو  
حَّت ، ك الصالة متعمدًا لرتكهاتر   تكفري منإىلالصحابة ومن بعدهم 

خيرج مجيع وقتها، منهم عمر بن اخلطاب، وعبد هللا بن مسعود، وعبد 
ي ضالدرداء ر و هللا بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد هللا، وأب
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. ومن غري الصحابة أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، هللا عنهم
عتبة، وأيوب السختياين، بن املبارك، والنخعي، واحلكم بن وعبد هللا 

غريهم وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أّب شيبة، وزهري بن حرب، و 
 هــ.  -رمحهم هللا تعاىل ا

ثر السلف على : وأك38/318قال ابن تيمية يف الفتاوى و  
 . هــ -كله مع اإلقرار بوجوهبا اوهذا  ، أنه يُقتل كافراً 

: فأما من كان مصرًا على تركها ال 33/12قال رمحه هللا و  
 ذا ال يكون مسلماً فهيصلي قط، وميوت على هذا اإلصرار والرتك، 

  . هــ -ا
ون: ولال حنبل: حدثنا احلميدي قال: وأخربت أن ناسًا يققو 

عل من ذلك شيئًا حَّت بالصالة والزكاة والصوم واحلج ومل يف رمن أق
ويصلي مستدبر القبلة حَّت ميوت، فهو مؤمن ما مل يكن ميوت، 

جاحدًا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إميان إذا كان مقرًا بالفرائض 
وخالف كتاب هللا وسنة ، ا الكفر الصراحهذواستقبال القبلة، فقلت: 

َ  :قال تعاىل، ء املسلمنيمارسوله وعل َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اّللَّ
يَن ُحنَـَفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُْؤُتوا الزََّكا َة َوَذِلَك ِديُن خُمِْلِصنَي لَُه الدِه

 .5:البينةاْلَقيِهَمِة 
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ال حنبل مسعت أبا عبد هللا أمحد بن حنبل يقول: من قال وق
 هللا أمره وعلى الرسول ما جاء به عنرد على و  د كفر باهللفقهذا 

[31.] 
ـ على رأي اإلمام ت: تأمل إذا كان من يقول هبذا القول لق

يكفر كفرًا صراحاً، فكيف مبن يتصف بتلك األوصاف، ال شك أمحد ـ 
  !أنه أوىل بالكفر البواح والصراح

ـ ـعن علم وغري جحود هلا  ـ أن الذي يصلي مستدبر القبلة ـمث 
مللة  مع ذلك يكفر وخيرج من او  الذي ال يصلي مطلقاً،هو أفضل من 

 كما نص أهل العلم .. فتأمل!
قال ابن القيم رمحه هللا: ال خيتلف املسلمون أن ترك الصالة و  

املفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكرب الكبائر، وأن إْثه عند هللا 
وشرب  أعظم من إمث قتل النفس وأخذ األموال، ومن إمث الزنا، والسرقة

هللا وسخطه، وخزيه يف الدنيا واآلخرة  رض لعقوبةتعاخلمر، وأنه م
[32]. 

لت: وال شيء أعظم إْثاً عند هللا من قتل النفس إال الشرك،  ق 
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل  :كما قال تعاىل والفتنة هنا . 424البقرة:َواْلِفتـْ
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يكون أقل إْثًا من  يراد هبا الشرك، فدل أن إمث ترك الصالة ال يعدو أن
 اإلشراك باهلل تعاىل؛ ألنه هو ذاته شرك. 

قال رمحه هللا يف مسألة حبوط أعمال تارك الصالة: أما تركها و  
فإن ، ا ال يقبل مع الشرك عملكمبالكلية فإنه ال يقبل معه عمل،  

فقبول سائر األعمال  ،الة عمود اإلسالم كما صح عن النيب لصا
 ة، فإذا رُدت ردت عليه سائر األعمال ..موقوف على قبول الصال

ذا َيبط فهقال: الرتك نوعان: ترك كلي ال يصليها أبدًا، و  
 [.33]..  العمل مجيعه

مجيعه أو مينع سائر األعمال من  بط العملَي لت: والق 
َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن  القبول إال الشرك، كما قال تعاىل:

الزمر: َتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولَ قـَْبِلَك 
ُهم مَّا َكانُوْا  :وقال تعاىل. 35 يـَْعَمُلوَن َوَلْو َأْشرَُكوْا حَلَِبَط َعنـْ
:88األنعام . 

دل أن ترك الصالة شرك، وأن تاركها مشرك الشرك األكرب ف 
 . تقاد ، وهللا تعاىل أعلمل وال اعالذي ال ينفع معه عم

، التارك للصالة من الرعايا كافر: فقال الشوكاين رمحه هللاو  
علها وهو ال َيسن من أذكارها وأركاهنا  ما ال تتم إال ف ويف حكمه من

 .وجود من يعرفه هبذه الصالةبه، مع إمكانه و 
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ال: من كان تاركًا ألركان اإلسالم ومجيع فرائضـه، ورافضاً وق
عليه من ذلك من األقوال واألفعال، ومل يكن لديه إال جمرد  ملا جيب

كفر حالل ال كافر شديدا   شك وال ريب أن هذفالالتكلم بالشهادتني 
 نتهى. ا[.34]الدم 

فهذه هي أدلتنا اليت ألزمتنا برتجيح القول بكفر تارك ، عدوب 
ـ ال ــ سنأيت على ذكرها ومناقشتها ـالصالة، وملا رأينا أدلة املخالفني 

 ميكن أن تقوم كدليل يصرف كفر تارك الصالة كليًا إىل الكفر العملي
صالة كفرًا أكرب خمرجًا عن ألصغر، كان ال بد من القول بكفر تارك الا

 .امللة
، فإننا نقول : حنن يف حلسم القضية مع القوم من املخالفنيو 

ة الكتاب قد وقفنا مع أدل قولنا بكفر تارك الصالة ــ كما تقدم البيان ــ
 والسنة، ومجهور الصحابة الذين مل يُعرف هلم خمالف، ومع أكثر السلف

ا يقول ابن تيمية وغريه، فأي الفريقني أحق باحلق واألمن من بعدهم كم
والسالمة، وباتباع منهج السلف الصاحل، من كان واقفًا يف قوله مع 

لف، الدليل، والصحابة، وأكثر السلف، أم من كان واقفًا يف صف اخل
 هم دون الصحابة مكانة وعلماً ؟! ومن

 ** * * * 
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 الصالة. لىكم املصلي الذي ال َيافظ عحثالثاً: 
كليًا يكفر كفرًا أكرب خيرج به عن تركًا  ا كان تارك الصالة إذ 

امللة كما تقدم بيانه، فما هو حكم من يصلي لكن يرتك أحيانًا بعض 
 ؟ أن حكمه خيتلفالتارك كلياً، أم  الصلوات، فهل حكمه حكم

ـ أن املصلي الذي ال َيافظ ـوهللا تعاىل أعلم  ـقول: الراجح ـأ 
ويرتك أحياناً، لكن يغلب عليه عدم الرتك،  ي أحياناً صلعلى صالته؛ في

يبلغ به درجة  الفمثل هذا رغم أنه قد أتى بوزٍر كبري وإمث عظيم إال أنه 
 وما يقتضيه مبدأهذا ما دلت عليها نصوص الشريعة، ، الكفر األكرب

 : التوفيق بني النصوص من دون ضرب بعضها ببعض، وإليك بعضها
َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلف  َأَضاُعوا الصَّاَلَة  :ال تعاىلق 

رضي  ـ. فسر السلف ـ52مرمي:اِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيهًا َواتَـّبَـُعوا الشََّهوَ 
وقالوا: لو كان تركًا لكان   إضاعة الصالة بإضاعة وقتها، ـهللا عنهم ـ

دل أن ضياع املواقيت يعترب ذنبًا كبرياً ف [.35]كفرًا، وكانوا كفارًا 
 .املخرج من امللةوعظيماً إال أنه ال يرقى إىل درجة الكفر األكرب 

" أول ما َُياسب الناس به يوم نه قال:أ د صح عن النيب وق
وا ته وهو أعلم: انظر الئكمل القيامة من أعماهلم الصالة، يقول ربنا 

؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن  يف صالة عبدي أَتها أم أنقصها
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كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له 
 [. 36]تطوع قال: أَتوا لعبدي فريضته، مث تؤخذ األعمال على ذاكم "

ملا نفعه  لو كان انتقاص شيء من فريضة الصالة يعترب كفرًا،ف 
األكرب عمل التطوع وملا جربت صالته بالنوافل؛ ألنه ال ينفع مع الكفر 

 . وال طاعة
المها دلت ك  نتقص منها شيئًا "، َيتمل أمرين" ا:قوله و  

اهنا ليهما السنة، أحدمها: أنه أقام الصالة، لكنه أحيانًا مل يأِت بأركع
الة كاملة أو أكثر : أنه ترك صوفرائضها على الوجه املطلوب. والثاين

ل من صالة التطوع إن كان خالل حياته يف الدنيا، فُتجرب صالته وتكم
 . له تطوع

هنا ستكون عليكم بعدي أمراء، يشغلهم أشياء " إ:قال و  
ل قافصلوا الصالة لوقتها "  عن الصالة لوقتها، حَّت يذهب وقتها،

   [.37]" إن شئت ،؟ قال:" نعمرجل: إن أدركتها معهم أصلي معهم
 . يف اليوم مرتني دضة ال تُعاريي يصليها معهم نافلة؛ ألن الفأ

ذن للرجل بأن يأمت هبم ويصلي معهم، فدل أهنم أ كونه و  
برتك الصالة حَّت يذهب كل وقتها، إذ لو كانوا كفارًا ملا  ليسوا كفاراً 

 جازت الصالة خلفهم. 
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 ظفإن ربكم يقول: من صلى الصالة لوقتها، وحا" ف:قال و  
ومن  ها، فله علي عهد أن أدخله اجلنة،ُيضيعها استخفافًا حبق عليها ومل

استخفافًا حبقها، فال عهد مل يصلها لوقتها، ومل َيافظ عليها، وضيعها 
  [.38]وإن شئت غفرت له" إن شئت عذبته،له علي؛ 
فدل أنه غري  ــ إما العذاب وإما املغفرة ــ كونه يرتك للمشيئة ف 

لود يف النار، اخلالعذاب و ر ليس له يف اآلخرة إال ألن الكاف ر؛كاف
 . أعاذنا هللا منها

مل َيافظ عليها، وضيعها استخفافًا حبقها "، ال " و :قوله و  
ن ترك الصالة كلياً كفر كما تقدم .. ينبغي أن يفهم منه مطلق الرتك؛ أل

 فالرتك الكلي شيء، وعدم احملافظة عليها شيء آخر.
كان مصرًا على تركها ال يصلي قط،   منما ال ابن تيمية: فأق 

وميوت على هذا اإلصرار والرتك، فهذا ال يكون مسلماً، لكن أكثر 
الناس يصلون تارة ويرتكوهنا تارة، فهؤالء ليسوا َيافظـون عليها، وهؤالء 
حتت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم احلديث الذي يف السنن، حديث 

صلوات كتبهنَّ هللا على العباد يف َخس  نه قال:"أ عبادة عن النيب 
اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند هللا أن يدخله اجلنة، 
ومن مل َيافظ عليهن مل يكن له عهد عند هللا إن شاء عذبه وإن شاء 

 ".  غفر له
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: يظهر أن ــبعد أن ذكر احلديث اآلنف الذكر  ـقال ـو  
لكنه يدل ، ة ضعيفةحجكفر ى تارك الصالة ال يلجاج بذلك عحتاال

 [. 39] رك احملافظة ال يكفرتاعلى أن 
يث تأمل كيف فرق بني تارك الصالة، وبني تارك احملافظة، حف 

 . أن األول يكفر واآلخر ال يكفر
 إن من" ف قال ابن القيم يف تأويل احلبوط الوارد يف قوله و  

وهللا  ــ : والذي يظهر يف احلديثترك صالة العصر، فقد حبط عمله "
ـ أن الرتك نوعان: ترك كلي ال يصليها أبدًا، فهذا ـأعلم مبراد رسوله 

َيبط العمل مجيعه، وترك معني يف يوم معني، فهذا َيبط عمل ذلك 
ابلة الرتك العام، واحلبوط املعني يف مقابل مقاليوم، فاحلبوط العام يف 

 .[40]الرتك املعني
املكفر، الذي يؤدي  تأمل كيف فرق بني الرتك الكلي العامف 

غري يف يوم معني إىل حبوط مجيع األعمال، وبني الرتك اجلزئي اخلاص 
 ط . فقكفر، الذي يؤدي إىل حبوط أعمال ذلك اليوم امل

مَر بعبد من " أُ :، قوله على ما ذهبنا إليه دلة كذلكألن اوم
حَّت  مائة جلدة، فلم يزل  يسأل ويدعو عباد هللا أن ُيضرب يف قربه

جلدة واحدة، فُجلد جلدة واحدة، فامتأل قربه عليه ناراً، فلما  صارت
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 .33/12، و7/578: فتاوىال 
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 .35اب الصالة وحكم تاركها، صكت 



 33 

الة صإنك صليت ا: ؟ قالو على ما جلدَتوينارتفع عنه وأفاق قال: 
 . [41]واحدة بغري طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره "

فاد احلديث عدم كفر هذا الرجل رغم أنه صلى صالة واحدة أ 
، ألن الطهور والوضوء شرط بغري وضوء، وهو مثله مثل من مل يصلِ 

ك صالة أو بعض الصلوات خالل ر فيه أن تا يثلصحة الصالة، فاحلد
كما ذهب البعض إىل  ـ حياته ال يكفر، وليس فيه أن تارك الصالة كليًا ـ

ـ ال يكفر، فليس يف احلديث ما يدل على ذلك، ال من حيث ـذلك 
 .تعاىل أعلم ن حيث املفهوم، وهللااملنطوق وداللة األلفاظ، وال م

  ـبهة ورد:شـــ 
مر كذلك، كم هي عدد ألما دام ا: لد ترد شبهة تقو ق 

الصلوات اليت يكفر صاحبها لو تركها، أم أن باب الرتك مفتوح على 
مصراعيه، ويكفي املرء أن يصلي يف حياته بعض الصلوات لريفع عن 

  ال يكون كمن يرتك الصالة كلياً؟نفسه وصف وحكم الكفر، وحَّت 
ن أـ ـ هريرة أّبـ كما يف حديث ـقول: الذي دلت عليه السنة أ 

من عنده من صالة التطوع والنوافل بقدر ما ضيع وترك من صالة 
الفرض، فهذا على الراجح يؤخذ له من تطوعه لُيتمم له ما أنقص من 

 إن شاء هللا عذبه وإن شاء رمحه. الفرائض، وهو حتت الوعيد واملشيئة؛ 
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الذي به  ه ترك الصالة، وقل عنده التطوعما من غلب عليأ 
وأمثاله من إَتام ما أنقص وترك من الصلوات، لذا ا ، فأىنَّ هلذجُيرب الرتك

 . كفره وتكفريه، وهللا تعاىل أعلم  المناص من
عليه فإننا نقول: من كان ال يصلي إال اجلمعة، أو يف رمضان و  

، و كافر مرتدفهقط، فقط، أو يف املناسبات السنوية كاألعياد وغريها ف
ويأخذ حكمه وامسه،  ملة املرتدعايُعامل مستتاب، فإن تاب وإال فإنه يُ 

 .هووصف
 : نبيهت ـــ  

لنا أن عدم احملافظة على الصلوات اخلمس ال يرقى إىل قو  
درجة الكفر األكرب، ال ينبغي أن يفهم منه االستهانة أو التقليل من 

مهية الصالة ـ بل إن ترك صالة قدر الصالة ـ وقد تقدم احلديث عن أ
 .والكبائر عدى الشرك ممجيع اآلثان واحدة هلو أعظم عند هللا م

َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلف  َأَضاُعوا الصَّاَلَة  ال تعاىل:ق 
. والغي هو اخلسران، 52مي:مر يـَْلَقْوَن َغيهًا  َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوفَ 
اٍد يف و وقيل: هو  م،بعيد القعر خبيث الطعوقيل: هو واٍد يف جهنم 

 . أعاذنا هللا من جهنم وودياهنا، [42]جهنم من قيح ودم 
ُهْم َعن َصاَلهِتِْم َساُهوَن  الَِّذينَ  .لهِْلُمَصلِهنَي  فـََوْيل   قال تعاىل:و  

قة يف العذاب، وقيل أنه واٍد يف شوالويل معناه امل. 5-1:املاعون
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يه اهلاوي أربعني خريفاً، وقيل أنه واٍد جيري جهنم بني جبلني يهوي ف
هذا كله و  [.43]بفناء جهنم من صديد أهل النار، وقيل غري ذلك

ن للمصلني ـ وليس للتاركني ـ الذين يسهون عن صالهتم فيؤخروهنا ع
  مواقيتها .. فكيف بالذي يرتكها؟!

 :، قال: قلت ألّب، يا أبتاه أرأيت قولهدمصعب بن سععن  
ينا ال يسهو؟ أينا ال َيدث نفسه؟ أ  ُهْم َعن َصاَلهِتِْم َساُهونَ  الَِّذينَ 

  [.44]قال: ليس ذلك، إمنا هو إضاعة الوقت، يلهو حَّت يضيع الوقت
ا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِهنَي قَاُلو  .ُكْم يف َسَقَر َما َسَلكَ  :ال تعاىلوق

:13-13املدهثر.  
للصالة كلياً، ولكن  هذه اآلية حتمل على الكافر التاركو  

  اإلسالم، حيث أول ما عديف شاهدنا منها بيان أمهية وعظمة الصالة
 ركهم للصالة . أما "" ت َسَقرَ من ذنوهبم اليت كانت سببًا يف دخوهلم" 

اَل . رَاَك َما َسَقُر َوَما َأدْ  :هي اليت وصفها هللا تعاىل بقوله ف ؛" َسَقرَ 
هللا منها ومن  أعاذنا  .32-37املدهثر:َحة  لهِْلَبَشِر َلوَّا. ِقي َواَل َتَذُر تـُبْ 

 . كل سبب يؤدي إليها
 ،يف احلديث، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن النيب و  

" من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهاناً أنه ذكر الصالة يوماً، فقال:

                                                           
43
 .3/7ظر تفسري القرطيب:ان 
44
 .575صحيح الرتغيب: ، اه أبو يعلىرو  
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انًا وال ًا وال برهر تكن له نو  وجناة يوم القيامة، ومن مل َيافظ عليها مل
 ]"وهامان  وُأّب بن خلف  جناة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون،

45 .]  
ال ابن القيم: تارك احملافظة على الصالة، إما أن يشغله ماله ق 

ها ماله فهو مع قارون، نمن شغله عف أو ملكه أو رياسته أو َتارته،
ووزارته ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته 
 -[ا46]فهو مع هامان، ومن شغله عنها َتارته فهو مع أّب بن خلف

تأمل قرناء السوء هؤالء يف املقام البئيس املهني هذا، مث تأمل فهــ. 
 !! إنه فقط عدم احملافظة على الصالةذلك .. ل السبب إىل ك

يف احلديث املتفق عليه:" الذي تفوته صالة العصر فكأمنا و  
اله " . ويف رواية:"من فاتته صالة، فكأمنا ُوتِر أهله وماله ُوتِر أهَله وم

الة صمن تفوته فيي فَقَد أهله وماله وبقي وحيدًا، وهذا كله أ [.47]"
 واحدة، فما بالك فيمن تفوته صلوات وصلوات ..؟! 

ن ترك ثالث مجعات من غري عذٍر، ُكتب من " م:ال قو 
 [.48]املنافقني "

                                                           
 .4/83عن فقه السنة:طرباين، وابن حبان، وإسناده جيد. اه أمحد، والرو  45
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 .573اه ابن حبان، صحيح الرتغيب:رو  
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اجلمعة ثالث مُجٍَع متواليات،  من ترك ن ابن عباس قال:وع
 .[49]بذ اإلسالم وراء ظهرهن دفق

لت: إذا كان من ترك ثالث مجعات من غري عذر ُيكتب من ق 
املنافقني، ويكون قد نبذ اإلسالم وراء ظهره، فكيف مبن يرتك الصالة 

، وأوىل أيامًا ومجعات عديدة، ال شك أنه أغلظ وأشد إْثًا وجرماً 
ن لك الشيطان من .. فاحلذر، احلذر أن يهوه  روقلنفاق واملا بوصف

 شأن الصالة!
 

 * * * * * 
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 .ناقشة أدلة املخالفني يف املسألةمرابعاً: 
ل ابن القيم رمحه هللا: ومن العجب أن يقع الشك يف كفر قا 

من أصر على تركها، وُدعي إىل فعلها على رووس املأل، وهو يرى بارقة 
للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإال السيف على رأسه، وُيشد 

صلي أبدًا . ومن ال ُيكفِهر تارك الصالة أوين، وال تلقتلناك، فيقول: اق
ى عليه، ويدفن يف مقابر يقول: هذا مؤمن مسلم يُغسل، وُيصل

! وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل اإلميان، إميانه كإميان جربيل املسلمني
قوله من إنكاره تكفري من شهد بكفره  يستحي َمن هذا فالوميكائيل، 

 [.50الصحابة!]ق الكتـاب والسنة واتفـا
ت: ومع ذلك سنتناول أدلة املخالفني يف املسألة بشيء من قل

ة مذهبهم املرجوح يف تارك التفصيل، لنرى مدى داللتها على صح
  [:51]جدهتا ال خترج عن األدلة التالية، وقد تأملتها فو الصالة

ِإنَّ اّللهَ اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه  ل تعاىل:قا: دليل األولال 
قالوا: ترك الصالة ذنب . 18النساء:َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء 

 دون الشرك، وبالتاَل فإن تارك الصالة تناله املغفرة ويدخل حتت 

                                                           
 .23ـ 12كتاب الصالة: 50
.. تقريبًا قد  مجيع أدلة املخالفني يف املسألة، واليت سنأيت على تناوهلا، ومناقشتها 51

ر هبا على ذكرها الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف كتابه " حكم تارك الصالة "، وانتص
 مذهبه القائل بعدم كفر تارك الصالة!
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 . لت أصحاب مجيع الذنوب عدا الشركاملشيئة؛ ألن اآلية مش
تعارض بني اآلية الكرمية وبني القول بأن تارك  قول: الأ 

ـ ـالصالة كافر خالد يف نار جهنم؛ ألن  األحاديث النبوية الصحيحة 
فقد  ـ قد صرحت وبوضوح أن من ترك الصالةـوقد تقدم ذكر بعضها 

بني الرجل وبني كما يف احلديث:"  أشرك ووقع يف الكفر والشرك،
وبالتاَل فإن تارك الصالة يشمله  .مسلمالشرك والكفر، ترك الصالة "

ِإنَّ اّللهَ الَ  وله تعاىل:ق، وهو منها خرآلا الشطر األول من اآلية ال
وليست هلم   فثبت أن اآلية الكرمية شاهد عليهم ،يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه 

 . كما زعموا
وهو مل يتخـذ مع  إن قيل: أين يكمن إشراك تارك الصالة،ف 

 ؟هللا إهلاً آخر
ل: ال مناص للحياد عن تسمية األشياء ووصفها بأمسائها و قأ

بأنه شرك ما وأوصافها الشرعية، فإذا أطلق الشارع على فعٍل أو شيء 
. أما أين يكمن إال أن نسميه بذلك االسم والوصف فال بد لناأو كفر 

إشراك تارك الصالة؛ فهو برتكه للصالة واتباعه ألهوائه وشهواته ونزواته 
فقد عبد هواه بطاعته واتباعه،  ـة ـالتركه للص يف كانت سبباً اليت   ــ

يقته يتأله ويعبد ويطيع ما يأمر به فهو يف حق ؛واختذه ندًا مع هللا 
َأرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه  أمل تقرأ قوله تعاىل: ،، ال ما يأمر به هللا هواه

. فتأليه اهلوى هنا 13لفرقان:ا قاننَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل الفر َهَواُه َأفَأَ 
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وعبادته تأيت من جهة اتباعه وطاعته فيما هو كفر، واعلم أن الشرك ال 
عرف ذلك من يَ يطلق يف الشرع إال لنوع عبادة تصرف لغري هللا تعاىل، 

عديدة اليت تدخل يف معىن العبادة لغة لعرف اجملاالت ا
 [.52واصطالحًا]

أّب معاوية، عن أّب بسنده عن  ى ابن ماجةرو : دليل الثاينال 
" :ال: قال رسول هللا ق ، عن ربعي، عن حذيفة مالك األشجعي

ى ما صيام ، حـَّت ال يُدرَ  [،53]درُس اإلسالم كما يدرس وشي الثوبيَ 
 ليلٍة، يف وال صالة، وال نسك، وال صدقة، ولَُيْسرى على كتاب هللا 

س، الشيخ الكبري االن آية ، وتبقى طوائف من نهفال يبقى يف األرض م
ال إله إال هللا، فنحن والعجوز، يقولون: أدركنا آباَءنا على هذه الكلمة: 

 .نقوهُلا "
قال صلة بن زفر حلذيفة: ما تُغين عنهم ال إله إال هللا، وهم ف 

؟ فأعرض عنه صالة وال صيام وال نسك وال صدقة ال يدرون ما
ه حذيفة، مث أقبل عليه نع يه ثالثاً، كل ذلك يُعرضعلحذيفة، مث ردها 

 يف الثالثة، فقال: ياِصَلُة تنجيهم من النار، ثالثاً .
"، واحلاكم       1112خ األلباين: أخرجه ابن ماجة" ال الشيق 

 حيح على شرط ص من طريق أّب معاوية .. وقال احلاكم:" 1/173"

                                                           
 يف كتابنا " مصطلحات ومفاهيم شرعية ". انظر إن شئت مفهوم " العبادة "، 52
 .مله وآثاره . وشي الثوب: أي نقشهَيدرس: أي ميحو وتذهب معا 53
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 . مسلم، ووافقه الذهيب
هادة أن ال إله ة فقهية هامة، وهي أن شئدا ويف احلديث فاهذ

يقوم  ال و كانولإال هللا تنجي قائلها من اخللود يف النار يوم القيامة 
  [.54]ريهاوغ بشيء من أركان اإلسالم اخلمسة األخرى كالصالة

أما رواية  ت: لفظ احلديث هو من رواية ابن ماجة فقط،لق
: ــأي احلاكم  ـل عنها ـا(، واليت ق1/173املستدرك) يفاكم كما احل

يح على شرط مسلم، ووافقه عليها الذهيب، ليس فيها ذكر صح
للصالة ال يف منت احلديث، وال يف سؤال صلة حلذيفة بن اليمان، وكان 
ينبغي للشيخ أن يشري إىل ذلك، وخباصة أنه استشهد بتصحيح احلاكم 

ديث انتصاراً حلا، واعترب على عدم كفر تارك الصالة وموافقة الذهيب له
  كفر تارك الصالة! مملذهبه يف عد
د وهم الشيخ األلباين ثانية عندما قوَّل احلافظ ابن حجر، وق
" ويعجبين ًا ملذهبه يف تارك الصالة، فقال:مل يقوال، انتصار  والغزاَل ما

( عن الغزاَل أنه قال: 43/311هبذه املناسبة ما نقله احلافظ يف الفتح)
سبيالً، فإن استباحة ه ياز منه: التكفري ما وجد إلرت والذي ينبغي االح

ملقريـن بالتوحيد خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف ا اء املسلمنيدم
  [.55]" احلياة، أهون من اخلطأ يف سفك دٍم ملسلم واحد
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 " فإنلغزاَل مل يقل:ا (، أن43/341الصواب كما يف الفتح)و  
بالتوحيد خطأ "، وإمنا قال: " فإن استباحة دماء املسلمني املقرين 

، فواضح الفرق بني قرين بالتوحيد خطأ "املاء املصلني دماحة استب
 القولني والنقلني، ولو أثبت الشيخ كلمة املصلني بداًل من كلمة

لغزاَل أي معىن أو ا سلمني كما يف األصل، ملا كان الستشهاده مبقولةملا
 !دليل .. بل لكان كالم الغزاَل عليه وليس له

: على افرتاض صحة ودة إىل احلديث ثانية، فأقولع 
عدم كفر تارك الصالة، أو تارك  ىفإنه ليس فيه دليل عل [،56]احلديث

ـ وإمنا يدل على مبدأ ـكما زعم الشيخ  ـ العمل بأركان اإلسالم اخلمسة ـ
العذر باجلهل املعجز الذي ال ميكن دفعه؛ فالقوم ال يدرون، وال 

يمه وآثاره من يستطيعون أن يدروا ألن القرآن قد رُفع، واندرست تعال
عرفة احلق، وبالتاَل عن مـ عاجزون عن ـبنص احلديث  ــم األرض، فه

أياً   ـالعمل به، والعجز الذي ال ميكن دفعـه يرفع التكليف عن صاحبه ـ
فَاتَـُّقوا اّللََّ َما  ــ بال خالف، قال تعاىل:كان نوع هذا التكليف 

                                                           
56

ن احلديث يف سنده أبو معاوية حممد بن خازم الضرير الكويف، وهو من املرجئة، أل 
ن روايته يث الواردة يف املوضوع، وألادواحلديث املذكور مما يتعلقون به وبأمثاله من األح

من غري األعمش فيها اضطراب وأوهام كما قاله أمحد ومجاعة، وهذا منها، وألنه قد رُمي 
.) عن فتوى لرئاسة ه بالعنعنة فيخشى أن يكون قد دلس، وهذا احلديث روابالتدليس

 (.ـه4/44/4111، بتاريخ7312إدارة البحوث العلمية واإلفتاء . رقم الفتوى:
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َكلِهُف اّللهُ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها اَل يُ  . وقال تعاىل:43التغابن:اْسَتَطْعُتْم 
:383البقرة. 

ال اإلمام الشافعي رمحه هللا: فإن هللا يعلم أن هذا مستطيع ق 
ذبه، يعيفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع ال يفعل ما استطاعه ف

ن ال وم يفعل مع القدرة، وقد علم هللا ذلك منه، الفإمنا يعذبه ألنه 
 .[57]تطعهيس وال يعذبه على ما مليستطيع ال يأمره 

ذلك عندما ُسئل حذيفة: هل تنفعهم شهادة التوحيد وهم ل 
نعم  نالعجز واجلهل، فأجاب أ بههبذه احلالة من التقصري الذي سب

 .تنفعهم وتنجيهم من العذاب
هم مثلهم مثل من أسلم بالشهادتني مث مات قبل أن يتمكن و  

عن أن يعمل هبا، ومثلهم  فضاًل  من معرفة شيء عن بقية أركان الدين،
إىل ن أسلم حديثًا وهو يف منطقة نائية َتنعه من أن يصل كذلك م

مثل هؤالء ال و نع العلم من أن يصله، َت العلم ويطلبه من مظانه، كما
خالف أهنم يعذرون باجلهل ما داموا يعيشون ظروفهم القاهرة تلك، 

يف جهلهم فيما قد واليت هي سبب اليت ال يستطيعون الفكاك منها، 
عهم تنفحينئٍذ وأن ال إله إال هللا خالفوا فيه من تعاليم الشريعة .. 

 .وتنجيهم من نار جهنم

                                                           
57
 .374، ط املكتب اإلسالمي، صشرح العقيدة الطحاوية عن 
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ليه فإننا نقول: ال جيوز قياس العاجز على القادر املستطيع وع
على العامل اليت تقال يف اجلاهل العاجز م أو العكس، ومحل األحكا

 . وتعميمها عليه ــ أو القادر على التعلم ــالقادر 
و غريه من أهل العلم، عن أناس انتشر أ لو ُسئل حذيفة و  

العلم يف زماهنم وظهر، وسهل طلبه ملن يريده ويسعى إليه، مث هم مع 
اته سوى جمرد التلفظ جبذلك ال يأتون بشيء من أركان اإلسالم ووا

 .. أتراهم كانوا سيقولون عنهم: أن اكتفاءهم بتلفظ ادة التوحيدهبش
شهادة التوحيد ينفعهم وينجيهم من النار، وإن مل يأتوا بشيء من أركان 

 اإلسالم، وأعماله الظاهرة والباطنة ؟! 
  اللهم ال، وألف ال ..! 

عجز عن الال ابن تيمية: إن العذر ال يكون عذرًا إال مع ق 
 يكن معذوراً  ملأمكن اإلنسان معرفة احلق فقصر فيه،  إزالته، وإال مَّت

[58.]  
الصة القول: أن احلديث ليس فيه أدىن داللة على عدم  خ 

كفر تارك الصالة، وإمنا يدل على مبدأ العذر باجلهل املعجز الذي ال 
عىن هو من بـاب حتميل املميكن دفعه، ومحل احلديث على غري هذا 

 . ملعاين ما ال حتتملا

                                                           
58
 .441ع املالم، صرف 
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ول الشيخ األلباين أن شهادة أن ال إله إال هللا تنجي قائلها وق
من اخللود يف النار يوم القيامة، ولو كان ال يقوم بشيء من أركان 
اإلسالم اخلمسة األخرى كالصالة وغريها . هو قول أقرب ما يكون إىل 

قد تقدم إغالظ السلف على من يقول و  قول أهل التجهم واإلرجاء،
 . هبذا القول
ورد على أمره، ، د كفر باهللفقال اإلمام أمحد: من قال هذا ق 

 . هــ -الرسول ما جاء به عن هللا الى وع
َويـَُقوُلوَن  :(: قال تعاىل7/413قال ابن تيمية يف الفتاوى)و  

ُهم مِهن بـَْعِد َذِلَك َومَ  ا آَمنَّا بِاّللَِّ َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا مثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيق  مِهنـْ
توىل عن العمل، ففي  فى اإلميان عمنفن. 17النور:ُأْولَِئَك بِاْلُمْؤِمِننَي 

ا كمالقرآن والسنة من نفي اإلميان عمن مل يأت بالعمل مواضع كثرية  
  هــ. -ا نفى فيها اإلميان عن املنافق

وحيد، الت د الوهاب،كما يف جمموعةعبقال الشيخ حممد بن و  
: ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان 83ص

 يكن الرجل مسلماً، فإن عرف والعمل، فإن اختل شيء من هذا مل
 هــ.  -فرعون وإبليس وأمثاهلما اعاند كم و كافرفهالتوحيد ومل يعمل به 

سالته ال ر  ال ابن القيم: جمرد اإلقرار واإلخبار بصحةوق
ال أن يلتزم طاعته ومتابعته، وإال فلو قال: أنا أعلم أنه إيوجب اإلسالم 

حال هؤالء ك  ن أكفر الكفارن مكانيب ولكن ال أتبعه وال أدين بدينه  
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املذكورين وغريهم، وهذا متفق عليه بني الصحابة والتابعني وأئمة السنة 
عرفة القلب مع مبأن اإلميان ال يكفي فيه قول اللسان مبجرده، وال 

 بد فيه من عمل القلب وهو حبه هلل ورسولـه وانقياده الذلك، بل 
 [. 59]لدينه، والتزامه طاعته ومتابعة رسوله 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ يف رده على صاحب و  
ي املقدمة، يف كتابه النافع" توحيد اخلالق ": إنه فهم أن اإلميان يكف

فيه جمرد التصديق القليب وإن مل يوجد عمله، وقد رد البخاري وغريه 
من األئمة األعالم على هؤالء القوم اللئام وبينوا غلطهم وسوء 

 . هــ -مذاهب األئمة ..ااب والسنة و اعتقادهم للكت
ل ابن القيم ما مل يقل عندما قوه ووهم قد أخطأ الشيخ ناصر و  

قوله:"  ن، وذلك عندما نسب إليهاف قوله انتصارًا ملذهبه يف اإلميوحره 
بينما قول ابن  !وكفر جحود واعتقاد " أن الكفر نوعان: كفر عمل،

فر جحود وكمل، القيم كما يف كتابه الصالة:" أن الكفر نوعان: كفر ع
بدل قوله " جحود وعناد " إىل " جحود واعتقاد " انتصاراً " ف وعناد

 [.60القليب فقط ..!]د لقوله يف حصر الكفر يف اجلحود واالعتقا
 ـ يف رسالته حكم تارك الصالة ـ ـقد أخطأ ثانية عندما اجتزأ ـو  

كالم ابن القيم وحذف منه ماال ينبغي له ليظهره أنه على قوله يف 

                                                           
59
 .21_4/23تاح دار السعادة:مف 
60
 .55.وكتاب الصالة البن القيم،38لباين، م تارك الصالة لألحك 
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فارق الوبشيء من املتابعة جيد القارئ املنصف  حكم تارك الصالة ..
واالستدالل، من حيث املنهج واالعتقاد،  الكبري بني الشيخني

   يف مسألتنا هذه حكم تارك الصالة!والتقريرات واألحكام وخباصة 
 . : حديث الشفاعةدليل الثالثال 
دري ى عبد الرزاق يف مصنفه، بسنده عن أّب سعيد اخلرو  

نوا، فما ملؤمنون من النار وَأمِ اذا خلص " إ: قال: قال رسول هللا 
جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق يكون له عليه يف الدنيا بأشد من جمادلة 

بنا إخواننا  املؤمنني لرهبم يف إخواهنم الذين ُأدخلوا النار، قال: يقولون ر 
خلتهم النار، ويصومون معنا، وَيجون معنا، فأدكانوا ُيصلون معنا، 

جوا من عرفتـم منهم، فيأتوهنم فيعرفوهنم ر فيقولون: اذهبوا فأخل: قا
بصورهم، ال تأكل النار صورَهم، فمنهم من أخذته النار إىل أنصاف 

قولون: ربنا قد أخرجنا ساقيه، ومنهم من أخذته إىل كفيه فيخرجون، في
 . من أمرتنا
دينار من  ال: مث يقول: أخرجوا من كان يف قلبه مثقالق 

وزن نصف دينار، حَّت يقول: أخرجوا من   ان، مث من كان يف قلبهمياإل
كان يف قلبه مثقال ذرٍة، قال أبو سعيد: فمن مل يصدق هبذا احلديث 

ِإنَّ اّللهَ اَل َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإن َتُك َحَسَنًة  :فليقرأ هذه اآلية
 .11النساء:راً َعِظيماً ِمن لَُّدْنُه َأجْ ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت 
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ال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق يف النار ق
شفعت املالئكة، وشفعت األنبياء،  أحد  فيه خري، قال: مث يقول هللا:

أو  ـوشفع املؤمنون، وبقي أرحم الرامحني، قال: فيقبض قبضة من النار ـ
رتقوا حَّت صاروا حوقد ا ا هلل خريًا قط،لو ـ ناسًا مل يعمـقال: قبضتني 

مُحماً، قال: فُيؤتى هبم إىل ماٍء يقال له احلياة، فيصب عليهم فينبتون  
كما تنبت احلبة يف محيل السيل، قال: فيخرجون من أجسادهم مثل 

ادخلوا اجلنة،  :فيقال هلم اللؤلؤ ويف أعناقهم اخلامت: عتقاء هللا، قال:
ربنا أعطيتنا ما مل  نفيقولو  فهو لكم، قال: ءيشفما َتنيتم ورأيتم من 

تُعط أحدًا من العاملني، قال: فيقول: فإن لكم عندي أفضل منه، 
ئي عنكم، فال أسخط فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك ؟ فيقول: رضا

. واحلديث خمرج يف الصحيحني، ولكن آثرنا رواية عبد عليكم أبدًا "
" يف رسالته ريخ ناصليت اعتمدها الشا ةالرزاق يف مصنفه، ألهنا الرواي

حكم تارك الصالة "، وأقام رسالته كلها على هذا احلديث، حيث 
اعتربه حجة قاطعة على عدم كفر تارك الصالة، وهو يف استدالله هبذا 
احلديث على املسألة، زعم أنه مل ُيسبق من األولني وال من اآلخرين، 

 ! واهس دحيث مل يهتِد إىل فقه هذا احلديث أح
" ــ يف رسالته املذكورة:بعد أن ذكر احلديث  ــ قالهإليك ما و  

وهو أن املؤمنني ملا شفَّعهم هللا يف إخواهنم املصلني والصائمني وغريهم 
يف املرة األوىل، فأخرجوهم من النار بالعالمة، فلما ُشفِهعوا يف املرات 
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فيهم من  ااألخرى وأخرجوا بشرًا، مل يكن فيهم مصلون بداهًة وإمن
شاء  خيفى على أحد إن إميانه، وهذا ظاهر جدًا ال ل حسباخلري ك

  هللا.
مما يدل على أن شفاعة املؤمنني كانت لغري املصلني يف املرة 

. فهذا نص قاطع يف املسألة ا بعدها، وأهنم أخرجوهم من النارالثانية وم
 .. لعلما ينبغي أن يزول به النزاع يف هذه املسألة بني أهل

دليل قاطع على أن تارك الصالة إذا  حلديثاوعلى ذلك ف 
مات مسلمًا يشهد أن ال إله إال هللا أنه ال خيلد يف النار مع املشركني . 

 اخل حتت مشيئة هللا تعاىل ..ففيه دليل قوي جدًا أنه د
لذين ا اهري املؤلفنيمجفإن عجيب ال يكاد ينتهي من إغفال 

هل يكفر تارك ي: امة أال وهابة يف هذه املسألة اهلكتتوسعوا يف ال
عن إيراد هذا  ـفيما اطلعت ـ ـ؟ لقد غفلوا مجيعًا ـالصالة كساًل أم ال

ه، ومل جيب عنه من هو احلديث الصحيح .. مل يذكره من هو حجة ل
 .اس من رسالة " حكم تارك الصالة ". انتهى االقتبحجة عليه "

لباين يث، وما قاله الشيخ األدجيب على ما تقدم يف احلأ 
 : احلديث، من خالل النقاط التالية ه منوفِهم

ند احلديث عن مسألة الوعد والوعيد، ال بد من اإلملام : عالً أو  
جبميع النصوص ذات العالقة باملسألة، وإعماهلا جنبًا إىل جنب، 
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جمتهدين قدر اإلمكان التوفيق فيما بينها عند ظهور التعارض، وعدم 
  .ا وضرهبا بعضها ببعضدهر 

دل واإلنصاف والتقوى النظر إىل نص واحد ليس من العف 
وغض الطرف عن بقية النصوص ذات العالقة؛ انتصارًا حلكم، أو 

رأي، أو مذهب، أو قول، أو شخص، فإن الذين وقعوا يف طـريف  
يف غالب األحيان بسبب إعماهلم  واـ كانــ اإلفراط والتفريط ـالنقيض 

متجاهلني  ـا يظنون ـكم ـ تهم ـلو نصوص، وجدوا فيها ضاأ لنص واحد
بقية النصوص األخرى ذات العالقة، واليت قد تضيف على املسألة 

 فهماً جديدًا، ودالالت أخرى هم ال يريدوهنا! 
" أن من قال ال إله إال هللا ن ذلك مثاًل: قوهلم يف احلديث:م 

ـ ال إله ـرد القول جم ولو ـدخل اجلنة "، أنه دليل على أن كل من قال ـ
فإنه من أهل اجلنة مهما كان منه من عمل، وكان معرضًا عن  هللا إال

الذكر، صاريف الطرف عن النصوص األخرى الصحيحة اليت تفيد أن ال 
بقيود وشروط أخرى ال  ـإضافة إىل شرط النطق ـ ـإله إال هللا قد قيدت ـ

رط العلم هبا كش ؛بد من استيفائها وحتقيقها ملن أراد االنتفاع هبا
هتا ألن جاهل الشيء ال يكون معتقدًا له مؤمنًا به، وشرط ومبدلوال

الكفر بالطاغوت وبعابديه، وشرط الصدق واإلخالص، وشرط انتفاء 
الشك، وشرط حصول اليقني، وشرط احملبة هلا وألهلها، وشرط الرضى 

كل   عدوالتسليم واالنقياد التام هلا، وشرط العمل هبا وبلوازمها، مث ب
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واتيم ومبا خيتم به على ليها، ألن العربة باخلعذلك شرط املوافاة 
 [.61املرء]

ذه هي شروط االنتفاع بال إله إال هللا، ومن جراء تذكري ه 
إلملام هبذه الشروط، ومببدأ اــ أهل احليف واجلور وبرت النصوص ــ القوم 

وخباصة عند اخلوض يف املسائل الكبار جبميع النصوص ذات العالقة، 
روق، واخلروج، هذه .. فإهنم سرعان ما يرمونك باملعظام، كمسألتنا ال

  وخمالفة السنة ..!
ن أصول أهل السنة واجلماعة، أن املرء مهما كثرت : منياً ثا 

ذنوبه وقلت حسناته، ال بد أن يكون من املوحدين الذين ماتوا على 
لشافعني. ا التوحيد، حَّت يفوز باجلنة والرمحة والرضوان، وتناله شفاعة

" يا ابن ال لعمر:ق ديث الذي يرويه مسلم، أن النيب احلكما يف 
نه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون "، أي اخلطاب اذهب فناِد يف الناس: إ

 . املوحدون
" يا ابن عوف اركب فرسك، مث ناِد: يف حديث آخر قال:و  

 ." ؤمنٍ مل إن اجلنة ال حتل إال
مسلمة  اري يف صحيحه:" ال يدخل اجلنة إال نفسخعند البو  

" . 

                                                           
 انظر إن شئت كتابنا " شروط ال إله إال هللا ".  61
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تاين آٍت من عند رّب، فخريين بني أن يدخل " أ:قال و  
ملن مات ال  نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة، فاخرتت الشفاعة، وهي

اهر ظيد املنايف جلميع موحأي مات على الت [.62ُيشرك باهلل شيئًا "]
 . الشرك األكرب

نائلة من ال يشرك  عطيت الشفاعة وهي" أُ :حنوه قوله و  
 [.63] شيئاً "باهلل

من حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري عن أنس، وفيه و  
فيمن يف قلبه مثقال شعرية من إميان، مث  فععد أن يتشب أن النيب 

يعود ثانية فيؤذن له فيمن يف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إميان، مث 
يعود فيؤذن له أن يشفع فيمن كان يف قلبه أدىن مثقال حبة خردٍل من 

ئذن َل فيمن ا ا رب: ي ان فيخرجه من النار ، ويف الرابعة يقول إمي
ن إله إال هللا، فيقول وعزيت وجالَل وكربيائي وعظميت ألخرج قال: ال

 . منها من قال ال إله إال هللا "
ا " م:يف رواية صحيحة عند ابن أّب عاصم يف السنة، قال و  

حَّت أقول أي رب،  ُيشفعينو ُيشفعين، وأشفع و  زلت أشفع إىل رّب 
شفعين فيمن قال: ال إله إال هللا . فيقول: هذه ليست لك يا حممد وال 

                                                           
 .2222صحيح سنن الرتمذي: 62
 . 203أخرجه ابن أّب عاصم يف السنة، وصححه الشيخ ناصر يف التخريج: 63
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ار أحدًا يقول ال إله ألحد، هذه َل وعزيت وجالَل ورمحيت ال أدع يف الن
 . إال هللا "

كما يف  ـ ـ احلديث فيه أن الذين يدخلون اجلنة برمحة هللا ف 
عندما يقبض هللا سبحانه قبضة  ــاحلديث الذي يرويه أبو سعيد اخلدري 

أو قبضتني من النار فيخرج ناسًا مل يعملوا هلل خريًا قط، هم أنفسهم 
ال هللا، واملذكورين يف هؤالء املوحدين الذين يشهدون أن ال إله إ

 .حديث أنس
قط " على انتفاء   اً  يعملوا هلل خري " مل ليه ال جيوز أن حنمل قولهعو 
عملوا من اخلري شيئًا مبا يف ذلك التوحيد، توحيد عنهم، وأهنم مل يلا

فهذا ال جيوز القول به ملعارضته للنصوص الظاهرة الكثرية اليت تفيد أن 
 القيامة، وال شفاعة الشافعني. أهل الشرك والكفر لن تناهلم الرمحة يوم

كهم الشفاعة والرمحة يوم ر  تفيد أن الذين تدليتمن األدلة او  
يد ال غري، حديث جابر قال: قال رسول هللا القيامة هم من أهل التوح

: ُعذب ناس من أهل التوحيد يف النار، حَّت يكونوا فيها مُحََماً، مث " ي
نة، قال: فيَـُرش اجلتدركهم الرمحة، فيخرجون ويطرحون على أبواب 

يهم أهل اجلنة املاء، فينبتون كما ينبت الغثاء يف مِحالة السيل مث لع
  [.64]يدخلون اجلنة "
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م بأهنم من أهل التوحيد، وهؤالء هم هل أمل وصفه فت
انتهاء شفاعة الشافعني، واملذكورين  دن تدركهم الرمحة بعذيأنفسهم ال

 . يث أّب سعيد اخلدري املتقدم ذكرهيف حد
ليه فإن شفاعة الشافعني ملن يف قلبه مثقال دينار من إميان عو 

عمله عن أصل إميانه و  ر أو أقل من ذلك، هو ملن زادأو نصف دينا
 . يد بقدر دينار أو أكثر أو أقلالتوح

اىل برمحته  خريًا قط، وخيصهم هللا تعالذين مل يعملوا هلل اأم
ـ على أهنم ـكما دلت النصوص املتقدم ذكرها وعفوه، جيب أن َيمل ــ  

مل يعملوا خريًا قط زائدًا عن أصل التوحيد الذي ال بد منه لدخول 
أ األخذ والتوفيق بني مجيع النصوص ذات اجلنة، هذا ما يقتضيه مبد

 .ةلأالعالقة باملس
خلردل هنا ما (: واملراد حببة ا4/73لفتح)ال ابن حجر يف اق

" أخرجوا من قال ال زاد عن أصل التوحيد، لقوله يف الرواية األخرى:
 . وعمل من اخلري ما يزن ذرة "انتهىإله إال هللا

صفة التوحيد  إن عرفت ذلك بقي عليك أن تعرف: فلثاً ثا
 .                ول اجلنةدخالذي ال بد منه للخروج من النار و 

كما يزعم ليس جمرد كلمة تطلق على اللسان ــ  ول: التوحيد قأ
مث يتبعها شرود وإعراض عن دين هللا وقيوده وشروطه،  ـمرجئة العصر ـ

وليس هو اعتقاد حمبوس يف الصدر ال تظهر آثاره وآياته على اجلوارح 
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وانقياد  ةدة، وطاعباالظاهرة والباطنة، فالتوحيد ليس كذلك وإمنا هو ع
َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا  :واالة ومعاداة يف هللا وهلل، قال تعاىلوموخضوع 

يَن ُحنَـَفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُْؤُتوا الزََّكا َة َوَذِلَك ِديُن اّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِه
  .5البينة:يِهَمِة اْلقَ 

. ال جيزئ واحد ، هو: اعتقاد، وقول، وعملعيد النافوحالتف 
 . عليه اعتقاد أهل السنة واجلماعة منها عن اآلخر، وهذا ما

  يف (: قال الشافعي 7/312ال ابن تيمية يف الفتاوى)ق 
ن بعدهم، ومن م صحابة والتابعنيال ن اإلمجاع منكاكتاب األم:  

ئ واحد من الثالثة : اإلميان قول وعمل ونية، ال جيز ونلناهم يقو ركأد
 .هــ -إال باآلخر ا

قال احلسن البصري: ال يصح القول إال بالعمل، وال يصح و  
 .ال يصح قول وعمل ونية إال بالسنةقول وعمل إال بنية، و 

قال سفيان بن سعيد الثوري: اإلميان قول وعمل ونية، يزيد و  
باملعصية، وال جيوز القول إال بالعمل، وال ينقص و بالطاعة د وينقص، يزي

والعمل والنية إال مبوافقة جيوز القول والعمل إال بالنية، وال جيوز القول 
 . السنة

وقال أمحد بن حنبل: واإلميان قول وعمل على سنة وإصابة 
 . ل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ونية، واإلميان يزيد وينقص، وأكم
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ي: اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، الطرب  ابن جرير لاوق
وعليه مضى أهل  ،وبه اخلرب عن مجاعة من أصحاب رسول هللا 

  [.65]الدين والفضل
لعمل الذي يدخل ا ذا ما عليه أهل السنة واجلماعة، أما نوعه 

يف شروط صحة التوحيد واإلميان، هو كل عمل تركه يؤدي بصاحبه إىل 
، فيكون فعله شرطًا لصحة الشرك والكفر، وحبوط مجيع األعمال

. والعكس كذلك كل عمل فعله يؤدي إىل الشرك وحيد واإلميانالت
 . ابه شرطاً لصحة التوحيد واإلميانوالكفر، فيكون تركه واجتن

كما دلت النصوص املتقدم ذكرها، ن الصالة ــ  أبني لنا ت ملاو  
ها  ، وأن تركـ شرط لصحة التوحيد واإلميانوكذلك أقوال أهل العلم ـ

كفر وشرك َيبط مجيع األعمال، علمنا بالضرورة أن الصالة هي من 
 . بانتفائها، ويثبت بثبوهتا وفعلهااألعمال اليت ينتفي اإلميان 

لو قدر أن قومًا قالوا (: 7/387وى)تاال ابن تيمية يف الفق 
ن نؤمن مبا جئتنا به بقلوبنا من غري شك، ونقر بألسنتنا : حنللنيب 

ال أنا ال نطيعك يف شيء مما أمرت به، وهنيت عنه، فال بالشهادتني، إ
وال  نةنصلي وال نصوم، وال حنج وال نصُدق احلديث، وال نؤدي األما

بالعهد، وال نصل الرحم، وال نفعل شيئًا من اخلري الذي أمرت به،  نفي
ونشرب اخلمر وننكح ذوات احملارم بالزنا الظاهـر ونقتل من قدرنا عليه 
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متك، ونأخذ أمواهلم، بل نقتلك أيضاً، ونقاتلك مع من أصحابك وأ
قول هلم: أنتم مؤمنون  ي أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النيب 

كاملوا اإلميان، وأنتم من أهل شفاعيت يوم القيامة، ويرجى لكم أن ال 
يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم باالضطرار أنه يقول هلم: 

 -ا به، ويضرب رقاهبم إن مل يتوبوا من ذلكفر الناس مبا جئت أك تمأن
 .هــ

يف املرة الثانية  ـفاعة املؤمنني ـشباين أن لل الشيخ األقو بعاً: را 
كانت لغري املصلني، وأهنم أخرجوهم  ـ ملن يف قلبه مثقال دينار من إميان ـ

ميل للنص ماال َيتمل، من النار، هو تقول وظن من عند نفسه، وحت
يـُْغيِن  هَلُم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل  َوَما قال تعاىل:

  .38النجم:ِمَن احْلَقِه َشْيئاً 
د دلت السنة أن هؤالء الذين يشفع هلم املؤمنون : قمساً خا

واملالئكة يف املرة الثانية والثالثة، هم موحدون ومن أهل الصالة، كما 
 ، يب لنأخرجه البخاري وغريه عن أّب هريرة، عن ايف احلديث الذي 

" حَّت إذا فرغ هللا من القضاء بني عباده، وأراد أن خيرج من وجاء فيه:
النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن ال إله إال هللا، أمر املالئكة 

، قال: وحرم هللا على بعالمة آثار السجودأن خُيرجوهم، فيعرفوهنم 
أثر السجود، قال: فيخرجوهنم قد امتحشوا  من ابن آدم النار أن تأكل
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فُيصبُّ عليهم من ماء يقال له احلياة، فينبتون نبات احلبة يف محيل 
 [.66]السيل .."
ت: تأمل كيف يعرفوهنم بآثار السجود، مما يدل على أهنم  لق

كانوا من أهل الصالة والسجود وال أستبعد أن هؤالء هم أنفسهم 
يف حديث أّب سعيد اخلدري، الذين خيرجون من الذين جاء ذكرهم 

النار برمحة هللا، بعد انتهاء شفاعة الشافعني، لتطابق أوصافهما يف 
 .ديثنيحلا

ه ء وصفهم يف حديث أّب سعيد اخلدري الذي استدل باج
" وقد احرتقوا حَّت صاروا محماً، قال: الشيخ ناصر وأقام رسالته عليه:

حلياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت فيؤتى هبم إىل ماٍء يقال له ا
احلبة يف محيل السيل .."، وذلك بعد املرة الثانية والثالثة وانتهاء 

 . الشافعنية شفاع
 حديث أّب هريرة جاء وصفهم: " فيعرفوهنم بعالمة آثار يفو 

السجود .. فيخرجوهنم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له 
  محيل السيل .." . احلياة، فينبتون نبات احلبة يف

 ترى أهنم هم أنفسهم الذين جاء ذكرهم يف حديث أّب الأ
ظاهرة  ـت زيادة ـءهريرة جا سعيد اخلدري، إال أهنم يف حديث أّب
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  ره أو بيانه ..؟!ذكاستدل به األلباين يف رسالته املذكورة، ومع ذلك مل يتعرض ل
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توضح أهنم كانوا من أهل السجود والصالة، وهذا الذي  ـصرَية ـ
 أعرض عن ذكره وبيانه الشيخ ناصر ..؟! 

الذي استدل به الشيخ  إذا عرفت أن يف احلديث: فدساً سا
األلباين ليس فيه أدىن داللة علـى  عدم كفر تارك الصالة، وال يصح  

وضده لو أخذ مبجموع ُطرق   هشاهد عليو كدليل يف املسألة بل ه
احلديث ورواياته .. فإذا عرفت ذلك فلك أن تعجب من قوله: بأن 

أيت هو األولني واآلخرين قد غفلوا عن داللة احلديث يف املسألة، لي
 ! ..ما قد فاهتم من فقه هلذا احلديثفيستدرك على السلف واخللف 

ترقى  اللة، فهي سأب أن يف احلديث داللة على امل: هبعاً سا 
ـ ال يقاوم اليقني،  ـيف شريعتنا  ـ، والظن ـأن تكون خفية وظنية مرجوحة

ا كما أن املتشابه املرجوح ال يقاوم احملكم الراجح، واملتمثل يف مسألتن
يف األدلة الراجحة احملكمة الدالة على كفر تارك الصالة، وقد تقدم 

 . كرهاذ 
ـ هبذا ـيف املسألة  ـخالفني ـملذا القدر ينتهي الرد على تعلق اهب

 احلديث، لننظر يف متعلقهم الرابع الذي يستدلون به على عدم 
 . ر تارك الصالةكف

 .: حديث البطاقةدليل الرابعال 
ال:" إن ق عمرو قال: مسعت رسول هللا  عبد هللا بن عن 

يوم القيامة، فينشر  اخلالئق وسهللا سيخلص رجاًل من أميت على رو 
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عليه تسعة وتسعني سجالً، كل سجل مثل مد البصر، مث يقول: أتنكر 
فيقول: ال يا رب، فيقول ألك  من هذا شيئاً، أظلمك كتبيت احلافظون؟

دنا حسنة فإنه ال ظلم لك عن . فيقول: بلى إن؟ فيقول: ال يا ربعذر
، وأشهد أن هللاإله إال  ال. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن عليك اليوم

. فيقول: احضر وزنك، فيقول: ما هذه البطاقة مع حممدًا عبده ورسوله
هذه السجالت؟ فقال: إنك ال ُتظلم، قال: فتوضع السجالت يف  

قة، فال يثقل ، والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاكفةٍ 
 [.67]مع اسم هللا شيء "

الوا: هذا حديث صحيح، يدل على أن الرجل ليس عنده ق 
من احلسنات شيء سوى شهادة التوحيد، ويف مقابلها ذنوب ومعاصي 
يصعب حصرها، َتأل تسعة وتسعني سجالً، كل سجل مثل مد البصر، 

د، ومع ذلك فإن هللا تعاىل يدخله اجلنة بفضل حسنة شهادة التوحي
ة وأن الرمحة تشمله وتدركه، بدالل كافرًا،  يسفدل أن تارك الصالة ل

 . هذا احلديث
   :لى هذا الفهم واالستدالل بنقطتنييب عجن 
 جيوز اعتبار هذه الذنوب املوجودة يف التسع : الالً أو  

ـ أهنا تشمل على الشرك ـمهما تعددت وتنوعت  ـوالتسعني سجل ـ
لصالة  انها ترك م اإلميان والتوحيد، واليتاألكرب، أو شيئًا من نواقض 
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 كليًا كما تقدم؛ ألن الشرك ال تنفع معه حسنة، وال ميكن أن جيتمع
" ال جيتمع إميان وكفر يف قلب امرٍئ معه إميان ينفع، كما يف احلديث:

 ؛ الشيء وما ينافيه يفن اجتماعهما يستلزم اجتماع األضاد. أل[68]"
رج عن  خيأن يقع، وبالتاَل فإن احلديث وهذا من املستحيل  ٍن معاً،آ

  .ى عدم كفر تارك الصالةعل كونه دليالً 
ن شهادة التوحيد اليت نفعت صاحب تلك الذنوب : إنياً ثا

الكثرية، أو غريه من أصحاب الذنوب واملعاصي، هي الشهادة اليت 
 عا ال تنفهنتتحقق فيها مجع شروط صحة التوحيد، واليت من دو 

ما أكثر من تردادها والتلفظ هبا على لسانـه، وقد صاحبها يف شيء مه
تقدمت اإلشارة إىل ذلك، ونعيد هنا ذكر الشروط بشيء من التفصيل 

 لتعم الفائدة، وجنمل ذكرها يف النقاط التالية: 
هو أن يتلفظ بشهادة التوحيد، قال : و ط النطقشر  -4 

ه إال هللا مرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال إل" أُ : رسول هللا 
وأن حممدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك 

م وحساهبم على هللا " عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسال
 .متفق عليه
ان شرطه مي(: فيه أن اإل4/343ال النووي يف الشرح)ق 
  سول هللابالشهادتني مع اعتقادمها واعتقاد مجيع ما أتى به ر اإلقرار 
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 هــ. -ا 
(: الشهادتان إذا مل 7/312قال ابن تيمية يف الفتاوى)و  

وهو كافر باطناً ، تفاق املسلمنيبا و كافرفهيتكلم هبما مع القدرة 
  هــ. -ها ومجاهري علمائها اتمة وأئماألوظاهرًا عند سلف 

الطاغوت هو كل ما ُعبد من : و ط الكفر بالطاغوتشر  -3 
 ولو يف وجه أو جمال من جماالت العبادة، ورضي دون هللا أو مع هللا

َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن بِاّللِه فـََقِد اْسَتْمَسَك  :بذلك، قال تعاىل
يع  َعِليم   بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقَى اَل انِفَصاَم هَلَا َواّللهُ  والعروة . 353البقرة:مسَِ

" املتضمنة لعقيدة ال إله إال هللا شهادة التوحيد " الوثقى هنا هي: 
 التوحيد كلها.

فهوم املخالفة الذي دل عليه منطوق النصوص الشرعية، أن م 
د استمسك بالعروة قال يكون ت من آمن باهلل لكنه مل يكفر بالطاغو 
وهذا   الشهادة اليت تنفعه أو تنجيه،الوثقى، وال شهد أن ال إله إال هللا

" من  احلديث الذي أخرجه مسلم:يف  قولهويؤكده يوضحه املعىن 
قال ال إله إال هللا وكفر مبا يُعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه 

 . " على هللا
الشيخ حممد بن عبد الوهاب: فقوله" وكفر مبا يعبد من  الق 

دون هللا" تأكيد للنفي، فال يكون معصوم الدم واملال إال بذلك، فلو 
 . هــ -وماله ا و تردد مل يعصم دمهشك أ
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لت: َمَثل الذي يشهد أن ال إله إال هللا مث مل يسبق ذلك كفراً ق 
ه يف آٍن معاً، وبالتوحيد ضدبالطاغوت، هو كمن يقول بالشيء و 

، لذا جند يف اآلية الكرمية املتقدمة الذكر أن الكفر معاً  والشرك
..  ان باهلل لبيان أمهية هذا األصلبالطاغوت جاء مقدمًا على اإلمي

وبيان أن اإلميان ال يثبت يف القلب إال بعد أن يسبقه كفر بالطاغوت 
  وبراء منه. 
لكفر بالطاغوت له صفات وأحوال ال يتحقق إال هبا، وهو وا

 ل يُِبنياحلا ليس أماين أو عبارة عن كلمات تردد على اللسان، مث واقـع
كون عما هو خالف ما يزعم باللسان .. فالكفر بالطاغوت جيب أن ي

 بالقلب، واللسان، والعمل، ال جُيزئ أحدها عن اآلخر. 
  اّللَُّ فَاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ  :قوله تعاىل: لط العلمشر  -3 

ات وهو م  احلديث الذي أخرجه مسلم:" منيف . ولقوله 42مد:حم
 ال إله إال هللا دخل اجلنة ". لم أنهعي

يعلم أنه ال إله إال هللا ال فهوم احلديث أن من مات وهو ال م 
يدخل اجلنة؛ ألن اجلهل بالشيء من لوازمه عدم اعتقاده يف القلب، 

 . عدم اعتقاد التوحيد كفر بال خالفو 
 احلديث الذي يف قوله : لط الصدق واإلخالصشر  -1 

" ما من أحٍد يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول أخرجه البخاري:
 . على النار " إال حرَّمه هللا هللا صدقاً من قلبه
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بشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن ال إله " أ:ولقوله 
   خل اجلنة ".دقاً هبا ادإال هللا ص
فهوم املخالفة يقتضي أن من يشهد أن ال إله إال هللا كذباً م 

، وله حكم هو من أهل النار، وال يدخل اجلنةونفاقًا ال صدقاً، ف
ِإنَّ  ألسفل من النار، كما قال تعاىل:هم يف الدرك ااملنافقني الذين 

 .415النساء:َوَلن َتََِد هَلُْم َنِصريًا  اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ 
َوقَاُلوْا ِإنَّا َكَفْرنَا مبَا  :ال تعاىل: قط انتفاء الشكشر  -5 

قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأيف اّللِه .  ا َتْدُعونـََنا ِإلَْيِه ُمرِيبٍ ُأْرِسْلُتم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍه ممِهَّ 
 . 41-2براهيم:إَشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرِض 

له إ  احلديث الذي أخرجه مسلم: " أشهد أن اليف لقوله و  
 وأين رسول هللا، ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل إال هللا

  اجلنة " .
فهوم املخالفة يقتضي أن من لقي هللا بشهاديت التوحيد وهو م 

يدخل اجلنة، وال يكون من  شاك فيهما أو بشيء من مقتضياهتما ال
  أهلها .. فالشك بالتوحيد كفر به.

 احلديث الذي أخرجه يف قوله : لط حصول اليقنيشر  -3 
. ره باجلنة "ستيقنًا هبا قلبه فبش" من يشهد أن ال إله إال هللا ممسلم:
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هوم املخالفة يقتضي أن من يشهد أن ال إله إال هللا وهو مف
يبشر باجلنة وال يكون من  غري مستيقن هبا ومبدلوالهتا ومتطلباهتا ال

   أهلها.
َوِمَن  :ال تعاىل: قكره ما أنزل هللالملنايف لا ط احملبةشر  -7

بُّونـَُهْم َكُحبِه اّللِه َوالَِّذيَن آَمُنوْا النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اّللِه أَنَدادًا َيُِ 
 . 435لبقرة:اَأَشدُّ ُحبهاً ّللِهِه 

َنآوُُكْم َوِإْخَواُنُكْم  :تعاىلال قو  ُقْل ِإن َكاَن آبَاوُُكْم َوأَبـْ
َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَوال  اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوَِتَارَة  خَتَْشْوَن َكَساَدَها 

َمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِهَن اّللِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه وَ 
 يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ فـَتَـَربَُّصوْا َحَّتَّ يَْأيتَ اّللهُ بِأَْمرِِه َواّللهُ اَل 

31لتوبة:ا  . 
َذِلَك . لَّ َأْعَماهَلُْم ضَ َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعسًا هلَُّْم َوأَ  :ال تعاىلقو 

فعلل كفرهم . 2-8حممد: فََأْحَبَط َأْعَماهَلُْم بِأَنَـُّهْم َكرُِهوا َما أَنَزَل اّللَُّ 
 ئهوحبوط أعماهلم بأهنم كرهوا ما أنزل هللا، وأعظم ما أنزل هللا على أنبيا

ادة التوحيد، فمن كرهها أو عاداها، أو عادى أهلها وواىل هورسله ش
 . كافرين الذين كرهوا ما أنزل هللافهو من ال أعداءها

َنا رَبَُّك قَاَل  :ذلك قوله تعاىلكو  َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ
َناُكم بِاحْلَقِه َوَلِكنَّ َأكْ .  ُكم مَّاِكُثونَ ِإنَّ   ثـَرَُكْم ِلْلَحقِه َكارُِهونَ َلَقْد ِجئـْ
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:النار أهنـم   فعلل سبب مكثهم وخلودهم يف . 78-77الزخرف
 .  على أنبيائه كارهنيكانوا للحق الذي أنزله هللا 

 :قوله تعاىل: لط الرضى والتسليم، واالنقياد التامشر  -8 
نَـُهْم مثَّ اَل جيَُِدوْا يف  َفاَل َورَبِهَك اَل يـُْؤِمُنوَن َحَّتََّ َُيَكِهُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  . 35النساء:َوُيَسلِهُموْا َتْسِليماً ْيَت أَنُفِسِهْم َحَرجاً ممِهَّا َقضَ 
ُموا بـَنْيَ يََدِي اّللَِّ  :قوله تعاىلو   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقدِه

يع  َعِليم   َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْرفـَُعوا  .مسَِ
ْوِت النَّيبِه َواَل ََتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْصَواَتُكْم فـَْوَق صَ 

  . 3-4احلجرات:ُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُروَن َأن حَتَْبَط َأْعَمالُ 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّللَُّ َوَرُسولُُه  :قوله تعاىلو  

ُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اّللََّ َوَرُسولَُه فـََقْد َضلَّ َأْمرًا َأن َيُكوَن هلَُ 
  . 33األحزاب:اَلاًل مُِّبيناً ضَ 

فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم  :قوله تعاىلو  
َنة  َأْو ُيِصيبَـهُ  غريه و ام أمحد ماإلوقد فسر . 33النور:ْم َعَذاب  أَلِيم  ِفتـْ

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل  :من أهل العلم الفتنة بالشرك، قال تعاىل َواْلِفتـْ
:ي الشرك والكفرأ. 347البقرة  . 

منه يعلم أن من يتلفظ بشهادة أن ال إله إال هللا لكنه ال و  
، وال َيتكم ومتطلباهتا م وينقاد ملعانيهاسليرضاها منهاجًا حلياته، وال ي
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اليت تنفعهم يوم ليها فهو ليس ممن يشهدون أن ال إله إال هللا الشهادة إ
 .  القيامة وتنجيهم

يعمل بالتوحيد، : فط العمل هبا وبلوازمها ومتطلباهتاشر  -2 
َوَما  :وجيتنب الشرك يف الظاهر والباطن، وهو املراد من قوله تعاىل

يَن ُحنَـَفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُْؤُتوا ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اّللََّ خُمِْلِصنَي  َلُه الدِه
َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ  :وقوله تعاىل. البينة:َة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِهَمِة الزََّكا

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدو    .53الذاريات:ِن َواإْلِ
من أبطل العمل بالتوحيد كشرط لصحته لزمه أن يبطل ف 
اليت ألجلها خلق هللا اخللق، وأرسل الرسل، وأنزل الغاية الدين، و 

َوَما َأْرَسْلَنا  :الكتب، أال وهي عبادة هللا تعاىل وحده، كما قال تعاىل
َلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه اَل إِ 

وقال تعاىل. 35:األنبياء:  َا يف ُكلِه ُأمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا َوَلَقْد بـََعثْـن
 . 33النحل:اّللهَ َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت 

وحيد كشرط فقد أبطل إننا نقول: من أبطل العمل بالتف عليهو  
من أجلها جاء الرسل، ومن اكتفى مبجرد النطق بشهادة الغاية اليت 

كافر مشرك، التوحيد من دون العمل مبضموهنا ومتطلباهتا، فهو  
 . ب لشهادة التوحيد اليت يتلفظ هباومناقض ومكذ

خالف أن  قد تقدم قول الشيخ حممد بن عبد الوهاب: الو  
لتوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلف شيء ا
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و  فهمن هذا مل يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ومل يعمل به 
 . هــ -هلما اإبليس وأمثاو  كافر معاند كفرعون

يسأل هللا هو بعد كل ما تقدم : و ط املوافاة عليهاشر  -41 
أن ميوت على التوحيد حَّت من ال بد تعاىل الثبات وحسن اخلتام؛ إذ 

له شفاعة الشافعني، ألن العربة باخلواتيم، ومبا خيتم امحة، وتطلر تدركه ا
ْم َحَّتََّ يـَُردُّوُكْم َعن َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنكُ  :به على املرء، قال تعاىل

ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفر  
َيا َواآلِخَرِة َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب ا نـْ لنَّاِر ُهْم فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

 . 347البقرة:ِفيَها َخاِلُدوَن 
" ما من عبد أنه قال: احلديث، فقد صح عن النيب  يفو  

قال ال إله إال هللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة " . مفهوم احلديث 
أن من قال ال إله إال هللا، لكنه مل ميت عليها، ومات على ضدها من 

شيء من ب الشرك ال يدخل اجلنة، وال يكون من أهلها، وال ينتفع
 ربة باخلواتيم، ومبا خُيتم به على املرء. ماله السابقة .. فالععأ

نقول: من قال ال إله إال ــ وبناء على جمموع ما تقدم ــ عليه و  
هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا، وكان عاملًا بشهادة التوحيد ومتطلباهتا، 
وصادقًا خملصًا هبا، ومستيقنًا غري شاك فيها، وحمبًا هلا وألهلها، وعاماًل 

مث بعد كل ذلك مات عليها، راضيًا هبا ومستسلمًا هلا، ها، هبا ومبقتضا
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ميع . هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق واألخذ جب.هللا تعاىل اجلنة ه إال أدخل
 . النصوص ذات العالقة باملسألة

ـ ـوغض الطرف هلوى أو رهبة أو رغبة  ـما إعمال نص مبفرده ـأ 
من ق لفهـذا خ عن بقية النصوص األخرى ذات العالقة باملسألة،

 ــ ال أقول لصوص الدرهم والديناريكتمون العلم من اللصوص؛ 
  ـ وإمنا لصوص العلم والدين!ـأهون  فهؤالء أمرهم

بالتاَل فإن شهادة التوحيد اليت نفعت ذلك الرجل، ورجحت و  
تحقق ذنوب واملعاصي، هي الشهادة اليت تعلى مجيع سجالته املليئة بال

آلنفة الذكر، وليس شهادة اللسان وحركة الشفاه فيها الشروط العشرة ا
ه مشايخ التجهم واإلرجاء لك ما يقو رر وحسب، فتنبه هلذا وال يغ

 .   فتهلك
ن األدلة اليت يعتمدوهنا يف عدم كفر تارك : مدليل اخلامسال 

الصالة، قوهلم أن الشريعة أطلقت على كثرٍي من األعمال حكم الكفر، 
الكفر األصغر، أو الكفر دون كفر، وترك وأريد به كفر النعمة، أو 

الشارع عليها بالكفر  اليت حكمل الصالة عمل وهو من مجلة األعما
 .. اخل.    وأراد به كفر النعمة أو الكفر األصغر

 على هذا القول جنيب بالنقاط التالية: و  
ـ اعتقاد وقول ـعند أهل السنة واجلماعة  ـما أن اإلميان ـ: كالً أو  

 باالعتقاد والقول والعمل، وال عندهم ك الكفر يكون وعمل، كذل
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 .هم واإلرجاءجقيدة التع خيالف يف ذلك إال من كان على
يس كل عمل ليس كفرًا لكونه عماًل؛ فإن كثريًا من : لنياً ثا 

األعمال أطلق الشارع عليها حكم الكفر وأريد منه الكفر األكرب، وإن 
القليب، منها على سبيل  جاءت جمردة عن االعتقاد أو االستحالل

 ن فرائضهم املثال: شتم هللا والدين، أو االستهزاء بالدين أو بشيء
وواجباته وأحكامه، ومنها السجود للصنم، أو التوجه للمخلوق بأي 
نوع من أنواع العبادة كالطاعة واحملبة، والدعاء واالستغاثة والنذر 

ة الكافرين ومنها مواال والنُّسك وغريها من ضروب العبادة ..
ومظاهرهتم على املسلمني، ومنها  اجللوس يف جمالس الكفر والشرك 

إكراه، ومنها معاداة املسلمني  إنكار أو ريمن غواالستهزاء بالدين 
وقتاهلم والعمل على صدهم عن دينهم، ومنها قتل األنبياء والرسل أو 

ذى قتاهلم، أو شتمهم، أو الطعن هبم، أو خصهم بأي نوع من أنواع األ
والطعن، ومنها الصد عن حكم هللا تعاىل وإرادة التحاكم إىل الطاغوت، 

ة لشرع هللا، ومنها تزيني الكفر ي املضاهنيناومنها سن التشريعات والقو 
والشرك وحتسينه يف أعني الناس، ومنها ـ على الراجح ـ العمل بالسحر، 

 ومنها ترك الصالة مسألتنا هذه .. 
أكرب لذاهتا، وإن جاءت جمردة عن  هذه األعمال كلها كفرف 

االعتقاد أو االستحالل، وصاحبها يكفر وخيرج من امللة على أي وجه 
اإلكراه، ولوال خشية اإلطالة واخلروج عن املوضوع لذكرنا  رسها سوىما
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األدلة الشرعية ـ بشيء من التفصيل ـ الدالة على كفر هذه األعمال 
 .  [69]جاً عن امللةلذاهتا، وكفر أصحاهبا كفرًا أكرب خمر 

ـ الواردة يف الكتاب ـومنها الكفر  ـية ـعكام الشر حن األ: إلثاً ثا 
والسنة ال جيوز صرفها عن مدلوهلا الشرعي الظاهر إىل مدلول آخر إال 
بدليل أو قرينة شرعية تفيد هذا الصرف والتأويل، هبذا الضابط نعرف 

ــ  ــاألحكام الشرعية ومراد الشارع منها، ومن دونه  ودون االلتزام به 
ـ َتر منه تأويالت  واألهواء ليتضيع األحكام، ونفتح بذلك بابًا للتأو 

دقة وأهل البدع ـ ال ميكن إغالقه .. وتتعطل به أحكام وأهواء الزنا
  الشريعة!
ال ابن حزم رمحه هللا: ال نسمي يف الشريعة امسًا إال بأن ق 

هللا بالنص أن نسميه ألننا ال  يأمرنا هللا تعاىل أن نسميه، أو يبيح لنا
إال بوحي وارد من عنده علينا، ومع هذا فإن  منا ندري مراد هللا 

ِإْن ِهَي  : قول منكرًا ملن مسى يف الشريعة شيئًا بغري إذنه ي هللا 
ن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َأمْسَاء مَسَّْيُتُموَها أَنُتْم َوآبَاوُُكم مَّا أَنَزَل اّللَُّ هِبَا ِمن ُسْلطَاٍن إِ 

 . 33:النجماءُهم مِهن رَّهبِهُِم اهْلَُدى ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد جَ 
َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء ُكلََّها مثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقاَل  :قال تعاىلو 

قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ  .نَي ـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدقِ أَنِبُئوين بَِأمْسَاء هَ 
  . 33-34البقرة:َك أَنَت اْلَعِليُم احْلَِكيُم َما َعلَّْمتَـَنا ِإنَّ 
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 ظر إن شئت كتابنا" أعمال خترج صاحبها من امللة ". ان  
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صح أنه ال تسمية مباحة مللك وال إلنس دون هللا تعاىل، ف 
لكذب وخالف القرآن، ا ومن خالف هذا فقد افرتى على هللا 

 ُنسقط اإلميان والؤمناً، م اه هللا مسإال من  حن ال نسمي مؤمناً فن
نه، ووجدنا بعض األعمال اليت ع بعد وجوبه إال عمن أسقطه هللا 

سم اإلميان عن تاركها، فلم جيز ا ميانًا مل ُيسقط هللا إ مساها هللا 
   [.70]لنا أن نسقطه عنه لذلك 

ذا أقول: إذا أطلق الشارع على فعل معني حكم الكفر ل 
مل هذا الكفر على ظاهره ومدلوالته الشرعية؛ وهو فاألصل أن َي

خللود يف نار جهنم، وال ايوجب لصاحبه ي الكفر املناقض لإلميان الذ
جيوز صرف هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله إىل كفر النعمة أو الكفر 

الرديف للمعصية أو الذنب الذي أو الكفر دون كفر العملي األصغر 
نم إال بدليل شرعي آخر يفيد هذا ال يستوجب اخللود يف نار جه

ى لع ويف حال انعدام الدليل الصارف يتعني الوقوف الصرف والتأويـل،
  له ومعناه األول، وال بد. و احلكم مبدل

ا انعدم الدليل الشرعي الذي يلزمنا بصرف الكفر عن ومل
تارك الصالة إىل الكفر األصغر، أو الكفر دون كفر، تعني علينا القول 

صالة كفرًا بكفر تارك ال ــودالالهتا عند ظاهر النصوص الشرعية  نزوالً  ــ
 .  أكرب خمرجاً عن امللة
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، ما يف حجتهم ة اليت يعتمدوهنادلن األ: مدليل السادسال 
" إن لإلسالم صوًى ومنارًا كمنار ال:ق رواه أبو هريرة عن النيب 

صالة، وإيتاء الطريق، منها أن تؤمن باهلل وال تشرك به شيئاً، وإقام ال
الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، واألمر باملعروف والنهي عن 

ك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على لتسلم على أه أناملنكر، و 
القوم إذا مررت هبم، فمن ترك من ذلك شيئاً، فقد ترك سهمًا من 

   [.71كهن كلهن فقد وىل اإلسالم ظهره "]اإلسالم ، ومن تر 
و كان ل، إذ كافراً س  لى أن تارك الصالة ليالوا: هذا دليل عق 

 كافرًا لفقد اإلسالم كله وليس سهماً منه وحسب ..! 
قول: ال يوجد يف احلديث دليل على عدم كفر تارك الصالة، أ 

 وال حَّت جمرد اإلشارة إىل ذلك، وإليك بيان ذلك:  
يع ما مج من ترك من ذلك شيئًا " ال يشمل" ف وله : قالً أو 

ـ ـمن أركان ومنارات وشرائع، بداللة نصوص أخرى عديدة  كرهذ تقدم 
تفيد أن من ترك اإلميان باهلل تعاىل  ـال جيوز أن نعمي الطرف عنها ـ

يكون قد وقع يف الكفر البواح ووىل اإلسالم ظهره، وليس فقط يكون 
 . اإلسالم، وكذلك لو وقع يف الشرك قد ترك سهماً من

ـ ـتقدم ذكر بعضها  ـة ـيددنصوص أخرى ع لتكذلك ملا دو  
ـ كاإلميان ـتفيد كفر تارك الصالة، علمنا بالضرورة أن الصالة مستثناة 
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من ترك من ذلك شيئًا فقد ترك سهمًا من " فمن قوله  ـباهلل ـ
احلديث، ن اإلسالم "، وبالتاَل فقد بطل تعلق املخالفني هبذه العبارة م

 وهللا تعاىل أعلم. 
ضرورة من ديننا أن ترك اإلميان باهلل تعاىل  ا علمنا بال: ملنياً ثا 

كفر أكرب مبفرده ولذاته، وكذلك الوقوع يف الشرك، أدركنا وعلمنا أن 
 يةمن تركهن كلهن فقد وىل اإلسالم ظهره " هي بق" و املراد من قوله 

وهذا  ــاملذكورة يف احلديث  ـغري التوحيد واإلميان ـ ـنارات ـالشرائع وامل
كفر تارك الصالة، أو من ينتفي عنه جنس العمل   بذاته دليل على

جبميع األركان والشرائع العملية املذكورة يف احلديث، وهو خبالف ما 
 .اد تقريره مشايخ اإلرجاء والتجهمأر 

وقد تقدم  ــية الصحيحة رعد دلت النصوص الش: قلثاً ثا 
ومل أن من ترك الصالة فقد فقَد دينه كله، وجعله وراء ظهره،  ـذكرها ـ

يبق عنده من اإلسالم شيء، وهذا نفس احلكم الوارد يف هذا  
احلديث، فيمن يرتك جنس العمل باألركان والشرائع العملية الواردة يف 

جنس العمل  كر ااحلديث، وهو دليل آخر على كفر تارك الصالة، أو ت
 .  ألركان والفرائضاب

يف  دل أن احلديث ليس فيه أدىن َتسك ينتصرون به ملذهبهمف 
الذي تتم بفضله الطيبات املسألة، بل هو شاهد لنا عليهم، واحلمد هلل 

 . الصاحلات
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مبناقشة استدالهلم هبذا احلديث نكون قد انتهينا من مناقشة و  
م القارئ أن القوم ليسوا على شيء، علأدلة املخالفني يف املسألة، وقد 

سنده ي وأن قوهلم بعدم كفر تارك الصالة هو قول ضعيف مرجوح، ال
  دليل صريح من الكتاب والسنة.

عثيمني: وقد تأملت األدلة اليت استدل هبا الال الشيخ ابن ق 
 من يقول أنه ال يكفر، فوجدهتا ال خترج عن أحوال أربع: 

 .صالً أ ا أهنا ال دليل فيهاإم -4
 . أهنا قيدت بوصف ميتنع معه ترك الصالة وأ -3
 . ترك هذه الصالةال يعذر فيها من و أهنا قيدت حبأ -3
 .   أهنا عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصالة أو -1
ال: ليس يف النصوص أن تارك الصالة مؤمن، أو أنه يدخل وق

الذي  تأويل الكفر ىلاجلنة، أو ينجو من النار وحنو ذلك، مما َيوجنا إ
 [.72كفر نعمة أو كفر دون كفر]  حكم به على تارك الصالة بأنه

الة هو على كل من قال بعدم كفر تارك الص  : هلـألـةمســ 
 ؟ قول املرجئة ومعتقدهم

 وارمي املخالفني بأهنم وافقلن نتسرع اإلجابة الجلواب: ا 
املرجئة يف بعض قوهلم، كما فعل الشيخ ناصر األلباين عندما رمى 
املخالفني له يف املسألة بأهنم التقوا مع اخلوارج يف بعض قوهلم، حيث 
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ة اإلميـان، وأن تاركها خملد قائل بأن الصالة شرط لصح قال:" فلو قال
زمه من . فل[73]" وارج يف بعـض قوهلـم هذااخل د التقى معفق؛ يف النار

أن يرمي الصحابة وأكثر السلف بأهنم  إطالقه اجلائر املتسرع هذا
 !ض قوهلم ..!بعالتقوا مـع  اخلوارج يف 

من أهل العلم  ـكن نفصل فنقول: من مل يكفر تارك الصالة ـول
ألن النصوص الشرعية ال تصح عنده كدليل على كفر تارك الصالة،  ــ

فمثل هذا ال جيوز أن يُرمى باإلرجاء لسالمة أصوله واعتقاده، فهو 
 . أمسك عن التكفري ألن النصوص ال تفيد عنده التكفري

تارك الصالة ألن الصالة  ن القول بكفرع نما من أمسكيب
ال ــ على وجه الفعل أو الرتك ــ ه أيًا كان نوعها عمل، واألعمال عند

جيوز أن تكون سببًا للكفر إال إذا اقرتن هبا االستحالل القليب، فمثل 
                                                           

73
. قلت: من لوازم قول الشيخ رمي 13لشيخ ناصر،صلارك الصالة، ت محك 

ة وأكثر السلف بشبهة اخلوارج وأهنم التقوا معهم يف بعض أقواهلم، وهذا قول الصحاب
 رضوان هللا تعاىل عنهم ..!! والتابعني هلم بإحسان، عظيم وظلم كبري للصحابة 

عليه  ـ من ينكرـ ممن يرفعون شعار السلفية! ع ذلك مل جند من مقلدي الشيخ ــوم     
، فالتقليد والتعصب قد أعمى أبصارهم عن كل صاحلحبق السلف ال إطالقاته اجلائرة هذه

نقيصة أوخطأ يصدر عن الشيخ ولـو كان طعنًا بالصحابة والتابعني، بينما عندما أشرنا يف 
بعض كتبنا أن الشيخ على قول جهم يف اإلميان، وأقمنا األدلة والرباهني  على ذلك، 

 ماء مسمومة.. ! ونصحهم: بأن حلوم العل ، وكثر وعظهمانيثارت ثائرهتم عل
ــ عند القوم ــ  حابة والتابعني هلم بإحسانم حلوم العلماء مسمومة، بينما حلوم الصنع     

 ت، يطيب هنشهـا واخلوض فيها ..!مرشوش عليها البهارات واملقبال
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ول املرجئة لفساد أصوله هذا ال مناص من رميه باإلرجاء، وأنه على ق
 .واعتقاده .. وليس فقط لكونه مل يكفر تارك الصالة

ومبا يدخل ، ة تارك الصالةف تتم توب: كيـألـة ثانيـةمســ 
  ؟اإلسالم

، ال بد له من األسباب ن خرج من اإلسالم لسبب: مواباجل 
ويتوب منه،  ـالذي كان سببًا يف كفره وردته ـ ـالسبب ـ من أن يقلع عن

دينه ويعود إىل اإلسالم  إضافة إىل النطق بالشهادتني لكي  يعود إليه
 . من جديد
سول للعرب ر  قوله أن حممداً  مثاًل من كفر وارتد من جهةف 

وليس للعاملني، فهذا ال تنفعه شهادة التوحيد ما دام مصرًا على قوله 
املتقدم والذي كان سببًا يف كفره وردته، فهو مل يكفر من جهة امتناعه 
عن التلفظ بالشهادتني، وإمنا كان بسبب قوله اجلائر املتقدم ذكره، 

لذا يف الكتاب والسنة ..  والذي يفيد رد وتكذيب عشرات النصوص
إضافة إىل  ـمن جديد جيب عليه ـ مويدخل اإلسالب إذا أراد أن يتو 

أن ويشهد ـ أن يعلن براءته من قوله ويثبت ـتلفظه بشهادة التوحيد 
 .هللا للعاملنيسول ر  حممداً 

شمريي يف كتابه إكفار ل الشيخ حممد أنور شاه الكاق
نه ال أخلمر مثاًل، ا ر ضروري كحرمةكان كفره بإنكار أم  نمامللحدين: 

بد من تربئه مما كان يعتقده، ألنه كان يقر بالشهادتني معه، فال بد من 
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تربئه منه، كما صرح به الشافعية، وهو ظاهر " رد احملتار " من 
االرتداد، ويف جامع الفصولني، مث لو أتى بكلمة الشهادة على وجه 

   هــ. -ا كفره اهب إذ ال يرتفع العادة مل ينفعه ما مل يرجع عما قال،
عليه فإن عودة تارك الصالة إىل اإلسالم تتم بالتلفظ و  

بالشهادتني، وبإقامة الصالة واإلقالع عن تركها، فهو يعود إىل اإلسالم 
سالم .. خرج من جهة من نفس النافذة اليت خرج منها من دائرة اإل

 . ترك الصالة، فيعود من جهة فعلها، وال بد
هذه املناظرة املنسوبة إىل اإلمامني الكبريين الشافعي  ماأ 

يكفر  الشافعي قال لإلمام أمحد: أتقول إنه ، وفيها أنهللاوأمحد رمحهما 
؟ قال: ُيسلم . قال: إذا كان كافرًا فبمَ أي تارك الصالة ؟ قال: نعم

مستدمي . قال الشافعي: فالرجل ال إله إال هللا حممد رسول هللا يقول
. قال: صالة الكافر ال قول مل يرتكه. قال: يسلم بأن يصليهلذا ال

  م هبا، فسكت اإلمام أمحد!كم له باإلسالَي تصح، وال
قصة ال تصح نسبتها إىل اإلمامني اجلليلني ال من أقول: هذه ال

حيث السند، وال من حيث املنت واملعىن، وهي تسيء إليهما كثرياً، 
من أئمة العلم ا كإمامني وجه الالئق هبموتظهرمها على غري ال

ولوال اشتهار وبالتاَل ال يصح االستدالل هبا على شيء .. واالجتهاد، 
 . نيناها بالذكر والنقاشعل العلم ملا أهالقصة يف بعض كتب 

* * * * * 
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 . عاملة املسلمني لتارك الصالةمخامساً: 
األمة  عد أن بينا باألدلة من الكتاب والسنة، وأقوال علماءب 

ال بد للمسلمني أن يعرفوا خطورة هذا  ارك الصالة كافر مرتد ..أن ت
 احلكم وتبعاته على صاحبه وعلى من حوله ممن يتعاملون معه، ليدركوا

اجبهم حنو تارك الصالة، وما ينبغي عليهم القيام به، وكيف تكون و 
 . به، وكيف يتعاملون معه، وغري ذلكعالقتهم 
 ة جنملها يف النقاط التالية: اإلجابة على هذه املسألة اهلامو  
الة كافر مرتد، يستتاب، فإن كابر وعاند وأصر تارك الص -4 

ن " م:لقوله  على تركها، وآثر القتل على قيامها وأدائها، يُقتل ردة،
سواء كان املرتد عن دينه ذكرًا أم أنثى،  .البخاري " هدينه فاقتلو  دلب

ها اب وأقام الصالة فبوالسنة يف تارك الصالة أنه يستتاب، فإن ت
 . ونعمت ، وإال قتل كفراً وردةً 

، فإن  عليها سلمة، فال يُعقد له قرانَيرم نكاحه من م -3 
يُقر على  أنكان متزوجًا ُفسخ العقد وُفرق بينهما؛ ألن الكافر ال جيوز 

نَّ اَل ُهنَّ ِحلٌّ هلَُّْم َواَل ُهْم َيَِلُّوَن هلَُ  :الزواج من مسلمة، كما قال تعاىل
:41املمتحنة. 

منه تعلم تفريط كثري من املسلمني يف هذا اجلانب، حيث ال و  
ساء، من أناس ال نأيديهم من الت يبالون أن يزوجوا بناهتم وَمن حت

يصلون، وال يعرفون الطهارة وال الوضوء، يلقون هبن إىل أحضان 
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من املشركني األجناس من دون أن يعبأوا لتصرفهم هذا وما يرتتب عليه 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا  :تبعات ونتائج ال حتمد عواقبها، وهللا تعاىل يقول

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَس    .38لتوبة:ا منا املشركون جنس إ . 38التوبة:ِإمنَّ
املهم عندهم اجلاه واملال والسمعة، ولو كان ذلك على ف 

مغاير للتوجيهات حساب الدين والذرية اليت قد يقدرها هللا، وهذا 
" إذا رضون دينه وخلقه، كما يف احلديث:النبوية اليت تأمر بتزويج من ت
فعلوا تكن فتنة يف األرض تفزوجوه، إال ه أتاكم من ترضون ُخُلَقه ودين

أي فساد أعرض وأكرب من الفساد الذي نراه و  [.74]وفساد عريض "
  يننا. لزمان .. وذلك كله بسبب االبتعاد عن تعاليم ديف هذا ا

قال:" ما ف عن سهل، قال: مر رجل غين على رسول هللا و  
إن خطب أن يُنكح، وإن شفع أن  ريٌّ " قالوا: حتقولون يف هذا؟

مر رجل من فقراء ُيشفع، وإن قال أن ُيسمع قال: مث سكت، ف
" قالـوا: حري إن خطب أن ال املسلمني، فقال:" ما تقولون يف هذا؟

ع، وإن قال أن ال ُيسمع، فقال رسول هللا يُنكح، وإن شفع أن ال يشف
 :فهل يعقل األرض من هذا " متفق عليه ءذا خري من مل" ه .

 . واألولياء ذلكاآلباء 
َيرم عليه دخول املساجد، وخباصة احلرم املكي، لقوله  -3 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَس  َفاَل يـَْقَربُ  :تعاىل وْا اْلَمْسِجَد يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ
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َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اّللهُ ِمن َفْضِلِه  احْلََراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهـَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعيـْ
َما َكاَن  :لقوله تعاىلو  .38:التوبةء ِإنَّ اّللهَ َعِليم  َحِكيم  ِإن َشا

أَنُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأْولَِئَك ِلْلُمْشرِِكنَي َأن يـَْعُمُروْا َمَساِجَد هللا َشاِهِديَن َعَلى 
َا  :ولقوله تعاىل. 47التوبة: َويف النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم  ِإمنَّ

يـَْعُمُر َمَساِجَد اّللِه َمْن آَمَن بِاّللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة 
 . 48التوبة:َيُكونُوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن فـََعَسى ُأْولَـِئَك َأن  َومَلْ خَيَْش ِإالَّ اّللهَ 

ـ ـمن هوان املسلمني يف هذا الزمان، أننا جند املساجد و  
وخباصة القدمية منها ـ مرتعًا للسواح الكفار ومن الذكور واإلناث، 

عراة، يأخذون فيها الصور التذكارية، متحدين بذلك مشاعر و منتعلني 
وا من أجل إدخال العملة مل ذلك كما زع.. ك املصلنيت وخصوصيا

   بالد، ال أشبعهم هللا وال أغناهم ...!األجنبية إىل ال
يفقد تارك الصالة واليته على أبنائه وبناته، فال جيوز له  -1 

 تزويج بناته وأبنائه، ألنه ال والية لكافٍر على مسلم، كما قال وىلأن يت
 .414النساء:َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيالً  اّللهُ ِلْلَكاِفرِينَ َوَلن جَيَْعَل  تعاىل: 

ال ابن عباس: ال نكاح إال بوَل مرشد، وأعظم الرشد ق 
ناه الكفر والردة عن اإلسالم سفه السفه وأدأدين اإلسالم، و  هوأعال
َراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نـَْفَسهُ  :تعاىلقال   َوَمن يـَْرَغُب َعن مِهلَِّة ِإبـْ
:[.75.]431البقرة 
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ني أهل اإلميان بألنه ال توارث  ه؛ثال يرث املسلم وال يوره  -5 
" ال يرث  احلديث الذي أخرجه مسلم:يف  وأهل الكفر، لقوله

 .، وال يرث الكافر املسلم "املسلم الكافر
 انتقال مرياثه ألبنائه من املسلمني تفصيل وخالف، فقد ويف 

ه إىل ولده من املسلمني، ومثله عن ابن نه دفع مرياثأ  نقل عن علي
   [، وهللا تعاىل أعلم. 76]مسعود 

تارك الصالة ال تؤكل ذبيحته، فذبائحه حرام؛ كما أن  -3 
ألن من شروط صحة الذبح أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابياً، قال 

رك شوس وسائر أهل الاخلازن يف تفسريه: أمجعوا على حترمي ذبائح اجمل
 .رب وعبدة األصنام ومن ال كتاب لهلعمن مشركي ا
ال اإلمام أمحد: ال أعلم أحدًا قال خبالفه إال أن يكون وق

 . [77]صاحب بدعة 
ـ ال يُغسل، وال يكفن، وال ـللصالة  وهو إن مات ــ تاركاً  -7 

واملغفرة، وال يقرب يف مقابر املسلمني،  دعى له بالرمحةيُ  ُيصلى عليه، وال
حَّت ال كما ُتوارى اجليف والكالب عندما َتوت و وإمنا يوارى يف حفرة  

ن : إلنيب ل تعم رائحتها الكريهة، وملا مات أبو طالب: قال علي
الضال قد مات، قال:" اذهب فواِر أباك "، مث أمره  يخعمك الش
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 رسالة حكم تارك الصالة، البن عثيمني . نع 
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اذهب فواِر [. وهكذا تارك الصالة .. نقول لولده " 78]باالغتسال 
  "! أباك

الذي عليه املسلمني يف هذا الزمان  منه تعلم التفريط الكبريو  
حيث َتدهم ال مييزون بني الكافر املرتد وغريه؛  ــ بفعل مسوم اإلرجاء ــ

يت بل جملرد أن امل ه،فال يوجد عندهم ميت ال َتوز الصالة علي
ينتسب ألبوين مسلمني أو امسه امسًا إسالميًا فهذا كاٍف عندهم ألن 

مني، وجيروا له بقية مراسم املسليصلوا عليه، وأن يقربوه يف مقابر 
الشرعية املعروفة، مهما كان يف حياته الدنيا كافرًا ومظهرًا الدفن 

، وال ةين، ال يعرف صالدلاالعداوة لإلسالم واملسلمني، شتَّامـًا للـرب و 
   من أركان هذا الدين وواجباته ..!صوماً وال شيئاً 

مصريه إىل رتك ــ ــ إن مات مصرًا على المث هو يف اآلخرة  -8 
العذاب الشديد، إىل جهنم وبئس املصري، خالدًا فيها أبداً، كما قال 

َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفر  فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت  :تعاىل
َيا َواآلِخَرِة َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب ا نـْ ا َخاِلُدوَن لنَّاِر ُهْم ِفيهَ َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

:347البقرة .  
تطبيق احلدود االستتابة و ن غياب ــ وخباصة يف زمما تقدم  -2 
ـ ال مينع من نصحه وتعليمه، وحتذيره من مغبة تركه للصالة ـالشرعية 

ت يف الدنيا واآلخرة، إن وجد أن يالوما ميكن أن جير عليه من و 
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د ترك الصالة، وعانالنصح ينفعه، أو يلقي له مسعاً، أما إن أصر على 
، كما جيب حتذير الناس منه وكابر، فإن هجره واعتزاله يكون هو األوىل

ومن صحبته، ومن معاملته والتقرب منه، وكذلك اعتزال جمالسته 
 . ب وينردعو تيومؤاكلته عساه يشعر بعظم اجلرم الذي هو عليه ف

يَل َعَلى ِلَساِن لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبيِن ِإْسَرائِ  :تعاىل لاق 
َكانُوْا اَل .  وْا يـَْعَتُدوَن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصوا وََّكانُ 

 . 72-78املائدة:ْئَس َما َكانُوْا يـَْفَعُلوَن يـَتَـَناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه لَبِ 
 بسنده عن ابن مسعود قال، ـيف تفسري اآلية ـ ـوى الطربي ـر  

ن بين إسرائيل ملا ظهر منهم املنكر، جعل الرجل " إ:قال رسول هللا 
يرى أخاه وجاره وصاحبه على املنكر، فينهاه، مث ال مينعه ذلك من أن 

بعض،  قلوب بعضهم على يكون أكيله وشريبه وندميه، فضرب هللا
ولعنوا على لسان داود وعيسى ابن مرمي، قال عبد هللا: وكان رسول هللا 

 ئاً، فاستوى جالساً، فغضب وقال: ال وهللا، حَّت تأخذوا على تكم
ويف رواية قال: " والذي نفسي  .يدي الظامل فتأطروه على احلق أطرًا "

ولتنهونَّ عن املنكر، ولتأخذنَّ على يَدي املسيء،  أمرنَّ باملعروفلتبيده 
ولتؤطرنه على احلق أطراً، أو ليضربنَّ هللا قلوب بعضكم على بعض، 

  [.79]يلعننكم كما لعنهم "ول
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رعية اليت حتض على األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشالنصوص او 
 هي أكثر من أن حتصريف هذا املبحث.

إن إقامة احلد عليه من مث و ستتابة تارك الصالة، : ابيـهتنــ  
موكول إىل إمام املسلمني، أو السلطان املسلم الذي أصر على الرتك، 
قوة اليت َتكنه من تنفيذ احلدود الشرعية من دون أن ميلك الشوكة وال

 أن يستشرف ال جيوز آلحاد املسلمني ه، وعليه نؤكد أنربتتحقق فتنة أك
فيه من افتئات على السلطان ملا  هذه املهمة الكبرية من تلقاء نفسه،

أو  يرتتب عليه من الفنت اليت ال ميكن احتواوها،املسلم ومهامه، وملا 
 تفاديها.  

هذا ما أردت ذكره من مسائل يف هذا املبحث املوجز ، عدوب  
راجيًا أن أكون قد وفقت الذي أمسيته " حكم تارك الصالة "، اهلام، 

مسائل  نريص على دينه ماحليف اإلجابة على ما يدور يف خلد القارئ 
  اوالت حول مسألة " حكم تارك الصالة ". وتس

 هذه الرسالة، وجيعل أن يبارك يفهللا تعاىل القبول، و أسأل 
الة سببًا هلداية الداشرين التاركني للصمفتاح خرٍي، مغالق شرٍه .. و  منها

 .  .. إنه تعاىل مسيع قريب جميب
، وعلى آله وصحبه نيب األميلى هللا على حممد الوص

 .وسلم
 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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