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بسم هللا الرحمن الرحيم
إن احلم َد هلل حنم ُده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذُ باهلل من شرور

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

هادي له.

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً
عبده ورسوله.
َّ ِ
اّللَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوالَ َتَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم
آمنُواْ اتَّـ ُقواْ ه
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
ُّم ْسلِ ُمو َن آل عمران.201 :
س وِ
ِ
اح َدةٍ
َّ ِ
َّاس اتَّـ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم همن نَّـ ْف ٍ َ
 يَا أَيُّـ َها الن ُ
و َخلَق ِم ْنـها َزوجها وب َّ ِ
ِ ِ
اّللَ الَّ ِذي
ساء َواتَّـ ُقواْ ه
َ َ َ ْ َ َ ََ
ث م ْنـ ُه َما ِر َجاالً َكثرياً َون َ
ِ
اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً النساء.2:
ام إِ َّن ه
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
تَ َ
َّ ِ
صلِ ْح
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَـ ْوالً َس ِديداً  .يُ ْ
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ْع َّ
از فَـ ْوزاً
اّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َ
َع ِظيماً األحزاب.11-12:
أما بعدَّ :
هدي
فإن أصد َق احلديث ُ
وخري اهلدي ُ
كتاب هللاَ ،
حمدثة بدعة ،وُك َّل ٍ
كل ٍ
ٍ
بدعة ضاللة،
حممد  ،و َش َّر األموِر حمدثاهتا ،و َّ
ٍ
ضاللة يف النار.
كل
و َّ

وبعد ،فإن كثرياً من الناس ـ ممن يزعمون أهنم مسلمون ـ قد

تركوا الصالة ،واستهانوا هبا وبأمرها ،وشغلوا عنها بالدنيا وملذاهتا،
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وإغراءاهتا وأعماهلا ،فال يعرفون اجلمعة وال اجلماعات ،ومل يتوجهوا ـ يف
حياهتم ـ مرة حنو القبلة ساجدين أو راكعني هلل رب العلمني !..

ومما زاد الطينة بلة ،واخلرق اتساعاً ،واجلفاء جفاء وتفريطاً،
هو ما يشيعه دعاة التجهم واإلرجاء بني الناس من أقاويل وأراجيف

مفادها :أنه ال يضر مع التصديق واالعتقاد كفر مهما كان بواحاً ،وأن
املرء الذي يأيت باالعتقاد هو مؤمن ،وهو من أهل الشفاعة الذين
ٍ
بشيء من األعمال
تطاهلم وتنفعهم شفاعة الشافعني ،وإن مل يأت
الظاهرة ،أو كان ظاهره التمرد والعصيان واخلروج عن الطاعة هلل

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

فهو مادام ينتمي ألبوين مسلمني ـ ولو باالسم واهلوية ـ أو

ينطق بشهادة التوحيد ـ ولو باللسان فقط من دون أن يأيت بشيء من

متطلباهتا ولوازمها األخرى ـ هو مسلم مهما كان منه من عمل ،هكذا
أفهموه وعلموه مشايخ اإلرجاء والتجهم ،فأضلوا بذلك الناس،
وهونوا عليهم الكفر البواح ،وشأن الصالة ،فزادوهم رهقاً وتفريطاً
على تفريط !..
فدعانا ذلك ألن نتناول هذا املوضوع اهلام؛ موضوع الصالة
اء للذمة وحتذيراً لألمة من اهللكة واتباع الغاوين
وحكم تاركها ،إبر ً
ك َعن بَـيِهنَ ٍة َوََْي ََي َم ْن َح َّي َعن بَـيِهنَ ٍة األنفال.13:
ك َم ْن َهلَ َ
لِهيَـ ْهلِ َ
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وقد تناولنا يف هذا البحث النقاط التالية:
 -4أمهية الصالة.

 -3حكم تارك الصالة كلياً.
 -3حكم املصلي الذي ال َيافظ على الصلوات اخلمس ،والذي

يصلي ويقطع.

 -1مناقشة أدلة املخالفني يف املسألة.
 -5معاملة تارك الصالة  ...وغريها من املسائل ،سائلني هللا تعاىل
السداد ،والتوفيق ،والقبول.

*****
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أوالً :أمهية الصالة.

اعلم أن الصالة هلا شأن عظيم يف اإلسالم ،فهي عموده

الذي ال يقوم بناء صحيح من دونه ،والذي بزواله يزول الدين كله.

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

وذروةُ سنامه اجلهاد "[ .]1فكما أن البناء له عمود يزول بزواله
وينهار ،كذلك الدين فعموده الصالة يزول بزواهلا وينهار ..
وهي أول ما فُرض من العبادات بعد شهادة التوحيد،
افرتضها هللا تعاىل على نبيه  كفاحاً يوم أُسري به ،ليس بني هللا تعاىل

وبني نبيه  حجاب وال رسول  ..كما يف حديث اإلسراء املشهور":
ِ
ص َال ًة ِيف ُك ِهل يَـ ْوٍم َولَْيـلَ ٍة،
فَأ َْو َحى َّ
اّللُ إِ ََّ
ض َعلَ َّي َخَْس َ
َل َما أ َْو َحى فَـ َف َر َ
ني َ
ك َعلَى
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ض َربُّ َ
فَـنَـ َزل ُ
الَ :ما فَـ َر َ
وسى َ
ْت إِ َىل ُم َ
ك؟ قُـل ُ ِ
يف ..
ص َالةً .قَ َ
اسأَلْهُ التَّ ْخ ِف َ
ال ْارِج ْع إِ َىل َربِه َ
أ َُّمتِ َ
ك فَ ْ
ْت َخَْس َ
ني َ
الس َالم
قَ َ
وسى َعلَْي ِه َّ
ار َك َوتَـ َع َاىل َوبَـ ْ َ
ال :فَـلَ ْم أ ََز ْل أ َْرِج ُع بَـ ْ َ
ني ُم َ
ني َرِهّب تَـبَ َ
ات ُك َّل يـوٍم ولَيـلَ ٍة ،لِ ُك ِل ص َالةٍ
ال :يا ُحمَ َّم ُد إِنَّـ ُه َّن َخَْس صلَو ٍ
َْ َ ْ
ه َ
َح ََّّت قَ َ َ
ُ ََ
ص َالةً " متفق عليه.
َع ْشر ،فَ َذلِ َ
سو َن َ
ك َخَْ ُ
وألمهيتها أمر هللا تعاىل نبيه أن يقاتل الناس عليها ،كما يف
احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه  " :أُمرت أن أقاتل الناس

حَّت يشهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة،
 1رواه أمحد ،والرتمذي ،وابن ماجة ،مشكاة املصابيح.32:
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ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق
اإلسالم ".

وقد أمر النيب  املسلمني بأن خيرجوا على أئمتهم ووالة

أمورهم ـ على ما هلم من حق ـ إن هم تركوا الصالة أو تركوا األمر هبا،
كما يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه ،عن أم سلمة ،

قالت :قال رسول هللا  ":ستكون أمراء ،فتعرفون وتُنكرون ،فمن
عرف برئ ،ومن أنكر سلِم ،ولكن من رضي وتابع " ،قالوا  :أفال
نقاتلهم؟ قال ":ال ،ما صلوا " .مفهوم احلديث أهنم إذا تركوا الصالة،

قُوتلوا.

ويف الصحيح كذلك ،عن عوف بن مالك األشجعي ،عن

رسول هللا  قال ":خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وَيبونكم ،وتصلون
عليهم ويصلون عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم،
وتلعنوهنم ويلعنونكم " .قالوا :قلنا يا رسول هللا أفال ننابذهم عند

ذلك؟ قال ":ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ،ال ما أقاموا فيكم الصالة ".
وهي أهم رك ٍن يف اإلسالم بعد ركن التوحيد  ..لذا يتعني على
العلماء والدعاة أن يعطوها األولوية بعد التوحيد ،من حيث الدعوة

والبيان والتعليم ،كما يف احلديث املتفق عليه ،عن ابن عباس ،أن معاذاً
قال :بعثين رسول هللا  قال ":إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب،
فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،فإن هم أطاعوا
7

لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم َخس صلوات يف كل يوم وليلة
 " ..متفق عليه .

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

الصحيح أوالً كتاب اإلميان والعلم ،مث رتب بعده كتاب الصالة
ومتعلقاهتا ولوازمها ..
وهي ـ أي الصالة ـ آخر ما وصى به النيب  أمته ،وهو على
فراش املوت ":الصالة الصالة ،وما ملكت أميانكم ،حَّت جعل نيب هللا

 جيلجلها يف صدره ،وما يفيض هبا لسانه "[ .]2أي اليفيض لسانه
إال هبا!
وكان عمر بن اخلطاب  يكتب إىل عماله يف األمصار :إن

أهم أمركم عندي الصالة ،فمن حفظها وحافظ عليها حفـظ دينه ،ومن
ضيعها كان ملا سواها من عمله أشد إضاعة.

وهي أفضل األعمال وأحبها إىل هللا تعاىل إذا أقيمت يف

ميقاهتا من غري تأخري ،كما يف احلديث عن عبد هللا بن مسعود 
قال :سألت رسول هللا  ،قلت :يا رسول هللا أي العمل أفضل؟ قال:
" الصالة على ميقاهتا " ،قلت مث أي؟ قال" :بر الوالدين " ،قلت :مث

أي؟ قال ":اجلهاد يف سبيل هللا " البخاري  .ويف رواية عنه :قال:
أحب إىل هللا؟ قال ":الصالة على وقتها
سألت النيب  أي العمل ُّ
 2أخرجه أمحد وغريه ،قال الشيخ ناصر يف اإلرواء  :132/1إسناده صحيح.
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"مث ذكر تتمة احلديث ،وهو متفق عليه.
وقال  ":واعلموا أن خري أعمالكم الصالةُ ،ولن َيافظ
على الوضوء إال مؤمن "[ .]3ويف رواية قال  ":واعلموا أن أفضل

أعمالكم الصالة "[.]4

وهي أول ما َياسب عليه العبد يوم القيامة ،فإن قُبلت قُبل
سائر عمله ،وإن ردَّت ُرد عليه سائر عمله ،وخاب وخسر ..

قال رسول هللا  ":أول ما َياسب به العبد يوم القيامة

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

"[ .]5وقال  ":أول ما َياسب به العبد يوم القيامة الصالة ،ينظر

يف صالته فإن صل َحت فقد أفلح ،وإن فسدت خاب وخسر "[.]6
وقال  ":فمن أداها حبقها ـ أي الصالة ـ قُبلت منه ،وقُبل منه سائر
عمله ،ومن ُردت عليه صالتهُ ،رد عليه سائر عمله "[.]7

واحلديث فيه أن الصالة شرط لقبول األعمال ،وأن حبوطها

مؤداه إىل حبوط مجيع األعمال ،وال َيبط مجيع األعمال إال الشرك
 3رواه احلاكم ،وابن حبان.صحيح الرتغيب.375:

 4رواه الطرباين يف األوسط ،صحيح الرتغيب.373:
 5رواه الطرباين يف األوسط.صحيح الرتغيب.373:
 6يف األوسط أيضاً .صحيح الرتغيب.373:

 7رواه البزار ،قال احلافظ يف الرتغيب :إسناده حسن .صحيح الرتغيب.511:
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ط َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن
والعياذ باهلل ،كما قال تعاىلَ :ولَ ْو أَ ْش َرُكواْ َحلَبِ َ
األنعام.88:

ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":من ترك الصالة

فقد حبط عمله" البخاري .

وهي آخر ما يفقد من الدين ،فبفقدها يفقد املرء كل دينه،

ومل يعد عنده شيء من الدين.
قال رسول هللا  ":أول ما تفقدون من دينكم األمانة،

لتنقضن عرى اإلسالم عرو ًة عروة،
وآخره الصالة " .ويف رواية":
َّ
فأوهلن نقضاً احلكم،
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها،
َّ

وآخرهن الصالة "[.]8
َّ

العباد باملال ،وقد خاب وخسر من ُشغل
ومن أجلها يرزق هللا َ
بالدنيا ومجع املال عن الصالة  ..قال رسول هللا  ":إن هللا قال :إنَّا

أنزلنا املال إلقام الصالة ،وإيتاء الزكاة "[.]9
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رواه أمحد ،وابن حبان ،واحلاكم ،صحيح اجلامع .5175:واملراد باحلكم هنا نظام

احلكم وليس احلكم مبا أنزل هللا ،واحلديث يفيد أن الذين غريوا نظام احلكم من خاليف

شوري إىل نظام حكم ملكي وراثي كاألمويني ومن جاء بعدهم ،ليسوا بكفار لعدم انتفاء
عرى الدين األخرى عنهم  ..وفيه أن ِمن احلكم بغري ما أنزل هللا ما يكون ـ بشروطه ـ
كفراً دون كفر.

 9رواه أمحد ،والطرباين ،صحيح اجلامع.4784:
01

واملال هنا عام وشامل لكل ما ينتفع به من النعم واألرزاق،
واليت ينتفع هبا ابن آدم ..

ومن حسناهتا أهنا تُسقط الذنوب ،وتطهر النفس من درن
اآلثام ،وتطفئ نار املعاصي والذنوب ..
الصالَ َة َوآتَـ ْيتُ ُم َّ
آمنتُم بُِر ُسلِي
قال تعاىل :لَئِ ْن أَقَ ْمتُ ُم َّ
الزَكا َة َو َ
سناً َّألُ َك هِف َر َّن َعن ُك ْم َسيِهئَاتِ ُك ْم
وه ْم َوأَقـ َْر ْ
ضتُ ُم ه
َو َع َّز ْرَتُُ ُ
اّللَ قَـ ْرضاً َح َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ار املائدة.43:
َوألُ ْدخلَنَّ ُك ْم َجنَّات ََتْ ِري من َحتْت َها األَنْـ َه ُ
ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":إن الصلوات
اخلمس يُذهنب بالذنوب كما يُذهب املاء الدرن "[ .]10وقال  ":إن
العبد إذا قام يُصلي أُيت بذنوبه كلها فوضعت إىل رأسه وعاتقيه ،فكلما
ركع أو سجد تساقطت عنه "[ .]11إهنا صورة ـ من صور الرمحة

واملغفرة ـ ما أمجلها وأروعها لو تصورها العبد وهو قائم يصلي بني يدي

هللا تعاىل.

وقوله" بذنوبه كلها " ،يفيد أن الصالة تك هِف ُر مجع الذنوب

مبايف ذلك الكبائر إن شاء هللا[.]12
 10رواه أمحد ،صحيح اجلامع.4338:

 11رواه الطرباين ،صحيح اجلامع.4374:
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باستثناء الذنوب املتعلقة حبقوق العباد ،فال بد من القصاص واسرتداد احلقوق

ألصحاهبا  ..هذا ما يستلزمه مبدأ األخذ مبجموع النصوص ذات العالقة باملسألة.
00

وعن عبد هللا بن مسعود  قال :قال رسول هللا ":
حترتقون حترتقون ـ أي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم ـ فإذا صليتم الصبح
غسلَتها ،مث حترتقون حترتقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ،مث حترتقون
َ
حترتقون فإذا صليتم العصر غسلتها ،مث حترتقون حترتقون فإذا صليتم
املغرب غسلتها ،مث حترتقون حترتقـون فـإذا صليتم العشاء غسلتها ،مث

تنامون فال يُكتب عليكم ـ أي شيء من الذنوب ـ حَّت تستيقظوا
"[.]13

وقال  ":إن هلل ملكاً ينادي عند كل صالة :يابين آدم
قوموا إىل نريانكم اليت أوقدَتوها فأطفئوها "[ .]14أي قوموا إىل
نريانكم اليت أوقدَتوها بذنوبكم ومعاصيكم ،فأطفئوها بالوضوء

والصالة.

ويف الصحيحني ،قال  ":أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم
يغتسل فيه كل ٍ
يوم َخس مرات ،هل يبقى من درنه شيء " قالوا :ال
يبقى من درنه شيء .قال ":فكذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللا
هبن اخلطايا ".
َّ

قال ابن العرّب :وجه التمثيل أن املرء كما يتدنس باألقذار

احملسوسة يف بدنه وثوبه ،ويطهره املاء الكثري ،فكذلك الصلوات تطهر
 13رواه الطرباين ،صحيح الرتغيب.351:
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العبد من أقذار الذنوب حَّت ال تُبقي له ذنباً إال أسقطته وكفرته ا -هـ.

وقال  ":ما من مسلم يتوضأ فيُسبغ الوضوء ،مث يقوم يف
صالته ،فيعلم مايقول ،إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه "[.]15وهذا من

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

حبقها من غري انتقاص لشيء من شروطها وواجباهتا ونوافلها ـ تكفر

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

رجل إىل النيب  ،فقال :يا رسول هللا ،إين عاجلت امرأة يف أقصى
يف
املدينة ،وإين أصبت منها ما دون أن أمسها ،فأنا هذا فاقض َّ
ماشئت .فقال عمر :لقد سرتك هللا لو سرتت نفسك ،قال فلم يرد
 رجالً دعاه ،وتال
َوُزلَفاً ِهم َن اللَّْي ِل إِ َّن

النيب  شيئاً ،فقام الرجل فانطلق ،فأتبعه النيب
َّها ِر
عليه هذه اآليةَ :وأَقِ ِم َّ
الصالَةَ طََرَِيف النـ َ
ات ي ْذ ِه ْنب َّ ِ ِ ِ
ك ِذ ْكرى لِ َّ ِ
ين هود .441:فقال
سنَ ِ ُ َ
لذاك ِر َ
السـيهئَات َذل َ َ
ا ْحلَ َ
رجل من القوم :يا نيب هللا هذا له خاصة؟ قال ":بل للناس كافة"[.]16
ويف رواية ،قال له  ":هل حضرت الصالة معنا ؟" قال ":نعم ،قال:
 15رواه احلاكم وغريه ،صحيح الرتغيب.517:

 16قال النووي يف الشرح :81/47معىن عاجلها أي تناوهلا واستمتع هبا ،واملراد باملس
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انتهى.
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" قد غُفر لك " .ويف رواية عند مسلم ،قال له  ":أرأيت حني
خرجت من بيتك ،أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ؟" قال :بلى يا
رسول هللا ،قال ":مث شهدت الصالة معنا؟" فقال نعم يا رسول هللا،
فقال له رسول هللا  ": فإن هللا قد غفر لك ذنبك ".

واحلديث فيه ذكرى وموعظة ملن يرتك الصالة حبجة أنه يتابع

املنكرات ،ويقع يف الفجـور واملعاصي فيسول له الشيطان الرجيم أنه ال
ميكن أن جيمع بني فعل املنكرات وإقام الصالة ،وأن القيام بأحدمها

من شروطه ولوازمه االنتهاء عن اآلخر ،فيضطر لذلك إىل ترك الصالة،
فتجتمع عليه ظلمـة املنكرات وظلمة ترك الصالة ،ظلمات بعضها
فوق بعض ،إىل أن يصعب عليه اخلالص منها ،فتقتله ويبوء باهلالك

واخلسران يف الدنيا واآلخرة.

وكذلك فإن الصالة ترفع عن صاحبها السيف ،وتتشفع له

عند حدوث الزالت ومورد الشبهات ،كما يف احلديث الذي يرويه
مسلم ،عن أّب سعيد اخلدري  قال :قام رجل غائر العينني مشرف
الوجنتني ،ناشز اجلبهة ،كث اللحية ،حملوق الرأس ،مشمر اإلزار،

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

رسول هللا أال أضرب عنقه؟ فقال ":ال؛ لعله أن يكون يصلي " قال
مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه ،فقال رسول هللا
خالد :وكم من ٍه
04

 ":إين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم " .فانظر
كيف أن الصالة تشفعت لذلك اخلارجي ،وأقالت عثرته يف موضع

خطري تتطاير فيه الرووس عن أجسامها!

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

أذاناً أمسك ،وإن مل يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح.البخاري .ألن
األذان عالمة على أن القوم من أهل الصالة وامللة ..
وقال  ":إين هنُيت عن قتل املصلني "[ .]17أي بالشبهات

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

اجلور ما داموا يقيموا الصالة ،كما يف صحيح مسلم ":ال ،ما أقاموا
فيكم الصالة ،ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة "  ،ويف رواية :قالوا يا رسول

هللا أفال نقاتلهم ؟ قال ":ال؛ ما صلوا " .

ويف رواية عند البخاري ومسلم ":إال أن تروا كفراً بواحاً
عندكم من هللا فيه برهان " ،فسوى  بني الكفر البواح ،وترك الصالة

داع للخروج على احلاكم  ..فتأمل.
كمربر و ٍ

والصالة قرينة دالة على إسالم املرءَ ،تنع من تكفريه ،أو

17
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إساءة الظن فيه ،كما يف صحيح البخاري ":من صلى صالتنا واستقبل
قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم له ذمة هللا وذمة رسوله ".

هذه بعض مزايا الصالة اليت تُظهر أمهيتها يف اإلسالم ،أردنا
اإلشارة إليها كتمهيد ضروري للدخول يف موضوع الرسالة ،وهللا تعاىل

املستعان.

*****

06

ثانياً :حكم تارك الصالة كلياً.

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

كافر بيقني كفراً أكرب ،وذلك كله مع اإلقرار بوجوهبا ،هذا ما نصت
عليه أدلة الكتاب والسنة ،وأقوال السلف من الصحابة والتابعني
وغريهم من أئمة اهلدى والدين ،وإليك بيان ذلك:
الصالَ َة
أما أدلة الكتاب ،فقد قال تعاىل :فَِإن تَابُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
ِ
صل اآلي ِ
ِ
َوآتَـ ُواْ َّ
ات لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف ال هدي ِن َونُـ َف ه ُ َ
التوبة.44:

مفهوم املخالفة يقتضي أهنم إذا مل يتوبوا من الشرك ،ويقيموا

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

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

القيامة َُيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جبهته وجنبه وظهره ،حَّت

يقضي هللا تعاىل بني عباده يف يوم كان مقداره َخسني ألف سنة مما
تعدون ،مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار ".

قلت :فكونه يرتك تارك الزكاة للمشيئة إما إىل اجلنة وإما إىل

النار ،فهذا من شأن من ميوت على التوحيد وليس على الكفر؛ ألن
الكافر ليس له يوم القيامة إال اخللود يف النار ،كما قال تعاىل :إِ َّن ه
اّللَ
07

شاء ومن ي ْش ِر ْك بِ هِ
الَ يـ ْغ ِفر أَن ي ْشر َك بِ ِه ويـ ْغ ِفر ما ُدو َن َذلِ َ ِ
اّلل
ك ل َمن يَ َ ُ َ َ ُ
ََ ُ َ
َ ُ ُ َ
فَـ َق ِد افْـتَـ َرى إِ ْْثاً َع ِظيماً النساء .18:وقال تعاىلَ :وَمن يَـ ْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم
ِ
اآلخرةِ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم ِيف ُّ
ك َحبِطَ ْ
َعن ِدينِ ِه فَـيَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِر فَأ ُْولَـئِ َ
الدنْـيَا َو َ
ِ
يها َخالِ ُدو َن البقرة.347:
َوأ ُْولَـئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ومن صوارف الكفر عن تارك الزكاة ،قول عبد هللا بن شقيق
العقيلي  عن الصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم :كان أصحاب
حممد ،ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة .فدل أهنم

كانوا ال يرون ترك الزكاة ـ وهي عمل ـ كفراً ُخيرج من امللة ،وهذا يدل

على بطالن من زعم إمجاع الصحابة على كفر تارك الزكاة!

قال ابن عباس كما يف التمهيد البن عبد الرب َ :331/1تده كثري املال
وال يزكي ،فال يقال لذلك:كافر ،وال َيل دمه.انتهى.

والشاهد مما تقدم أنه ملا وجدت القرينة الشرعية اليت تصرف

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

ومن األدلة كذلك على كفر تارك الصالة ،قوله تعاىل :يَـ ْوَم
ود فَ َال يستَ ِطيعو َن َ .خ ِ
السج ِ
ٍ
اش َعةً
ش ُ
يُ ْك َ
َْ ُ
ف َعن َساق َويُ ْد َع ْو َن إِ َىل ُّ ُ
السج ِ
ِ
ود َو ُه ْم َسالِ ُمو َن
أَبْ َ
ارُه ْم تَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّة َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ َىل ُّ ُ
صُ
القلم .13-13:وهذا وعيد حبق الكافرين واملنافقني الذين كانوا
يدعون يف احلياة الدنيا إىل السجود هلل تعاىل والصالة فيأبون ويعرضون،
08

فيُعاقبون يوم القيامة من جنس عملهم وذنوهبم  ..وكل من كان يف
احلياة الدنيا تاركاً للصالة فهو معين هبذا الوعيد الوارد يف هذه اآلية،
وصفة الكفر والنفاق تطاله وتشمله.
قال ابن كثري يف التفسري  :135/1وملا ُدعوا إىل السجود يف

الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسالمتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرهتم
عليه يف اآلخرة إذا َتلى الرب  فيسجد له املؤمنـون ،وال يستطيع
أحد من الكافرين واملنافقني أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً
خر لقفاه عكس السجود كما
واحداً ،كلما أراد أحدهم أن يسجد َّ

كانوا يف الدنيا خبالف ما عليه املؤمنون ا -هــ.

السج ِ
ود
وقال البغوي يف التفسري :قوله َ : ويُ ْد َع ْو َن إِ َىل ُّ ُ
فَ َال يَ ْستَ ِطي ُعو َن  ،يعين الكفار واملنافقون ،تصري أصالهبم كصياصي
البقر فال يستطيعون السجود ا -هــ.
ويف احلديث الذي يرويه مسلم وغريه ":أن هللا تعاىل يُلقي يف

نار جهنم مجيع الكفار من عبدة األصنام وكفار أهل الكتاب وغريهم،
يبق إال من كان يعبد هللا من بَر وفاجر أتاهم رب العاملني يف
حَّت إذا مل َ
أدىن صورة من اليت رأوه فيها ،قال :فماذا تنتظرون ،لتتبع كل أمة ما

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

شيئاً مرتني أو ثالثاً ،حَّت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ،فيقول :هل
09

بينكم وبينه آية تعرفونه هبا ،فيقولون :نعم ،فيكشف عن ٍ
ساق فال
يبقى من كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال أذن هللا له بالسجود ،وال
يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إال جعل هللا ظهره طبقة واحدة ،كلما

خر على قفاه ".
أراد أن يسجد َّ

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

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

مل يبق من العباد ملعاينة ذلك املشهد العظيم إال من كان يسجد هلل
تعاىل طوعاً من تلقاء نفسه ،أو من يسجد نفاقاً ،ومل يشاركهما صنف
آخر من العباد ،كما أن تارك الصالة والسجود مل يُعد ممن يعبد هللا من
بَر أو فاجر ،فلزم أن يكون من الكافرين ،ومع الكافرين يف جهنم
وبئس املصري  ..فتأمل ذلك.
ويف السنة فقد صح عن النيب  أن تارك الصالة كافر
مشرك ،كما يف صحيح مسلم ،قال  ":بني الرجل وبني الشرك
والكفر ،ترك الصالة ".

"[.]18

وقال  ":ليس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة

 18رواه النسائي ،صحيح الرتغيب.533:
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وقال  ":بني الكفر واإلميان ترك الصالة "[.]19
وقال  ":العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها فقد

كفر "[.]20

وقال  ":بني العبد وبني الكفر واإلميان الصالة ،فإذا تركها

فقد أشرك "[.]21

وقال  ":من ترك الصالة فقد كفر "[.] 22
وقال  ":ال ترتك الصالة متعمداً ،فإنه من ترك الصالة
متعمداً فقد برئت منه ذمة هللا ورسوله "[ .] 23وال تربأ الذمة مطلقاً إال
من كافر مشرك.

وعن معاذ بن جبل  قال :أوصاين رسول هللا  بعشر

تعقن
وحرقت ،وال َّ
كلمات ،قال ":ال تشرك باهلل شيئاً وإن قُـتهلت ُ
كن صالة
والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك ،وال ترت َّ
مكتوبة متعمداً ،فإن من ترك صالة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة

هللا .]24[" ..

 19رواه الرتمذي ،صحيح الرتغيب.533:
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وعن عبادة بن الصامت  قال :أوصاين خليلي رسول هللا
 بسبع خصال ،فقال ":ال تشركوا باهلل شيئاً وإن قُ ِطهعتم أو ُح هِرقتم
صلبتم ،وال ترتكوا الصالة متعمدين ،فمن تركها متعمداً فقد خرج
أو ُ
من امللة .]25[" ..

وقال  ":آخر ما يُفقد من الدين الصالة ".

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

ومما يدل على كفر تارك الصالة كذلك ،أنه  أوجب على
األمة اخلروج على احلاكم التارك للصالة والذي ال يلزم رعيته هبا ،كما

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

يُرى منه الكفر البواح ،كما يف احلديث الذي يرويه البخاري ":إال أن
تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان " .فسوى  بينهما من
حيث وجوب اخلروج عليهما ،مما دل على أهنما يستويان كذلك يف
الكفر البواح.
25

قال احلافظ املنذري يف الرتغيب :رواه الطرباين ،وحممد بن نصر يف كتاب الصالة

بإسنادين ال بأس هبما.

22

ومن اآلثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ
يف كفر تارك الصالة ،قول عمر بن اخلطاب  ": ال حظ يف اإلسالم

ملن ترك الصالة " ،وهذا نفي يفيد اخلروج من مطلق الدين ،حيث
ليس لصاحبه أدىن ٍ
حظ يف اإلسالم.
"[.]26

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

صالة ملن ال وضوء له "[ .]27فكما أن الوضوء شرط لصحة الصالة،
وأن املرء ال ينتفع من صالة بغري وضوء ،كذلك الصالة فهي شرط
لصحة اإلميان ،يثبت اإلميان بثبوهتا وينتفي بانتفائها.
"[.]28

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

فهو كافر "[.] 29
وعن محاد بن زيد ،عن أيوب قال :ترك الصالة كفر ،ال
 26صحيح الرتغيب.573:
 27صحيح الرتغيب.571:
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قال املنذري يف الرتغيب :رواه ابن أّب شيبة يف كتاب اإلميان ،والبخاري يف تارخيه

موقوفاً.
 29قال املنذري يف الرتغيب :رواه ابن عبد الرب موقوفاً .
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ُخيتلف فيه.

وعن حممد بن نصر املروزي ،مسعت إسحاق يقول :صح عن

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

ا-ه ـ.

وعن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال :كان أصحاب حممد 

ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة [.]30

قلت  :والكفر الذي يرونه هنا هو الكفر األكرب املخرج من

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

قال ابن حزم :وقد جاء عن عمر ،وعبد الرمحن بن عوف،

ومعاذ بن جبل ،وأّب هريرة ،وغريهم من الصحابة رضي هللا عنهم أن

من ترك صالة فرض واحدة متعمداً حَّت خيرج وقتها فهو كافر مرتد،
وال نعلم هلؤالء من الصحابة خمالفاً ا -هـ.
وقال احلافظ املنذري يف الرتغيب :قد ذهب مجاعة من

الصحابة ومن بعدهم إىل تكفري من ترك الصالة متعمداً لرتكها ،حَّت
خيرج مجيع وقتها ،منهم عمر بن اخلطاب ،وعبد هللا بن مسعود ،وعبد

هللا بن عباس ،ومعاذ بن جبل ،وجابر بن عبد هللا ،وأبو الدرداء رضي
 30رواه الرتمذي وغريه ،صحيح الرتغيب.531:
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هللا عنهم .ومن غري الصحابة أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه،
وعبد هللا بن املبارك ،والنخعي ،واحلكم بن عتبة ،وأيوب السختياين،
وأبو داود الطيالسي ،وأبو بكر بن أّب شيبة ،وزهري بن حرب ،وغريهم

رمحهم هللا تعاىل ا -هــ.

وقال ابن تيمية يف الفتاوى  :318/38وأكثر السلف على

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

وقال رمحه هللا  :12/33فأما من كان مصراً على تركها ال
يصلي قط ،وميوت على هذا اإلصرار والرتك ،فهذا ال يكون مسلماً

ا  -ه ـ.

وقال حنبل :حدثنا احلميدي قال :وأخربت أن ناساً يقولون:

من أقر بالصالة والزكاة والصوم واحلج ومل يفعل من ذلك شيئاً حَّت
ميوت ،ويصلي مستدبر القبلة حَّت ميوت ،فهو مؤمن ما مل يكن

جاحداً ،إذا علم أن تركه ذلك فيه إميان إذا كان مقراً بالفرائض
واستقبال القبلة ،فقلت :هذا الكفر الصراح ،وخالف كتاب هللا وسنة
رسوله وعلماء املسلمني ،قال تعاىلَ :وَما أ ُِم ُروا إَِّال لِيَـ ْعبُ ُدوا َّ
اّللَ
ِ
ِ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
ُخمْلِ ِ
ين
يموا َّ
صَ
الص َالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ َ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
ك دُ
ني لَهُ ال هد َ
الْ َقيِه َم ِة البينة.5:

25

وقال حنبل مسعت أبا عبد هللا أمحد بن حنبل يقول :من قال
هذا فقد كفر باهلل ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن هللا
[.]31

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

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

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

هو أفضل من الذي ال يصلي مطلقاً ،ومع ذلك يكفر وخيرج من امللة

كما نص أهل العلم  ..فتأمل!

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

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

اخلمر ،وأنه متعرض لعقوبة هللا وسخطه ،وخزيه يف الدنيا واآلخرة

[.]32

قلت :وال شيء أعظم إْثاً عند هللا من قتل النفس إال الشرك،
كما قال تعاىلَ :وال ِْف ْتـنَةُ أَ َش ُّد ِم َن الْ َق ْت ِل البقرة .424:والفتنة هنا

 31عن الفتاوى البن تيمية.312/7:

 32كتاب الصالة ،ص  ،43ط املكتب اإلسالمي.
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يراد هبا الشرك ،فدل أن إمث ترك الصالة ال يعدو أن يكون أقل إْثاً من

اإلشراك باهلل تعاىل؛ ألنه هو ذاته شرك.

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

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

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

وقال :الرتك نوعان :ترك كلي ال يصليها أبداً ،فهذا َيبط
العمل مجيعه .]33[ ..
قلت :وال َيبط العمل مجيعه أو مينع سائر األعمال من
القبول إال الشرك ،كما قال تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين الزمر:
قَـ ْبلِ َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
ط َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن
 .35وقال تعاىلَ :ولَ ْو أَ ْش َرُكواْ َحلَبِ َ
األنعام.88:
فدل أن ترك الصالة شرك ،وأن تاركها مشرك الشرك األكرب
الذي ال ينفع معه عمل وال اعتقاد  ،وهللا تعاىل أعلم.

وقال الشوكاين رمحه هللا :فالتارك للصالة من الرعايا كافر،

ويف حكمه من فعلها وهو ال َيسن من أذكارها وأركاهنا ما ال تتم إال
به ،مع إمكانه ووجود من يعرفه هبذه الصالة.
 33الصالة ،ص.35_31
27

وقال :من كان تاركاً ألركان اإلسالم ومجيع فرائضـه ،ورافضاً
ملا جيب عليه من ذلك من األقوال واألفعال ،ومل يكن لديه إال جمرد
التكلم بالشهادتني فال شك وال ريب أن هذا كافر شديد الكفر حالل

الدم [.]34انتهى.

وبعد ،فهذه هي أدلتنا اليت ألزمتنا برتجيح القول بكفر تارك

الصالة ،وملا رأينا أدلة املخالفني ـ سنأيت على ذكرها ومناقشتها ـ ال
ميكن أن تقوم كدليل يصرف كفر تارك الصالة كلياً إىل الكفر العملي

األصغر ،كان ال بد من القول بكفر تارك الصالة كفراً أكرب خمرجاً عن
امللة.

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

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

من بعدهم كما يقول ابن تيمية وغريه ،فأي الفريقني أحق باحلق واألمن
والسالمة ،وباتباع منهج السلف الصاحل ،من كان واقفاً يف قوله مع
الدليل ،والصحابة ،وأكثر السلف ،أم من كان واقفاً يف صف اخللف،

ومن هم دون الصحابة مكانة وعلماً ؟!

*****

34

جمموعة الرسائل السلفية.
28

ثالثاً :حكم املصلي الذي ال َيافظ على الصالة.

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

أقول :الراجح ـ وهللا تعاىل أعلم ـ أن املصلي الذي ال َيافظ

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

التوفيق بني النصوص من دون ضرب بعضها ببعض ،وإليك بعضها:
الص َال َة
اعوا َّ
قال تعاىل :فَ َخلَ َ
ف ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم َخلْف أ َ
َض ُ
واتَّـبـعوا َّ ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَيهاً مرمي .52:فسر السلف ـ رضي
س ْو َ
َ َُ
الش َه َوات فَ َ
هللا عنهم ـ إضاعة الصالة بإضاعة وقتها ،وقالوا :لو كان تركاً لكان

35
كفراً ،وكانوا كفاراً [ ] .فدل أن ضياع املواقيت يعترب ذنباً كبرياً
وعظيماً إال أنه ال يرقى إىل درجة الكفر األكرب املخرج من امللة.

وقد صح عن النيب  أنه قال ":أول ما َُياسب الناس به يوم

القيامة من أعماهلم الصالة ،يقول ربنا  ملالئكته وهو أعلم :انظروا
يف صالة عبدي أَتها أم أنقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ،وإن
 35انظر تفسري ابن كثري.431/3:
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كان انتقص منها شيئاً ،قال :انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له
تطوع قال :أَتوا لعبدي فريضته ،مث تؤخذ األعمال على ذاكم "[.]36

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

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

وال طاعة.

وقوله  ":انتقص منها شيئاً "َ ،يتمل أمرين كالمها دلت
عليهما السنة ،أحدمها :أنه أقام الصالة ،لكنه أحياناً مل ِ
يأت بأركاهنا
وفرائضها على الوجه املطلوب .والثاين :أنه ترك صالة كاملة أو أكثر

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

له تطوع.

وقال  ":إهنا ستكون عليكم بعدي أمراء ،يشغلهم أشياء

عن الصالة لوقتها ،حَّت يذهب وقتها ،فصلوا الصالة لوقتها " قال
رجل :إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال ":نعم ،إن شئت "[.]37

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

وكونه  أذن للرجل بأن يأمت هبم ويصلي معهم ،فدل أهنم

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

 36رواه أمحد ،وأبو داود ،والنسائي وغريهم ،صحيح اجلامع.1712:

 37صحيح اجلامع.1212:
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وقال  ":فإن ربكم يقول :من صلى الصالة لوقتها ،وحافظ
عليها ومل يُضيعها استخفافاً حبقها ،فله علي عهد أن أدخله اجلنة ،ومن
مل يصلها لوقتها ،ومل َيافظ عليها ،وضيعها استخفافاً حبقها ،فال عهد

له علي؛ إن شئت عذبته ،وإن شئت غفرت له"[.]38

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

كافر؛ ألن الكافر ليس له يف اآلخرة إال العذاب واخللود يف النار،
أعاذنا هللا منها.

وقوله  ":ومل َيافظ عليها ،وضيعها استخفافاً حبقها " ،ال

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

فالرتك الكلي شيء ،وعدم احملافظة عليها شيء آخر.

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

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
كتبهن هللا على العباد يف
عبادة عن النيب  أنه قالَ ":خس صلوات
َّ
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 ".
 38رواه الطرباين وغريه ،صحيح الرتغيب.327:
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وقال ـ بعد أن ذكر احلديث اآلنف الذكر ـ :يظهر أن
االحتجاج بذلك على تارك الصالة ال يكفر حجة ضعيفة ،لكنه يدل
على أن تارك احملافظة ال يكفر [.]39

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

أن األول يكفر واآلخر ال يكفر.

وقال ابن القيم يف تأويل احلبوط الوارد يف قوله  " فإن من
ترك صالة العصر ،فقد حبط عمله " :والذي يظهر يف احلديث ـ وهللا

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

الرتك املعني[.]40

فتأمل كيف فرق بني الرتك الكلي العام املكفر ،الذي يؤدي

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

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

عباد هللا أن يُضرب يف قربه مائة جلدة ،فلم يزل يسأل ويدعو حَّت
فجلد جلدة واحدة ،فامتأل قربه عليه ناراً ،فلما
صارت جلدة واحدةُ ،
 39الفتاوى ،578/7 :و.12/33

 40كتاب الصالة وحكم تاركها ،ص.35
32

ارتفع عنه وأفاق قال :على ما جلدَتوين؟ قالوا :إنك صليت صالة
واحدة بغري طهور ،ومررت على مظلوم فلم تنصره "[.]41

أفاد احلديث عدم كفر هذا الرجل رغم أنه صلى صالة واحدة
بغري وضوء ،وهو مثله مثل من مل ِ
يصل ،ألن الطهور والوضوء شرط
لصحة الصالة ،فاحلديث فيه أن تارك صالة أو بعض الصلوات خالل

حياته ال يكفر ،وليس فيه أن تارك الصالة كلياً ـ كما ذهب البعض إىل

ذلك ـ ال يكفر ،فليس يف احلديث ما يدل على ذلك ،ال من حيث
املنطوق وداللة األلفاظ ،وال من حيث املفهوم ،وهللا تعاىل أعلم.

ـ ـ شـبهة ورد:

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

مصراعيه ،ويكفي املرء أن يصلي يف حياته بعض الصلوات لريفع عن
نفسه وصف وحكم الكفر ،وحَّت ال يكون كمن يرتك الصالة كلياً؟
أقول :الذي دلت عليه السنة ـ كما يف حديث أّب هريرة ـ أن
من عنده من صالة التطوع والنوافل بقدر ما ضيع وترك من صالة
الفرض ،فهذا على الراجح يؤخذ له من تطوعه ليُتمم له ما أنقص من
الفرائض ،وهو حتت الوعيد واملشيئة؛ إن شاء هللا عذبه وإن شاء رمحه.
 41أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار ،السلسلة الصحيحة.3771:
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أما من غلب عليه ترك الصالة ،وقل عنده التطوع الذي به
فأىن هلذا وأمثاله من إَتام ما أنقص وترك من الصلوات ،لذا
ُجيرب الرتكَّ ،
المناص من كفره وتكفريه ،وهللا تعاىل أعلم.

وعليه فإننا نقول :من كان ال يصلي إال اجلمعة ،أو يف رمضان

فقط ،أو يف املناسبات السنوية كاألعياد وغريها فقط ،فهو كافر مرتد،

يُستتاب ،فإن تاب وإال فإنه يُعامل معاملة املرتد ويأخذ حكمه وامسه،

ووصفه.

ـ ـ تنبيه:

قولنا أن عدم احملافظة على الصلوات اخلمس ال يرقى إىل

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

واحدة هلو أعظم عند هللا من مجيع اآلثام والكبائر عدى الشرك.
الص َال َة
اعوا َّ
قال تعاىل :فَ َخلَ َ
ف ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم َخلْف أ َ
َض ُ
واتَّـبـعوا َّ ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَيهاً مرمي .52:والغي هو اخلسران،
س ْو َ
َ َُ
الش َه َوات فَ َ
وقيل :هو ٍ
واد يف جهنم بعيد القعر خبيث الطعم ،وقيل :هو و ٍاد يف
جهنم من قيح ودم [ ،]42أعاذنا هللا من جهنم وودياهنا.
وقال تعاىل :فَـويل لِهلْمصلِهني  .الَّ ِذين هم َعن ِِ
اهو َن
ص َالهت ْم َس ُ
َْ ُ َ َ
َ
َ ُْ
املاعون .5-1:والويل معناه املشقة يف العذاب ،وقيل أنه ٍ
واد يف
 42انظر تفسري ابن كثري.485/3:
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جهنم بني جبلني يهوي فيه اهلاوي أربعني خريفاً ،وقيل أنه ٍ
واد جيري
بفناء جهنم من صديد أهل النار ،وقيل غري ذلك[ .]43وهذا كله
للمصلني ـ وليس للتاركني ـ الذين يسهون عن صالهتم فيؤخروهنا عن

مواقيتها  ..فكيف بالذي يرتكها؟!

عن مصعب بن سعد ،قال :قلت ألّب ،يا أبتاه أرأيت قوله:
ِِ
َّ ِ
اهو َن  أينا ال يسهو؟ أينا ال َيدث نفسه؟
ص َالهت ْم َس ُ
ين ُه ْم َعن َ
الذ َ
قال :ليس ذلك ،إمنا هو إضاعة الوقت ،يلهو حَّت يضيع الوقت[.]44
ك ِمن الْم ِ
ني
صله َ
وقال تعاىلَ :ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر  .قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ
امل هدثر.13-13:

وهذه اآلية حتمل على الكافر التارك للصالة كلياً ،ولكن
شاهدنا منها بيان أمهية وعظمة الصالة يف اإلسالم ،حيث أول ما عد

من ذنوهبم اليت كانت سبباً يف دخوهلم" َس َق َر " تركهم للصالة  .أما "
اك َما َس َق ُر َ .ال
َس َق َر "؛ فهي اليت وصفها هللا تعاىل بقوله َ :وَما أَ ْد َر َ
ش ِر امل هدثر .32-37:أعاذنا هللا منها ومن
تُـ ْب ِقي َوَال تَ َذ ُر  .لََّوا َحة لِهلْبَ َ
كل سبب يؤدي إليها.
ويف احلديث ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،عن النيب ،

أنه ذكر الصالة يوماً ،فقال ":من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً
 43انظر تفسري القرطيب.7/3:

 44رواه أبو يعلى ،صحيح الرتغيب.575 :
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وجناة يوم القيامة ،ومن مل َيافظ عليها مل تكن له نوراً وال برهاناً وال
جناة ،وكان يوم القيامة مع قارون ،وفرعون ،وهامان وأُّب بن خلف "[

.]45

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

أو ملكه أو رياسته أو َتارته ،فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون،
ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ،ومن شغله عنها رياسته ووزارته

فهو مع هامان ،ومن شغله عنها َتارته فهو مع أّب بن خلف[]46ا-

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

ويف احلديث املتفق عليه ":الذي تفوته صالة العصر فكأمنا
ُوتِر أهلَه وماله "  .ويف رواية":من فاتته صالة ،فكأمنا ُوتِر أهله وماله
"[ .]47أي ف َق َد أهله وماله وبقي وحيداً ،وهذا كله فيمن تفوته صالة
واحدة ،فما بالك فيمن تفوته صلوات وصلوات ..؟!

وقال  ":من ترك ثالث مجعات من غري عذ ٍرُ ،كتب من

املنافقني "[.]48

 45رواه أمحد ،والطرباين ،وابن حبان ،وإسناده جيد .عن فقه السنة.83/4:
 46عن فقه السنة.83/4:

 47رواه ابن حبان ،صحيح الرتغيب.573:
 48رواه الطرباين ،صحيح الرتغيب.734:
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وعن ابن عباس قال :من ترك اجلمعة ثالث ُمجَ ٍع متواليات،
فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره[.]49

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

املنافقني ،ويكون قد نبذ اإلسالم وراء ظهره ،فكيف مبن يرتك الصالة

أياماً ومجعات عديدة ،ال شك أنه أغلظ وأشد إْثاً وجرماً ،وأوىل
يهون لك الشيطان من
بوصف النفاق واملروق  ..فاحلذر ،احلذر أن ه

شأن الصالة!

*****

ٍ
بإسناد صحيح ،صحيح الرتغيب.735:
 49رواه أبويعلى
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رابعاً :مناقشة أدلة املخالفني يف املسألة.

قال ابن القيم رمحه هللا :ومن العجب أن يقع الشك يف كفر

ودعي إىل فعلها على رووس املأل ،وهو يرى بارقة
من أصر على تركهاُ ،

السيف على رأسه ،ويُشد للقتل ،وعصبت عيناه ،وقيل له :تصلي وإال
قتلناك ،فيقول :اقتلوين ،وال أصلي أبداً  .ومن ال يُك هِفر تارك الصالة
يقول :هذا مؤمن مسلم يُغسل ،ويُصلى عليه ،ويدفن يف مقابر
املسلمني! وبعضهم يقول :إنه مؤمن كامل اإلميان ،إميانه كإميان جربيل

وميكائيل ،فال يستحي َمن هذا قوله من إنكاره تكفري من شهد بكفره
الكتـاب والسنة واتفـاق الصحابة![.]50

قلت :ومع ذلك سنتناول أدلة املخالفني يف املسألة بشيء من
التفصيل ،لنرى مدى داللتها على صحة مذهبهم املرجوح يف تارك

الصالة ،وقد تأملتها فوجدهتا ال خترج عن األدلة التالية[:]51
اّللَ الَ يَـ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه
الدليل األول :قال تعاىل :إِ َّن ه
شاءُ النساء .18:قالوا :ترك الصالة ذنب
ك لِ َمن يَ َ
َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
دون الشرك ،وبالتاَل فإن تارك الصالة تناله املغفرة ويدخل حتت
 50كتاب الصالة12:ـ .23

51

مجيع أدلة املخالفني يف املسألة ،واليت سنأيت على تناوهلا ،ومناقشتها  ..تقريباً قد

ذكرها الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف كتابه " حكم تارك الصالة " ،وانتصر هبا على

مذهبه القائل بعدم كفر تارك الصالة!
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املشيئة؛ ألن اآلية مشلت أصحاب مجيع الذنوب عدا الشرك.
أقول :ال تعارض بني اآلية الكرمية وبني القول بأن تارك

الصالة كافر خالد يف نار جهنم؛ ألن األحاديث النبوية الصحيحة ـ
وقد تقدم ذكر بعضها ـ قد صرحت وبوضوح أن من ترك الصالة فقد
أشرك ووقع يف الكفر والشرك ،كما يف احلديث ":بني الرجل وبني

الشرك والكفر ،ترك الصالة "مسلم .وبالتاَل فإن تارك الصالة يشمله
اّللَ الَ
الشطر األول من اآلية ال اآلخر منها ،وهو قوله تعاىل :إِ َّن ه
يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه  ،فثبت أن اآلية الكرمية شاهد عليهم وليست هلم
كما زعموا.
فإن قيل :أين يكمن إشراك تارك الصالة ،وهو مل يتخـذ مع

هللا إهلاً آخر؟

أقول :ال مناص للحياد عن تسمية األشياء ووصفها بأمسائها
وأوصافها الشرعية ،فإذا أطلق الشارع على ٍ
فعل أو شيء ما بأنه شرك

أو كفر فال بد لنا إال أن نسميه بذلك االسم والوصف .أما أين يكمن
إشراك تارك الصالة؛ فهو برتكه للصالة واتباعه ألهوائه وشهواته ونزواته

ـ اليت كانت سبباً يف تركه للصالة ـ فقد عبد هواه بطاعته واتباعه،
واختذه نداً مع هللا ؛ فهو يف حقيقته يتأله ويعبد ويطيع ما يأمر به
هواه ،ال ما يأمر به هللا  ،أمل تقرأ قوله تعاىل :أ ََرأَيْ َ
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ
نت تَ ُكو ُن َعلَْي ِه َوكِيالً الفرقان الفرقان .13:فتأليه اهلوى هنا
َه َواهُ أَفَأَ َ
39

وعبادته تأيت من جهة اتباعه وطاعته فيما هو كفر ،واعلم أن الشرك ال
يطلق يف الشرع إال لنوع عبادة تصرف لغري هللا تعاىل ،يَعرف ذلك من

عرف اجملاالت العديدة اليت تدخل يف معىن العبادة لغة
واصطالحاً[.]52

الدليل الثاين :روى ابن ماجة بسنده عن أّب معاوية ،عن أّب

مالك األشجعي ،عن ربعي ،عن حذيفة  قال :قال رسول هللا ":

53
درى ما صيام،
درس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب[ ] ،حـَّت ال يُ َ
يَ ُ
وال صالة ،وال نسك ،وال صدقة ،ولَيسرى على كتاب هللا  يف ٍ
ليلة،
ُْ
فال يبقى يف األرض منه آية ،وتبقى طوائف من الناس ،الشيخ الكبري

آباءنا على هذه الكلمة :ال إله إال هللا ،فنحن
والعجوز ،يقولون :أدركنا َ

نقوهلُا ".

فقال صلة بن زفر حلذيفة :ما تُغين عنهم ال إله إال هللا ،وهم

ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك وال صدقة؟ فأعرض عنه
حذيفة ،مث ردها عليه ثالثاً ،كل ذلك يُعرض عنه حذيفة ،مث أقبل عليه
يف الثالثة ،فقالِ :
ياصلَةُ تنجيهم من النار ،ثالثاً .

قال الشيخ األلباين :أخرجه ابن ماجة"  ،"1112واحلاكم

" "173/1من طريق أّب معاوية  ..وقال احلاكم :صحيح على شرط
 52انظر إن شئت مفهوم " العبادة " ،يف كتابنا " مصطلحات ومفاهيم شرعية ".
 53يَدرس :أي ميحو وتذهب معامله وآثاره  .وشي الثوب :أي نقشه.
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مسلم ،ووافقه الذهيب.
هذا ويف احلديث فائدة فقهية هامة ،وهي أن شهادة أن ال إله

إال هللا تنجي قائلها من اخللود يف النار يوم القيامة ولو كان ال يقوم

بشيء من أركان اإلسالم اخلمسة األخرى كالصالة وغريها[.]54

قلت :لفظ احلديث هو من رواية ابن ماجة فقط ،أما رواية

احلاكم كما يف املستدرك( ،)173/1واليت قال عنها ـ أي احلاكم ـ:
صحيح على شرط مسلم ،ووافقه عليها الذهيب ،ليس فيها ذكر

للصالة ال يف منت احلديث ،وال يف سؤال صلة حلذيفة بن اليمان ،وكان
ينبغي للشيخ أن يشري إىل ذلك ،وخباصة أنه استشهد بتصحيح احلاكم

وموافقة الذهيب له على عدم كفر تارك الصالة ،واعترب احلديث انتصاراً
ملذهبه يف عدم كفر تارك الصالة!
قول احلافظ ابن حجر،
وقد وهم الشيخ األلباين ثانية عندما َّ

والغزاَل ما مل يقوال ،انتصاراً ملذهبه يف تارك الصالة ،فقال ":ويعجبين
هبذه املناسبة ما نقله احلافظ يف الفتح( )311/43عن الغزاَل أنه قال:
والذي ينبغي االحرتاز منه :التكفري ما وجد إليه سبيالً ،فإن استباحة
دماء املسلمني املقريـن بالتوحيد خطأ ،واخلطأ يف ترك ألف كافر يف
احلياة ،أهون من اخلطأ يف سفك ٍ
دم ملسلم واحد "[.]55
 54السلسلة الصحيحة.431_437/4 :

 55رسالة حكم تارك الصالة للشيخ األلباين ،ص ،34الطبعة األوىل.
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والصواب كما يف الفتح( ،)341/43أن الغزاَل مل يقل ":فإن
استباحة دماء املسلمني املقرين بالتوحيد خطأ " ،وإمنا قال " :فإن

استباحة دماء املصلني املقرين بالتوحيد خطأ " ،فواضح الفرق بني
القولني والنقلني ،ولو أثبت الشيخ كلمة املصلني بدالً من كلمة
املسلمني كما يف األصل ،ملا كان الستشهاده مبقولة الغزاَل أي معىن أو
دليل  ..بل لكان كالم الغزاَل عليه وليس له!
عودة إىل احلديث ثانية ،فأقول :على افرتاض صحة

احلديث[ ،]56فإنه ليس فيه دليل على عدم كفر تارك الصالة ،أو تارك
العمل بأركان اإلسالم اخلمسة ـ كما زعم الشيخ ـ وإمنا يدل على مبدأ
العذر باجلهل املعجز الذي ال ميكن دفعه؛ فالقوم ال يدرون ،وال

يستطيعون أن يدروا ألن القرآن قد ُرفع ،واندرست تعاليمه وآثاره من
األرض ،فهم ـ بنص احلديث ـ عاجزون عن معرفة احلق ،وبالتاَل عن

العمل به ،والعجز الذي ال ميكن دفعـه يرفع التكليف عن صاحبه ـ أياً
اّللَ َما
كان نوع هذا التكليف ـ بال خالف ،قال تعاىل :فَاتَّـ ُقوا َّ
56

أل ن احلديث يف سنده أبو معاوية حممد بن خازم الضرير الكويف ،وهو من املرجئة،

واحلديث املذكور مما يتعلقون به وبأمثاله من األحاديث الواردة يف املوضوع ،وألن روايته

من غري األعمش فيها اضطراب وأوهام كما قاله أمحد ومجاعة ،وهذا منها ،وألنه قد ُرمي
بالتدليس ،وهذا احلديث رواه بالعنعنة فيخشى أن يكون قد دلس (.عن فتوى لرئاسة
إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  .رقم الفتوى ،7312:بتاريخ4111/44/4هـ).
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اّللُ نَـ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها
استَطَ ْعتُ ْم التغابن .43:وقال تعاىل :الَ يُ َكلِه ُ
ف ه
ْ
البقرة.383:

قال اإلمام الشافعي رمحه هللا :فإن هللا يعلم أن هذا مستطيع

يفعل ما استطاعه فيثيبه ،وهذا مستطيع ال يفعل ما استطاعه فيعذبه،

فإمنا يعذبه ألنه ال يفعل مع القدرة ،وقد علم هللا ذلك منه ،ومن ال

يستطيع ال يأمره وال يعذبه على ما مل يستطعه[.]57

لذلك عندما ُسئل حذيفة :هل تنفعهم شهادة التوحيد وهم
هبذه احلالة من التقصري الذي سببه العجز واجلهل ،فأجاب أن نعم
تنفعهم وتنجيهم من العذاب.
وهم مثلهم مثل من أسلم بالشهادتني مث مات قبل أن يتمكن

من معرفة شيء عن بقية أركان الدين ،فضالً عن أن يعمل هبا ،ومثلهم

كذلك من أسلم حديثاً وهو يف منطقة نائية َتنعه من أن يصل إىل
العلم ويطلبه من مظانه ،كما َتنع العلم من أن يصله ،ومثل هؤالء ال
خالف أهنم يعذرون باجلهل ما داموا يعيشون ظروفهم القاهرة تلك،
اليت ال يستطيعون الفكاك منها ،واليت هي سبب يف جهلهم فيما قد
ٍ
حينئذ تنفعهم
خالفوا فيه من تعاليم الشريعة  ..وأن ال إله إال هللا
وتنجيهم من نار جهنم.

 57عن شرح العقيدة الطحاوية ،ط املكتب اإلسالمي ،ص.374
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وعليه فإننا نقول :ال جيوز قياس العاجز على القادر املستطيع
أو العكس ،ومحل األحكام اليت تقال يف اجلاهل العاجز على العامل

القادر ـ أو القادر على التعلم ـ وتعميمها عليه.

ولو ُسئل حذيفة  أو غريه من أهل العلم ،عن أناس انتشر

العلم يف زماهنم وظهر ،وسهل طلبه ملن يريده ويسعى إليه ،مث هم مع
ذلك ال يأتون بشيء من أركان اإلسالم وواجباته سوى جمرد التلفظ
بشهادة التوحيد  ..أتراهم كانوا سيقولون عنهم :أن اكتفاءهم بتلفظ

شهادة التوحيد ينفعهم وينجيهم من النار ،وإن مل يأتوا بشيء من أركان

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

قال ابن تيمية :إن العذر ال يكون عذراً إال مع العجز عن
إزالته ،وإال مَّت أمكن اإلنسان معرفة احلق فقصر فيه ،مل يكن معذوراً

[.]58

خالصة القول :أن احلديث ليس فيه أدىن داللة على عدم
كفر تارك الصالة ،وإمنا يدل على مبدأ العذر باجلهل املعجز الذي ال

ميكن دفعه ،ومحل احلديث على غري هذا املعىن هو من بـاب حتميل
املعاين ما ال حتتمل.

 58رفع املالم ،ص.441
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وقول الشيخ األلباين أن شهادة أن ال إله إال هللا تنجي قائلها
من اخللود يف النار يوم القيامة ،ولو كان ال يقوم بشيء من أركان

اإلسالم اخلمسة األخرى كالصالة وغريها  .هو قول أقرب ما يكون إىل
قول أهل التجهم واإلرجاء ،وقد تقدم إغالظ السلف على من يقول

هبذا القول.

قال اإلمام أمحد :من قال هذا فقد كفر باهلل ،ورد على أمره،
وعلى الرسول ما جاء به عن هللا ا -ه ـ.

وقال ابن تيمية يف الفتاوى( :)413/7قال تعاىلَ :ويَـ ُقولُو َن
آمنَّا بِ َِّ
الر ُس ِ
ك َوَما
اّلل َوبِ َّ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَـتَـ َو َّىل فَ ِريق ِهم ْنـ ُهم ِهمن بَـ ْع ِد َذلِ َ
َ
ِ
ني النور .17:فنفى اإلميان عمن توىل عن العمل ،ففي
أ ُْولَئِ َ
ك بِال ُْم ْؤمنِ َ
القرآن والسنة من نفي اإلميان عمن مل يأت بالعمل مواضع كثرية كما

نفى فيها اإلميان عن املنافق ا -هــ.

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب،كما يف جمموعة التوحيد،

ص :83ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان
والعمل ،فإن اختل شيء من هذا مل يكن الرجل مسلماً ،فإن عرف
التوحيد ومل يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهلما ا -هــ.
وقال ابن القيم :جمرد اإلقرار واإلخبار بصحة رسالته ال
يوجب اإلسالم إال أن يلتزم طاعته ومتابعته ،وإال فلو قال :أنا أعلم أنه
نيب ولكن ال أتبعه وال أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤالء
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املذكورين وغريهم ،وهذا متفق عليه بني الصحابة والتابعني وأئمة السنة
أن اإلميان ال يكفي فيه قول اللسان مبجرده ،وال مبعرفة القلب مع

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

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ يف رده على صاحب

املقدمة ،يف كتابه النافع" توحيد اخلالق " :إنه فهم أن اإلميان يكفي
فيه جمرد التصديق القليب وإن مل يوجد عمله ،وقد رد البخاري وغريه

من األئمة األعالم على هؤالء القوم اللئام وبينوا غلطهم وسوء
اعتقادهم للكتاب والسنة ومذاهب األئمة ..ا -ه ـ.
قول ابن القيم ما مل يقل
وقد أخطأ الشيخ ناصر ووهم عندما ه

وحرف قوله انتصاراً ملذهبه يف اإلميان ،وذلك عندما نسب إليه قوله":
ه
أن الكفر نوعان :كفر عمل ،وكفر جحود واعتقاد "! بينما قول ابن
القيم كما يف كتابه الصالة ":أن الكفر نوعان :كفر عمل ،وكفر جحود

وعناد " فبدل قوله " جحود وعناد " إىل " جحود واعتقاد " انتصاراً
لقوله يف حصر الكفر يف اجلحود واالعتقاد القليب فقط .]60[!..
وقد أخطأ ثانية عندما اجتزأ ـ يف رسالته حكم تارك الصالة ـ

كالم ابن القيم وحذف منه ماال ينبغي له ليظهره أنه على قوله يف
 59مفتاح دار السعادة.21_23/4:

 60حكم تارك الصالة لأللباين.38 ،وكتاب الصالة البن القيم.55،
46

حكم تارك الصالة  ..وبشيء من املتابعة جيد القارئ املنصف الفارق
الكبري بني الشيخني من حيث املنهج واالعتقاد ،واالستدالل،

والتقريرات واألحكام وخباصة يف مسألتنا هذه حكم تارك الصالة!
الدليل الثالث :حديث الشفاعة.

روى عبد الرزاق يف مصنفه ،بسنده عن أّب سعيد اخلدري
قال :قال رسول هللا  ": إذا خلص املؤمنون من النار وأ َِمنوا ،فما
جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق يكون له عليه يف الدنيا بأشد من جمادلة

املؤمنني لرهبم يف إخواهنم الذين أُدخلوا النار ،قال :يقولون ربنا إخواننا

كانوا يُصلون معنا ،ويصومون معنا ،وَيجون معنا ،فأدخلتهم النار،
قال :فيقولون :اذهبوا فأخرجوا من عرفتـم منهم ،فيأتوهنم فيعرفوهنم
صورهم ،فمنهم من أخذته النار إىل أنصاف
بصورهم ،ال تأكل النار َ
ساقيه ،ومنهم من أخذته إىل كفيه فيخرجون ،فيقولون :ربنا قد أخرجنا
من أمرتنا.

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

اّللَ الَ يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
سنَةً
ال َذ َّرةٍ َوإِن تَ ُ
فليقرأ هذه اآلية :إِ َّن ه
ك َح َ
اع ْفها ويـ ْؤ ِ ِ
يَِ
َجراً َع ِظيماً النساء.11:
ت من لَّ ُدنْهُ أ ْ
ض َ َُ
ُ
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قال :فيقولون :ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق يف النار
أحد فيه خري ،قال :مث يقول هللا :شفعت املالئكة ،وشفعت األنبياء،
وشفع املؤمنون ،وبقي أرحم الرامحني ،قال :فيقبض قبضة من النار ـ أو

قال :قبضتني ـ ناساً مل يعملوا هلل خرياً قط ،وقد احرتقوا حَّت صاروا
ُمحماً ،قال :فيؤتى هبم إىل ٍ
ماء يقال له احلياة ،فيصب عليهم فينبتون
ُ
كما تنبت احلبة يف محيل السيل ،قال :فيخرجون من أجسادهم مثل
اللؤلؤ ويف أعناقهم اخلامت :عتقاء هللا ،قال :فيقال هلم :ادخلوا اجلنة،
فما َتنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ،قال :فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل

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

عليكم أبداً " .واحلديث خمرج يف الصحيحني ،ولكن آثرنا رواية عبد
الرزاق يف مصنفه ،ألهنا الرواية اليت اعتمدها الشيخ ناصر يف رسالته"
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 يُسبق من األولني وال من اآلخرين،
حيث مل ِ
يهتد إىل فقه هذا احلديث أحد سواه!
وإليك ما قاله ـ بعد أن ذكر احلديث ـ يف رسالته املذكورة":
وهو أن املؤمنني ملا َّ
شفعهم هللا يف إخواهنم املصلني والصائمني وغريهم
يف املرة األوىل ،فأخرجوهم من النار بالعالمة ،فلما ُش هِفعوا يف املرات
48

األخرى وأخرجوا بشراً ،مل يكن فيهم مصلون بداهةً وإمنا فيهم من
اخلري كل حسب إميانه ،وهذا ظاهر جداً ال خيفى على أحد إن شاء

هللا.

مما يدل على أن شفاعة املؤمنني كانت لغري املصلني يف املرة

الثانية وما بعدها ،وأهنم أخرجوهم من النار .فهذا نص قاطع يف املسألة
ينبغي أن يزول به النزاع يف هذه املسألة بني أهل العلم ..

وعلى ذلك فاحلديث دليل قاطع على أن تارك الصالة إذا

مات مسلماً يشهد أن ال إله إال هللا أنه ال خيلد يف النار مع املشركني .

ففيه دليل قوي جداً أنه داخل حتت مشيئة هللا تعاىل ..

فإن عجيب ال يكاد ينتهي من إغفال مجاهري املؤلفني الذين

توسعوا يف الكتابة يف هذه املسألة اهلامة أال وهي :هل يكفر تارك
الصالة كسالً أم ال؟ لقد غفلوا مجيعاً ـ فيما اطلعت ـ عن إيراد هذا
احلديث الصحيح  ..مل يذكره من هو حجة له ،ومل جيب عنه من هو

حجة عليه " .انتهى االقتباس من رسالة " حكم تارك الصالة ".
أجيب على ما تقدم يف احلديث ،وما قاله الشيخ األلباين

وف ِهمه من احلديث ،من خالل النقاط التالية:

أوالً :عند احلديث عن مسألة الوعد والوعيد ،ال بد من اإلملام

جبميع النصوص ذات العالقة باملسألة ،وإعماهلا جنباً إىل جنب،
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جمتهدين قدر اإلمكان التوفيق فيما بينها عند ظهور التعارض ،وعدم
ردها وضرهبا بعضها ببعض.

فليس من العدل واإلنصاف والتقوى النظر إىل نص واحد

وغض الطرف عن بقية النصوص ذات العالقة؛ انتصاراً حلكم ،أو
رأي ،أو مذهب ،أو قول ،أو شخص ،فإن الذين وقعوا يف طـريف
النقيض ـ اإلفراط والتفريط ـ كانوا يف غالب األحيان بسبب إعماهلم
لنص واحد أو نصوص ،وجدوا فيها ضالتهم ـ كما يظنون ـ متجاهلني
بقية النصوص األخرى ذات العالقة ،واليت قد تضيف على املسألة

فهماً جديداً ،ودالالت أخرى هم ال يريدوهنا!

من ذلك مثالً :قوهلم يف احلديث ":أن من قال ال إله إال هللا

دخل اجلنة " ،أنه دليل على أن كل من قال ـ ولو جمرد القول ـ ال إله
إال هللا فإنه من أهل اجلنة مهما كان منه من عمل ،وكان معرضاً عن
الذكر ،صاريف الطرف عن النصوص األخرى الصحيحة اليت تفيد أن ال

إله إال هللا قد قيدت ـ إضافة إىل شرط النطق ـ بقيود وشروط أخرى ال
بد من استيفائها وحتقيقها ملن أراد االنتفاع هبا؛ كشرط العلم هبا

ومبدلوالهتا ألن جاهل الشيء ال يكون معتقداً له مؤمناً به ،وشرط
الكفر بالطاغوت وبعابديه ،وشرط الصدق واإلخالص ،وشرط انتفاء
الشك ،وشرط حصول اليقني ،وشرط احملبة هلا وألهلها ،وشرط الرضى
والتسليم واالنقياد التام هلا ،وشرط العمل هبا وبلوازمها ،مث بعد كل
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ذلك شرط املوافاة عليها ،ألن العربة باخلواتيم ومبا خيتم به على
املرء[.]61

هذه هي شروط االنتفاع بال إله إال هللا ،ومن جراء تذكري

القوم ـ أهل احليف واجلور وبرت النصوص ـ هبذه الشروط ،ومببدأ اإلملام
جبميع النصوص ذات العالقة ،وخباصة عند اخلوض يف املسائل الكبار

العظام ،كمسألتنا هذه  ..فإهنم سرعان ما يرمونك باملروق ،واخلروج،
وخمالفة السنة !..

ثانياً :من أصول أهل السنة واجلماعة ،أن املرء مهما كثرت
ذنوبه وقلت حسناته ،ال بد أن يكون من املوحدين الذين ماتوا على

التوحيد ،حَّت يفوز باجلنة والرمحة والرضوان ،وتناله شفاعة الشافعني.

كما يف احلديث الذي يرويه مسلم ،أن النيب  قال لعمر ":يا ابن
اخلطاب اذهب ِ
فناد يف الناس :إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون " ،أي
املوحدون.

ويف حديث آخر قال ":يا ابن عوف اركب فرسك ،مث ِ
ناد:
إن اجلنة ال حتل إال ملؤم ٍن ".

وعند البخاري يف صحيحه ":ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة

".

 61انظر إن شئت كتابنا " شروط ال إله إال هللا ".
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وقال  ":أتاين ٍ
آت من عند رّب ،فخريين بني أن يدخل
نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة ،فاخرتت الشفاعة ،وهي ملن مات ال

يُشرك باهلل شيئاً "[ .]62أي مات على التوحيد املنايف جلميع مظاهر
الشرك األكرب.

وحنوه قوله  ":أُعطيت الشفاعة وهي نائلة من ال يشرك

باهلل شيئاً "[.]63

ومن حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري عن أنس ،وفيه

أن النيب  بعد أن يتشفع فيمن يف قلبه مثقال شعرية من إميان ،مث
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 ٍ
خردل من

إميان فيخرجه من النار  ،ويف الرابعة يقول  : يا رب ائذن َل فيمن
قال :ال إله إال هللا ،فيقول وعزيت وجالَل وكربيائي وعظميت ألخرجن
منها من قال ال إله إال هللا ".

ويف رواية صحيحة عند ابن أّب عاصم يف السنة ،قال  ":ما
زلت أشفع إىل رّب  ويُشفعين ،وأشفع ويُشفعين حَّت أقول أي رب،
شفعين فيمن قال :ال إله إال هللا  .فيقول :هذه ليست لك يا حممد وال

 62صحيح سنن الرتمذي.2222:

 63أخرجه ابن أّب عاصم يف السنة ،وصححه الشيخ ناصر يف التخريج.203:
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ألحد ،هذه َل وعزيت وجالَل ورمحيت ال أدع يف النار أحداً يقول ال إله

إال هللا ".

فاحلديث فيه أن الذين يدخلون اجلنة برمحة هللا  ـ كما يف

احلديث الذي يرويه أبو سعيد اخلدري ـ عندما يقبض هللا سبحانه قبضة

أو قبضتني من النار فيخرج ناساً مل يعملوا هلل خرياً قط ،هم أنفسهم
هؤالء املوحدين الذين يشهدون أن ال إله إال هللا ،واملذكورين يف
حديث أنس.

وعليه ال جيوز أن حنمل قوله " مل يعملوا هلل خرياً قط " على انتفاء
التوحيد عنهم ،وأهنم مل يعملوا من اخلري شيئاً مبا يف ذلك التوحيد،
فهذا ال جيوز القول به ملعارضته للنصوص الظاهرة الكثرية اليت تفيد أن

أهل الشرك والكفر لن تناهلم الرمحة يوم القيامة ،وال شفاعة الشافعني.

ومن األدلة اليت تفيد أن الذين تدركهم الشفاعة والرمحة يوم

القيامة هم من أهل التوحيد ال غري ،حديث جابر قال :قال رسول هللا
 ":يُعذب ناس من أهل التوحيد يف النار ،حَّت يكونوا فيها ُمحَ َماً ،مث

تدركهم الرمحة ،فيخرجون ويطرحون على أبواب اجلنة ،قال :فيَـ ُرش
عليهم أهل اجلنة املاء ،فينبتون كما ينبت الغثاء يف ِمحالة السيل مث
يدخلون اجلنة "[.]64

 64رواه أمحد ،والرتمذي وقال:حديث حسن صحيح ،الصحيحة.3154:
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فتأمل وصفه  هلم بأهنم من أهل التوحيد ،وهؤالء هم
أنفسهم الذين تدركهم الرمحة بعد انتهاء شفاعة الشافعني ،واملذكورين

يف حديث أّب سعيد اخلدري املتقدم ذكره.

وعليه فإن شفاعة الشافعني ملن يف قلبه مثقال دينار من إميان

أو نصف دينار أو أقل من ذلك ،هو ملن زاد إميانه وعمله عن أصل
التوحيد بقدر دينار أو أكثر أو أقل.
أما الذين مل يعملوا هلل خرياً قط ،وخيصهم هللا تعاىل برمحته
وعفوه ،جيب أن َيمل ـ كما دلت النصوص املتقدم ذكرها ـ على أهنم
مل يعملوا خرياً قط زائداً عن أصل التوحيد الذي ال بد منه لدخول
اجلنة ،هذا ما يقتضيه مبدأ األخذ والتوفيق بني مجيع النصوص ذات

العالقة باملسألة.

قال ابن حجر يف الفتح( :)73/4واملراد حببة اخلردل هنا ما

زاد عن أصل التوحيد ،لقوله يف الرواية األخرى ":أخرجوا من قال ال
إله إال هللا وعمل من اخلري ما يزن ذرة "انتهى.
ثالثاً :فإن عرفت ذلك بقي عليك أن تعرف صفة التوحيد
الذي ال بد منه للخروج من النار ودخول اجلنة.

أقول :التوحيد ليس جمرد كلمة تطلق على اللسان ـ كما يزعم
مرجئة العصر ـ مث يتبعها شرود وإعراض عن دين هللا وقيوده وشروطه،
وليس هو اعتقاد حمبوس يف الصدر ال تظهر آثاره وآياته على اجلوارح
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الظاهرة والباطنة ،فالتوحيد ليس كذلك وإمنا هو عبادة ،وطاعة وانقياد
وخضوع ومواالة ومعاداة يف هللا وهلل ،قال تعاىلَ :وَما أ ُِم ُروا إَِّال لِيَـ ْعبُ ُدوا
ِ
ِ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
اّلل ُخمْلِ ِ
ين
يموا َّ
صَ
ََّ
الص َالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ َ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
كدُ
ني لَهُ ال هد َ
الْ َقيِه َم ِة البينة.5:
فالتوحيد النافع ،هو :اعتقاد ،وقول ،وعمل .ال جيزئ واحد

منها عن اآلخر ،وهذا ما عليه اعتقاد أهل السنة واجلماعة.
قال ابن تيمية يف الفتاوى( :)312/7قال الشافعي  يف

كتاب األم :كان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم ،ومن
أدركناهم يقولون :اإلميان قول وعمل ونية ،ال جيزئ واحد من الثالثة
إال باآلخر ا -ه ـ.

وقال احلسن البصري :ال يصح القول إال بالعمل ،وال يصح

قول وعمل إال بنية ،وال يصح قول وعمل ونية إال بالسنة.

وقال سفيان بن سعيد الثوري :اإلميان قول وعمل ونية ،يزيد

وينقص ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،وال جيوز القول إال بالعمل ،وال
جيوز القول والعمل إال بالنية ،وال جيوز القول والعمل والنية إال مبوافقة

السنة.

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

الدين والفضل[.]65

هذا ما عليه أهل السنة واجلماعة ،أما نوع العمل الذي يدخل

يف شروط صحة التوحيد واإلميان ،هو كل عمل تركه يؤدي بصاحبه إىل

الشرك والكفر ،وحبوط مجيع األعمال ،فيكون فعله شرطاً لصحة
التوحيد واإلميان .والعكس كذلك كل عمل فعله يؤدي إىل الشرك
والكفر ،فيكون تركه واجتنابه شرطاً لصحة التوحيد واإلميان.

وملا تبني لنا أن الصالة ـ كما دلت النصوص املتقدم ذكرها،

وكذلك أقوال أهل العلم ـ شرط لصحة التوحيد واإلميان ،وأن تركها
كفر وشرك َيبط مجيع األعمال ،علمنا بالضرورة أن الصالة هي من

األعمال اليت ينتفي اإلميان بانتفائها ،ويثبت بثبوهتا وفعلها.

قال ابن تيمية يف الفتاوى( :)387/7لو قدر أن قوماً قالوا

للنيب  :حنن نؤمن مبا جئتنا به بقلوبنا من غري شك ،ونقر بألسنتنا
بالشهادتني ،إال أنا ال نطيعك يف شيء مما أمرت به ،وهنيت عنه ،فال
نصلي وال نصوم ،وال حنج وال نص ُدق احلديث ،وال نؤدي األمانة وال

نفي بالعهد ،وال نصل الرحم ،وال نفعل شيئاً من اخلري الذي أمرت به،
ونشرب اخلمر وننكح ذوات احملارم بالزنا الظاهـر ونقتل من قدرنا عليه

 65انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة.483-454/4:
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من أصحابك وأمتك ،ونأخذ أمواهلم ،بل نقتلك أيضاً ،ونقاتلك مع
أعدائك ،هل كان يتوهم عاقل أن النيب  يقول هلم :أنتم مؤمنون
كاملوا اإلميان ،وأنتم من أهل شفاعيت يوم القيامة ،ويرجى لكم أن ال
يدخل أحد منكم النار ،بل كل مسلم يعلم باالضطرار أنه يقول هلم:

أنتم أكفر الناس مبا جئت به ،ويضرب رقاهبم إن مل يتوبوا من ذلك ا-
ه ـ.
رابعاً :قول الشيخ األلباين أن شفاعة املؤمنني ـ يف املرة الثانية

ملن يف قلبه مثقال دينار من إميان ـ كانت لغري املصلني ،وأهنم أخرجوهم

من النار ،هو تقول وظن من عند نفسه ،وحتميل للنص ماال َيتمل،
قال تعاىلَ :وَما َهلُم بِ ِه ِم ْن ِعل ٍْم إِن يَـتَّبِ ُعو َن إَِّال الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن َال يُـ ْغ ِين
ِم َن ا ْحلَ ِهق َش ْيئاً النجم.38:
خامساً :قد دلت السنة أن هؤالء الذين يشفع هلم املؤمنون
واملالئكة يف املرة الثانية والثالثة ،هم موحدون ومن أهل الصالة ،كما

يف احلديث الذي أخرجه البخاري وغريه عن أّب هريرة ،عن النيب ، 
وجاء فيه ":حَّت إذا فرغ هللا من القضاء بني عباده ،وأراد أن خيرج من
النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن ال إله إال هللا ،أمر املالئكة

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

كانوا من أهل الصالة والسجود وال أستبعد أن هؤالء هم أنفسهم

الذين جاء ذكرهم يف حديث أّب سعيد اخلدري ،الذين خيرجون من
النار برمحة هللا ،بعد انتهاء شفاعة الشافعني ،لتطابق أوصافهما يف
احلديثني.

جاء وصفهم يف حديث أّب سعيد اخلدري الذي استدل به

الشيخ ناصر وأقام رسالته عليه ":وقد احرتقوا حَّت صاروا محماً ،قال:
فيؤتى هبم إىل ٍ
ماء يقال له احلياة ،فيصب عليهم فينبتون كما تنبت
احلبة يف محيل السيل  ،"..وذلك بعد املرة الثانية والثالثة وانتهاء

شفاعة الشافعني.

ويف حديث أّب هريرة جاء وصفهم " :فيعرفوهنم بعالمة آثار

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

أال ترى أهنم هم أنفسهم الذين جاء ذكرهم يف حديث أّب

سعيد اخلدري ،إال أهنم يف حديث أّب هريرة جاءت زيادة ـ ظاهرة
 66أخرجه البخاري ،وعبد الرزاق يف مصنفه( ،)31853وهو قبل احلديث مباشرة الذي
استدل به األلباين يف رسالته املذكورة ،ومع ذلك مل يتعرض لذكره أو بيانه ..؟!
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صرَية ـ توضح أهنم كانوا من أهل السجود والصالة ،وهذا الذي
أعرض عن ذكره وبيانه الشيخ ناصر ..؟!

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

كدليل يف املسألة بل هو شاهد عليه وضده لو أخذ مبجموع طُرق
احلديث ورواياته  ..فإذا عرفت ذلك فلك أن تعجب من قوله :بأن
األولني واآلخرين قد غفلوا عن داللة احلديث يف املسألة ،ليأيت هو

فيستدرك على السلف واخللف ما قد فاهتم من فقه هلذا احلديث!..

سابعاً :هب أن يف احلديث داللة على املسألة ،فهي ال ترقى
أن تكون خفية وظنية مرجوحة ،والظن ـ يف شريعتنا ـ ال يقاوم اليقني،
كما أن املتشابه املرجوح ال يقاوم احملكم الراجح ،واملتمثل يف مسألتنا

يف األدلة الراجحة احملكمة الدالة على كفر تارك الصالة ،وقد تقدم

ذكرها.

هبذا القدر ينتهي الرد على تعلق املخالفني ـ يف املسألة ـ هبذا
احلديث ،لننظر يف متعلقهم الرابع الذي يستدلون به على عدم

كفر تارك الصالة.

الدليل الرابع :حديث البطاقة.
عن عبد هللا بن عمرو قال :مسعت رسول هللا  قال ":إن

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

عذر؟ فيقول :ال يا رب .فيقول :بلى إن لك عندنا حسنة فإنه ال ظلم
عليك اليوم .فتخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله .فيقول :احضر وزنك ،فيقول :ما هذه البطاقة مع

هذه السجالت؟ فقال :إنك ال تُظلم ،قال :فتوضع السجالت يف
ٍ
كفة ،والبطاقة يف كفة ،فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ،فال يثقل
مع اسم هللا شيء "[.]67

قالوا :هذا حديث صحيح ،يدل على أن الرجل ليس عنده
من احلسنات شيء سوى شهادة التوحيد ،ويف مقابلها ذنوب ومعاصي

يصعب حصرهاَ ،تأل تسعة وتسعني سجالً ،كل سجل مثل مد البصر،
ومع ذلك فإن هللا تعاىل يدخله اجلنة بفضل حسنة شهادة التوحيد،

فدل أن تارك الصالة ليس كافراً ،وأن الرمحة تشمله وتدركه ،بداللة
هذا احلديث.
جنيب على هذا الفهم واالستدالل بنقطتني:

أوالً :ال جيوز اعتبار هذه الذنوب املوجودة يف التسع
والتسعني سجل ـ مهما تعددت وتنوعت ـ أهنا تشمل على الشرك
األكرب ،أو شيئاً من نواقض اإلميان والتوحيد ،واليت منها ترك الصالة
 67أخرجه أمحد ،والرتمذي ،واحلاكم وغريهم.
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كلياً كما تقدم؛ ألن الشرك ال تنفع معه حسنة ،وال ميكن أن جيتمع
معه إميان ينفع ،كما يف احلديث ":ال جيتمع إميان وكفر يف قلب امر ٍئ

"[ .]68ألن اجتماعهما يستلزم اجتماع األضاد؛ الشيء وما ينافيه يف
آ ٍن معاً ،وهذا من املستحيل أن يقع ،وبالتاَل فإن احلديث خيرج عن

كونه دليالً على عدم كفر تارك الصالة.

ثانياً :إن شهادة التوحيد اليت نفعت صاحب تلك الذنوب
الكثرية ،أو غريه من أصحاب الذنوب واملعاصي ،هي الشهادة اليت
تتحقق فيها مجع شروط صحة التوحيد ،واليت من دوهنا ال تنفع

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

لتعم الفائدة ،وجنمل ذكرها يف النقاط التالية:

 -4شرط النطق :وهو أن يتلفظ بشهادة التوحيد ،قال

رسول هللا  ": أُمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال إله إال هللا
وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك
عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على هللا "
متفق عليه.

قال النووي يف الشرح( :)343/4فيه أن اإلميان شرطه
اإلقرار بالشهادتني مع اعتقادمها واعتقاد مجيع ما أتى به رسول هللا
 68رواه ابن وهب يف اجلامع ،السلسلة الصحيحة.4154:
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 ا -هــ.
وقال ابن تيمية يف الفتاوى( :)312/7الشهادتان إذا مل

يتكلم هبما مع القدرة فهو كافر باتفاق املسلمني ،وهو كافر باطناً
وظاهراً عند سلف األمة وأئمتها ومجاهري علمائها ا -هــ.
 -3شرط الكفر بالطاغوت :والطاغوت هو كل ما ُعبد من
دون هللا أو مع هللا ولو يف وجه أو جمال من جماالت العبادة ،ورضي
وت ويـ ْؤِمن بِ هِ ِ
ِ
ك
سَ
اّلل فَـ َقد ْ
بذلك ،قال تعاىل :فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بِالطَّاغُ َ ُ
استَ ْم َ
ِ
ِ
اّللُ َِمسيع َعلِيم البقرة .353:والعروة
ام َهلَا َو ه
بِال ُْع ْرَوة ال ُْوثْـ َق َى الَ انف َ
صَ
الوثقى هنا هي :شهادة التوحيد " ال إله إال هللا " املتضمنة لعقيدة
التوحيد كلها.

مفهوم املخالفة الذي دل عليه منطوق النصوص الشرعية ،أن

من آمن باهلل لكنه مل يكفر بالطاغوت ال يكون قد استمسك بالعروة
الوثقى ،وال شهد أن ال إله إال هللا الشهادة اليت تنفعه أو تنجيه ،وهذا

املعىن يوضحه ويؤكده قوله  يف احلديث الذي أخرجه مسلم ":من
قال ال إله إال هللا وكفر مبا يُعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه
على هللا ".
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب :فقوله" وكفر مبا يعبد من
دون هللا" تأكيد للنفي ،فال يكون معصوم الدم واملال إال بذلك ،فلو

شك أو تردد مل يعصم دمه وماله ا -ه ـ.
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قلتَ :مثَل الذي يشهد أن ال إله إال هللا مث مل يسبق ذلك كفراً
بالطاغوت ،هو كمن يقول بالشيء وضده يف ٍ
آن معاً ،وبالتوحيد

والشرك معاً ،لذا جند يف اآلية الكرمية املتقدمة الذكر أن الكفر
بالطاغوت جاء مقدماً على اإلميان باهلل لبيان أمهية هذا األصل ..
وبيان أن اإلميان ال يثبت يف القلب إال بعد أن يسبقه كفر بالطاغوت

وبراء منه.
والكفر بالطاغوت له صفات وأحوال ال يتحقق إال هبا ،وهو
ليس أماين أو عبارة عن كلمات تردد على اللسان ،مث واقـع احلال يُبِني

عما هو خالف ما يزعم باللسان  ..فالكفر بالطاغوت جيب أن يكون
بالقلب ،واللسان ،والعمل ،ال ُجيزئ أحدها عن اآلخر.
اّللُ 
 -3شرط العلم :لقوله تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
حممد .42:ولقوله  يف احلديث الذي أخرجه مسلم ":من مات وهو

يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة ".

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

وعدم اعتقاد التوحيد كفر بال خالف.

 -1شرط الصدق واإلخالص :لقوله  يف احلديث الذي
أخرجه البخاري ":ما من ٍ
أحد يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول

حرمه هللا على النار ".
هللا صدقاً من قلبه إال َّ
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ولقوله  ":أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن ال إله
إال هللا صادقاً هبا دخل اجلنة ".

مفهوم املخالفة يقتضي أن من يشهد أن ال إله إال هللا كذباً
ونفاقاً ال صدقاً ،فهو من أهل النار ،وال يدخل اجلنة ،وله حكم
املنافقني الذين هم يف الدرك األسفل من النار ،كما قال تعاىل :إِ َّن
الْمنَافِ ِقني ِيف الد ِ
َس َف ِل ِمن النَّا ِر ولَن ََِت َد َهلُم نَ ِ
صرياً النساء.415:
َّرك األ ْ
ُ َ
ْ
ْ
َ
َ
 -5شرط انتفاء الشك :قال تعاىلَ :وقَالُواْ إِنَّا َك َف ْرنَا ِمبَا
ت رسلُهم أَِيف هِ
ك ِهممَّا تَ ْدعُونَـنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
اّلل
أ ُْر ِسلْتُم بِ ِه َوإِنَّا لَِفي َش ٍه
يب  .قَالَ ْ ُ ُ ُ ْ
َش ٌّ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض إبراهيم.41-2:
ك فَاط ِر َّ َ َ
ولقوله  يف احلديث الذي أخرجه مسلم " :أشهد أن ال إله
إال هللا وأين رسول هللا ،ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل
اجلنة " .

مفهوم املخالفة يقتضي أن من لقي هللا بشهاديت التوحيد وهو

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

 -3شرط حصول اليقني :لقوله  يف احلديث الذي أخرجه

مسلم ":من يشهد أن ال إله إال هللا مستيقناً هبا قلبه فبشره باجلنة ".
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مفهوم املخالفة يقتضي أن من يشهد أن ال إله إال هللا وهو
غري مستيقن هبا ومبدلوالهتا ومتطلباهتا ال يبشر باجلنة وال يكون من

أهلها.

 -7شرط احملبة املنايف للكره ما أنزل هللا :قال تعاىلَ :وِم َن
ون هِ
ب هِ َّ ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ِ
آمنُواْ
ين َ
الن ِ َ َ
اّلل أَن َداداً َُيبُّونَـ ُه ْم َك ُح ِه
اّلل َوالذ َ
أَ َش ُّد حباً ِههِ
ّلل البقرة.435:
ُه
وقال تعاىل :قُ ْل إِن َكا َن آبَا ُوُك ْم َوأَبْـنَآ ُوُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم
وأَ ْزواج ُكم و َع ِشريتُ ُكم وأَموال اقْـتَـرفْـتُم َ ِ
اد َها
ارة َختْ َ
سَ
وها َوَتَ َ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ
ش ْو َن َك َ
ب إِلَي ُكم ِمن هِ
اد ِيف سبِيلِهِ
اّلل ورسولِ ِه و ِجه ٍ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
ََ ُ َ َ
َ
ض ْونَـ َها أ َ
َح َّ ْ ه َ
َوَم َ
ِِ
ِ
ني
اّللُ بِأ َْم ِرهِ َو ه
صواْ َح ََّّت يَأِْيتَ ه
اّللُ الَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
فَـتَـ َربَّ ُ
التوبة.31:
َّ ِ
ك
ض َّل أَ ْع َما َهلُ ْم  .ذَلِ َ
ين َك َف ُروا فَـتَـ ْعساً َّهلُ ْم َوأَ َ
وقال تعاىلَ :والذ َ
ط أَ ْع َما َهلُ ْم حممد .2-8:فعلل كفرهم
َنز َل َّ
َحبَ َ
اّللُ فَأ ْ
بِأَنَّـ ُه ْم َك ِرُهوا َما أ َ
وحبوط أعماهلم بأهنم كرهوا ما أنزل هللا ،وأعظم ما أنزل هللا على أنبيائه
ورسله شهادة التوحيد ،فمن كرهها أو عاداها ،أو عادى أهلها وواىل

أعداءها فهو من الكافرين الذين كرهوا ما أنزل هللا.
ك لِيَـ ْق ِ
ال
ك قَ َ
ض َعلَْيـنَا َربُّ َ
اد ْوا يَا َمالِ ُ
وكذلك قوله تعاىلَ :ونَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْح ِهق َكا ِرُهو َن
إِنَّ ُكم َّماكثُو َن  .لََق ْد ج ْئـنَا ُكم بِا ْحلَ ِهق َولَك َّن أَ ْكثَـ َرُك ْم لل َ
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الزخرف .78-77:فعلل سبب مكثهم وخلودهم يف النار أهنـم
كانوا للحق الذي أنزله هللا على أنبيائه كارهني.

 -8شرط الرضى والتسليم ،واالنقياد التام :لقوله تعاىل:
ك الَ يـ ْؤِمنُو َن ح ََّّت َُي هِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ الَ َِجي ُدواْ ِيف
فَالَ َوَربِه َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
سلِه ُمواْ تَ ْسلِيماً النساء.35:
أَن ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِهممَّا قَ َ
ض ْي َ
ت َويُ َ
وقوله تعاىل :يا أَيُّـها الَّ ِذين آمنوا َال تُـ َق هِدموا بـني ي َد ِي َِّ
اّلل
َ َُ
َ َ
ُ ََْ َ
اّلل إِ َّن َّ ِ ِ
َّ ِ
ِِ
آمنُوا َال تَـ ْرفَـ ُعوا
َوَر ُسوله َواتَّـ ُقوا ََّ
ين َ
اّللَ َمسيع َعليم  .يَا أَيُّـ َها الذ َ
َّيب وَال ََتْ َهروا لَهُ بِالْ َقو ِل َكج ْه ِر بـ ْع ِ
ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض
أْ
َص َواتَ ُك ْم فَـ ْو َق َ
ْ َ َ
ص ْوت النِ ِه َ
ُ

ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن احلجرات.3-4:
أَن َحتْبَ َ
ضى َّ
وقوله تعاىلَ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
اّللُ َوَر ُسولُهُ
اخلِيَـ َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن يَـ ْع ِ
أ َْمراً أَن يَ ُكو َن َهلُ ُم ْ
ض َّل
ص َّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
ض َالالً ُّمبِيناً األحزاب.33:
َ
وقوله تعاىل :فَـلْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَن تُ ِ
صيبَـ ُه ْم
ْ
َ
َ
فِ ْتـنَة أَو ي ِ
صيبَـ ُه ْم َع َذاب أَلِيم النور .33:وقد فسر اإلمام أمحد وغريه
ْ ُ
من أهل العلم الفتنة بالشرك ،قال تعاىلَ :وال ِْف ْتـنَةُ أَ ْكبَـ ُر ِم َن الْ َق ْت ِل
البقرة .347:أي الشرك والكفر.

ومنه يعلم أن من يتلفظ بشهادة أن ال إله إال هللا لكنه ال
يرضاها منهاجاً حلياته ،وال يسلم وينقاد ملعانيها ومتطلباهتا ،وال َيتكم
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إليها فهو ليس ممن يشهدون أن ال إله إال هللا الشهادة اليت تنفعهم يوم
القيامة وتنجيهم.

 -2شرط العمل هبا وبلوازمها ومتطلباهتا :فيعمل بالتوحيد،

وجيتنب الشرك يف الظاهر والباطن ،وهو املراد من قوله تعاىلَ :وَما
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل ُخمْلِ ِ
الص َال َة َويُـ ْؤتُوا
يموا َّ
صَ
أُم ُروا إَِّال ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
ني لَهُ ال هد َ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
ت ا ْجلِ َّن
ين الْ َقيِه َم ِة البينة .:وقوله تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َّ َ
كدُ
ِ
نس إَِّال لِيَـ ْعبُ ُدو ِن الذاريات.53:
َو ْاإل َ

فمن أبطل العمل بالتوحيد كشرط لصحته لزمه أن يبطل

الدين ،والغاية اليت ألجلها خلق هللا اخللق ،وأرسل الرسل ،وأنزل
الكتب ،أال وهي عبادة هللا تعاىل وحده ،كما قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا
ول إَِّال نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أَنَا فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون
ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
األنبياء .35:وقال تعاىل :ولََق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ ِ
َن ا ْعبُ ُدواْ
َ ََ
ُ
ه
وت النحل.33:
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
ه
اّللَ َو ْ
وعليه فإننا نقول :من أبطل العمل بالتوحيد كشرط فقد أبطل

الغاية اليت من أجلها جاء الرسل ،ومن اكتفى مبجرد النطق بشهادة
التوحيد من دون العمل مبضموهنا ومتطلباهتا ،فهو كافر مشرك،

ومناقض ومكذب لشهادة التوحيد اليت يتلفظ هبا.
وقد تقدم قول الشيخ حممد بن عبد الوهاب :ال خالف أن

التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ،فإن اختلف شيء
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من هذا مل يكن الرجل مسلماً ،فإن عرف التوحيد ومل يعمل به فهو
كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهلما ا -ه ـ.

 -41شرط املوافاة عليها :وهو بعد كل ما تقدم يسأل هللا

تعاىل الثبات وحسن اخلتام؛ إذ ال بد من أن ميوت على التوحيد حَّت

تدركه الرمحة ،وتطاله شفاعة الشافعني ،ألن العربة باخلواتيم ،ومبا خيتم
ِ
َّت يَـ ُردُّوُك ْم َعن
به على املرء ،قال تعاىلَ :والَ يَـ َزالُو َن يُـ َقاتلُونَ ُك ْم َح ََّ
ِ
ِ
ت َو ُه َو َكافِر
اعواْ َوَمن يَـ ْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَـيَ ُم ْ
استَطَ ُ
دينِ ُك ْم إِن ْ
الدنْـيا و ِ
اب النَّا ِر ُه ْم
ك َحبِطَ ْ
اآلخ َرةِ َوأ ُْولَـئِ َ
فَأ ُْولَـئِ َ
كأْ
َص َح ُ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم ِيف ُّ َ َ
ِ
يها َخالِ ُدو َن البقرة.347:
فَ
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":ما من عبد
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

الشرك ال يدخل اجلنة ،وال يكون من أهلها ،وال ينتفع بشيء من
أعماله السابقة  ..فالعربة باخلواتيم ،ومبا ُخيتم به على املرء.

وعليه ـ وبناء على جمموع ما تقدم ـ نقول :من قال ال إله إال

هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا ،وكان عاملاً بشهادة التوحيد ومتطلباهتا،

وصادقاً خملصاً هبا ،ومستيقناً غري شاك فيها ،وحمباً هلا وألهلها ،وعامالً
هبا ومبقتضاها ،راضياً هبا ومستسلماً هلا ،مث بعد كل ذلك مات عليها،
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إال أدخله هللا تعاىل اجلنة  ..هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق واألخذ جبميع
النصوص ذات العالقة باملسألة.

أما إعمال نص مبفرده ـ وغض الطرف هلوى أو رهبة أو رغبة ـ

عن بقية النصوص األخرى ذات العالقة باملسألة ،فهـذا خلق من

يكتمون العلم من اللصوص؛ ال أقول لصوص الدرهم والدينار ـ
فهؤالء أمرهم أهون ـ وإمنا لصوص العلم والدين!

وبالتاَل فإن شهادة التوحيد اليت نفعت ذلك الرجل ،ورجحت

على مجيع سجالته املليئة بالذنوب واملعاصي ،هي الشهادة اليت تتحقق
فيها الشروط العشرة اآلنفة الذكر ،وليس شهادة اللسان وحركة الشفاه
وحسب ،فتنبه هلذا وال يغررك ما يقوله مشايخ التجهم واإلرجاء

فتهلك.

الدليل اخلامس :من األدلة اليت يعتمدوهنا يف عدم كفر تارك
الصالة ،قوهلم أن الشريعة أطلقت على كث ٍري من األعمال حكم الكفر،
وأريد به كفر النعمة ،أو الكفر األصغر ،أو الكفر دون كفر ،وترك
الصالة عمل وهو من مجلة األعمال اليت حكم الشارع عليها بالكفر
وأراد به كفر النعمة أو الكفر األصغر  ..اخل.

وعلى هذا القول جنيب بالنقاط التالية:
أوالً :كما أن اإلميان ـ عند أهل السنة واجلماعة ـ اعتقاد وقول

وعمل ،كذلك الكفر يكون عندهم باالعتقاد والقول والعمل ،وال
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خيالف يف ذلك إال من كان على عقيدة التجهم واإلرجاء.
ثانياً :ليس كل عمل ليس كفراً لكونه عمالً؛ فإن كثرياً من
األعمال أطلق الشارع عليها حكم الكفر وأريد منه الكفر األكرب ،وإن
جاءت جمردة عن االعتقاد أو االستحالل القليب ،منها على سبيل
املثال :شتم هللا والدين ،أو االستهزاء بالدين أو بشيء من فرائضه

وواجباته وأحكامه ،ومنها السجود للصنم ،أو التوجه للمخلوق بأي
نوع من أنواع العبادة كالطاعة واحملبة ،والدعاء واالستغاثة والنذر

والنُّسك وغريها من ضروب العبادة  ..ومنها مواالة الكافرين
ومظاهرهتم على املسلمني ،ومنها اجللوس يف جمالس الكفر والشرك
واالستهزاء بالدين من غري إنكار أو إكراه ،ومنها معاداة املسلمني

وقتاهلم والعمل على صدهم عن دينهم ،ومنها قتل األنبياء والرسل أو
قتاهلم ،أو شتمهم ،أو الطعن هبم ،أو خصهم بأي نوع من أنواع األذى

والطعن ،ومنها الصد عن حكم هللا تعاىل وإرادة التحاكم إىل الطاغوت،
ومنها سن التشريعات والقوانني املضاهية لشرع هللا ،ومنها تزيني الكفر
والشرك وحتسينه يف أعني الناس ،ومنها ـ على الراجح ـ العمل بالسحر،

ومنها ترك الصالة مسألتنا هذه ..

فهذه األعمال كلها كفر أكرب لذاهتا ،وإن جاءت جمردة عن
االعتقاد أو االستحالل ،وصاحبها يكفر وخيرج من امللة على أي وجه

مارسها سوى اإلكراه ،ولوال خشية اإلطالة واخلروج عن املوضوع لذكرنا
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األدلة الشرعية ـ بشيء من التفصيل ـ الدالة على كفر هذه األعمال

لذاهتا ،وكفر أصحاهبا كفراً أكرب خمرجاً عن امللة[.]69

ثالثاً :إن األحكام الشرعية ـ ومنها الكفر ـ الواردة يف الكتاب

والسنة ال جيوز صرفها عن مدلوهلا الشرعي الظاهر إىل مدلول آخر إال

بدليل أو قرينة شرعية تفيد هذا الصرف والتأويل ،هبذا الضابط نعرف

األحكام الشرعية ومراد الشارع منها ،ومن دونه ـ ودون االلتزام به ـ
تضيع األحكام ،ونفتح بذلك باباً للتأويل واألهواء ـ َتر منه تأويالت

وأهواء الزنادقة وأهل البدع ـ ال ميكن إغالقه  ..وتتعطل به أحكام
الشريعة!
قال ابن حزم رمحه هللا :ال نسمي يف الشريعة امساً إال بأن
يأمرنا هللا تعاىل أن نسميه ،أو يبيح لنا هللا بالنص أن نسميه ألننا ال
ندري مراد هللا  منا إال بوحي وارد من عنده علينا ،ومع هذا فإن
هللا  يقول منكراً ملن مسى يف الشريعة شيئاً بغري إذنه  : إِ ْن ِه َي
اّلل ِهبا ِمن س ْلطَ ٍ
ان إِن يَـتَّبِ ُعو َن
إَِّال أ ْ
َمسَاء َمس َّْيتُ ُم َ
وها أَنتُ ْم َوآبَا ُوُكم َّما أ َ
َنز َل َُّ َ
ُ
َِّ َّ
اءهم ِهمن َّرههبِِ ُم ا ْهلَُدى النجم.33:
س َولََق ْد َج ُ
إال الظ َّن َوَما تَـ ْه َوى ْاألَن ُف ُ
ال
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالَئِ َك ِة فَـ َق َ
آد َم األ ْ
َمسَاء ُكلَّ َها ُمثَّ َع َر َ
وقال تعاىلَ :و َعلَّ َم َ
ادقِني  .قَالُواْ سبحانَ َ ِ
َمسَاء َه ُـؤالء إِن ُكنتُم ِ
ْم لَنَا إِالَّ
أَنبِئُ ِوين بِأ ْ
ص َ
ْ َ
ُْ َ
ك الَ عل َ
كأ َ ِ
ِ
يم البقرة.33-34:
َما َعلَّ ْمتَـنَا إِنَّ َ
يم ا ْحلَك ُ
َنت ال َْعل ُ
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انظر إن شئت كتابنا" أعمال خترج صاحبها من امللة ".
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فصح أنه ال تسمية مباحة مللك وال إلنس دون هللا تعاىل،
ومن خالف هذا فقد افرتى على هللا  الكذب وخالف القرآن،

فنحن ال نسمي مؤمناً إال من مساه هللا  مؤمناً ،وال نُسقط اإلميان
بعد وجوبه إال عمن أسقطه هللا  عنه ،ووجدنا بعض األعمال اليت
مساها هللا  إمياناً مل يُسقط هللا  اسم اإلميان عن تاركها ،فلم جيز
لنا أن نسقطه عنه لذلك [.]70

لذا أقول :إذا أطلق الشارع على فعل معني حكم الكفر

فاألصل أن َيمل هذا الكفر على ظاهره ومدلوالته الشرعية؛ وهو
الكفر املناقض لإلميان الذي يوجب لصاحبه اخللود يف نار جهنم ،وال

جيوز صرف هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله إىل كفر النعمة أو الكفر

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

الصرف والتأويـل ،ويف حال انعدام الدليل الصارف يتعني الوقوف على
احلكم مبدلوله ومعناه األول ،وال بد.
وملا انعدم الدليل الشرعي الذي يلزمنا بصرف الكفر عن

تارك الصالة إىل الكفر األصغر ،أو الكفر دون كفر ،تعني علينا القول
ـ نزوالً عند ظاهر النصوص الشرعية ودالالهتا ـ بكفر تارك الصالة كفراً
أكرب خمرجاً عن امللة.
 70الفصل يف امللل.424/3:
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الدليل السادس :من األدلة اليت يعتمدوهنا يف حجتهم ،ما
صوى ومناراً كمنار
رواه أبو هريرة عن النيب  قال ":إن لإلسالم
ً
الطريق ،منها أن تؤمن باهلل وال تشرك به شيئاً ،وإقام الصالة ،وإيتاء
الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت ،واألمر باملعروف والنهي عن

املنكر ،وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم ،وأن تسلم على
القوم إذا مررت هبم ،فمن ترك من ذلك شيئاً ،فقد ترك سهماً من
اإلسالم  ،ومن تركهن كلهن فقد وىل اإلسالم ظهره "[.]71
قالوا :هذا دليل على أن تارك الصالة ليس كافراً ،إذ لو كان

كافراً لفقد اإلسالم كله وليس سهماً منه وحسب !..

أقول :ال يوجد يف احلديث دليل على عدم كفر تارك الصالة،

وال حَّت جمرد اإلشارة إىل ذلك ،وإليك بيان ذلك:

أوالً :قوله  " فمن ترك من ذلك شيئاً " ال يشمل مجيع ما

تقدم ذكره من أركان ومنارات وشرائع ،بداللة نصوص أخرى عديدة ـ

ال جيوز أن نعمي الطرف عنها ـ تفيد أن من ترك اإلميان باهلل تعاىل
يكون قد وقع يف الكفر البواح ووىل اإلسالم ظهره ،وليس فقط يكون

قد ترك سهماً من اإلسالم ،وكذلك لو وقع يف الشرك.

وكذلك ملا دلت نصوص أخرى عديدة ـ تقدم ذكر بعضها ـ

تفيد كفر تارك الصالة ،علمنا بالضرورة أن الصالة مستثناة ـ كاإلميان
 71الصحيحة .333:وانظر حكم تارك الصالة للشيخ األلباين،ص.33
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باهلل ـ من قوله  "فمن ترك من ذلك شيئاً فقد ترك سهماً من
اإلسالم " ،وبالتاَل فقد بطل تعلق املخالفني هبذه العبارة من احلديث،
وهللا تعاىل أعلم.

ثانياً :ملا علمنا بالضرورة من ديننا أن ترك اإلميان باهلل تعاىل
كفر أكرب مبفرده ولذاته ،وكذلك الوقوع يف الشرك ،أدركنا وعلمنا أن
املراد من قوله  "ومن تركهن كلهن فقد وىل اإلسالم ظهره " هي بقية
الشرائع واملنارات ـ غري التوحيد واإلميان ـ املذكورة يف احلديث ـ وهذا
بذاته دليل على كفر تارك الصالة ،أو من ينتفي عنه جنس العمل
جبميع األركان والشرائع العملية املذكورة يف احلديث ،وهو خبالف ما
أراد تقريره مشايخ اإلرجاء والتجهم.

ثالثاً :قد دلت النصوص الشرعية الصحيحة ـ وقد تقدم
ذكرها ـ أن من ترك الصالة فقد فق َد دينه كله ،وجعله وراء ظهره ،ومل

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

احلديث ،وهو دليل آخر على كفر تارك الصالة ،أو تارك جنس العمل

باألركان والفرائض.

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

الصاحلات.
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ومبناقشة استدالهلم هبذا احلديث نكون قد انتهينا من مناقشة
أدلة املخالفني يف املسألة ،وقد علم القارئ أن القوم ليسوا على شيء،
وأن قوهلم بعدم كفر تارك الصالة هو قول ضعيف مرجوح ،ال يسنده

دليل صريح من الكتاب والسنة.

قال الشيخ ابن العثيمني :وقد تأملت األدلة اليت استدل هبا

من يقول أنه ال يكفر ،فوجدهتا ال خترج عن أحوال أربع:
 -4إما أهنا ال دليل فيها أصالً.
 -3أو أهنا قيدت بوصف ميتنع معه ترك الصالة.
 -3أو أهنا قيدت حبال يعذر فيها من ترك هذه الصالة.
 -1أو أهنا عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصالة.

وقال :ليس يف النصوص أن تارك الصالة مؤمن ،أو أنه يدخل
اجلنة ،أو ينجو من النار وحنو ذلك ،مما َيوجنا إىل تأويل الكفر الذي

حكم به على تارك الصالة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر[.]72

ـ مسـألـة :هل كل من قال بعدم كفر تارك الصالة هو على
قول املرجئة ومعتقدهم؟

اجلواب :ال نتسرع اإلجابة لنرمي املخالفني بأهنم وافقوا

املرجئة يف بعض قوهلم ،كما فعل الشيخ ناصر األلباين عندما رمى

املخالفني له يف املسألة بأهنم التقوا مع اخلوارج يف بعض قوهلم ،حيث
 72عن رسالة حكم تارك الصالة البن عثيمني.
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قال ":فلو قال قائل بأن الصالة شرط لصحة اإلميـان ،وأن تاركها خملد

يف النار؛ فقد التقى مع اخلوارج يف بعـض قوهلـم هذا "[ .]73فلزمه من
إطالقه اجلائر املتسرع هذا أن يرمي الصحابة وأكثر السلف بأهنم
التقوا مـع اخلوارج يف بعض قوهلم !!..

ولكن نفصل فنقول :من مل يكفر تارك الصالة ـ من أهل العلم

ـ ألن النصوص الشرعية ال تصح عنده كدليل على كفر تارك الصالة،
فمثل هذا ال جيوز أن يُرمى باإلرجاء لسالمة أصوله واعتقاده ،فهو
أمسك عن التكفري ألن النصوص ال تفيد عنده التكفري.
بينما من أمسك عن القول بكفر تارك الصالة ألن الصالة
عمل ،واألعمال عنده أياً كان نوعها ـ على وجه الفعل أو الرتك ـ ال
جيوز أن تكون سبباً للكفر إال إذا اقرتن هبا االستحالل القليب ،فمثل
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حكم تارك الصالة ،للشيخ ناصر،ص .13قلت :من لوازم قول الشيخ رمي

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

ومع ذلك مل جند من مقلدي الشيخ ـ ممن يرفعون شعار السلفية! ـ من ينكر عليه

إطالقاته اجلائرة هذه حبق السلف الصاحل ،فالتقليد والتعصب قد أعمى أبصارهم عن كل
نقيصة أوخطأ يصدر عن الشيخ ولـو كان طعناً بالصحابة والتابعني ،بينما عندما أشرنا يف
بعض كتبنا أن الشيخ على قول جهم يف اإلميان ،وأقمنا األدلة والرباهني على ذلك،

ثارت ثائرهتم علينا ،وكثر وعظهم ونصحهم :بأن حلوم العلماء مسمومة! ..

نعم حلوم العلماء مسمومة ،بينما حلوم الصحابة والتابعني هلم بإحسان ـ عند القوم ـ

مرشوش عليها البهارات واملقبالت ،يطيب هنشهـا واخلوض فيها !..
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هذا ال مناص من رميه باإلرجاء ،وأنه على قول املرجئة لفساد أصوله
واعتقاده  ..وليس فقط لكونه مل يكفر تارك الصالة.
ـ مسـألـة ثانيـة :كيف تتم توبة تارك الصالة ،ومبا يدخل
اإلسالم؟

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

من أن يقلع عن السبب ـ الذي كان سبباً يف كفره وردته ـ ويتوب منه،

إضافة إىل النطق بالشهادتني لكي يعود إليه دينه ويعود إىل اإلسالم

من جديد.

فمثالً من كفر وارتد من جهة قوله أن حممداً  رسول للعرب

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

والذي يفيد رد وتكذيب عشرات النصوص يف الكتاب والسنة  ..لذا
إذا أراد أن يتوب ويدخل اإلسالم من جديد جيب عليه ـ إضافة إىل
تلفظه بشهادة التوحيد ـ أن يعلن براءته من قوله ويثبت ويشهد أن

حممداً  رسول هللا للعاملني.

قال الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي يف كتابه إكفار

امللحدين :من كان كفره بإنكار أمر ضروري كحرمة اخلمر مثالً ،أنه ال
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

العادة مل ينفعه ما مل يرجع عما قال ،إذ ال يرتفع هبا كفره ا -هــ.

وعليه فإن عودة تارك الصالة إىل اإلسالم تتم بالتلفظ

بالشهادتني ،وبإقامة الصالة واإلقالع عن تركها ،فهو يعود إىل اإلسالم
من نفس النافذة اليت خرج منها من دائرة اإلسالم  ..خرج من جهة
ترك الصالة ،فيعود من جهة فعلها ،وال بد.

أما هذه املناظرة املنسوبة إىل اإلمامني الكبريين الشافعي

وأمحد رمحهما هللا ،وفيها أن الشافعي قال لإلمام أمحد :أتقول إنه يكفر
فبم يُسلم؟ قال:
أي تارك الصالة ؟ قال :نعم .قال :إذا كان كافراً َ
يقول ال إله إال هللا حممد رسول هللا .قال الشافعي :فالرجل مستدمي
هلذا القول مل يرتكه .قال :يسلم بأن يصلي .قال :صالة الكافر ال
تصح ،وال َيكم له باإلسالم هبا ،فسكت اإلمام أمحد!

أقول :هذه القصة ال تصح نسبتها إىل اإلمامني اجلليلني ال من
حيث السند ،وال من حيث املنت واملعىن ،وهي تسيء إليهما كثرياً،
وتظهرمها على غري الوجه الالئق هبما كإمامني من أئمة العلم
واالجتهاد ،وبالتاَل ال يصح االستدالل هبا على شيء  ..ولوال اشتهار
القصة يف بعض كتب أهل العلم ملا عنيناها بالذكر والنقاش.

*****
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خامساً :معاملة املسلمني لتارك الصالة.

بعد أن بينا باألدلة من الكتاب والسنة ،وأقوال علماء األمة
أن تارك الصالة كافر مرتد  ..ال بد للمسلمني أن يعرفوا خطورة هذا
احلكم وتبعاته على صاحبه وعلى من حوله ممن يتعاملون معه ،ليدركوا

واجبهم حنو تارك الصالة ،وما ينبغي عليهم القيام به ،وكيف تكون
عالقتهم به ،وكيف يتعاملون معه ،وغري ذلك.

واإلجابة على هذه املسألة اهلامة جنملها يف النقاط التالية:
 -4تارك الصالة كافر مرتد ،يستتاب ،فإن كابر وعاند وأصر

على تركها ،وآثر القتل على قيامها وأدائها ،يُقتل ردة ،لقوله  ":من

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

ونعمت  ،وإال قتل كفراً وردةً.
َ -3يرم نكاحه من مسلمة ،فال يُعقد له قران عليها ،فإن
كان متزوجاً فُسخ العقد وفُرق بينهما؛ ألن الكافر ال جيوز أن يُقر على
الزواج من مسلمة ،كما قال تعاىلَ :ال ُه َّن ِحلٌّ َّهلُ ْم َوَال ُه ْم ََِيلُّو َن َهلُ َّن
املمتحنة.41:

ومنه تعلم تفريط كثري من املسلمني يف هذا اجلانب ،حيث ال

ومن حتت أيديهم من النساء ،من أناس ال
يبالون أن يزوجوا بناهتم َ
يصلون ،وال يعرفون الطهارة وال الوضوء ،يلقون هبن إىل أحضان
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املشركني األجناس من دون أن يعبأوا لتصرفهم هذا وما يرتتب عليه من
َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
تبعات ونتائج ال حتمد عواقبها ،وهللا تعاىل يقول :يَا أَيُّـ َها الذ َ
إِ َّمنَا ال ُْم ْش ِرُكو َن َجنَس التوبة .38:إمنا املشركون جنس  التوبة.38:
فاملهم عندهم اجلاه واملال والسمعة ،ولو كان ذلك على
حساب الدين والذرية اليت قد يقدرها هللا ،وهذا مغاير للتوجيهات

النبوية اليت تأمر بتزويج من ترضون دينه وخلقه ،كما يف احلديث ":إذا
أتاكم من ترضون ُخلُ َقه ودينه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض
وفساد عريض "[ .]74وأي فساد أعرض وأكرب من الفساد الذي نراه

يف هذا الزمان  ..وذلك كله بسبب االبتعاد عن تعاليم ديننا.
وعن سهل ،قال :مر رجل غين على رسول هللا  فقال ":ما

ري إن خطب أن يُنكح ،وإن شفع أن
تقولون يف هذا؟" قالوا :ح ٌّ
يُشفع ،وإن قال أن يُسمع قال :مث سكت ،فمر رجل من فقراء
املسلمني ،فقال ":ما تقولون يف هذا؟" قالـوا :حري إن خطب أن ال
يُنكح ،وإن شفع أن ال يشفع ،وإن قال أن ال يُسمع ،فقال رسول هللا

 ": هذا خري من ملء األرض من هذا " متفق عليه .فهل يعقل

اآلباء واألولياء ذلك.

َ -3يرم عليه دخول املساجد ،وخباصة احلرم املكي ،لقوله
َّ ِ
آمنُواْ إِ َّمنَا ال ُْم ْش ِرُكو َن َجنَس فَالَ يَـ ْق َربُواْ ال َْم ْس ِج َد
ين َ
تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
 74صحيح سنن ابن ماجة.4314:
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ِ ِ
ِ
ضلِ ِه
س ْو َ
اّللُ ِمن فَ ْ
ف يُـ ْغنِي ُك ُم ه
ا ْحلََر َام بَـ ْع َد َعام ِه ْم َهـ َذا َوإ ْن خ ْفتُ ْم َع ْيـلَةً فَ َ
اّللَ َعلِيم َح ِكيم التوبة .38:ولقوله تعاىلَ :ما َكا َن
إِن َشاء إِ َّن ه
ِِ
لِل ِ
ني أَن يـ ْعمرواْ م ِ
ك
ين َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم بِالْ ُك ْف ِر أ ُْولَئِ َ
ُ
ساج َد هللا َشاهد َ
ْم ْش ِرك َ َ ُ ُ َ َ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم َوِيف النَّا ِر ُه ْم َخالِ ُدو َن التوبة .47:ولقوله تعاىل :إِ َّمنَا
َحبِطَ ْ
ِ ِ
اّلل من آمن بِ هِ
يـعمر م ِ ِ
الصالَ َة َوآتَى َّ
الزَكا َة
ام َّ
اّلل َوالْيَـ ْوم اآلخ ِر َوأَقَ َ
ساج َد ه َ ْ َ َ
َْ ُُ َ َ
ِ
ِ
ين التوبة.48:
سى أ ُْولَـئِ َ
ش إِالَّ ه
َوَملْ خيَْ َ
ك أَن يَ ُكونُواْ م َن ال ُْم ْهتَد َ
اّللَ فَـ َع َ
ومن هوان املسلمني يف هذا الزمان ،أننا جند املساجد ـ
وخباصة القدمية منها ـ مرتعاً للسواح الكفار ومن الذكور واإلناث،
منتعلني وعراة ،يأخذون فيها الصور التذكارية ،متحدين بذلك مشاعر

وخصوصيات املصلني  ..كل ذلك كما زعموا من أجل إدخال العملة
األجنبية إىل البالد ،ال أشبعهم هللا وال أغناهم !...

 -1يفقد تارك الصالة واليته على أبنائه وبناته ،فال جيوز له
أن يتوىل تزويج بناته وأبنائه ،ألنه ال والية لكاف ٍر على مسلم ،كما قال
ِ
تعاىل  :ولَن َْجيعل ه ِ ِ
ني َسبِيالً النساء.414:
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
اّللُ ل ْل َكاف ِر َ
َ ََ
قال ابن عباس :ال نكاح إال بوَل مرشد ،وأعظم الرشد

وأعاله دين اإلسالم ،وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن اإلسالم
ِ
قال تعاىلَ :وَمن يَـ ْرغَب َعن ِهملَّ ِة إِبْـر ِاه ِ
سهُ
ُ
َ َ
يم إالَّ َمن َسفهَ نَـ ْف َ
البقرة.]75[.431:
 75عن رسالة حكم تارك الصالة ،البن عثيمني.
80

يورثه؛ ألنه ال توارث بني أهل اإلميان
 -5ال يرث املسلم وال ه

وأهل الكفر ،لقوله  يف احلديث الذي أخرجه مسلم ":ال يرث
املسلم الكافر ،وال يرث الكافر املسلم ".

ويف انتقال مرياثه ألبنائه من املسلمني تفصيل وخالف ،فقد

نقل عن علي  أنه دفع مرياثه إىل ولده من املسلمني ،ومثله عن ابن
مسعود [ ،]76وهللا تعاىل أعلم.

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

ألن من شروط صحة الذبح أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً ،قال
اخلازن يف تفسريه :أمجعوا على حترمي ذبائح اجملوس وسائر أهل الشرك
من مشركي العرب وعبدة األصنام ومن ال كتاب له.

وقال اإلمام أمحد :ال أعلم أحداً قال خبالفه إال أن يكون
صاحب بدعة [.]77
 -7وهو إن مات ـ تاركاً للصالة ـ ال يُغسل ،وال يكفن ،وال

يُصلى عليه ،وال يُدعى له بالرمحة واملغفرة ،وال يقرب يف مقابر املسلمني،
وإمنا يوارى يف حفرة كما تُوارى اجليف والكالب عندما َتوت وحَّت ال

تعم رائحتها الكريهة ،وملا مات أبو طالب :قال علي للنيب  :إن
عمك الشيخ الضال قد مات ،قال ":اذهب فوا ِر أباك " ،مث أمره
 76انظر فقه السنة.143/3:

 77عن رسالة حكم تارك الصالة ،البن عثيمني .
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باالغتسال [ .]78وهكذا تارك الصالة  ..نقول لولده " اذهب فوا ِر
أباك "!

ومنه تعلم التفريط الكبري الذي عليه املسلمني يف هذا الزمان

ـ بفعل مسوم اإلرجاء ـ حيث َتدهم ال مييزون بني الكافر املرتد وغريه؛
فال يوجد عندهم ميت ال َتوز الصالة عليه ،بل جملرد أن امليت
ينتسب ألبوين مسلمني أو امسه امساً إسالمياً فهذا ٍ
كاف عندهم ألن
يصلوا عليه ،وأن يقربوه يف مقابر املسلمني ،وجيروا له بقية مراسم

الدفن الشرعية املعروفة ،مهما كان يف حياته الدنيا كافراً ومظهراً
العداوة لإلسالم واملسلمني ،شتَّامـاً للـرب والدين ،ال يعرف صالة ،وال

صوماً وال شيئاً من أركان هذا الدين وواجباته !..

 -8مث هو يف اآلخرة ـ إن مات مصراً على الرتك ـ مصريه إىل

العذاب الشديد ،إىل جهنم وبئس املصري ،خالداً فيها أبداً ،كما قال
ت
ك َحبِطَ ْ
تعاىلَ :وَمن يَـ ْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَـيَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِر فَأ ُْولَـئِ َ
الدنْـيا و ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن
اآلخ َرةِ َوأ ُْولَـئِ َ
كأْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
أَ ْع َما ُهلُ ْم ِيف ُّ َ َ
البقرة.347:

 -2ما تقدم ـ وخباصة يف زمن غياب االستتابة وتطبيق احلدود

الشرعية ـ ال مينع من نصحه وتعليمه ،وحتذيره من مغبة تركه للصالة
وما ميكن أن جير عليه من ويالت يف الدنيا واآلخرة ،إن وجد أن
 78صحيح سنن أّب داود.3753:
83

النصح ينفعه ،أو يلقي له مسعاً ،أما إن أصر على ترك الصالة ،وعاند

وكابر ،فإن هجره واعتزاله يكون هو األوىل ،كما جيب حتذير الناس منه
ومن صحبته ،ومن معاملته والتقرب منه ،وكذلك اعتزال جمالسته

ومؤاكلته عساه يشعر بعظم اجلرم الذي هو عليه فيتوب وينردع.
قال تعاىل :لُ ِعن الَّ ِذين َك َفرواْ ِمن ب ِين إِسرائِيل َعلَى لِس ِ
ان
َ
َ ُ
َ
َ َْ َ
داو ِ
ِ
ِ
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َ .كانُواْ الَ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ذَل َ
َُ َ
ك مبَا َع َ
ود َوع َ
ِ
س َما َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن املائدة.72-78:
يَـتَـنَ َ
اه ْو َن َعن ُّمن َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَبئْ َ
روى الطربي ـ يف تفسري اآلية ـ بسنده عن ابن مسعود قال،

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

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

 متكئاً ،فاستوى جالساً ،فغضب وقال :ال وهللا ،حَّت تأخذوا على

يدي الظامل فتأطروه على احلق أطراً " .ويف رواية قال " :والذي نفسي
َّ
َّ
بيده لت َّ
ولتأخذن على ي َدي املسيء،
ولتنهون عن املنكر،
أمرن باملعروف

بن هللا قلوب بعضكم على بعض،
ولتؤطرنه على احلق أطراً ،أو ليضر َّ
وليلعننكم كما لعنهم "[.]79
79

انظر تفسري الطربي ،حديث .43318:وما بعده فاحلديث مروي بأسانيد وطرق

عديدة تقوي بعضها البعض.
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والنصوص الشرعية اليت حتض على األمر باملعروف والنهي عن املنكر
هي أكثر من أن حتصريف هذا املبحث.
ـ تنبيـه :استتابة تارك الصالة ،ومن مث إقامة احلد عليه إن
أصر على الرتك ،موكول إىل إمام املسلمني ،أو السلطان املسلم الذي

ميلك الشوكة والقوة اليت َتكنه من تنفيذ احلدود الشرعية من دون أن

تتحقق فتنة أكرب ،وعليه نؤكد أنه ال جيوز آلحاد املسلمني أن يستشرف
هذه املهمة الكبرية من تلقاء نفسه ،ملا فيه من افتئات على السلطان

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

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

اهلام ،الذي أمسيته " حكم تارك الصالة " ،راجياً أن أكون قد وفقت
يف اإلجابة على ما يدور يف خلد القارئ احلريص على دينه من مسائل

وتساوالت حول مسألة " حكم تارك الصالة ".

أسأل هللا تعاىل القبول ،وأن يبارك يف هذه الرسالة ،وجيعل
منها مفتاح خ ٍري ،مغالق هٍ
شر  ..وسبباً هلداية الداشرين التاركني للصالة
 ..إنه تعاىل مسيع قريب جميب.

وصلى هللا على حممد النيب األمي ،وعلى آله وصحبه
وسلم.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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* أحكام ومسائل رمضانية

* دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتين احلياة "

* تنبيه الغافلني إىل حكم شامت هللا والدين

* العذر باجلهل وقيام احلجة

* صيد القلم " قطوف وخواطر "
* ِح َكم وفوائد جاد هبا اخلاطر

* الطريق إىل استئناف حياة إسالمية ...

* فقه االختالف عند أهل السنة وأهل البدع

* حكم تارك الصالة

* البالء أنواعه ومقاصده

شرعها هللا للعباد
* حقوق وواجبات َ
* االستحالل

* صراع احلضارات مفهومه ،وحقيقته ،ودوافعه

* حكم اإلسالم يف الدميقراطية ...

* من دخل ديار غري املسلمني بعهد وأمان ...

* ملن احلكم

* اجلهاد والسياسة الشرعية ،مناصحة ومكاشفة
* الغالم وامللِك
* مبادرة اجلماعة اإلسالمية املصرية ...

* هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه

* اهلجرة مسائل وأحكام

* جمموع الفتاوى

* رسائل يف اإلعداد واجلهاد

* الشيعة الروافض طائفة ٍ
شرك وردة
* قواعد يف التكفري

* مذكرة يف طلب العلم

* مالحظات وردود على رسالة " جممل مسائل * تنبيه الدعاة املعاصرين إىل األسس
اإلميان العلمية يف أصول العقيدة السلفية "

* القانون اإلسالمي

واملبادئ اليت تعني على وحدة املسلمني
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