
 ترك الصالة بين العمد والتهاون والكسل

 

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،  أما بعد:

فإنك ترى يف هذه األيام بعض املسلمني هتاونوا بالصالة وأضاعوها حىت تركها بعضهم ترًكا  

العظيمة الكربى اليت "عمت هبا البلوى"  مطلًقا هتاونًا. وملا كانت هذه املسألة من املسائل

وابتلي هبا الناس اليوم، واختلف فيها علماء األمة وأئمتها قدميًا وحديثًا، أحببت أن أكتب 

فيها ما تيسر، ولعلي أقسم ترك الصالة إىل قسمني: األول: ترك الصالة عمًدا مع إنكار 

 يرتك حيًنا آخر.وجوهبا، والثاين: تركها هتاونًا وكسالً فيصلي حيًنا، و 

 فأما ترك الصالة عمًدا مع إنكار وجوهبا: 

فإن تارك الصالة عمًدا، منكرًا لوجوهبا كافر بإمجاع املسلمني خارج من ملة اِإلسالم إال أن  

 يكون قريب عهد باإلسالم، ومل خيالط املسلمني مدة يبلغه فيها وجوب الصالة عليه.

املسلمون أن ترك الصالة املفروضة عمًدا من أعظم قال ابن القيم رمحه اهللا: "ال خيتلف  

الذنوب وأكرب الكبائر وأن إمثه عند اهللا أعظم من إمث قتل النفس وأخذ األموال ومن إمث الزنا 

 والسرقة وشرب اخلمر وأنه متعرض لعقوبة اهللا وسخطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة".

 ويدل لذلك الكتاب والسنة:

 لية:فمن الكتاب األدلة التا 

 َفَسْوفَ  ۖ◌ { َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت قوله تعاىل:  )1 

﴾ ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َفُأولَـِٰئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َوَال يُْظَلُموَن َشْيًئا ٥٩﴿ َغيًّا يـَْلَقْونَ 

 .]مرمي[ ﴾} ٦٠﴿



} ْ◌تَاَب َوآَمنَ  ِإالَّ َمن{وجه الداللة: أن اهللا قال يف املضيعني للصالة،  املتبعني للشهوات:  

 ، فدل على أ�م حني إضاعتهم للصالة وإتباعهم للشهوات غري مؤمنني. 

التوبة: [يِن }  { فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّ قوله تعاىل:  )2 

. ووجه الداللة: واضح ذلك أن اهللا تعاىل اشرتط لثبوت األخوة بيننا وبني املشركني ]11

ثالثة شروط: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصالة، وأن يؤتوا الزكاة. فإن مل يفعلوا ذلك 

 فليسوا بإخوة لنا، أي أ�م كفار خارجني عن ملة اإلسالم.

 ﴾} ٥﴾ الَِّذيَن ُهْم َعن َصَالهِتِْم َساُهوَن ﴿٤فـََوْيٌل لِّْلُمَصلَِّني ﴿ {قوله تعاىل:  )3 

 ].املاعون[

 ﴾} ٤٣﴾ قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني ﴿٤٢{ َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر ﴿) قوله تعاىل: 4 

 املدثر].[

 وأما األدلة من السنة املطهرة ما يلي: 

إن بني الرجل وبني الشرك «ال صلى اهللا عليه وسلم: ) حديث جابر رضي اهللا عنه ق1 

 ].مسلم[» الصالة والكفر ترك

رضي اهللا عنه، قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ) عن بريدة بن احلصيب2 

 .»الصالة، فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم«يقول: 

ستكون أمراء، «هللا عليه وسلم قال: ) وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى ا3 

، قالوا: أفال » سلم،ولكن من رضي وتابع فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر

 .» ال، ما صلوا«نقاتلهم ؟ قال : 

خيار أئمتكم الذين حتبو�م «ومن هذه األحاديث قوله صلى اهللا عليه وسلم قال:  )4 

رار أئمتكم الذين تبغضو�م ويبغضونكم، وحيبونكم، ويصلونعليكم وتصلون عليهم، وش



 ال ما أقاموا فيكم«، قيل: يا رسول اهللا، أفال ننابذهم بالسيف؟ قال: » وتلعنو�م ويلعنونكم

 » .الصالة

الصالة،  هذين احلديثني األخريين دليل على منابذة الوالة وقتاهلم بالسيف إذا مل يقيموا ففي

إذا أتوا كفرًا صرحياً، عندنا فيه برهان من اهللا تعاىل،وعلى الوالة وقتاهلم إال  وال جتوز منازعة

هذا فيكون تركهم للصالة الذي علقعليه النيب صلى اهللا عليه وسلم،  منابذهتم وقتاهلم 

 بالسيف كفرًا بواًحا عندنا فيهمن اهللا برهان.

 يرون أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال : "كان-رمحه اهللا–) قال عبد اهللا بن شقيق5 

 الصالة". شيئاً من األعمال تركه كفر غري

عن النيب صلى اهللا  بعض اآلثار الواردة عن السلف منها: قال إسحاق بن راهويه: "صح )6 

أهل العلم من لدن النيب صلى اهللا عليه  كافر، وكذلك كان رأي الصالة تارك عليه وسلم أن

خيرج وقتها كافر". وذكر ابن  عذر حىت عمداً من غري الصالة تارك وسلم إىل يومنا هذا، أن

 الصحابة".  حزم أنه قد جاء ذلك عن عدد من الصحابة، وقال: "وال نعلم هلؤالء خمالًفا من

 ثانًيا: ترك الصالة هتاونًا وكسًال، فيصلي وقًتا ويرتك آخر: 

ت ترك الصالة هتاونًا وكسًال، فيصلي وقًتا ويرتك آخر من املنكرات العظيمة، ومن صفا 

{ ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن اللَّـَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَىل املنافقني، قال اهللا عز وجل: 

، وقال اهللا [النساء] ﴾} ١٤٢الصََّالِة قَاُموا ُكَساَىلٰ يـُرَاُءوَن النَّاَس َوَال َيْذُكُروَن اللَّـَه ِإالَّ قَِليًال ﴿

ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَّـِه َوِبَرُسولِِه َوَال يَْأتُوَن َوَما مَ  {يف صفتهم:  نَـَعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـْ

، وقال النيب صلى  [التوبة]} ﴾٥٤الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىلٰ َوَال يُنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن ﴿

أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما «اهللا عليه وسلم: 

 » .فيهما ألتومها ولو حبوا



وإن كان تركه تكاسًال مع اعتقاده وجوهبا كما هو حال كثري من الناس اليوم، فقد اختلف  

 العلماء فيه على أقوال ثالثة:

 القول األول: 

عن اإلمام أمحد، إىل أنه ال يكفر بل يفسق  ، ورواية، واإلمام الشافعيذهب اإلمام مالك 

 ويستتاب، فإن تاب وإال قُتل حًدا، ويقتل بالسيف.

قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا: "يُقال ملن ترك الصالة حىت خيرج وقتها بال عذر: ال يصليها  

 .غريك، فإن صليت وإال استتبناك، فإن تبت وإال قتلناك"

 من األدلة:ومما ُحيتج هلذا القول ما يلي 

ِلَك ِلَمن َيَشاُء قوله تعاىل:  )1   َوَمن ◌ۚ { ِإنَّ اللَّـَه َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ

تَـَرىٰ  فـََقدِ  بِاللَّـهِ  ُيْشرِكْ   .﴾} [النساء]٤٨ْمثًا َعِظيًما ﴿إِ  افـْ

خيرج الرجل من اإلسالم  ووجه الداللة يظهر من قول اإلمام أمحد يف وصيته لتلميذه: "وال 

شيء إال الشرك باهللا العظيم أو يرد فريضة من فرائض اهللا عز وجل جاحدا هبا فإن تركها  

 كسال أو هتاونا: كان يف مشيئة اهللا إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه".

مخس صلوات كتبهنَّ اهللا على العباد، فمن جاء هبن ومل «قوله صلى اهللا عليه وسلم:  )2 

هم شيًئا استخفافًا حبقهنَّ كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل يأِت هبنَّ يضيع من

 .» فليس له عند اهللا عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة

{ فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا الصََّالَة وأما قوهلم أنه يُقتل حًدا إن مل يتب فقد أحُتج له بقوله تعاىل:  

يِن }  َوآتـَُوا الزَّكَ  ، أي: ال تقتلوهم إن فعلوا ذلك، ومفهومه ]11التوبة: [اَة فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّ

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله «يقتلون إن مل يفعلوا. لقوله صلى اهللا عليه وسلم: 

حبق  إال الّله، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال



، فقد أمر صلى بقتاهلم إىل أن يقيموا الصالة، وقوله: "حبقها" »اإلسالم، وحساهبم على اهللا

 فإن الصالة من أعظم حقها.

 القول الثاين: 

أمحد وهو وجه  وذهب مجاعة من السلف إىل أنه يكفر، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام 

 ، وحجتهم ما يلي:لبعض أصحاب الشافعي

 .»بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة«صلى اهللا عليه وسلم: . ظاهر قوله 1 

أمرت أن أقاتل الناس حىت «.القياس على كلمة التوحيد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: 2 

 . احلديث. » يقولوا ال إله إال الّله ويقيموا الصالة...

 القول الثالث: 

َيكفر، وال يُقتل، بل يُعزر وُحيبس حىت وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن تارك الصالة ال  

 ُيصلى.

جاء عند احلنفية قوهلم: "وتارك الصالة عمًدا كسال يضرب ضربًا شديًدا حىت يسيل منه  

الدم، وبعده حيبس، وال يرتك مهال بل يتفقد حاله بالوعظ، والزجر، والضرب أيضا؛ حىت 

خرة إذا مات على اإلسالم عاصًيا يصليها أو ميوت حببسه، وهذا جزاؤه الدنيوي، وأما يف اآل

 أعدت لتارك الصالة".…برتكها فله عذاب طويل بواد يف جهنم أشدها حرًا، وأبعدها قعرًا

حدى ثالث: إمسلم إال ب ئال حيل دم امر «واسُتدل هلذا القول بقوله صلى اهللا عليه وسلم:  

 ليس فيه ترك الصالة.. و » الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة

 :املناقشات والردود 



بني الرجل وبني «ُأجيب على دليل أصحاب القول الثاين قوله صلى اهللا عليه وسلم:  * 

، بأن املعىن أنه يستحق عقوبة الكفر وهى القتل، أو أنه حممول » الشرك والكفر ترك الصالة

ىل الكفر، أو أن فعله فعل على املستحل ترك الصالة، أو على أنه قد يؤول به ويوصله إ

 الكفار.

، بأنه صلى » ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث..«ونُوقش دليل القول الثالث:  * 

 اهللا عليه وسلم جعل منهم التارك لدينه، والصالة ركن الدين األعظم وعموده.

 اخلالصة والرتجيح: 

يات الكرمية امللة ملا تقدم من اآلمن ترك الصالة عمًدا مع إنكار وجوهبا فهو كافر خارج من  

 واألحاديث الشريفة.

وأما املسلم الذي يرتكها هتاونًا وكسًال فيصلي حيًنا، ويرتك حيًنا آخر مع اِإلميان بوجوهبا فإن 

الواجب نصحه باحلكمة واملوعظة احلسنة، فإن مل يتب وجبت مقاطعته وكراهيته وَحُرَم حبه 

قلب الوارد يف حديث تغيري املنكر، وقد حدث أن النيب ومودته، فذلك مظهر اِإلنكار بال

صلى اهللا عليه وسلم هجر املتخلفني عن غزوة تبوك بغري عذر وأمر أصحابه هبجرهم، على 

أن يكون اهلجر بدافع ديين ال لغرض شخصي، واألعمال بالنيات، ولو أن املؤمنني الطائعني 

ل على مراجعة أنفسهم وتوبتهم إىل قاطعوا العصاة وهجروهم لكان ذلك من أكرب العوام

اللَّه، لضرورة حاجتهم إىل التعامل مع إخوا�م، وإذا استمر على غيه وعناده، ووصل أمره 

لويل األمر فإنه يستتاب، فإن تاب بعد ذلك كله ُخلي سبيله، وإن أصر على تركه هلا حينها 

 يُقتل حىت وإن أقر بوجوهبا.


