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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادى له  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممداً عبده ،ورسوله  ،وصلي اللهم على املصطفى األمني وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فالصالة من أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني ،افرتضها املوىل عز وجل على عباده املسلمني بقوله:
ِ
الزَكا َة وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ني ﴾( ،)1وكان األمر بقيامها من ثاين املطالب لرسول
يموا َّ
الراكع َ
الص َال َة َوآتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
﴿ َوأَق ُ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد الشهادتني  ،فعندما أرسل عليه الصالة والسالم معاذ بن جبل رضي اهلل
اب فَادعهم إِ َىل شهادةِ
َّك تَأِِْت قَوما ِمن أ َْه ِل الْكِتَ ِ
عنه اىل اليمن ليُعلِّمهم
فروض اإلسالم فقال (( :إِن َ
ََ َ
َ
ًْ ْ
ْ ُُ ْ
ول اللَّ ِه فَإِ ْن هم أَطَ ِ ِ
َن اللَّهَ افْ تَ ر َ ِ
ك فَأ َْعلِ ْم ُه ْم أ َّ
صلَ َوات
أَ ْنَ ال إِلَهَ إِال اللَّهُ َوأ ِّ
َين َر ُس ُ
اعوا ل َذل َ
ُْ ُ
َ َ
َ
ض َعلَْيه ْم ََْ َ
ِِف ُك ِّل يَ ْوم َولَْي لَة ))(.)2
أهم أمورهم عنده
وقد كان اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يكتب إىل اآلفاق أن َّ
حفظها ِ
الصالة ،فمن ِ
ظ دينَه ،ومن ضيَّعها فهو ملا سواها أضيع ،وال َّ
حظ ِف اإلسالم ملن ترك
حف َ
ْس ْاأل َْم ِر
الصالة( ،)3وهذا الذي يستفاد من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم حني قالَ (( :رأ ُ
ِْ
عموده،
ودهُ َّ
الص َالةُ ))( ، )4ألست تعلم أن الفسطاط  -وهي اخليمة  -إذا سقط ُ
اإل ْس َال ُم َ ،و َع ُم ُ
العمود ،انتفعت بالطُّنُب واألوتاد،
أقمت
َ
سقط الفسطاط ،فلم ينتفع باألطناب وال باألوتاد ،وإن َ
وكذلك الصالة من اإلسالم ،عمود الدين ،وركن اإلسالم الثاين ( ،)5وتتجلى مظهر العبودية ِف
( )1سورة البقرة34 :
( )2رواه البخاري ومسلم عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
( )3اخرجه مالك ِف املوطأ عن نافع موىل عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما
( )4رواه الرتمذي عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه
( )5فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :بُين اإلسالم على
حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم رمضان))
ََ :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن ً
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أدائها على أعظم صورة حيث يضع العبد أشرف أعضائه على األرض تعظيماً لربه ،وال يضعها ألحد
سواه فكان ((أَقْ َر ُب َما يَ ُكو ُن الْ َعْب ُد ِم ْن َربِِّه َوُه َو َس ِاجد.)1())..
العبد يوم القيامة ،فعن عبداهلل بن قرط رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل
كما أهنا أول ما يُسأل عنه ُ
ِ
سائر عمله ،وإن
القيامة الصالةُ ،فإ ْن
يوم
عليه وسلم قال(( :أول ما ُُياسب به ُ
ْ
العبد َ
صلحت ،صلح ُ
ت ،فَ َس َد سائُِر عمله))(.)2
فس َد ْ
َ
كما أن إقامة الصالة بشرائطها وأركاهنا وخشوعها تكون حاجزة للعبد عن املعاضي واملنكرات يقول
الصالةَ تَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر ﴾(.)3
ربنا سبحانه ﴿ :إِ َّن َّ
ِ
ضت على املسلمني ،فقد
تلك هي مكانة َّ
الصالة ِف اإلسالم ،وِلذه املكانة كانت َّأو َل عبادة فُ ِر َ
آخر على عناية اهلل هبا،
فُرضت ِف مكة قبل اِلجرة بنحو ثالث سنوات ،وكانت طريقة فرضيَّتها دليالً َ
السماء ،ليلة اإلسراء واملعراج،
إ ْذ فُ ِرضت العبادات كلُّها ِف األرض ،وفُ ِرضت َّ
الصالة وحدها ِف َّ
رب العاملني إىل َِ
خاَت املرسلني عليه الصالة والسالم  ،كما ِف حديث اإلسراء
ِِبطاب مباشر من ِّ
ِ
ص َالةً ِِف ُك ِّل ي وم ولَْي لَة ،فَنَ َزلْ ُ ِ
وسى
املشهور ":فَأ َْو َحى اللَّهُ إِ ََّ
ض َعلَ َّي ََْس َ
َل َما أ َْو َحى فَ َفَر َ
ني َ
ت إ َىل ُم َ
َْ َ
ال :ما فَرض ربُّك علَى أ َُّمتِك؟ قُ ْلت ََْ ِسني ص َالةً .قَ َ ِ
ِ
ك
ال ْارج ْع إِ َىل َربِّ َ
َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َق َ َ َ َ َ َ َ
ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال :يَا
الس َالم َح ََّّت قَ َ
يف  ..قَ َ
ني َرِِّّب تَبَ َارَك َوتَ َع َ
وسى َعلَْيه َّ
َّخف َ
اسأَلْهُ الت ْ
اىل َوبَ ْ َ
ال :فَلَ ْم أ ََزْل أ َْرج ُع بَ ْ َ
فَ ْ
ني ُم َ
ِ
ِ
ِ
ص َالةً "(.)4
ص َالة َع ْشر ،فَ َذل َ
ك ََْ ُسو َن َ
صلَ َوات ُك َّل يَ ْوم َولَْي لَة ،ل ُك ِّل َ
َ َ
ُحمَ َّم ُد إن َُّه َّن ََْ ُ
فال شك ِف عظم وأمهية أمر الصالة  ،غري أن األمر الذي دعاين للكتابة ِف هذا األمر وبسط أقوال
الفقهاء رمحهم اهلل  ،هي تلك االجتزائية من أقوال الفقهاء ِف احلكم على التارك ِلذه الفريضة
العظيمة  ،وتغيب آراء فقهاء آخرين معتربين إما جهالً أو تعمداً بغية ختويف اجملتمع وجعله يساق
حتت سلطة القول الواحد ،والرجل اإلله  ،إضافة اىل أن البعض بدأ ينشر قوالً ِف حكم تارك الصالة
( )1رواه مسلم وأبو داود عن أِّب هريرة رضي اهلل عنه
( )2رواه الطرباين وصححه االلباين ِف السلسلة الصحيحة
( )3سورة العنكبوت :اآلية 34
( )4رواه البخاري ومسلم عن أنَ بن مالك رضي اهلل عنه
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بأن من ترك صالة واحدة حَّت خيرج وقتها كافر خارج من امللة ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال
يدفن ِف مقابر املسلمني ،بل يرمى كاجليفة ِف فالة من األرض ،ورمبا أمر بوضع الرتاب عليه حَّت ال
تأكله الكالب! ويتعمد االغفال عن من تلزمه تنفيذ األمر إن سلمنا له جدالً أن هذا هو احلكم
النهائي  ،مما خلق بلبلة داخل العديد من األسر  ،ولدى الكثري من الشباب  ،فكان هذا مداعاة
للكتابة فيه خصوصاً بعد أن طلب األصدقاء أن ابسط أقوال الفقهاء رمحهم اهلل فيه  ،وقد حاولت
جاهداً تبسيط العبارة واإلحاطة بكل جوانب املوضوع  ،وأظن أنه مل يسبقين إليه أحد هبذا املنهج ،
فقد اطلعت على كثري من املؤلفات ِف هذه القضية فوجدهتا قد اخذت ما يعتقده مؤلفها مع إمهال
ألقوال الفقهاء اإلخرى  ،وإن إشارة بعضهم إليها فإمنا يشري إليها من قبيل التضعيف والتسخيف
بالقول اآلخر .
وحَّت يؤخذ األمر جبميع جوانبه  ،وفهم كامل أبعاده  ،فقد استعنت باهلل وشرحت هذه املسألة من
خالل عدة مسائل يستوضح من خالِلا األمر  ،من خالل املسائل التالية :
املس أل ة األوىل  :التفريق بني احلكم على الفعل وفاعله .
املس أل ة الثانية  :صفة وأحوال تارك الصالة واحلكم فيه .
املس أل ة الثالثة  :ما روي عن االمام امحد بعدم الكفر .
املسأل ة الرابعة  :االوىل ِف التعامل مع تارك الصالة السرت ام رفعه اىل القضاء.
املس ألة اخلامسة  :عقوبة تارك الصالة عند الفقهاء .
املسألة السادسة  :مستلزمات احلكم بالعقوبة .
املس ألة السابعة  :إمكانية تبديل العقوبة والعفو عنه .
امتة
اخل
أسأل املوىل التوفيق والسداد فيه  ،وأسأله سبحانه أن ينفع به  ،إنه مسيع جميب .
فأقول مستعيناً باهلل .
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المسألة األولى  :التفريق بين الحكم على الفعل وفاعله :
أم املصائب أن الكثريين اغفلوا قواعد الفقهاء وأهل العلم ِف توصيف عمل بالكفر وبني فاعله ،فوقعنا
ِف طامة التعميم  ،وإجراء الكفر والتكفري بعموم املسلمني من قبل أصحاب السطحية ِف العلم
واملعلومة ،أما الراسخون من علماء اإلسالم فإهنم ال يعتربون الوقوع ِف الكفر مسوغاً للحكم بكفر
املسلم قبل تبيان حاله  ،وعرض أمره للقضاء ،فإهنم يفرقون بني وصف الفعل بالكفر  ،وبني وسم
فاعله هبذا احلكم ،وكان من منهج الراسخني ِف العلم أن ما ورد ِف النصوص من إطالق حكم
التكفري على فاعلي بعض املوبقات ،ال يعين بالضرورة مشول احلكم كل من تلبَ هبذه املوبقة.
واألصل ِف هذه العاصمة من قاصمة التكفري قصة الرجل( )1الذي جلده النيب صلى اهلل عليه وسلم
ِف اخلمر ،فأُِت به يوماً ،فأمر جبلده ،فقال رجل من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر ما يؤتى به ،فقال
ِ ِ
ت أنه ُيب اهلل َوَر ُسولَهُ ))(. )2
النيب صلى اهلل عليه وسلم (( :الَ تَ ْل َعنُوهُ  ،فَ َواللَّه َما َعل ْم ُ
فهذا رجل ينهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن لعنه ،مع أنه صلى اهلل عليه وسلم لعن شارِّب
ِ
اخلمر كما ِف حديث أنَ بن مالك(( :لَعن رس ُ ِ
اخلم ِر ع ْشرًة ع ِ
اصَرَها
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِِف َْ ْ َ َ َ
ول اللَّه َ
ََ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومعتَ ِ
صَرَها َو َشا ِربَ َها َو َح ِاملَ َها َوالْ َم ْح ُمولَةُ إِلَْي ِه َو َساقيَ َها َوبَائ َع َها َوآك َل ََثَن َها َوالْ ُم ْش َِرتي َِلَا َوالْ ُم ْشتَ َراةُ
َُْ
لَهُ))( ،)3فشارب اخلمر ملعون على لسان النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،بينما منع رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم من لعن هذا املعني.
ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل هذا املبدأ فيقول " :فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب،
لكونه ُيب اهلل ورسوله ،مع أنه لعن ِف اخلمر عشرة  ...ولكن لعن املطلق ال يستلزم لعن املعني،
الذي قام به ما مينع حلوق اللعنة به"  ،مث يقيَ شيخ اإلسالم التكفري على اللعن فيقول" :وكذلك
التكفري املطلق والوعيد املطلق ،وِلذا كان الوعيد املطلق ِف الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط،
(ِ )1ف البخاري أن امسه عبداهلل وكان يلقب محاراً  ،وكان يضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وذكر ابن اثري ِف
اسد الغابة  43/4أنه نعيمان بن عمر .
( )2رواه البخاري عن عمر رضي اهلل عنه .
( )3رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وصححه األلباين عن أنَ .
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وانتفاء موانع"(. )1
ولذلك يبني ويفصل شيخ الشهداء معشوق اخلزنوي هذه اإلشكالية ِف تقسيمه ألنواع التكفري فيسميه
تكفري أوصاف فيقول " :وهذا كقول أهل العلم ِف كتب العقائد  ،أو ِف باب الردة من كتب الفقه :
من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأِلم كفر  ،ومن سب اهلل تعاىل أو رسوله
صلى اهلل عليه وسلم كفر  ،ومن كذب بالبعث كفر  ،ومن حلف بغري اهلل كفر أو أشرك ،اىل غري
ذلك من األحكام  ،وإطالق أهل العلم هذا يقصدون به أن هذا الفعل كفر خيرج من اإلسالم أما
صاحبه فال يكفرونه حَّت تتوفر الشروط وتنتفي املوانع  ،فليَ من الزم كون الفعل كفراً أن يكون
فاعله كافراً " (. )2
فكان استيضاح هذا األمر من األمهية مبكان ،وبالتاَل فإن تقريرات الفقهاء وفتاويهم ليست ملزمة
للمجتمع ،وإمنا هي رأي مع رأي يقدمها للمجتمع والقضاء إن شاءوا أخذوا به وإن شاءوا ردوه.
مبعىن أن مسألة تارك الصالة سوف ينقسم احلديث عند الفقهاء فيها اىل قسمني  ،التوصيف والعقوبة
 ،فأما التوصيف بالكفر أو التفسيق ينطبق عليه ما سبق من أمر تكفري الفعل أو تكفري أوصاف كما
قال الوالد عليه رمحة اهلل  ،أما العقوبة اليت قررها الفقهاء فهي رأي قدموه بناء على توصيفهم للقضاء
وليَ لألفراد  ،وللقضاء األمر ِف قبول العقوبة هبذا القول  ،أو رده واعتماد قول فقيه آخر كما سنبني
ذلك ِف آخر هذا البحث .
كما أن من األمور اِلامة اليت يستلزم التنبيه إليه  ،والتأكيد عليه أن إقامة العقوبات من القصاص
واحلدود والتعازير ،ليست من شأن األفراد ،أو كتيبة ،أو مجاعة ،وإمنا احلدود تقيمها الدولة من خالل
حماكم عادلة تتوافر فيها إقامة احلجج والبيّنات من طرف املتهم املدعى عليه ،وامل ّدعي ،وقد امجع
الفقهاء قدمياً وحديثاً على أنه ال جيوز ألحد إقامة احلدود إالّ اإلمام (الدولة) أو من ينسبه من القضاة
واحلكام ،ملا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :إَِّمنَا ِْ
اإل َم ُام ُجنَّة يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويُتَّ َقى بِِه  ،فَإِ ْن
( )1جمموع الفتاوى ابن تيمية 441 /01
( )2ومضات ِف ظالل التوحيد دكتور معشوق اخلزنوي 43
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ِ
َجر َ ،وإِ ْن يَأْ ُم ْر بِغَ ِْريهِ َكا َن َعلَْي ِه ِمْنهُ ))(.)1
أ ََمَر بِتَ ْق َوى اللَّ ِه َعَّز َو َجلَّ َ ،و َع َد َل َكا َن لَهُ بِ َذل َ
كأْ
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِِف
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
ويؤكده اإلمام القرطيب عند تفسري قول اِلا تعاىل ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
الْ َقْت لَى ﴾( )2قال " :ال خالف ِف أن القصاص ِف القتل ال يقيمه إال أولو األمر ،فرض عليهم
النهوض بالقصاص وإقامة احلدود وغري ذلك؛ ألن اهلل سبحانه خاطب مجيع املؤمنني بالقصاص ،مث ال
يتهيأ للمؤمنني مجيعاً أن جيتمعوا على القصاص ،فأقاموا السلطان مقام أنفسهم ِف إقامة القصاص
وغريه من احلدود" (.)3
كل واحد منهما مائة جلدة﴾( )4قال
الزانية و ّ
وقال عند تفسريه قول اهلل تعاىلّ ﴿ :
الزاين فاجلدوا ّ
اإلمام القرطيب " :ال خالف أن املخاطب هبذا األمر اإلمام ومن ناب منابه" (.)5
وقد روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال" :كان رجل من الصحابة يقول :الزكاة واحلدود

والفيء واجلمعة إىل السلطان ،قال الطحاوي :ال نعلم له خمالفا من الصحابة" (. )6
وروى اإلمام البيهقي بإسناده" :عن أِّب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إىل قوِلم من أهل
املدينة كانوا يقولون ال ينبغي ألحد أن يقيم شيئاً من احلدود دون السلطان" (.)7
ونقل االتفاق ابن رشد القرطيب " وأما من يقيم هذا احلد فاتفقوا على أن اإلمام يقيمه  ،وكذلك األمر

ِف سائر احلدود " (.)8
( )1رواه البخاري ومسلم عن أِّب هريرة رضي اهلل عنه .
( )2سورة البقرة  :اآلية . 031
( )3اجلامع ألحكام القرآن اإلمام القرطيب . 234/2
( )4سورة النور اآلية . 2
( )5اجلامع ألحكام القرآن اإلمام القرطيب . 030/02
( )6حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي عبد الرمحن املباركفوري . 493/3
( )7السنن الكربى البيهقي . 234/1
( )8بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد . 244/2
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وقال النووي " :أما األحكام فإنه مَّت وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب مل جيز استيفاؤه إال بأمر
اإلمام ،أو بأمر من فوض إليه اإلمام النظر ِف األمر بإقامة احلد؛ ألن احلدود ِف زمن النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وِف زمن اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنه مل تستوف إال بإذهنم ،وألن استيفاءها
لإلمام"(.)1
وقال الشريازي" :ال يقيم احلدود على األحرار إال اإلمام أو من فوض إليه اإلمام ،ألنه مل يقم ٌّ
حد
على حر على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال بإذنه وال ِف أيام اخللفاء إال بإذهنم ،وألنه حق
هلل تعاىل يفتقر إىل االجتهاد وال يؤمن ِف استيفائه احليف فلم جيز بغري إذن اإلمام" (.)2
وجاء ِف املوسوعة الفقهية" :اتفق الفقهاء على أنه ال يقيم احل ّد إال اإلمام أو نائبه ،وذلك ملصلحة
العباد ،وهي صيانة أنفسهم وأمواِلم وأعراضهم ،واإلمام قادر على اإلقامة لشوكته ومنعته وانقياد
الرعية له قهراً وجرباً ،كما أن هتمة امليل واحملاباة والتواين منتفية عن اإلقامة ِف حقه فيقيمها على وجهه
فيحصل الغرض املشروع بيقني ،وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقيم احلدود وكذا خلفاءه من
بعده" (.)3
فمعلوم لكل ذي علم أن حق إقامة العقوبات ،واحلدود منوطة بالقضاء العادل التابع للدولة  ،ألهنا ِف
غاية األمهية ومرتبطة بتحقيق مقاصد الشريعة ،كما أهنا ترتتب عليها آثار خطرية ،لذلك جيب ربطها
بالقضاء العادل ِف ظل دولة ِلا قدرهتا وقوهتا على محاية أمن اجملتمع.

( )1اجملموع للنووي . 4/443
( )2املهذب ِف فقة اإلمام الشافعي ألِّب إسحق الشريازي . 43/21
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية . 034-033/03
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المسألة الثانية  :صفة وأحوال تارك الصالة والحكم فيه :
فبالنظر ِف كتب الفقهاء وأقواِلم ِف تارك الصالة عمداً فإنه ال خيلوا هذا من حالتني :
األوىل  :أن يرتكها إنكاراً لوجوهبا مع معرفة األدلة على وجوهبا فقد أتى كفراً وردة باتفاق املذاهب
َن َجا ِح َد فَ ْر ِ
َمجَ َع الْ ُم ْسلِ ُمو َن َعلَى أ َّ
الص َالةِ َكافِر" (.)2
ض َّ
األربعة ( ،)1قال ابن عبد الربَ " :وأ ْ
السج ِ
ِ
ود فَال
وقد استدلوا بأدلة منها قول ربنا جل ِف عاله  ﴿ :يَ ْوَم يُك َ
ْش ُ
ف َع ْن َساق َويُ ْد َع ْو َن إ َىل ُّ ُ
السج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود َوُه ْم َسالِ ُمو َن ﴾ (. )3
يَ ْستَط ُيعو َن * َخاش َعةً أَبْ َ
ص ُارُه ْم تَ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّة َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إ َىل ُّ ُ
وكذلك مبا روي عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالَّ (( :و ُل َما
تَ ْف ِق ُدو َن ِمن ِدينِ ُكم األَمانَةُ ،و ِ
الصالَةُ )) ( ،)4قال ابن قدامة املقدسي :
آخُر َما تَ ْف ِق ُدو َن ِم ْن ِدينِ ُك ُم َّ
ْ
ُ َ َ
وكل شيء ذهب آخره مل يبقى منه شيء ( ،)5فإذا ذهب اإلسالم ثبت ضده وهو الكفر .
ومبا روي عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال :أوصاين خليلي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ِ ِ
صلِّْبتُ ْم َ ،وَال تَْت ُرُكوا َّ
الص َالةَ
بسبع خصال ،فقال َ(( :ال تُ ْش ِرُكوا باللَّه َشْيئًا َوإِ ْن قُطِّ ْعتُ ْم  ،أ َْو ُحِّرقْ تُ ْم  ،أ َْو ُ
ُمتَ َع ِّم ِد َين  ،فَ َم ْن تََرَك َها ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َق ْد َخَر َج ِم َن الْ ِملَِّة ))(.)6
( )1انظر فتح القدير على اِلداية ابن اِلمام  ، 203/0الفتاوى اِلندي البلخي  ، 41/0البيان والتحصيل ابن رشد
 ، 333/0القوانني الفقهية ابن جزي  ، 43حاشية اجلمل سليمان اجلمل  ، 041/2الفروع 293/0
 ،حاشية البجريمي على اخلطيب  ، 233/3مطالب أوَل النهى ِف شرح غاية املنتهى مصطفى السيوطي
 ، 210/0حاشية العدوي علي العدوي  ، 499/2مواهب اجلليل ِف شرح خمتصر خليل احلطاب
. 320/0
( )2االستذكار البن عبدالرب . 039/2
( )3سورة القلم  :اآليتان . 34-32
( )4اخرجه احلاكم ِف املستدرك واأللباين ِف السلسلة الصحيحية .
( )5املغين البن قدامة املقدسي . 444/4
( )6رواه الشاشي ِف "مسنده"  ، 0419وابن نصر ِف"تعظيم قدر الصالة" ، 119 /2وابن عبد احلكم ِف "الفتوح"
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الثانية  :أن يرتكها هتاوناً وكسالً ،مع اعتقده هبا وبوجوهبا  ،وهذا الذي عليه الكالم  ،وفيه اخلالف
والنظر  ،فللفقهاء فيه مذهبان  ،وكل ينتصر ملذهبه جبملة من األدلة  ،واليوم كل عامل أو داعية عندما
تعرض عليه املسألة فيجيب مبا اختاره مع تضعيف القول اآلخر  ،مع العلم أن كال القولني صدرت
من أئمة أعالم ِلم قدم السبق ِف العلم َ ،علِموا بقول خمالفيهم  ،فنظروا فيه وناقشوا مث انتهوا إىل
رأيهم املعروف  ،وقد نقل اقواِلم نظماً شيخ مشيخة احلنفية ِف اجلامع األزهر أمحد بن حممد بن
إمساعيل الطحطاوي املتوِف سنة  0240ه فقال  :ونظم بعض الفضالء وأجاد فقال:
صالة َو ُحكْمه
ِِف ُح ْك ِم َم ْن تَ َرَك الَّ َ
ِ
ِ
ب فِ ْعلَ َها
فَإذَا أَقَ َّر هبَ ا َو َج انَ َ
الش افِعِ ُّي َوَم الِك
ول َّ
َوبِِه يَ ُق ُ
ول بَِقْتلِ ِه
َوأَبُو َحنِي َفةَ َال يَ ُق
ُ
ومة
َوالْ ُم ْسلِ ُمو َن ِد َم
ُاؤُه ْم َم ْع ُ
صَ
الز ََن َوالْ َقْت ِل ِِف َش ْرطَْي ِه َما
ِمثْ ُل ِّ
ت ْاألَئِ َّم ِة ُكلِّ ِه ْم
َه ِذي َم َق
َاال ُ

إِ ْن َملْ يُِقّر ِهبَ ا َك ُح ْك ِم الْ َكافِ ِر
ِه لِلِ َح ِام الْبَاتِِر
ْم فِي
فَ ْ
احلُك ُ
ًكا بِالظَّ ِ
اه ِر
احلَْنبَلِ ّي متََ ّس
َو ْ
الش ِد ِ
احلَْب ِ
الز ِاج ِر
َ َّ
ول بِ ْ
َويَ ُق ُ
يد َّ
ِ
ح ََّّت تُر َ ِ ِ
اه ِر
اق مبُ ْستَنري بَ
َ َ
الساف ِرِ
ِ
احلد ِ
ِ
يث َّ
َوانْظُْر إ َىل َذ َاك َْ
وأَص ُّحها م ا قُ ْلته ِِف اْ ِ
آلخ ِر ()1
ُُ
َ َ َ َ

املذهب األول  :وهو القول املشهور عن اإلمام امحد بن حنبل  ،وبه قال إسحاق وابن املبارك وغريهم
ممن تابعهم على أنه كافر ( ، )2واستدلوا لرأيهم بأدلة منها ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
الصالَةُ فَ َم ْن تََرَك َها فَ َق ْد َك َفَر )) ( ، )3ومبا روي عنه عليه
قوله  (( :الْ َع ْه ُد الَّ ِذى بَْي نَنَا َوبَْي نَ ُه ُم َّ
الصالَةِ )) (.)4
ني الش ِّْر ِك َوالْ ُك ْف ِر تَ ْرَك َّ
ني َّ
الر ُج ِل َوبَ ْ َ
الصالة والسالم (( إِ َّن بَ ْ َ
الصالةَ َوآتَ ُوا َّ
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِِف الدِّين ﴾(.)5
كما استدلوا بقول اهلل عز وجل ﴿ :فَِإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
ص ، 411والضياء ِف "املختارة"  ، 440وضعفه الشيخ األلباين ِف " ضعيف الرتغيب والرتهيب ". 411
( )1حاشية الطحطاوي على الدر املختار . 031/0
( )2الشرح املمتع على زاد املستنقع البن عثيمني . 23/2
( )3رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم عن بريدة بن احلصيب رضي اهلل عنه رضي اهلل عنه .
( )4رواه مسلم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه .
( )5سورة التوبة . 00
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ووجه الداللة ِف اآلية الكرمية عندهم أن اهلل تعاىل اشرتط لثبوت األخوة بني املسلمني وبني املشركني
ثالثة شروط هي :
 -0أن يتوبوا من الشرك  -2 .أن يقيموا الصالة  -4 .أن يؤتوا الزكاة .
فإن تابوا من الشرك  ،ومل يقيموا الصالة  ،ومل يؤتوا الزكاة  ،فليسوا بإخوة لنا ،وإن أقاموا الصالة  ،ومل
األخوة ِف الدين ال تنتفي إال حيث خيرج املرء من الدين بالكلية ،
يؤتوا الزكاة  ،فليسوا بإخوة لنا  ،و ّ
فال تنتفي بالفسوق وال بالكفر دون الكفر (.)1
ودا ( َد َعاهُ َإمام أ َْو نَائِبُهُ َإىل فِ ْعلِ َها) ِال ْحتِ َم ِال أَ ْن
قال البهوِت ( " :فَِإ ْن تََرَك َها تَ َه ُاونًا َوَك َس ًال) َال ُج ُح ً
ِ
ي ُكو َن تَرَكها لِع ْذر ي عت ِق ُد س ُقوطَها بِِهَ ،كالْمر ِ ِ
ك
ِّدهُ فَيَ ُق ُ
صلَّْيت َوإَِّال قَتَ ْلنَاك َو َذل َ
ض َوَْحن ِوه َويُ َهد ُ
ول لَهُ :إ ْن َ
َ َ ُ َ َْ ُ َ
َ
ََ
ِ
َي :بَ ْع َد الَِّيت ُد ِع َي َِلَا َع ْن
صلِّيَ َها ( َح ََّّت تَ َ
ضايَ َق َوقْ ُ
ص َالة (فَإِ ْن أ ََب) أَ ْن يُ َ
ِِف َوقْت ُك ِّل َ
ت الَِّيت بَ ْع َد َها) أ ْ
ِ ِ ِ ِِ
فِع ِل الثَّانِي ِة َكما جزم بِِه ِِف خمُْت ِ ِ
اىل {فَاقْ تُلُوا
ب قَ ْت لُهُ) لَِق ْولِِه تَ َع َ
ْ
ََ
َ َ َ ََ
صر الْ ُم ْقن ِع تَبَ ًعا ل ْل َوجيز َو َغ ْريه ( َو َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال َة َوآتَ ُوا َّ
الزَكا َة فَ َخلُّوا َسبيلَ ُه ْم} [التوبة:
ني} [التوبةَ -]4 :إىل قَ ْوله { -فَإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
الْ ُم ْش ِرك َ
الص َالةَ َمل يأْ ِ
ِ ِِ
ت بِ َشر ِط التَّخلِي ِة ،فَيب َقى علَى إب ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
احة الْ َقْت ِل َول َق ْوله َ
ْ َ َْ َ َ َ
 ]4فَ َم ْن تَ َرَك َّ ْ َ
ْ
الص َال َة مت ع ِّم ًدا فَ َق ْد ب ِرئَت ِمْنه ِذ َّمةُ اللَّ ِه ورسولِِه» رواه أ ْ ِِ ِ ِ
ْحول َوُه َو ُم ْر َسل
َ ْ ُ
ََ ُ ََ ُ
« َم ْن تَ َرَك َّ ُ َ َ
َمحَ ُد بإ ْسنَاده َع ْن َمك ُ
َجيِّد قَالَهُ ِِف الْ ُمْب ِد ِع"(.)2
قال ابن قدامة ":وهل يقتل حداً أو لكفره؟ فيه روايتان :إحدامها :لكفره ،وهو كاملتمرد ِف أحكامه،
لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم « :بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة» رواه مسلم ،وألهنا
من دعائم اإلسالم ال تدخلها نيابة بنفَ ،وال مال ،فيكفر تاركها كالشهادتني  ،والثانية :يقتل حداً
كالزاين احملصن ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  ََ« :صلوات كتبهن اهلل على العبد ِف اليوم

( )1الشرح املمتع على زاد املستنقع البن عثيمني . 23/2
( )2كشاف القناع عن منت اإلقناع منصور البهوِت . 23/2
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والليلة من مل ُيافظ عليهن مل يكن له عند اهلل عهد إن " (. )1
كما حكوا إمجاع الصحابة على ذلك  ،مبا روي عن عبداهلل بن شفيق العقيلي قوله َ " :كا َن
الص َالةِ " (.)2
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َال يََرْو َن َشْيئًا ِم ْن ْاأل َْع َم ِال تَ ْرُكهُ ُك ْفر َغْي َر َّ
أْ
اب ُحمَ َّمد َ
َص َح ُ
ومبا روي عن حممد بن نصر املروزي عن شيخه اإلمام إسحاق بن راهويه قوله  :قد صح عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تارك الصالة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النيب صلى اهلل
عليه وسلم إىل يومنا هذا :أن تارك الصالة عمداً من غري عذر حَّت يذهب وقتها كافر" (.)3
كما أن من األمانة العلمية أنه كما قلنا املشهور ِف مذهب امحد  ،مما يدلك على قول له ِبالف
املشهور  ،فإن من األمانة أيضاً بأنه كما مجهور الفقهاء الذي يأِت بيان قوِلم تالياً بعدم كفر تارك
الصالة هتاوناً وتكاسالً  ،إال أنه ِف كل مذهب وجد من أيد قول اإلمام امحد حنبل رمحه اهلل .
وقد ذكر أبو حممد بن أِّب زيد القريواين وهو من آكابر املذهب املالكي قال "قال ابن حبيب :وأما
تارك الصالة إذا أمره اإلمام هبا فقال :ال أصلي فليقتل وال يؤخر إىل ما بينه وبني آخر ووقتها وهو
مضيعا أو متهاونًا" (.)4
برتكها كافر ،تركها
ً
جاحدا أو مفرطًا أو ً
وقال املزين وهو تلميذ اإلمام الشافعي وناصر مذهبه " :قال الشافعي :يقال ملن ترك الصالة حَّت خيرج
وقتها بال عذر :ال يصليها غريك فإن صليت وإال استتبناك فإن تبت وإال قتلناك،كما يكفر فنقول:
إن آمنت وإال قتلناك " قال املزين " :قد جعل تارك الصالة بال عذر كتارك اإلميان (التوحيد) فله
حكمه ِف قياس قوله؛ ألنه عنده مثله" (.)5
وقال أبو جعفر الطحاوي " :قال حفاظ قول مالك :إن من مذهب مالك أن من ترك صالة متعمداً
( )1الكاِف ِف فقه امحد ابن قدامة املقدسي .031/0
( )2رواه الرتمذي وصححه األلباين ِف "صحيح الرتمذي .
( )3تعظيم قدر الصالة حممد بن نصر املروزي . 434
( )4النوادر والزيادات ابن أِّب زيد القريواين . 443/03
( )5خمتصر املزين ِف فروع الشافعية إمساعيل املزين . 44
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لغري عذر حَّت خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إال أن يصليها وهو قول الشافعي" (. )1
املذهب الثاين  :وهو مذهب مجهور الفقهاء على أن تارك الصالة هتاوناً وتكاسالً فاسق عاصي
مرتكب كبرية من الكبائر  ،وآت إَثاً عظيماً  ،وليَ بكافر  ،وهذا مذهب أِّب حنيفة ومالك
والشافعي ،ورواية عن أمحد سيأِت تفصيلها الحقاً  ،وقال اإلمام النووي عن قول اجلمهور هذا بأنه

مذهب األكثرين من السلف واخللف (.)2

وقال النووي ِف شرح مسلم  :ذهب مالك والشافعي رمحهما اهلل تعاىل واجلماهري من السلف واخللف
إىل أنه ال يكفر بل يفسق ويستتاب  ،فإن تاب وإال قتلناه حدا كالزاين احملصن  ،ولكنه يقتل بالسيف
(.)3
قال العالمة احلصكفي الكردي نسبة اىل حسن كيفا ففي جنوِّب كردستان  ،وهو مفيت احلنفية ِف
اسق ( ُُيبَ ح ََّّت ي ِّ ِ
دمشق (":وتَا ِرُكها عم ًدا َجمانَةً) أَي تَ َكاس ًال فَ ِ
َ ِحلَ ِّق الْ َعْب ِد فَ َح ُّق
َ َ َْ َ
َْ ُ َ ُ َ
ُ
ْ
صل َي) ألَنَّهُ ُُْيبَ ُ
ِ
ِ
يل ِمْنهُ َّ
الد ُم" (.)4
ْ
يل يُ ْ
ضَر ُ
احلَ ِّق أ َ
ب َح ََّّت يَس َ
َح ُّقَ ،وق َ
قال ابن عابدين الدمشقي وهو إمام األحناف ِف عصره  ،وشارح كتاب احلصكفي ،قاملعلقا على ما
ِ
ِ ِ
َّخ ِف ِ
ِ
يل لَهُ،
يف .قَ َ
سبق (":قَ ْولُهَُ :جمَانَةً) بِالت ْ
ال ِِف الْ ُم ْغ ِرب :الْ َماج ُن الَّذي َال يُبَ ِاَل َما َ
صنَ َع َوَما ق َ
ِ ِ ِ
ِ
اس ًال) تَ ْف ِسري ُمَراد.
َوَم ْ
ص َد ُرهُ الْ ُم ُجو ُن َوالْ َم َجانَةُ ْ
َي تَ َك ُ
ب .اه ( .قَ ْولُهُ :أ ْ
اسم مْنهُ َوالْف ْع ُل م ْن بَاب طَلَ َ
الَّ :
ين َعلَى الْ ُم َس َاحمَ ِة؛ ِألَنَّهُ َال تَ َس ُام َح ِِف
َح ُّق) َال يُ َق ُ
إن َحقَّهُ تَ َع َ
اىل َمْب ِ ٌّ
اه  .ح( .قَ ْولُهُ :فَ َح ُّق ا ْحلَ ِّق أ َ
ِ
اإلس َالِم .اه ِ ْ .
ِ
ِ
ب) قَائِلُهُ ِْ
وِّب ح َع ْن الْ ِمنَ ِح.
اإل َم ُام الْ َم ْحبُ ِ ُّ
يل يُ ْ
َش ْيء م ْن أ َْرَكان ِْ ْ
ضَر ُ
يل( .قَ ْولُهَُ :وق َ
إمسَاع ُ
ِ ِِ
َ
الَ :وقَ َ
ب فَِإنَّهُ قَ َ
اعة ِمْن ُه ْم ُّ
الزْه ِر ُّ
َص َحابُنَا ِِف َمجَ َ
ال أ ْ
َوظَاهُر ا ْحل ْليَة أَنَّهُ الْ َم ْذ َه ُ
ي َال يُ ْقتَ ُل بَ ْل يُ َعَّزُر َوُُْيبَ ُ

( )1خمتصر اختالف العلماء أبو جعفر الطحاوي . 494/3
( )2اجملموع النووي 01/ 4
( )3شرح مسلم 242/0
( )4الدر املختار للحصكفي .42
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وب" (.)1
َح ََّّت ميَُ َ
وت أ َْو يَتُ َ
وقال ابن جزي الغرناطي من كبار املذهب املالكي ":وإِن ِ ِ
فعلها فَي ْقتل حدا َال
أقر ب ُو ُجوهبَا َو ْامتنع من َ
َ ّ
ب َويُ ْس َج ْن َح ََّّت
ال ابْن حبيب َوابْن َحْنبَل يقتل كفرا َوقَ َ
كفرا وفَاقا للشَّافِعِ ّي َوقَ َ
ال أَبُو حني َفة يُ ْ
ضَر ْ
ميَُوت أ َْو يَْرِجع " (.)2
ِ
ِ
كما قال احلطاب املالكي ":قَ َ
صلَ َوات َح ََّّت َخَر َج أ َْوقَاتُ ُه َّن فَ َعلَْيه الْ َق َ
ال ِِف ا ْجلََّالب َوَم ْن تَ َع َّم َد تَ ْرَك َ
ضاءُ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
صلَ َوات ُم ْستَ ِخفًّا ِهبَا َوُمتَ َوانِيًا أ ُِمَر بِِف ْعلِ َهاَ ،وإِ ْن
َواال ْستغْ َف ُار إذَا َكا َن ُم ْستَ ْفتيًا َ ،وَم ْن ظَ َهَر َعلَْيه بتَ ْرك َ
ِ ِ
اع ِه قُتِل حدًّا َال ُك ْفرا إ َذا َكا َن م ِقًّرا ِهبا و َغي ر ج ِ
ك هدِّد وض ِرب  ،فَِإ َذا قَام علَى امتِنَ ِ
احد َِلَا
َ َ ْ
ْامتَ نَ َع م ْن َذل َ ُ َ َ ُ َ
ُ َ َ َْ َ
َ َ
ً
(.)3
الص َالةَ غَي ر ج ِ
احد قِسم ِ
ان ...:الثاين تَ َرَك َها بَِال
وقال النووي الشافعي الغين عن التعريفَ " :م ْن تَ َرَك َّ ْ َ َ
َْ
ك وَِجيب قَ ْت لُه إذَا أَصَّر وهل ي َكفَّر فِ ِيه وجه ِ
ِّف
ان َح َك ُ
صن ُ
اس ًال َوتَ َه ُاونًا فَيَأْ َمثُ بَِال َش ٍّ َ ُ ُ
امهَا الْ ُم َ
َ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ
ُع ْذر تَ َك ُ
ي وُهو قَو ُل مْنصور الْ َف ِق ِيه ِمن أ ْ ِ
ِّف ِِف كِتَابِِه ِِف
َح ُد ُمهَا يُ َكفَُّر قَ َ
صن ُ
َص َحابنَا َو َح َكاهُ الْ ُم َ
ال الْ َعْب َد ِر ُّ َ َ ْ َ ُ
ْ
َو َغْي ُرهُ أ َ
اخلِ َال ِ
َّاين َال ي َكفَّر وهو َّ ِ
ِ
ف َع ْن أَِِّب الطَّيِّ ِ
َص َحابِنَا والث ِ
وص الَّ ِذي قَطَ َع
ْ
ب بْ ِن َسلَ َمةَ م ْن أ ْ
يح الْ َمْن ُ
ص ُ
الصح ُ
َ
ُ ُ ََُ
بِِه ْاجلُ ْم ُه ُور َوقَ ْد" (.)4
وقال الشمَ الرملي املعروف بالشافعي الصغري ( ":أَو) (تَرَكها َكس ًال)  ،أَو تَهاونًا مع اعتِ َق ِادهِ
ْ َ ُ ََ ْ
ْ ََ َ
السْي ِف ( َحدًّا) َال ُك ْفًرا " (.)5
ُو ُجوبَ َها (قُتِ َل) بِ َّ
وقال اخلطيب الشربيين أهم شراح كتب الشافعية ( " :أ َْو) تَ َرَك َها ( َك َس ًال) أ َْو تََرَك َها تَ َه ُاونًا (قُتِ َل)
( )1رد احملتار على الدر املختار املعروفة ب [حاشية ابن عابدين ] . 3/2
( )2القوانني الفقهية البن اجلزي .021
( )3مواهب اجلليل ِف شرح خمتصر اخلليل ِف فروع املالكية للحطاب .320/0
( )4اجملموع للنووي .03،03/4
( )5هناية احملتاج شرح املنهاج للرملي .321،329/2
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السْي ِف ( َحدًّا) َال ُك ْفًرا " (.)1
بِ َّ
واستدل اجلمهور بعدم كفر تارك الصالة تكاسالً وهتاوناً جبملة من األدلة  ،منها قول احلق تبارك
ِ
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه فَ َق ِد افْ تَ َرى
وتعاىل ﴿ :إِ َّن اللَّهَ ال يَ ْغفُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغفُر َما ُدو َن ذَل َ
ِ ِ
يما ﴾( ،)2على أن ترك الصالة من الكبائر اليت تكون حتت املشيئة  ،يقويه ما جاء عن النيب
إ َْثًا َعظ ً
ِ ِ
ِِ
ضيِّ ْع ِمْن ُه َّن
صلَ َوات َكتَبَ ُه َّن اللَّهُ َعلَى الْعبَاد ،فَ َم ْن َجاءَ هب َّن َملْ يُ َ
َ َ
صلى اهلل عليه وسلم قوله ُ ََْ(( :
ِ ِِ
ِ
ِ َّ ِ
َشيئا ِ
ِ ِ
َ لَهُ ِعْن َد اللَّ ِه
ًْ ْ
است ْخ َفافًا ِبَ ِّقه َّن َ ،كا َن لَهُ عْن َد الله َع ْهد أَ ْن يُ ْدخلَهُ ا ْجلَنَّةََ ،وَم ْن َملْ يَأْت هب َّن فَلَْي َ
َع ْهد ،إِ ْن َشاءَ َع َّذبَهَُ ،وإِ ْن َشاءَ أ َْد َخلَهُ ا ْجلَنَّةَ))(.)3
ت
وقد علق الشافعي الصغري مشَ الدين الرملي على هذا احلديث فقال  " :فَلَ ْو َك َفَر َملْ يَ ْد ُخ ْل َْحت َ
ِ
ِ
ِ ِ
الص َالةِ» فَ َم ْح ُمول َعلَى تَ ْركِ َها َج ْح ًدا أ َْو َعلَى
ني الْ ُك ْف ِر تَ ْرُك َّ
ني الْ َعْبد َوبَ ْ َ
الْ َمشيئَةَ ،وأ ََّما َخبَ ُر ُم ْسلم «بَ ْ َ
ِ
ِِ
وجبهُ الْ ُك ْفر ِمن وج ِ
وب الْ َقْت ِل مجَْ ًعا بَ ْ َني ْاأل َِدلَّة" (.)4
التَّ ْغليظ ،أ َْو الْ ُمَر ُاد بَ ْ َ
ُ ْ ُُ
ني َما يُ ُ
كذلك مبا جاء عن أنَ بن مالك رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعاذ رديفه على
ك
ال  :يَا ُم َعاذُ  ،قَ َ
ك  ،قَ َ
ك يَا َر ُس َ
الرحل قال (( :يَا ُم َعاذَ بْ َن َجبَل  ،قَ َ
ال  :لَبَّ ْي َ
ول اللَّ ِه َو َس ْع َديْ َ
ال  :لَبَّ ْي َ
ِ
َحد يَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ َوأ َّ
ول اللَّ ِه
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
ك ثََالثًا  ،قَ َ
يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه َو َس ْع َديْ َ
ال َ " :ما م ْن أ َ
ول اللَّ ِه أَفَ َال أ ِ ِِ
ال :
َّاس فَيَ ْستَْب ِشُروا  ،قَ َ
ال  :يَا َر ُس َ
ِص ْدقًا ِم ْن قَ ْلبِ ِه  ،إَِّال َحَّرَمهُ اللَّهُ َعلَى النَّا ِر  ،قَ َ
ْ
ُخ ُرب به الن َ
ِ
َخبَ َر ِهبَا ُم َعاذ ِعْن َد َم ْوتِِه تَأََُّثًا )) (. )5
إِذًا يَتَّكلُوا " َ ،وأ ْ
وأيضا مبا جاء عن عتبان بن مالك رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(( :إِ َّن اللَّهَ قَ ْد

( )1مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للخطيب الشربيين .302/0
( )2سورة النساء. 31:
( )3رواه مالك وأمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين عن عبادة بن الصامت .
( )4هناية احملتاج شرح املنهاج للرملي .321،329/2
( )5رواه البخاري ومسلم عن أنَ .
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ِ
ك َو ْجهَ اللَّ ِه ))(. )1
َحَّرَم َعلَى النَّا ِر َم ْن قَ َ
ال َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ يَْبتَغِي بِ َذل َ
ال :أَ ْش َه ُد
وعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال َ (( :م ْن قَ َ
ِِ ِ
ِ
َن ُحم َّمدا عب ُده ورسولُه ،وأ َّ ِ
أ َّ
َن الَ إِٰلهَ إِالَّ اهلل َو ْح َدهُ الَ َش ِر َ
يس ٰى َعْب ُد اللّه َوابْ ُن أ ََمته َوَكل َمتُهُ
يك لَهَُ ،وأ َّ َ َْ ُ َ َ ُ ُ َ
َن ع َ
اجلَنَّةَ َح ٌّقَ ،وأ َّ
اها إِ َىل َم ْرََيَ َوُروح ِمنْهَُ ،وأ َّ
َّار َح ٌّق ،أ َْد َخلَهُ اهلل ا ْجلَنَّةَ َعلَى َما َكا َن ِم ْن
َن ْ
أَلْ َق َ
َن الن َ
َع َمل))(.)2
الصالَةُ فَ َم ْن تَ َرَك َها
كما بني اجلمهور الكفر ِف احلديث الصريح بالكفر  (( :الْ َع ْه ُد الَّ ِذى بَْي نَنَا َوبَْي نَ ُه ُم َّ
فَ َق ْد َك َفَر )) ( ،)3بقوِلم إنه كفر دون كفر  ،كفر ال خيرج صاحبه من امللة  ،مستدلني بقول النيب
ِ
اب الْ ُم ْسلِم فُ ُسوق َوقِتالُهُ ُك ْفر))( ، )4ووجه الداللة عندهم أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم(( :سبَ ُ
صلى اهلل عليه وسلم وصف قتال املسلم بالكفر تغليظاً ألمره وليَ املقصود به الكفر املخرج من امللة
ِِ
ِ ِ ِ
ني اقْ تَتَ لُوا
بدليل أن اهلل تعاىل مل يرفع صفة اإلميان عنهم عندما قال َ ﴿ :وإِ ْن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن َ
ِ
فَأ ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ُخَرى فَ َقاتلُوا الَِّيت تَْبغي َح ََّّت تَفيءَ إِ َىل أ َْم ِر اللَّه فَإِ ْن فَاءَ ْ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَإِ ْن بَغَ ْ
ت إِ ْح َد ُامهَا َعلَى األ ْ
ْ
ِ
ِِ
ني ﴾( ،)5فقد أطلق اسم اإلميان على
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما بِالْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا إِ َّن اللَّهَ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
فَأ ْ
الطائفتني املتقاتلتني من املؤمنني مما يدل على أن كبرية القتل مل خترجهما من اإلميان .
وقد حكى اجلمهور أيضاً اإلمجاع على عدم كفر تارك الصالة هتاوناً وكسالً  ،قال ابن قدامة وهو من
ِ
إمجاع الْمسلِ ِمني  ،فَِإنَّا ال نعلَم ِِف ع ِ
َح ًدا
احلنابلة املوافقني لرأي اجلمهور َ " :ذل َ
ك َْ ُ ُ ْ َ
ُ َْ
صر م ْن ْاأل َْع َ
صا ِر أ َ
ِ
ِِ
ني َ ،وَال ُمنِ َع َوَرثَتُهُ ِم َرياثَهُ َ ،وَال
الص َالةِ تُِرَك تَ ْغ ِسيلُهُ َ ،و َّ
ِم ْن تَا ِركِي َّ
الص َالةُ َعلَْيه َ ،وَدفْ نُهُ ِِف َم َقابِر الْ ُم ْسلم َ
ني لِت ر ِك الصالةِ ِمن أ ِ
منِع هو ِمري َ ِِ
الص َالةِ َ ،ولَ ْو
َح ِدمهَا َ ،م َع َكثْ َرةِ تَا ِركِي َّ
اث ُم َوِّرثه َ ،وَال فُِّر َق بَ ْ َ
ني َزْو َج ْ ِ َ ْ َّ َ ْ َ
ُ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َالةِ َِجيب علَيهِ
ِ
ِ
ني خ َالفًا ِِف أ َّ
َن تَا ِرَك َّ
َكا َن َكافًرا لَثَبَتَ ْ
ني الْ ُم ْسلم َ
َح َك ُام ُكلُّ َها َ ،وَال نَ ْعلَ ُم بَ ْ َ
ُ َْ
ت َهذه ْاأل ْ
قَضاؤها  ،ولَو َكا َن مرتَدًّا َمل َِجيب علَي ِه قَضاء ص َالة وَال ِصيام  ،وأ ََّما ْاألَحا ِديث ِف تَ ِ
كفريه فَ ِه َي َعلَى
َ ُ
َ َُ َ ْ
ُْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
( )1رواه البخاري ومسلم
( )2رواه البخاري ومسلم وأمحد
( )3رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم
( )4رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وامحد
( )5سورة احلجرات  :اآلية 9
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سبِ ِيل التَّ ْغلِ ِ
يظ َ ،والتَّ ْشبِ ِيه لَهُ بِالْ ُكفَّا ِر َ ،ال َعلَى ا ْحلَِقي َق ِة " (.)1
َ
وكذلك قول النووي السابق" :ذهب مالك والشافعي رمحهما اهلل تعاىل واجلماهري من السلف واخللف
إىل أنه ال يكفر بل يفسق ويستتاب" (.)2
وقد صوبه الشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين فقال ..." :وأنا أرى أن الصواب رأي اجلمهور،
وأن ما ورد عن الصحابة ( )3ليَ نصاً على أهنم كانوا يريدون ب (الكفر) هنا الكفر الذي خيلد
صاحبه ِف النار وال ُيتمل أن يغفره اهلل له ،كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان -وهو من كبار أولئك
الصحابة  -يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم األمر على حنو فهم أمحد له ،فيقول :ما تغين عنهم
ال إله إال اهلل ،وهم ال يدرون ما صالة " ....فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه " :يا صلة تنجيهم من
النار .ثالثا " .فهذا نص من حذيفة رضي اهلل عنه على أن تارك الصالة ،ومثلها بقية األركان ليَ
بكافر ،بل هو مسلم ناج من اخللود ِف النار يوم القيامة .فاحفظ هذا فإنه قد ال جتده ِف غري هذا
املكان" (.)4
واستكمل العالمة األلباين رمحه اهلل بعد نقله اإلمجاع العملي على عدم كفر تارك الصالة ختم البحث
بقوله " :وألن ذلك إمجاع املسلمني ،فإننا ال نعلم ِف عصر من األعصار أحدا من تاركي الصالة ،ترك
تغسيله والصالة عليه ،وال منع مرياث موروثه مع كثرة تاركي الصالة ،ولو كفر لثبتت هذه األحكام،
وأما األحاديث املتقدمة ،فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار ال على احلقيقة ،كقوله عليه الصالة
والسالم " :سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر " ،وقوله " من حلف بغري اهلل فقد أشرك " وغري ذلك،
قال املوفق :وهذا أصوب القولني " (. )5

( )1املغين البن قدامة املقدسي .043/2
( )2شرح مسلم 242/0
ِ
ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َال يََرْو َن َشْيئًا ِم ْن
( )3يشري الشيخ اىل قول َعْبد اللَّه بْ ِن َشقيق الْ ُع َقْيل ِّي َ " :كا َن أ ْ
اب ُحمَ َّمد َ
َص َح ُ
الص َالةِ " رواه الرتمذي ( )2322وصححه األلباين ِف "صحيح الرتمذي" .
ْاأل َْع َم ِال تَ ْرُكهُ ُك ْفر َغْي َر َّ
( )4السلسلة الصحيحة 033-034 /0
( )5السلسلة الصحيحة 033-033 /0
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فاملذهب األول رأوا أن قول عبد اهلل بن شقيق املتقدم ظاهر ِف إمجاع الصحابة على كفر تارك الصالة
 ،ومن َمثّ حكوه إمجاعا  ،وقد رد اجلمهور عليه من اجتاهني .
األول  :أنه من التسليم بقطعية ثبوت االمجاع الذي ينقله عبداهلل بن شقيق من (( أن الصحابة رضي
اهلل عنهم كانوا اليرون ِف عمل تركه كفر اال الصالة )) فإنه ال ميكن التسليم بقطعية الداللة فيه ،
وذلك أنه يسعه ما يسع احلديث األول ِف الباب (( العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد
كفر )) أي أن ل فظ كفر حمتمل للكفرين األكرب واألصغر وِلذا الجند غرابه ِف أن االمام األلباين رمحه
حسن أثر ابن شقيق يفيت بعدم كفر تارك الصالة تكاسال وكان يصرح رمحه اهلل
اهلل تعاىل وهو الذي ّ
أن تأول االمجاع أوىل من تأول احلديث أي أن ما وسع احلديث يسع االمجاع .
الثانية  :أن اإلمجاع الفعلي من املسلمني منذ عصر الصحابة رضوان اهلل عليهم إىل يومنا هذا  ،من
تغسيل تارك الصالة والصالة عليه ودفنه ِف مقابر املسلمني وحنو ذلك  ،دليال على إمجاع املسلمني
على القول بعدم كفره .
فالفريق األول حكى اإلمجاع بالنظر إىل ظاهر النصوص  ،واليت ال خيالف ِف تصحيحها أحد  ،وبقول
ابن شقيق  ،وإسحاق بن راهويه  ،وحنو ذلك .
والفريق الثاين حكى اإلمجاع مبا رآه من عمل األمة ِف كل عصر ومصر  ،فحكاية اإلمجاع من الفريقني
حمل نظر واجتهاد.
ولرمبا من املستحسن هنا أن نذكر أن تاج الدين السبكي ِف ترمجة اإلمام الشافعي أورد مناظرته مع
االمام امحد فقال السبكي  :حكي أن أمحد ناظر الشافعي ِف تارك الصالة .
فقال له الشافعي  :يا أمحد أتقول  :إنه يكفر ؟ .
قال  :نعم .
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قال  :إن كان كافرا فبم يسلم ؟.
قال  :يقول  :ال إله إال اهلل حممدا رسول اهلل .
قال  :فالرجل مستدَي ِلذا القول مل يرتكه .
قال  :يسلم بأن يصلي .
قال  :صالة الكافر ال تصح و ال ُيكم باإلسالم هبا (.)1
وقد ضعف الشيخ االلباين هذه القصة بقوله  " :أن احلكاية ال تثبت  ،وقد أشار إىل ذلك السبكي
 -رمحه اهلل  -بتصديره إياها بقولهُ ( :ح ِكي)  ،فهي منقطعة " (.)2

( )1طبقات الشافعية الكربى للسبكي .30 / 2
( )2السلسلة الصحيحة 031/3
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المسألة الثالثة  :ما روي عن االمام احمد بعدم الكفر :
كما متت اإلشارة إليه سابقاً فإن لإلمام امحد بن حنبل رمحه اهلل قوالن ِف مسألة تارك الصالة هتاوناً
وكسالً ،حكامها شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)1
األول وهو املشهور عنه بالكفر وقد سبق تبيانه ومراجعه  ،وحكاه عن اإلمام امحد من أصحابه ابن
هانئ  ،واخلالل  ،وحنبل بن إسحاق  ،وإمساعيل الشالنجي  ،واحلسن بن عبداهلل اإلسكاِف  ،وأبو
بكر املروزي  ،وامليموين  ،وأبو داود  ،وأمحد بن احلسني بن حسان وابنه عبداهلل  ،وأبو طالب
واالصطخري ِف رسالة اإلمام أمحد  ،كما ذكرها بإسناده ابن أِّب يعلى القاضي ِف كتابه "طبقات
احلنابلة" .
أما القول الثاين لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل فقد توافق فيه مع قول احلمهور ويفهم من مجيع كتب
السادة احلنابلة ذلك  ،فقد ذكر عبداهلل ابن اإلمام امحد أنه سأل أباه فقال  " :سألت أِّب عن ترك
الصالة متعمداً ؟ قال  ...والذي يرتكها ال يصليها والذي يصليها ِف غري وقتها  ،أدعوه ثالثاً  ،فإن

صلى وإال ضربت عنفه  ،هو عندي مبنزلة املرتد .)2( " ....

وقد علق احملدث األلباين على قول اإلمام أمحد هذا فقال  " :قلت  :فهذا نص من اإلمام أمحد بأنه
مل يكفر مبجرد تركه للصالة  ،وإمنا بامتناعه عن الصالة  ،مع علمه بأنه يقتل إن مل يصل  ،فالسبب
هو إيثاره القتل على الصالة "(. )3
ومعتمد ذلك مبا ورد ِف رسالة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل إىل مسدد بن مسرهد قوله  " :واإلميان
قول وعمل يزيد وينقص ،زيادته إذا أحسنت ،ونقصانه إذا أسأت ،وخيرج الرجل من اإلميان إىل
اإلسالم ،فإن تاب رجع إىل اإلميان ،وال خيرجه من اإلسالم إال الشرك باهلل العظيم ،أو يرد فريضة من

( )1جمموع الفتاوى ابن تيمية . 31/22
( )2مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل. 44
( )3حكم تارك الصالة لاللباين 33
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فرائض اهلل جاحداً ِلا ،فإن تركها هتاونا هباً وكسالً كان ِف مشيئة اهلل ،إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه
" (. )1
وهذه الرواية صرُية عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل ِف أنه ال يكفر إال بالشرك باهلل ،ورد الفرائض،
وهو اإلباء لفعلها ،أو جحودها ،وأنه ال يكفر بالرتك اجملرد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ِف التعليق على هذه الرسالة " :وأما رسالة أمحد بن حنبل إَل
مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل احلديث والسنة من أصحاب أمحد ،وغريهم ،تلقوها
بالقبول ،وقد ذكرها أبو عبد اهلل بن بطة ِف كتاب (اإلبانة) واعتمد عليها غري واحد كالقاضي أِّب
يعلى وكتبها ِبطه" (.)2
وروي عن صاحل ابن االمام امحد قوله  " :وسألت أِّب عمن يقول :اإلميان يزيد وينقص ،ما زيادته
ونقصانه؟ فقال :زيادته بالعمل ،ونقصانه برتك العمل ،مثل تركه الصالة والزكاة واحلج وأداء الفرائض،

فهذا ينقص ويزيد بالعمل.)3( " ....
فالصالة هنا حمالة باأللف والالم مبا يعين ترك الصالة بالكلية ،أي أن اإلمام ِف قوله هذا يرى َّ
أن من
ترك الصالة فإميانه ينقص ال يزول ،وقد درج احملققون من احلنابلة ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية على
أن اإلمام أمحد له روايتان ِف مسألة تارك الصالة.
وقد وافق قول اإلمام امحد بعدم كفر تارك الصالة كما قال اجلمهور كثري من فقهاء احلنابلة .
فقد وافقه ابن قدامة املقدسي فقال  " :وألن ذلك إمجاع املسلمني ،فإنا ال نعلم ِف عصر من
األعصار أحداً من تاركي الصالة ترك تغسيله ،والصالة عليه ،ودفنه ِف مقابر املسلمني ،وال منع ورثته

( )1انظر مناقب اإلمام أمحد بن حنبل 223
( )2جمموع الفتاوى 493/4
( )3مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه صاحل 009/2
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مرياثه ،وال منع هو مرياث مورثه ،وال فرق بني زوجني لرتك الصالة من أحدمها ،مع كثرة تاركي
الصالة ،ولو كان كافرا لثبتت هذه األحكام كلها ،وال نعلم بني املسلمني خالفا ِف أن تارك الصالة
جيب عليه قضاؤها ،ولو كان مرتداً مل جيب عليه قضاء صالة وال صيام  ،وأما األحاديث املتقدمة

فهي على سبيل التغليظ ،والتشبيه له بالكفار ،ال على احلقيقة " (.)1

وكذلك اختاره أبو جعفر الطحاوي فقال بعد اختيار  " :والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي  ،وال
نأمر كافراً أن يصلي  ،ولو كان مبا كان منه كافراً ألمرناه باإلسالم  ،فإذا أسلم أمرناه بالصالة  ،وِف

تركنا ذلك  ،وأمرنا إياه بالصالة ما قد دل على أنه من أهل الصالة " (.)2

وهو اختيار املرداوي ِف معرفة الراحج من اخلالف ِف مذهب امحد  ،فقال ِف شرحه لقول اإلمام امحد
بن حنبل ِف جواب ابنه أدعوه ثالثاً  ،قال املرداوي  " :الداعي له هو اإلمام أو نائبه  ،فلو ترك
صلوت كثرية قبل الدعاء مل جيب قتله  ،وال يكفر على الصحيح من املذهب  ،وعليه مجاهري

األصحاب  ،وقطع به كثري منهم " (.)3
ومن املتأخرين الشيخ حممد صاحل ابن عثيمني الذي فرق بني الرتكي الكلي وأو تركه أحياناً فقال " :
الذي يظهر َل أنه ال يكفر إال بالرتك املطلق ِبيث ال يصلي أبداً  ،وأما من يصلي أحيانا فإنه ال
يكفر " (. )4
كما أن احملدث األلباين ِف تعليقه على املناظرة اليت أوردته سابقاً بني اإلمامني اجلليلني الشافعي وامحد
 ،فمما ضعف به األلباين ثبوت املناظره قوله  " :أنه ذكر بناء على القول بأن امحد يكفر املسلم

مبجرد ترك الصالة  ،وهذا مل يثبت عنه " (.)5
( )1املغين البن قدامة املقدسي .442/2
( )2مشكل اآلثار للطحاوي . 221/3
( )3اإلنصاف ِف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب األمام امحد للمرداوي . 312/0
( )4جمموع فتاوى ابن عثيمني .44/02
( )5حكم تارك الصالة لاللباين 31
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المسألة الرابعة  :األولى في التعامل مع تارك الصالة الستر أم رفعه الى القضاء
فما سبق من كتفري أو تفسيق لتارك الصالة إمنا هي فتوى ورأي للسادة الفقهاء رمحهم اهلل  ،ال ميكن
تنزيله على معني  ،واستتباع مستلزماته على املعني إال من خالل القضاء ،وهنا كان األمر ِف مرتكب
الكبرية هل جيب التبيلغ عنه ورفع أمره اىل القضاء  ،أم يسرت ويستمر ِف مناصحته .
فجمهور الفقهاء على سرته ومالزمة النصح له ،وعدم رفع أمره اىل القضاء مستدلني مبا جاء عن زيد
ِ
ِ ِ ِ
بن أسلم ((أ َّ
ف َعلَى نَ ْف ِس ِه بِ ِّ
َن َر ُج ًال ْاعتَ َر َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َد َعا لَهُ
الزنَا َعلَى َع ْهد َر ُسول اللَّه َ
ِ
ِ
ِ ِ
ول اللَّ ِه َّ َّ ِ َّ ِ
ْسور فَ َق َ
َر ُس ُ
ال  :فَ ْو َق َه َذا فَأُِِتَ ب َس ْوط َجديد َملْ
َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم ب َس ْوط فَأُِتَ ب َس ْوط َمك ُ
ال  :دو َن ه َذا فَأُِِت بِسوط قَ ْد ركِب بِِه وَال َن فَأَمر بِِه رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
تُ ْقطَ ْع ََثََرتُهُ  .فَ َق َ ُ َ
ول اللَّه َ
ََ َ ُ
َ َْ
ُ َ َ
ال  :أَيُّها النَّاس قَ ْد آ َن لَ ُكم أَ ْن تَْنت هوا عن حد ِ
ود اللَّ ِه من أَصاب ِمن ه ِذهِ الْ َقاذُور ِ
ات
فَ ُجلِ َد ُ .مثَّ قَ َ
َُ َ ْ ُ ُ
َْ َ َ ْ َ
َ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
اب اللَّ ِه )) (.)1
َشْيئًا  .فَ ْليَ ْستَ ْرت بس ِْرت اللَّه  .فَِإنَّهُ َم ْن يُْبدي لَنَا َ
ص ْف َحتَهُ  ،نُق ْم َعلَْيه كتَ َ
كما أمر الشارع بسرت العوارات  ،وعدم فضحها  ،فعن أِّب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم أنه قال َ (( :وَم ْن َستَ َر ُم ْسلِ ًما َستَ َرهُ اللَّهُ ِِف الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرةِ َواللَّهُ ِِف َع ْو ِن الْ َعْب ِد َما َكا َن
الْ َعْب ُد ِِف َع ْو ِن أ َِخ ِيه)) (. )2
وعرض للمقرين
وقد ثبت ِف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أعرض عن املعرتفني بالزناَّ ،
أيضا قوله ِلََّزال رضي اهلل عنه  -وهو الذي أشار على ماعز رضي اهلل عنه -
به أال يقروا ،ومن ذلك ً
ك يَا
أن يعرتف بالزنا بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،حيث قال له عليه الصالة والسالمَ (( :ويْلَ َ
ك )) (.)3
كَ ،كا َن َخْي ًرا لَ َ
ت َستَ ْرتَهُ بِثَ ْوبِ َ
َهَّز ُال ،لَ ْو ُكْن َ
سرت عورةَ أخيه
وعن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال َ (( :من َ

( )1رواه مالك ِف املوط أ واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب
( )2رواه مسلم
( )3رواه مالك والنسائي
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كشف عورة أخيه املسلم ،كشف اهلل عورته حَّت يفضحه هبا
ومن
َ
املسلم ،سرت اهلل عورته َ
يوم القيامةَ ،

ِف بيته))(.)1

وقَال الفضيل بن عياض رمحه اهلل  [ :الْ ُم ْؤِم ُن يَ ْستُ ُر َويَْن َص ُحَ ،والْ َف ِاجُر يَ ْهتِ ُك َويُ َعيِّ ُر ] (.)2
وقد ُرِوي عن بعض السلف أنه قال :أدركت قوماً مل يكن ِلم عيوب ،فذكروا عيوب الناس ،فذكر
فكفوا عن عيوب الناس فن ِسيت عيوهبم ِ ،
الناس عيوهبم ،وأدركت قوماً كانت ِلم عيوبُّ ،
وشاه ُد هذا
ُ
ِ
َسلَ َم
عليه وسلَّم أنه قال :(( :يَا َم ْع َشَر َم ْن أ ْ
حديث أِّب بَْرَزةَ رضي اهلل عنه عن النيب صلَّى اهلل ْ
ِ
ِِ
بِلِ َسانِِه َوَملْ يُ ْف ِ
وه ْم َوَال تَتَّبِعُوا َع ْوَراهتِِ ْم ،فَإِنَّهُ َم ْن تَتَبَّ َع
ض ا ِإلميَا ُن إِ َىل قَلْبِهَ ،ال تُ ْؤذُوا املُ ْسلم َ
ني َوَال تُ َعيِّ ُر ُ
عث رات أ َِخ ِيه املسلِ ِم تَتبَّع اللَّه عورتَه ،ومن تَتبَّع اللَّه عورتَه ي ْفضحه ولَو ِِف جو ِ
ف َر ْحلِ ِه)) (.)3
َََ ُ
ُ ْ َ َ ُ ََْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ََْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وقد هنينا عن تتبع العورات والزالت  ،فقد ثبت عن معاوية بن أِّب سفيان رضي اهلل عنه قال مسعت
ِ ِ
ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول (( :إن َ ِ
دت
أفسدتَ ُهم ،أَو ك َ
عت َع َورات املُسل َ
َّك إِن اتَّبَ َ
مني َ
تُ ِ
فس ُد ُهم )) (.)4
وِف رواية أخرى عن معاوية رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (( :أعرضوا عن

الناس ،أمل تر أنك إن ابتغيت الريبة ِف الناس أفسدهتم ،أو كدت تفسده )) (.)5
فمن متطلبات هذا السرت أن يسرت عليه ذنبه ِف الدنيا  ،طاملا مل جياهر العاصي باملعصية  ،ويتجرأ هبا
على اهلل  ،وُياول إفساد اجملتمع هبا  ،فإنه يسرت  ،فعن أِّب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل
ِ
ت ؟ قَ َ
السالَ ُم َر ُجالً يَ ْس ِر ُق  ،فَ َق َ
ال  :الَ
يسى َعلَْي ِه َّ
َسَرقْ َ
ال لَهُ  :يَا فُالَ ُن أ َ
عليه وسلم قال َ (( :رأَى ع َ
( )1أخرجه ابن ماجه
( )2جامع العلوم واحلكم ابن رجب  ،12/0وغذاء األلباب شرح منظومة اآلداب السفاريين .13/0
( )3أخرجه الرتمذي و الطرباين و قال اِليثمي رجاله ثقات
( )4رواه أبو داود وصححه األلباين .
( )5رواه البخاري ِف األدب املفرد وصححه األلباين ِف صحيح االدب املفرد  ،و اخرجه الطرباين ِف معجمه الكبري .
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ِ
ِ
ص ِري)) (.)1
ت  ،قَ َ
ت بِاهلل َ ،وَك َّذبْ ُ
ال َ :آمْن ُ
َواهلل َما َسَرقْ ُ
ت بَ َ
وقد جاء ِف املوسوعة  " :وقد أمجع العلماء على أن َمن اطَّلع على عيب أو ذنب أو فجور ملؤمن من
عرف بالشر واألذى ومل يشتهر بالفساد ،ومل يكن داعياً إليه ،كأن
ذوي اِليئات أو حنوهم ممَّن مل يُ َ
ندب له أن يسرته ،وال
يشرب مسكراً  ،أو يزين  ،أو يفجر متخوفاً متخفياً غري متهتِّك وال جماهر  ،يُ َ
يكشفه للعامة أو اخلاصة ،وال للحاكم أو غري احلاكم " ( ،)2امتثاالً ألمر رسول اهلل كما صلَّى اهلل
عليه وسلَّم حني قال َ (( :م ْن َعلِ َم ِم ْن أ َِخ ِيه َسيِّئَةً فَ َستَ َرَها َعلَْي ِه َستَ َر اللَّهُ َعلَْي ِه يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ))(. )3
ْ
وقال فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي " :يستحب السرت مطل ًقا على مرتكب املعصية املوجبة للحد قبل

الرفع إىل اإلمام" (.)4

كما ال ينسى وهو يسرت على عيبه وذنبه  ،أن تقدم له النصيحة اخلالصة اليت ال تفضح وال جترح ،
كما قال اإلمام الشافعي :
ِ
اع ْه
ك ِِف انْ ِفَر ِادي
ص ِح َ
يحةَ ِِف اجلَ َم َ
تَ َع َّم ْدِين بِنُ ْ
َو َجنِّْب ِين النَّص َ
يخ الَ أَرضى ِ
ِ
ني الن ِ
اع ْه
َّاس نَ ْوع
است َم َ
ُّص َح بَ ْ َ
فَِإ َّن الن ْ
م َن الت َّْوبِ ِ ْ َ ْ
اع ْه ()5
ت قَ ْوَِل
فَالَ َْجتَز ْع إِذَا َملْ تُ ْع َ
ط طَ َ
صْي َ
َوإِ ْن َخالَ ْفتَِين َو َع َ
()5
حتدثنا ِف هذا األمر ألن األصل عند رؤية املعصية والذنب من مسلم السرت والنصح وعدم رفع األمر
اىل القضاء  ،فإن رفع األمر اىل القضاء فإن القضاء سيحكم بأحد الرأيني  ،إما بقول اجلمهور  ،أو
بقول اإلمام امحد ِف روايته األوىل كما علمت  ،وعند احلكم بأحد الرأيني فإن ذلك يستلزم عقوبة من
قبل كال الرأيني  ،وأؤكد أن هذه العقوبة تقرر وتنفذ من قبل سلطة وَل األمر كما سبق بيانه  ،وليَ
( )1رواه البخاري ومسلم وامحد
( )2املوسوعة الفقهية الكويتية 039 /23
( )3أخرجه الطرباين وامحد  ،قال اِليثمي رجاله رجال الصحيح
( )4الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي .333/3
( )5ديوان اإلمام الشافعي . 43
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آلحاد الناس اغتصاب األمر لنفسه  ،فالعقوبة ِف كال الرأيني هي موضوع املسألة التالية .
المسألة الحامسة  :عقوبة تارك الصالة عند الفقهاء

فإن رفع األمر إىل القضاء فإن العقوبة ميكن تقسيمها اىل قسمني للجاحد هبا و املتكاسل عنها .
-0

أن التارك ِلا جحوداً ُيكم عليه عند مجيع الفقهاء بالكفر والردة  ،كما قال ابن عبد
الرب " :أمجع املسلمون على أن جاحد فرض الصالة كافر يقتل إن مل يتب من كفره
ذلك " (. )1

وقال ابن قدامة  " :تارك الصالة ال خيلو إما أن يكون جاحداً لوجوهبا أو غري جاحد فإن كان جاحداً
لوجوهبا نظر فيه فإن كان جاهالً به وهو ممن جيهل ذلك كاحلديث اإلسالم  ،والناشىء ببادية عرف
وجوهبا  ،وعلم ذلك  ،ومل ُيكم بكفره ألنه معذور  ،فإن مل يكن ممن جيهل ذلك كالناشئ من
املسلمني ِف األمصار والقرى ،مل يعذر ومل يقبل منه إدعاء اجلهل وحكم بكفره  ،ألن أدلة الوجوب
ظاهرة ِف الكتاب والسنة واملسلمون يفعلوهنا على الدوام  ،فال خيفى وجوهبا على من هذا حاله  ،وال
جيحدها إال تكذيباً هلل تعاىل ولرسوله وإمجاع األمة  ،وهذا يصري مرتداً عن اإلسالم  ،وحكمه حكم
سائر املرتدين ِف االستتابة والقتل وال أعلم ِف هذا خالفاً "(. )2
وقال النووي  " :إذا ترك الصالة جاحداً لوجوهبا  ،أو جحد وجوهبا ومل يرتك فعلها ِف الصورة  ،فهو
كافر مرتد بإمجاع املسلمني  ،وجيب على اإلمام قتله بالردة إال أن يسلم ،ويرتتب عليه مجيع أحكام
املرتدين " ()3
-2

التارك ِلا تكاسالً  ،فقد اختلف الفقهاء فيه على ثالثة أقول  ،نقل اقواِلم نظماً
شيخ مشيخة احلنفية ِف اجلامع األزهر أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي كما

( )1االستذكار 039/2
( )2املغين البن قدامة 043 / 2
( )3اجملموع النووي 03/4
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سبق ونقلناه فقال  :ونظم بعض الفضالء وأجاد فقال:
إِ ْن َملْ يُِقّر ِهبَ ا َك ُح ْك ِم الْ َكافِ ِر
صالة َو ُحكْمه
ِِف ُح ْك ِم َم ْن تَ َرَك الَّ َ
ِ
ِ
ِه لِلِ َح ِام الْبَاتِِر
ْم فِي
ب فِ ْعلَ َها
فَ ْ
فَإ َذا أَقَ َّر هبَ ا َو َج انَ َ
احلُك ُ
ًكا بِالظَّ ِ
اه ِر
احلَْنبَلِ ّي متََ ّس
الش افِعِ ُّي َوَم الِك
ول َّ
َو ْ
َوبِِه يَ ُق ُ
الش ِد ِ
احلَْب ِ
الز ِاج ِر
و ُل بَِقْتلِ ِه
َوأَبُو َحنِي َفةَ َال يَ ُق
َ َّ
ول بِ ْ
َويَ ُق ُ
يد َّ
ِ
ح ََّّت تُر َ ِ ِ
اه ِر
ومة
َوالْ ُم ْسلِ ُمو َن ِد َم
ُاؤُه ْم َم ْع ُ
اق مبُ ْستَنري بَ
صَ
َ َ
احل ِد ِ
ِ
السافِ ِر
الز ََن َوالْ َقْت ِل ِِف َش ْرطَْي ِه َما
ِمثْ ُل ِّ
يث َّ
َوانْظُْر إ َىل َذ َاك َْ
وأَص ُّحها م ا قُ ْلته ِِف اْ ِ
آلخ ِر ()1
ت ْاألَئِ َّم ِة ُكلِّ ِه ْم
َه ِذي َم َق
َاال ُ
ُُ
َ َ َ َ
فكما متت اإلشارة إليه فإن عقوبة التارك للصالة هتاوناً اختالف الفقهاء فيه على ثالثة اقوال وهي :
((أ)) أن ُيبَ ويضرب ،وقال به السادة احلنفية( )2وهو فاسق ليَ كافر – والفسق هي مرتبة بني
االميان والكفر كالزاين احملصن – فإنه ُيبَ ويضرب حَّت يتوب أو ميوت ِف السجن  ،وبه قال أيضاً
الظاهرية(،)3واالمام املزين من الشافعية ( ،)4وعمر بن عبدالعزيز(.)5

اسق ( ُُيبَ ح ََّّت ي ِّ ِ
قال احلصكفي(":وتَا ِرُكها عم ًدا َجمانَةً) أَي تَ َكاس ًال فَ ِ
َ ِحلَ ِّق الْ َعْب ِد
َ َ َْ َ
َْ ُ َ ُ َ
ْ ُ
صل َي) ألَنَّهُ ُُْيبَ ُ
ِ
ِ
ِ
َّم"(. )6
يل يُ ْ
يل مْنهُ الد ُ
ضَر ُ
فَ َح ُّق ا ْحلَ ِّق أ َ
ب َح ََّّت يَس َ
َح ُّقَ ،وق َ
واإلمام الزهري وهو من أوعية العلم بالسنة وأقوال الصحابة  ،وهو مقدم على غريه ِف ذلك ،ومل يكن

( )1حاشية الطحطاوي على الدر املختار . 031/0
( )2حاشية ابن عابدين  ، 442/0فتح القدير الشوكاين  ، 393/0درر احلكام شرح غريب األحكام مال خسرو
41/0
( )3احمللى ابن حزم 439/00 – 234/2
( )4اجملموع النووي  ، 03/4نيل األوطار الشوكاين  ، 430/0املوسوعة الفقهية 412/03
( )5الصالة وحكم تاركها البن القيم 40
ُّر املختار احلصكفي 42
( )6الد ُّ
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يقول بكفر تارك الصالة وال بقتله ،بل يرى تعزيره باحلبَ أو غريه حَّت يصلي(.)1
((ب)) ينتظر حَّت تضيق وقت الصالة اليت تليها مث يقتل حداً ال كفراً ،وهو قول املالكية والشافعية.
َن من امت نَع ِمن أَد ِاء ص َالةِ فَرض وأَقَ َّر ِمبَ ْشر ِ
وعيَّتِ ِه ،فَإِنَّهُ َال يُ َقُّر َعلَى
قال اخلرشي من املالكية " :يَ ْع ِين أ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ك َإىل أَ ْن ي ب َقى ِمن الْوقْ ِ
ي ِم ْق َد ُار َرْك َعة َك ِاملَة
ت الضَُّروِر ِّ
َّد َويُ ْ
ب َوَملْ نََزْل َم َعهُ َك َذل َ
ذَل َ
ك بَ ْل يُ َهد ُ
َْ
ضَر ُ
ْ َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
السي ِ
ف
بِ َس ْج َدتَْي َها م ْن َغ ِْري ْاعتبَا ِر قَراءَة فَاحتَة َوَال طُ َمأْنينَة للْخ َالف ،فَِإ ْن قَ َام ل ْلف ْع ِل َملْ يُ ْقتَ ْل َوإَِّال قُت َل بِ َّ ْ
ب ُعنُ ُقهُ َحدًّا َال ُك ْفًرا ِعْن َد َمالِك" (. )2
ِِف ْ
احلَ ِال يُ ْ
ضَر ُ
ِ
السي ِ
ف ( َحدًّا) َال
ومن الشافعية قال اخلطيب الشربيين( " :أ َْو) تََرَك َها ( َك َس ًال) أ َْو تََرَك َها تَ َه ُاونًا (قُت َل) بِ َّ ْ
ُك ْفًرا " (.)3
((ج)) ينتظر حَّت يتضايق الصالة اليت بعدها ،ويدعى من اإلمام أو من ينوبه ،فإن أب أستتيب ثالثا
فإن أب قتل كفراً ،وهو قول السادة احلنابلة.
ودا ( َد َعاهُ َإمام أ َْو نَائِبُهُ َإىل فِ ْعلِ َها)
قال البهوِت ِف كشافه( " :فَِإ ْن تَ َرَك َها تَ َه ُاونًا َوَك َس ًال) َال ُج ُح ً
ِالحتِم ِال أَ ْن ي ُكو َن تَرَكها لِع ْذر ي عت ِق ُد س ُقوطَها بِِهَ ،كالْمر ِ ِ
صلَّْيت َوإَِّال
ِّدهُ فَيَ ُق ُ
ض َوَْحن ِوه َويُ َهد ُ
ول لَهُ :إ ْن َ
َ َ ُ َ َْ ُ َ
َ
َْ
ََ
ِ
ِ
َي :بَ ْع َد الَِّيت
قَتَ ْلنَاك َوذَل َ
صلِّيَ َها ( َح ََّّت تَ َ
ضايَ َق َوقْ ُ
ص َالة (فَِإ ْن أ ََب) أَ ْن يُ َ
ك ِِف َوقْت ُك ِّل َ
ت الَِّيت بَ ْع َد َها) أ ْ
ِ ِ ِ ِِ
د ِعي َِلا عن فِع ِل الثَّانِي ِة َكما جزم بِِه ِِف خمُْت ِ ِ
اىل
ب قَ ْت لُهُ) لَِق ْولِِه تَ َع َ
ُ َ َ َْ ْ
ََ
َ َ َ ََ
صر الْ ُم ْقن ِع تَبَ ًعا ل ْل َوجيز َو َغ ْريه ( َو َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
الصالةَ َوآتَ ُوا َّ
الزَكاةَ فَ َخلوا َسبيلَ ُه ْم}( )4فَ َم ْن
ني} َ -إىل قَ ْوله { -فَإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
{فَاقْ تُلُوا الْ ُم ْش ِرك َ
الص َالةَ َمل يأْ ِ
ِ ِِ
ت بِ َشر ِط التَّخلِي ِة ،فَيب َقى علَى إب ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ « -م ْن
احة الْ َقْت ِل َول َق ْوله َ -
ْ َ َْ َ َ َ
تَ َرَك َّ ْ َ
ْ
الص َالةَ مت ع ِّم ًدا فَ َق ْد ب ِرئَت ِمْنه ِذ َّمةُ اللَّ ِه ورسولِِه» رواه أ ْ ِِ ِ ِ
ْحول َوُه َو ُم ْر َسل َجيِّد
َ ْ ُ
ََ ُ ََ ُ
تَ َرَك َّ َُ َ
َمحَ ُد بإ ْسنَاده َع ْن َمك ُ
قَالَهُ ِِف الْ ُمْب ِد ِع. )5(" .
( )1انظر شرح السنة للبغوي 011/2
( )2شرح خمتصر خليل للخرشي 223/0
( )3مغين احملتاج اخلطيب الشربيين 302/0
( )4سورة التوبة4 :
( )5كشاف القناع البهوتى 23/2
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الص َالة َولَو جهال َوعرف َوأمر ( َكافِر) َوَك َذا تاركها هتاونا أَو كسال إِذا
قال البعلي(":وجاحدها) أي َّ
ِ
ِ
ظه ِر مثال فيأب َح ََّّت
دها ،بِأَن يدعى لل ْ
َد َعاهُ إِ َمام أَو نَائبه لفعلها وأب َح ََّّت تضايق َوقت الَِّيت ْبع َ
ِ
اب يَ ْف َع َلها َم َع إِقْ َرار اجلاحد ُلو ُجوهبَا بِِه َوإَِّال
يتضايق َوقت الْ َع ْ
صر َعْن َها ،ويستتاب ثََالثَة أَيَّام ،فَإن تَ َ
ث كفر فَإِنَّهُ يقتل بعد االستتابة َوَال يغسل َوَال يصلى َعلَْي ِه َوَال ي ْدفن ِِف َم َقابِر
ضرب ُعنُقه لكفرهَ .و َحْي ُ
الْ ُمسلمني" (.)1

( )1كشف املخدرات البعلي 010
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المسألة السادسة  :مستلزمات الحكم بالعقوبة
يستلزم من احلكم على تارك الصالة مجلة من األمور ِبسب اختيار نظام القضاء ألحد الرأيني  ،فإن
اختار رأي اجلمهور الذي يراه فاسقاً عاصياً مرتكباً لكبرية ،فهذا جيري عليه مجيع أحكام اإلسالم
ويبقى ِف ذنبه حتت املشيئة سواء حبَ حسب اختيار األحناف  ،أو قتل تبعاً للمالكية والشافعية ،
فإن قتله عندهم ملعصيته وليَ لكفره .
قال الزحيلي " :ويقتل عند املالكية والشافعية حداً ال كفراً  ،أي ال ُيكم بكفره وإمنا يعاقب كعقوبة
احلدود األخرى على معاصي الزَن والقذف والسرقة وحنوها  ،وبعد املوت يغسل ويصلى عليه ويدفن
مع املسلمني " (. )1
وكذلك الرواية الثانية عن اإلمام أمحد بن حنبل قال ابن قدامة احلنبلي...(( :والرواية الثانية ،يقتل
حدا ،مع احلكم بإسالمه ،كالزاين احملصن ،وهذا اختيار أِّب عبد اهلل بن بطة ،وأنكر قول من قال :إنه
يكفر ،وذكر أن املذهب على هذا ،مل جيد ِف املذهب خالفا فيه (.)2
وإن اختار القضاء املشهور عند احلنابلة  ،حكم بكفره ِبكم قضائي وليَ من قبل العامة  ،ويستلزم
عند احلكم عليه بذلك مجلة من األمور  ،منها أن يقتل وأال يغسل وال يكفن وال يدفن ِف مقابر
املسلمني وال يرث وال يورث .
فقد سئل اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن سحنون ( )3عن تارك الصالة من غري عذر وما حكمه؟ فقال
علي وال على أحد ،أو أنكر وجوب
 ":ذلك على وجهني :إذا جحد وجوهبا وقال :ليست بواجبة ّ
الوضوء أو الصوم أو الزكاة ،أو جحد فرضاً من فرائض اإلسالم أي فرض كان ،فحكمه حكم املرتد
( )1سورة الفقه اإلسالمي وأدلته وهبة الزحيلي 413/0
( )2املغين ابن قدامة 440 /2
( )3ابن سحنون [212ه 243-ه ] وهو أحد األئمة من أصحاب مالك  ،وصفه ابن تيمية باإلمامة وعده قريباً من
طبقة االئمة الشافعي وأمحد وابن راهويه كما ِف كتابه الصارم املسلول على شاَت الرسول (ص-402/

)404
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يستتاب ثالثة أيام ،فإن مل يتب ومتادى على جحده قُتل كفراً ،واختلف ِف ماله ،فقيل :يكون ِف
بيت مال املسلمني إن كان بيت املال صاحلاً ،وإن كان ظلوماً غشوماً فيفرق بني الفقراء واملساكني،
وقيل :ماله لورثته من املسلمني.
وإن ترك الصالة هتاوناً هبا وعجزاً وتفريطاً ،وهو مقر بوجوهبا ،فإنه يؤدب ويعاقب عقوبة شديدة  ،ألن
ترك الصالة من أكرب الكبائر وأعظم الذنوب عند اهلل تعاىل ،وهذا إذا أقر بوجوهبا ووعد بفعلها ،وإذا
أقر بوجوهبا وامتنع من أدائها ،وقال :ال أصلي ،فإنه يُنظر إىل خروج الوقت الذي أمر فيه بالصالة،
فإن مل يصلها قُتل ،واختلف ِف قتله ،فقيل :يقتل ح ّداً ويدفن ِف مقابر املسلمني ويرثه ورثته
املسلمون ،ألنه مؤمن عاص ،وعليه مجهور العلماء من الصحابة والتابعني.
وقيل :يقتل كفراً وال يدفن ِف مقابر املسلمني ،وال يرثه ورثته من املسلمني ،ويكون ماله لبيت مال
املسلمني ،وهو قول ابن حبيب ومجاعة من التابعني ،وسندهم ِف ذلك قول النيب صلى اهلل عليه
وسلم" :بني العبد املؤمن والكافر ترك الصالة" ،ظاهر احلديث على أي وجه تركها ،وقال مجهور

العلماء :معىن احلديث :إذا تركها جاحداً لوجوهبا" .انتهى (.)1

( )1فتاوى ابن سحنون 349–341
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المسألة السابعة  :امكانية تبديل العقوبة والعفو عنه .
معلوم أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمَ وهي - :الدين والنفَ والنسل واملال
والعقل  -فهذه اخلمسة هي مقاصد الشرائع السماوية كلها  ،واحملور الذي تدور أحكامها حوله ،ألن
استقرار حياة النَّاس دينياً ودنيوياً متوقف عليها ،ومرهون ِبفظها ،فإذا ما فُِقدت اختلَّت احلياة ِف
مفرط ومتهاون.
الدنيا ،وانعدم النظام ِف اجملتمع ،ووجب العقاب ِّ
كل ِّ
ِبق ِّ
ِبق املعتدين أيّاً كانوا ،ومل
فكل اعتداء ُيول دون حتقيق تلك الضروريات ،تستلزم عقوبات رادعة ِّ
تكن تلك العقوبات ِف اإلسالم للتشفي من مقرتف اجلرمية  ،وال للتنكيل به  ،أو القضاء عليه ،وإمنا
هي وسيلة لتصحيح اخلطأ الذي وقف فيه  ،وانتشاله من املستنقع الذي وقع فيه ،وألخذ احلق منه إن
كانت اجلرمية متعلقة ِبقوق اآلخرين ،وأخرياً لردع اآلخرين عن الوقوع مبثل ما وقع به ذلك املخطئ.
ولقد قسمت العقوبات ِف االسالم ِبسب االعتداء اىل ثالثة أقسام[ حدود  -وقصاص – وتعزير ]
ومتيزت هذه العقوبات كلها أن توقيع العقاب وتنفيذه تتواله السلطة العامة ،وال يتواله آحاد األفراد ِف
اجملتمع .
القسم االول  :احلدود :وهي عقوبة مقدرة شرعاً ِف معصية خمصوصة جتب حقا هلل تعاىل ( ،)1وتتميز
احلدود مبا يلي:
( )0أنه ال جيوز النقص منها أو الزيادة فيها (.)2
( )2أنه ال جيوز العفو عنها ال من قبل القاضي أو السلطة السياسية أو اجملين عليه وذلك بعد أن يرفع
أمرها إىل السلطة ،أما قبل ذلك فيمكن العفو عنها من قبل اجملين عليه إذا كانت جناية على معني
() 1

انظر  :شرح منتهى اإلرادات البهوتى  ، 443/4حترير الفاظ التنبية النووي  ، 424بدائع الصنائع الكاساين
 ، 39/3فتح الباري ابن حجر العسقالين  ، 49/22احلدود والتعزيرات عند ابن اليم . 24

( )2انظر  :فلسفة العقوبة ِف الشريعة اإلسالمية والقانون للدكتور فكر امحد عكاز  ، 39احلدود والتعزيرات الشرعية
رسالة دكتوراه حملمد عبداهلل 01-3
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احلد ِ
يما بَْي نَ ُك ْم فَ َما بَلَغَِىن ِم ْن َح ٍّد فَ َق ْد
( ،)1لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :تَ َعافَ ُوا ُْ ُ َ
ود ف َ
ب))(.)2
َو َج َ
( )4أهنا حقوق واجبة هلل تعاىل ،وهو تعبري يرد ِف اإلسالم  ،ويراد به احلق العام اِلادف إىل حتقيق
املصلحة العامة للمجتمع.
وجرائم احلدود معينة منها ما اتفق عليها الفقهاء ومنها ما اختلفوا فيه ،وما اتفق الفقهاء عليها هي:
 -0الزنا  -2 ،القذف  -4 ،السرقة  -3 ،احلرابة.
القسم الثاين :القصاص :وهو النوع الثاين من أنواع العقوبات ِف اإلسالم  ،واملقصود به :أن يفعل
باجلاين مثل ما فعل باجملين عليه( )3فإن قتله قتل ،وإن قطع منه عضوا أو جرحه ،فعل به مثل ذلك
إن أمكن  ،والنظر ِف ذلك يرجع إىل أهل االختصاص ، .وِلا خصائص تتميز هبا وهي :
( )0أن القصاص ال يستحق إال ِف القتل العمد  ،أو اجلرح العمد ،أما اخلطأ فال يستحق فيه
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِِف الْ َقْت لَى ﴾ ( ،)4وقال
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
القصاص ،قال اهلل تعاىل ﴿ :يَاأَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
اجلروح قِصاص فَمن تَصد َ ِِ
َّارة لَّهُ ﴾ (.)5
َ َ
تعاىلَ ﴿ :و ُُْ َ َ
َّق به فَ ُه َو َكف َ
( )2أن جرائم االعتداء على األشخاص  ،قد جعل اإلسالم إلرادة اجملين عليه ،أو أوليائه دوراً
أساسياً ِف منع وقوع العقاب على اجلاين  ،حيث قرر جواز العفو ،وأنه من حق اجملين عليه بل ندبه
إىل ذلك وأجزل له الثواب ِف اآلخرة (( فمن تصدق به فهو كفارة له )) فله أن يعفو عنه بالدية أو
()1نيل األوطار الشوكاين  ، 034/3تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي  ،034/4التشريع اجلنائي اإلسالمي
.39 ،31/0

( )2رواه أبو داود عن ِ
عبد اهلل ب ِن عمرو ب ِن العاص وصححه االلباين .
( )3انظر :التحرير والتنوير ابن عاشور  ، 244/2معجم مقاييَ اللغة  ، 22/2القصاص ِف النفَ للركبان ، 24
املصباح املنري  ،033/2وخمتار الصحاح / 441التعزير لعبد العزيز عامر .41
( )4سورة البقرة031 :
( )5سورة املائدة34 :
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مطلقاً من غري عوض دنيوي.
()4

أن توقيع العقاب وتنفيذه تتواله السلطة العامة ،وال يتواله أولياء الدم.

القسم الثالث :التعزير  :وهو عقوبة غري مقدرة جتب حقا هلل أو آلدمي ِف كل معصية (جرمية) ليَ
فيها حد ومل تستوجب القصاص (.)1
و ميلك حق التعزير اإلمام أو القاضي باتفاق العلماء ،وإيراده هام لدفع توهم أن العقوبة قد تكون
لغري اإلمام كما هو حال األب والزوج واملعلم فهذا كله تأديب لكنه ال يدخل ِف مسمى العقوبة قال
املاوردي  " :فإذا ارتكب أحدهم خمالفة شرعية مل يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة هبا  ،ورأى القاضي
أهنا من اخلطورة بقدر ِبيث تستحق العقوبة عليها  ،فإن له أن يعاقب هذا املتعدي مبا يراه مناسبا

جلرمه وذنبه  ،وهذا ما يسميه الفقهاء ب " التعزير " (.)2
ومن خصيصة التعزير أنه جيوز ترك إقامته ،والعدول عنه ،فما كان منه حقاً للعبد فإنه جيوز له أن يعفو

عن الفاعل ،وما كان منه حقاً هلل تعاىل فلإلمام أيضا أن يسقطه إذا رأى املصلحة ِف ذلك (.)3

والتعزير هو أوسع أنواع العقوبات ،ذلك أن اجلرائم اليت حددت عقوبتها قليلة العدد أما ما عدى تلك
اجلرائم  -جرائم احلدود والقصاص -فهو داخل ضمن نطاق التعزيرات ،اليت متثل اجلانب املرن من
العقوبات ِبيث يالئم الظروف املختلفة للمجتمع مبا ُيقق املصلحة العامة ،ويصلح اجملرم ويكف
شره ،فهي عقوبات غري حمددة يرجع حتديد نوعها وكيفيتها اىل القاضي مبا يالئم ظروف اجلرمية ضمن
القواعد العامة للشريعة اإلسالمية واملقاصد الكلية لإلسالم مبا يوازن بني حق اجملتمع ِف احلماية من

( )1انظر :موجز أحكام الشريعة ِف التجرَي والعقاب امحد وهبة  ،211املغين ، 031/9التعزير ِف الشريعة اإلسالمية
عبد العزيز عامر  ، 43اعالم املوقعني  ، 221/2الفقه على املذاهب األربعة  ،493/4املغين والشرح
الكبري  ،433/01األحكام السلطانية ألِّب يعلى ،239كشاف القناع  ،020/3فقه السنة .393/2
( )2األحكام السلطانية للماوردي 243
( )3تبيني احلق ائق للزيلعي  ، 213/4مغين احملتاج للشربيين . 422/4
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اإلجرام وحق الفرد ِف حتصني حرياته ورعاية حرماته (.)1
بعد هذه املقدمة عن العقوبات باقسامها الثالثة نستطيع أن ندرج عقوبة تارك الصالة سواء حكم
على تاركه بالردة أو الفسق ِ ،ف القسم الثالث اليت هي التعزير اليت أنيط مقدار العقوبة وحجمه
بالقاضي  ،واليت نستنتج منها إمكانية العدوم عن القتل ِف عقوبة تارك الصالة إىل احلبَ أو غريه كما
ذهب إليه االحناف ِف اختيارهم.
ويشكل أن بعض كتب الفقه قد أدرجت الردة وتارك الصالة ِف احلدود  ،وذلك عائد أن بعض
الفقهاء أطلق مصطلح احلد على مجيع العقوبات الشرعية سواء كانت حقاً هلل سبحانه وتعاىل أو للعبد
سواء كانت مقدرة أو غري مقدرة ،وبناء على هذا اإلطالق تدخل عقوبات التعازير أيضاً ِف مدلول
كلمة "احلد" ،ومن هؤالء العلماء شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم رمحهما اهلل تعاىل (،)2
يقول ابن القيم:
"واحلد ِف لسان الشرع أعم منه ِف اصطالح الفقهاء ،فإهنم يريدون باحلدود عقوبات اجلنايات املقدرة
بالشرع خاصة ،واحلد ِف لسان الشارع أعم من ذلك ،فإنه يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفَ
اجلناية تارة كقوله تعاىل ﴿ :فَإِن طَلَّ َقها فَ َال َِحت ُّل لَه ِمن ب ع ُد ح ََّّت تَ ِ
نك َح َزْو ًجا َغْي َرهُ فَإِن طَلَّ َق َها فَ َال
ُ َْ َ ٰ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جنَاح َعلَْي ِهما أَن ي تَ ر ِ
ود اللَّه يُبَيِّ نُ َها ل َق ْوم يَ ْعلَ ُمو َن ﴾(،)3
ود اللَّه َوت ْل َ
ك ُح ُد ُ
يما ُح ُد َ
َ ََ َ
ُ َ
اج َعا إن ظَنَّا أَن يُق َ

ويراد به جنَ العقوبة وإن مل تكن مقدرة" (.)4

وبناء على هذا اإلطالق فاحلد هو":العقوبة الشرعية" ،فاملرتد إذا قتل مل يقتل حداً بل تعزيراً (،)5
وكذا تارك الصالة عند املالكية واالحناف .

( )1انظر ِف أصول النظام اجلنائي ِف اإلسالم حلامد سليم العوا . 441
( )2انظر :جمموع الفتاوى ابن تيمية  ،431/21وإعالم املوقعني ابن القيم .29/4
( )3سورة البقرة :اآلية .229
( )4إعالم املوقعني ابن القيم 29/4
( )5لست هنا ِف معرص التقرير وابداء الرأي ِف موضوع قتل املرتد وهل يقتل ام ال فهذا حمله ِف ِبث مستقل كتبته ،
أما هنا فإين اورد القتل على أهنا تعزيرية ميكن العدول عنها .
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فاملشهور عند احلنابلة احلكم بكفره وردته ،كما يقول اإلمام ابن تيمية  " :وأما تارك الصالة والزكاة ،
فإذا قتل كان عنده – يقصد امحد بن حنبل – من قسم املرتدين إلنه باإلسالم ملتزم ِلذه االفعال ،
فإذا مل يفعلها فقد ترك ما التزمه" ( )1والردة ال يستلزم عقوبة حدية كما هي مقرة عند كثري من
الفقهاء بل تعزيرية  ،يقول الشيخ حممد صاحل العثيمني رمحه اهلل :
" أما قتل املرتد فإنه ليَ ِبد ،ألن احلد ال يسقط بعد القدرة على الفاعل ولو تاب ( ،)2وقتل املرتد
يسقط بعد القدرة إذا تاب ،فالردة إذا تاب منها املرتد ولو بعد القدرة عليه ،فإنه ال يقتل  ،وُيرم
قتله [ ،ويعود الشيخ بعد احلديث عن القصاص فيقول ] وقد رأيت بعض املتأخرين املعاصرين من
جيعل احلدود سبعة أنواع  ،ويدخل حد الردة والقصاص  ،وهذا خطأ وغلط  ،ألن احلد عقوبة مقدرة
( )1جمموع الفتاوى ابن تيمية 014/21
( )2ومما يستدل به لقول العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل على أن الردة ليَ ِبد ألن احلد ال يسقط بعد القدرة على
الفاعل ولو تاب هي قصة عبد اهلل بن سعد بن اِّب السرح كان أحد كتبة الوحي ،وهو احلاكم الثاين ملصر بعد
عمرو بن العاص حني واله عثمان بن عفان  ،ارتد عن االسالم بعدما زاغ قلبه وأزله الشيطان  ،فلما كان
يوم فتح مكة أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقتل انفار وكان ابن اِّب السرح منهم  ،فقد روى النسائي وأبو
داود وصححه األلباين ِف " صحيح النسائي " عن سعد بن أِّب وقاص قال  :ملا كان يوم فتح مكة أمن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس إال أربعة نفر وامرأتني ومساهم وابن أِّب سرح  ،قال  :وأما ابن أِّب سرح
فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان [ ألن عثمان كان اخوه من الرضاعة ] فلما دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم الناس إىل البيعة جاء به [ يقصد أن عثمان بن عفان جاء به ] حَّت أوقفه على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقال يا نيب اهلل بايع عبد اهلل فرفع رأسه فنظر إليه ثالثا كل ذلك يأب فبايعه بعد ثالث مث أقبل
على أصحابه فقال ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حيث راين كففت يدي عن بيعته فيقتله )
فقالوا  :ما ندري يا رسول اهلل ما ِف نفسك أال أومأت إلينا بعينك قال ( إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له
خائنة األعني ) .
كذلك ما رواه البخاري ومسلم من أن أعرابيا بايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأصاب األعراِّب وعك باملدينة،
فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا حممد أقلين بيعيت ،فأب مث جاءه قال :يا حممد أقلين بيعيت ،فأب؛
فخرج األعراِّب ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إمنا املدينة كالكري تنفي خبثها وينصع طيبها ،وقد ذكر
احلافظ ابن حجر ِف الفتح ،واإلمام النووي ِف شرح مسلم نقالً عن القاضي عياض أن األعراِّب كان يطلب
من رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إقالته من اإلسالم  ،فهي حالة ردة ظاهرة ،ومع ذلك مل يعاقب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرجل وال أمر بعقابه ،بل تركه خيرج من املدينة دون أن يعرض له أحد.
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من الشرع ال تسقط بإسقاط أحد  ،حَّت إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا شفعوا إليه ِف املرأة
املخزومية اليت كانت تستعري املتاع وجتحده  ،وقد أمر النيب عليه الصالة والسالم بقطع يدها  ،غضب
وخطب الناس  ،وقال ألسامة وقد شفع إليه  (( :أتشفع ِف حد من حدود اهلل ؟!))(.)2( " )1
وأما اجلمهور من االحناف واملالكية والشافعية فقد حكموا على تارك الصالة هتاوناً بالفسق  ،والعقوبة
مصرحة أهنا تعزيرية عند االحناف  ،قال اإلمام احملبوِّب  " :وقال أصحابنا ِف مجاعة منهم الزهري ال

يقتل بل يعزر وُيبَ حَّت ميوت أو يتوب" (.)3
ومساها الشافعية واملالكية باحلد وهو ال يصح  ،واألصح قوِلم تعزيرية ملا سبق من الفوارق بني احلد
والتعزير  ،وقد أشكل قوِلم حداً حَّت عند كثري من فقهاء مذهبهم  ،فعند احلديث عما ورد عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم قوله َ(( :ال َُِي ُّل َد ُم ْام ِرئ ُمسلِم إَِّال بِِإ ْح َدى ثََالث :الث َّْيب َّ ِ
َ
ْ
ُ
الزاينَ ،والنَّ ْف ُ
ِ
ِ ِ ِِ
بِالنَّ ْف ِ
اع ِة))( ،)4قال ابن دقيق العيد  " :وقد استدل هبذا احلديث
ََ ،والتَّا ِرُك لدينه الْ ُم َفا ِر ُق للْ َج َم َ
على أن تارك الصالة ال يقتل برتكها  ،فإن ترك الصالة ليَ من هذه األسباب  -أعين  :زنا احملصن
 ،وقتل النفَ  ،والردة  -وقد حصر النيب صلى اهلل عليه وسلم إباحة الدم ِف هذه الثالثة بلفظ النفي
العام  ،واالستثناء منه ِلذه الثالثة "(.)5
وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن املفضل املقدسي املالكي ،وهو شيخ والده أنه اختار عدم القتل
خالفاً ملذهبهِ ،ف أبياته اليت نظمها ِف حكم تارك الصالة فقال  " :أنشدنا الفقيه املفيت أبو موسى
هارون بن عبد اهلل املهراين قدميا  ،قال أنشدنا احلافظ أبو احلسن علي بن املفضل املقدسي لنفسه :
وأب مع ادا صاحل ا ومآب ا
افرا مرتاب ا
أمسى بربك ك

خسر الذي ترك الصالة وخابا
إن كان جيحده ا فحسبك أنه
( )1رواه البخاري ومسلم
( )2شرح العقيدة السفارنية للعالمة ابن عثيمني  .الشريط21الدقيقة41

( )3حاشية ابن عابدين 444/0

( )4رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن
( )5احكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ابن دقيق العيد 312
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إىل أن قال:

غطى على وجه الصواب حجاب ا
إن مل يتب ح د احلس ام عقاب ا
ا
مه ال وُيب َ مرة إجياب
ا
تعزيزه زجرا ل ه وعقاب

أو كان يرتكها لنوع تكاس ل
فالشافعي وم الك رأيا له
وأبو حنيفة ق ال :يرتك مرة
والظاهر املشهور من أقوال ه

ا
بكل ت أديب يراه صواب
والرأي عن دي أن يؤدبه اإلم ام
حَّت يالقي ِف املآب حس اب ا
و يكف عنه القتل طول حيات ه
إحدى الثالث إىل اِل الك ركابا
فاألص ل عصمته إىل أن ميتطي
أو حمصن طلب الزن ا فأصاب ا
الكفر أو قتل املكاِف ع امدا
فهذا من املنسوبني إىل أتباع مالك  ،اختار خالف مذهبه ِف ترك قتله ،وإمام احلرمني  -أبو املعاَل
اجلويين  -استشكل قتله ِف مذهب الشافعي أيضا (.)1
وقال الزين العراقي " :وقد استشكل بعض مشاخينا سقوط القتل بالتوبة ِف حق تارك الصالة  ،إلنه
إمنا يقتل حداً ال كفراً  ،والتوبة ال تسقط احلدود كمن سرق نصاباً مث رده اىل صاحبه فإن احلد ال

يسقط " (.)2

وقال ابن حجر العسقالين  " :والرأي عندي أن يعزره اإلمام بكل تعزيؤ يراه صواباً  ،فاألصل عصمته

اىل أن ميتطي إحدى الثالث اىل اِلالك ركاباً (.)3

فهذا كله يدل على أن القتل عند املالكية والشافعية االصح أنه تعزير وليَ حداً  ،بدليل إمكانية
الرجوع عنه عند التوبة ،وطاملا أن املقصد الشرعي من عدم حتديد عقوبات معينة لغري اجلرائم احملددة
حدودها ،هو أن يكون حتديد عقوباهتا مالئماً للزمن الذي ستقع فيه  ،ومبا يتالءم مع هدف ردع
اجلرمية مبفهومه الشامل ،فال بد لتحقيق هذا اِلدف ،أن تكون تلك العقوبات متكافئة مع اجلرائم اليت
( )1احكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ابن دقيق العيد 312
( )2طرح التثريب ِف شرح التقريب زين الدين العراقي 093/2
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقالين 200 /3
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تعاجلها ،أل ن قصورها عن إدراك حجم اجلرائم اليت تغطيها سينعكَ ضرره على اجملتمع ،متمثال بعدم
ارتداع اجملرمني عن غيهم ،مثلما أن زيادهتا سينعكَ بشكل سليب على نفسيات اجملرمني كأعضاء ِف
اجملتمع ،ومن بعدهم على أسرهم ومن ميتون ِلم بصلة ،مما سيصل هبم مجيعاً إىل قلب ظهر اجملن على
جمتمعاهتم ومن مث تفكك الرابطة اجملتمعية.
واملساواة بني اجلرمية والعقوبة مقصد من مقاصد التشريع اجلنائي اإلسالمي وِلذا جاء ِف حديث أِّب
َس َواط ،إِالَّ ِِف َح ٍّد
َحد فَ ْو َق َع َشَرةِ أ ْ
بردة بن نيار األنصاري قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ((الَ ُْجيلَ ُد أ َ
ِمن حد ِ
اىل))( ،)1وِف وراية من حديث النعمان بن بشري ،قال صلى اهلل عليه وسلم (( َم ْن
ود اللَّ ِه تَ َع َ
ْ ُُ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ))(.)2
بَلَ َغ َحدًّا ِف َغ ْري َح ٍّد فَ ُه َو م َن الْ ُم ْعتَد َ
ومن أجل هذا املقصد ،مقصد املساواة بني اجلرمية والعقوبة ،فإن احلاجة تبدو ملحة أكثر من أي
وقت مضى لتحديد وتقنني العقوبات التعزيرية ،وحتديدها مبا يتناسب واجلرمية  ،وقد سبقنا ملثل هذا
السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم ولسنا فيه بدعاً من القول  ،وِف قضية شرب اخلمر اليت هي عقوبة
تعزيرية وليست حداً  ،مل تكن العقوبة مقدرة خالل حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا كانت
عقوبة تعزيرية جبلد الشارب بال حد معني ،إمتثاالً ألمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ((من شرب اخلمر

فاجلدوه))(.)3

وِلذا روي عن أِّب هريرة رضي اهلل عنه قوله  (( :أُِت النيب صلى اهلل عليه وسلم برجل قد شرب ،قال:
( اضربوه )  ،فمنا الضارب بيده ،والضارب بنعله ،والضارب بثوبه ،فلما انصرف قال بعض القوم:
أخزاك اهلل ،قال :ال تقولوا هكذا ،ال تعينوا عليه الشيطان))( ، )4مث ملا جاء أبو بكر الصديق رضي

اهلل عنه جلد أربعني (.)5
( )1رواه البخاري و ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه ِف وأمحد
( )2رواه الطرباين والبيهقي
( )3رواه أمحد والرتمذي
( )4رواه البخاري
( )5روي عن أنَ بن مالك رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضرب ِف اخلمر باجلريد والنعال  ،وجلد أبو
بكر أربعني  ،رواه البخاري وابو داود وابن ماجة والدارمي .
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فلما جاء عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وكثر معاقرو اخلمر جلد َثانني ( ،)1ووافقه على ذلك علي
بن أِّب طالب رضي اهلل عنه بل قيل أنه الذي أشار بذلك لعمر فقال ( :إذا شرب الشارب سكر،
وإذا سكر هذى ،وإذا هذى افرتى ،وحد املفرتي َثانون)( ،)2فأصبح حد شرب اخلمر َثانني جلدة.
فواضح أن عقوبة شارب اخلمر تعزيرية  ،وبالتاَل فهو يؤيد ما ذهبنا إليه آنفاً من أن العقوبات التعزيرية
قابلة التبديل والتغيري  ،بل والعفو أيضاً  ،وهذا الذي نراه أن على احملققني أن يعملوه ِف عقوبة تارك
الصالة هتاوناً وكسالً .

( )1رواه البخاري وامحد عن السائب بن يزيد قال  :كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإمرة
فصدرا من خالفة عمر  ،فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حَّت كان آخر إمرة عمر فجلد أربعني ،
أِّب بكر
ً
حَّت إذا عتوا وفسقوا جلد َثانني
( )2اخرجه مالك واحلاكم
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الخاتمة
صنِّفت فيها املصنفات والكتب  ،وجرت فيها الكثري من املناقشات
فإن هذه املسألة من املسائل اليت ُ
و املناظراتِ ،ف عهد السلف كما ِف عهد اخللف  ،فهي مسألة كربى وال شك  ،وِف ختام هذا
البحث  ،وتبيان آراء الفقهاء فيه  ،ومل ارحج بينها  ،فلم يكن ذلك غرضي وهدِف  ،بل كان املقصود
اظهار اخلالف ِف مسألتنا واترك لكل ذي بصرية اختيار ما تقبلته نفسه  ،وعقله  ،لكنين اختم
بومضات سريعة ينبغي أن ال تغيب عن بال كل مناظر وكتاب ِف هذه املسألة.
-0

إن الصالة أول عبادة فرضها اهلل تعاىل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم .

-2

إن تارك الصالة عمداً جاحداً اتفق الفقهاء على كفره .

-4

إن التارك املتكاسل واملتهاون اختلف الفقهاء ِف حكمه  ،على أن مجهور الفقهاء
االحناف واملالكية والشافعية وأمحد ِف أحد قوليه أنه مسلم عاص ِ ،ف حني ذهب
أمحد ِف قوله اآلخر اىل كفره  ،و اخلالف ِف املسألة خالف مقبول حتتمله النصوص ،
وقد جرى اخلالف فيها بني أئمة اإلسالم دون تبديع فريق لآلخر ،فلم يبدع أو يذذ
القائلون بالكفر القائلني بالتفسيق  ،كما يعترب القائلني بالتفسيق قول القائلني بالكفر
تشدداً وخروجاً  ،فالنصوص حتتمل الرأين .

-3

دعوى إمجاع الصحابة على كفر تارك الصالة استئناساً بقول عبد اهلل بن َش ِقيق حمل
نظر ،ألن غاية ما قد يقال :إنه إمجاع سكوِت ظين ،وأَن إلمجاع مثل هذا أن يثبت
مث خيفى على أئمة التابعني وتابعيهم؟!.

-4

أن العقوبة اليت قررها الفقهاء لتارك الصالة هي عقوبة تعزيرية وليست حدية .

-3

أن العقوبات التعزيرية يرجع فيه إىل إالمام [ الدولة ] ومن ينوب عنها [ القضاء ] ِف
تنفيذها وحتديد مقدارها .

40

-3

أن عقوبة القتل ِف تارك الصالة مبا أهنا تعزيرية ميكن الرجوع عنها  ،وتبديلها مبا
يتناسب مع حال تاركها وظروف الزمان واملكان .

-1

أن العقوبة التعزيرية ميكن العفو عنها مَّت ما وجد إالمام [ الدولة ] أو من ينوب عنها
[ القضاء ] احلاجة لذلك .

إن رمي كل قائل بعدم كفر تارك الصالة باإلرجاء ،أو رمي كل من قال بكفر تاركها بأنه من اخلوارج
 ،تع ٍّد ال ُيل ملن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر .
فمن رأى أن األدلة ِف عني هذه املسألة ال تنهض لتكفري تاركها هتاوناً أو كسالً ،كالشافعي الذي
نص صراحة على ما يفيد أن اإلميان ال جيزئ فيه قول وال اعتقاد عن عمل ،فإن رأيه هذا ال خيرج عن
أقوال أهل السنة قطعاً  ،فال جيوز سحب اخلالف بني العلماء ِف مسألتنا إىل مسألة تارك جنَ
العمل؛ إذ إكفار الثاين حمل اتفاق بني أهل السنة.
ومن قال بكفر تارك الصالة  ،بعلة ارتكابه كبرية من الكبائر فقد قال بقول اخلوارج  ،وأما إن كان ال
يقول بذلك كإسحاق بن راهويه ،ولكن رأى أن األدلة هنا تدل على كفره الكفر األكرب ،وأنه ال
صارف عن هذا ،فإن هذا ال خيرج قوله عن مذهب أهل السنة قِيد أمنل ة.

وصلى اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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