
 الصالة
 أداء الصالةفي  شبهات المتهاونين

 

: كثير من الناس يتهاون في الصالة ويستدلون على أن اإليمان مقره القلب، وأخطر من السؤال
ذلك يقولون: هل أنت أحسن مااًل وجمااًل وسعادة من الناس الذين ال ُيصلون, ويقولون أيًضا: ما 

 فائدة الصالة إن لم تحقق أهدافي في الحياة ؟ 
التهاون يتفاوت من تهاُون بفعلها وتركها، أو هؤالء الذين يتهاونون في الصالة؛ هذا : اجلواب

 التهاون بفعلها مع الجماعة، أو التهاون بفعلها مع جماعة المسلمين في المسجد.
صالة الجماعة واجبة كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة، كحديث ابن أم مكتوم وفيه:  أوال:

، وحديث الَهّم بالتحريق؛ حيث همَّ (1)"أتسمع النداء"؟ قال: نعم. قال: "أجب، ال أجد لك رخصة"
، هذا نوع (2) الذين يتخلفون عن الصالة بيوَتهم على أن يحرق  -عليه الصالة والسالم-النبي 

من التهاون، ومن تهاون بصالة الجماعة فهو آثم، وهناك أيضا التهاون بفعل الصالة، وهذا 
قتها  إذا نام عنها أو نسيها بعد أن ينقسم إلى قسمين: تهاون بفعلها في وقتها، فمن يؤخرها عن و 

"فمن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة لها إال بذل األسباب ونفى الموانع، 
بدون متعمًدا ال إشكال، لكن إذا أخرها عن وقتها فهذا إذا كان بعذر، وَبَذل األسباب ف، (3)ذلك"

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ ٹ ٹ :فيه الوعيد بالويلعذر وخرج وقتها، ف

  ٥ - ٤الماعون:  چڇ  
د في هذه المسألة حتى أنه يحكم عليه بحكم تارك الصالة ويقول: إنه ال  ومن أهل العلم من ُيشدِّّ
يقضيها، فاألمر شديد؛ ألن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني: محددة األوقات، 

أهل فكما أنه ال يجوز فعلها قبل الوقت وال تجزئ قبل الوقت، كذلك ال تجزئ بعده عند جمع من 
العلم، بل نقل عليه ابن حزم اإلجماع، مع أن المعروف عند جمهور أهل العلم أنها صحيحة 
ومجزية ومسقطة للطلب ويطالب بقضائها, لكن عليه إثم عظيم، نسأل هللا العافية، فتأخيرها عن 

لم أنه وقتها عمًدا موبقة من الموبقات، نسأل هللا السالمة والعافية. وفيه القول الشديد ألهل الع
 كالتارك. 

                                                           

 . -رضي هللا عنه -(، من حديث أبي هريرة1/225(، )326(،)522( أخرجه مسلم في صحيحه، )1)
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة (أخرجه البخاري في صحيحه2)
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصالة، فيؤذن لها، ثم آمر رجال فيؤم »

الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه يجد عرقا سمينا، 
 ( .161/ 1(، )233،)«مرماتين حسنتين، لشهد العشاءأو 

 . -رضي هللا عنه -(، من حديث أنس1/155(، )295( أخرجه البخاري في صحيحه، )3)



"العهد الذي بيننا وبينهم وأما من يتهاون بها فيتركها بالكلية فهذا جاءت فيه النصوص الشديدة: 
فهذا أمر  (،5)"بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصالة"و (،4)الصالة، فمن تركها فقد كفر"

قالوا: إن  -العلم وهذا من غرائب-عظيم، حتى ذكر بعض علماء المغرب في القرن السابع 
 -افتراضي–الخالف في حكم تارك الصالة نظري ليس بحقيقي. لماذا؟ قال: ألنه ال يتصور 

مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ويترك الصالة، فتكون المسألة والخالف فيها 
ة في َتْرُك الصال، فَ -افتراض–افتراضية، كما ُيقال في الفرائض: توفي، هلك هالك عن ألف َجدة 

كون بالمسائل المفترضة، قد يوجد، لكنه نادر، بخالف ما يوجد في تلك األوقات أشبه ما ي
نسأل هللا السالمة - كثر بين المسلمين من يترك الصالة بالكلية.حيث العصور المتأخرة، 

بيننا وبينهم "العهد الذي ، وهذه هفوة وزلة عظيمة، على خطر عظيم؛ ففيه األحاديث: -والعافية
 هذا النوع من التهاون وهو أشدها. الصالة، فمن تركها فقد كفر"

يقول: كثير من الناس يتهاونون في الصالة، والسؤال يشمل التهاون بترك الجماعة، التهاون 
بتأخيرها عن وقتها، التهاون بتركها بالكلية أحياًنا أو مطلًقا، هؤالء الذين يتهاونون بالصالة 

قال:  -عليه الصالة والسالم-نفسهم، ويستدلون على أن اإليمان مقره القلب؛ النبي ويبّررون أل
 التقوى مقرها القلب، لكن ما الدليل على هذه التقوى؟. (،6)"التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه"

ما حقيقة التقوى؟ حقيقة التقوى: فعل األوامر واجتناب النواهي. فالذي يتهاون في الصالة  أوال:
حقق التقوى ال ظاهًرا وال باطًنا، فكيف يقول: التقوى هاهنا وهو ي يحقق؟ لم لملتقوى أو حقق ا

 لمتقوى ما دام  ليس هناكيرتكب المحرمات ويترك الواجبات، يشير إلى أي شيء في قلبه، 
 -عليه الصالة والسالم-حقق حد التقوى الذي هو فعل األوامر واجتناب النواهي، كون الرسول ي

، لكن يأتي شخص -عليه الصالة والسالم-صحيح؛ ألنه إمام المتقين  لتقوى ها هنا""ايقول: 
يرتكب المحرمات ويبارز بها ويترك الواجبات، ويقول: "التقوى ها هنا"، أين التقوى؟ أين حقيقة 

 التقوى؟.
ي اإليمان ب عِّ دون يستدلون على أن اإليمان مقره القلب، نعم مقره القلب، لكن كون اإلنسان َيدَّ

عمل ال بد أن يكون هناك دليٌل وبرهان على صدق دعواه، فاإليمان ما وقر في القلوب وصدقه 
 العمل.

يقولون: هل أنت أحسن حااًل ومااًل وجمااًل وسعادة  -يعني: واألخطر–يقول: والخطير من ذلك 
ا في كثير من الناس الذين ال يصلون، ينظر إلى المظاهر وبهرج الدنيا، يعني كون الكفار سبقون

                                                           

 .-رضي هللا عنه -ه(، من حديث عبد هللا بن بريدة عن أبي5351(أخرجه الترمذي في سننه، )4)
 . -رضي هللا عنه-أبي سفيان عن جابر( من حديث األعمش عن 5319( أخرجه الترمذي في سننه، )5)
 . -رضي هللا عنه -(، من حديث أبي هريرة2/1993(، )5232(، )65( أخرجه مسلم في صحيحه، )6)



ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  چ :من ميادين الحياة وعرفوا ما لم نعرفه منها، هللا جل وعال يقول

ظاهرا من الحياة الدنيا حتى حقيقة الدنيا ما يعلمونها، إن ؛  ٧الروم:  چٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  
الدنيا هي مجرد ُمعين الذي يعلم حقيقة الدنيا هو الذي يحقق الهدف الذي من أجله ُخلَِّق، وأن 

على تحقيق الهدف، هذا الذي يعرف حقيقة الدنيا، أما الذي يجعل هدفه الدنيا هذا ال يعلم حقيقة 
ٌل زائٌل، ولو عرفوا حقيقة الدنيا ألسلموا، إنما يعرفون الظاهر، وأما الباطن فال  الدنيا، وأنها ظِّ

ق العبودية، أما بالنسبة للدنيا فليست يعرفه إال من يحقق الهدف الذي من أجله ُخلَِّق وهو تحقي
هدًفا وليست مقرًّا، نعم جاء النهي عن النسيان، ويتضمن األمر بطلب شيء من الدنيا يعينه على 

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  چ  تحقيق الهدف،

 ٧٧القصص:  چېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
كن في الدنيا كأنك  "نعم من أجل أن ُتحقق الهدف الذي من أجله ُخلِّقت، وليست الدنيا هدًفا، 

ذا  غريب أو عابر سبيل" يقول ابن عمر راوي الحديث: "إذا أصبحت فال تنتظر المساء، وا 
 .(7)أمسيت فال تنتظر الصباح"

بعوضة لما سقى كافرا  الدنيا ال تزن عند هللا جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند هللا جناح"
، فالذين يعرفون حقيقة الدنيا هم الذين يأخذون منها ما ُيبّلغهم، ويحقق لهم (8)منها شربة ماء"

 الهدف، ويغنيهم عن التكفف وسؤال الناس. 
هذا الذي نظر إلى هذا التطور الهائل والتقدم عند الكفار في الحياة المادية، هذا نظرته قاصرة, 

 يقول: ما فائدة الصالة إن لم تحقق أهدافي في الحياة، نقول:الكتاب والسنة، ن نصوص وَبُعَد ع
ما أهدافك في الحياة؟ هل هدفك في الحياة تحقيق الهدف الذي من أجله ُخلقت؟ إذا لم  أوال:

عليه -انظر إلى صالتك فهي تحقق من األهداف الشرعية بقدر موافقتها للنبي فتحقق ذلك 
ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  چ ، و(9)"صـــلوا كما رأيتموني أصلي"كما يــقول:  -الصالة والسالم

   ٤٥العنكبوت:  چې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   
الخلل في صالته، ولو كانت صالته على يقول: نعم فالن يصلي لكن يرتكب المنكرات، نقول: 

عليه -على ضوء ما جاء عنه من قوله وفعله  -عليه الصالة والسالم-مراد هللا ومراد رسوله 
لَنهته عن الفحشاء والمنكر، يقول: ما فائدة صالتي إن لم تحقق أهدافي في  -الصالة والسالم

الحياة؟ نقول: انظر إلى هدفك؛ فإن كان الهدف الشرعي الذي من أجله ُخلقت, فإنها إذا لم تحقق 

                                                           

  -رضي هللا عنهما -(، من حديث ابن عمر9/99(، )3213( أخرجه البخاري في صحيحه، )7)
 . -رضي هللا عنه -(، من حديث سهل بن سعد5652أخرجه الترمذي في سننه، ) (8)
 .  -رضي هللا عنه -(، من حديث مالك بن الحويرث1/159(، )361( أخرجه البخاري في صحيحه، )9)



ن كان هدفك من الصالة أهداف مادية تصلي من أجل كذا أو  هذا الهدف فالخلل في الصالة، وا 
 كذا، كما قال بعضهم:

 فلمَّا انقضى األمر ال صّلى وال صام  يطلبه   صّلى الُمَصلِّي ألمر كان
 نسأل هللا العافية والسالمة.

ُل القول فيه؛ ألن جميع  والجواب يحتاج إلى مزيد من التفصيل ولعله يتاح فرصة أخرى ُنَفصِّّ
يت وُأقِّيمتهداف كبرى، فالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكرالعبادات لها أ   , لكن متى؟ إذا ُأدِّّ

وقل مثل على ضوء ما جاء عن هللا وعن رسوله، الصوم من أجل تحقيق التقوى لكن أي صوم؟! 
   قال تعالى: الحجذلك في 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ    ڱ  ڱچ 

ھ  ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

  .١١ - ١٢البقرة:  چۅ  
في هذه العبادات؛  -جل وعال-صاحب هذه العبادات، ويراَقب الرب ال بد من تحقيق التقوى لت

 .(10)لتترتب عليها آثارها

                                                           

 . 9/12/1261( برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة العاشرة، 10)


