عقوبة تارك الصالة يف الكتاب والسنة
الصالة من أهم الواجبات اإلهلية:
من ضمن أهم األحكام اإلسالمية الرضورية التي ال خيتلف
إثنان من املسلمني يف وجوهبا ،هو وجوب الصالة ،وقد تظافرت
األخبار من الفريقني  -بعد نصوص القرآن الكريم -عىل أمهية
الصالة واعتبارها عمود الدين ومعراج املؤمن ،وإن ُقبلت ُقبل ما
كم َثل
سواها من عمل وإن ُردت ُر ّد ما سواها من عمل ،و َم َثلها َ
عمود الفسطاط ،إذا ثبت العمود يثبت األوتاد واالطناب ،وإذا
مال العمود وانكرس ،مل يثبت وتد وال طناب ،وهي خري موضوع،
فمن شاء أقل ومن شاء أكثر ،وهي بعد ذلك صلة العبد بربه
وهوية املسلم وعنوان العبودية احلقة هلل تعاىل ووجه دين املرء وهلا
من اآلثار الدنيوية عىل صعيد الفرد يف نفسه وبدنه وأخالقه ،وعىل
صعيد املجتمع يف رص الصفوف وإشاعة روح التعاون واملحبة
والتسامح اليشء الكثري ،وهي من أفضل األعامل حيث ُس ِئل
النبي عن أفضل األعامل فقال( :الصالة ألول وقتها)
(البحار :ج ،79ص.)226
وقد سأل معاوية بن وهب اإلمام الصادق( :عن أفضل
ما يتقرب به العباد إىل اهلل فقال :ما أعلم شيئاً بعد املعرفة
أفضل من هذه الصالة ،أال ترى أن العبد الصالح عيسى بن
الة وال َّزك ِ
ِ
ت َح ّي ًا( )الكايف:
َاة َما ُد ْم ُ
الص َ
و َأ ْو َص ِان بِ َّ
مريم قالَ :
ج ،3ص ،)264وعن اإلمام الباقر( :بني اإلسالم عىل
مخسة أشياء ،عىل الصالة والزكاة واحلج والصيام والوالية .قال
زرارة فقلت :وأي يشء من ذلك أفضل؟ فقال :الوالية
أفضل،ألهنا مفتاحهن والوايل هو الدليل عليهن ،قلت :ثم
الذي ييل ذلك يف الفضل؟ فقال :الصالة ،إن رسول اهلل
قال :الصالة عمود دينكم) (الكايف :ج ،2ص ،)18وعن اإلمام
ياسب العبد [به] الصالة ،فإن قبلت قبل
الصادق( :أول ما ُ َ
ما سواها وإن ردت رد ما سواها) (فالح السائل :ص.)127

عقوبة تارك الصالة يف القرآن الكريم:
ترك الصالة من الذنوب التي جاء الوعيد عليها بالعذاب يف
القرآن املجيد:
ٍ
جرمني* ما َس َلكك ُْم
لون* عن ا ُمل
تساء َ
َ
يقول تعاىل :يف جنات َي َ
ِ
ِ
يف س َقر* قالوا َل ن ُ ِ
ني* َ
ول ْ ن ُ
سكني* وكنّا
َك نُطع ُم امل
َ
َك م َن ا ُملص ّل َ
َ
ِ
ِ
ضني* و ُكنّا ن ِّ
ن ُ
الدين( املدثر-40:
ُكذ ُب بيو ِم
َخوض َم َع اخلائ َ
 ،)46وقال عز اسمه :فال َصدّ َق وال ّ
ولكن ك ََّذ َب
صل*
ْ
أه ِ
وتَو ّل* ُثم َذهب إىل ِ
له َيت ََم ّطى* أوىل َ
َلك َفأوىل* َث َّم أوىل لك
َّ َ َ
َ َ
َفأوىل( القيامة.)35 -31 :
ِ
ٌ
الذين ُه ْم َع ْن َصالتِم
صلني*
للم
وقال سبحانه:
َ
َ
فويل ُ
َعون املا ُعون( املاعون-4 :
الذين ُه ْم ُي
ون*
يمن َ
َ
ساه َ
َ
ُ
راؤون َو ْ
 ،)7والويل هو شدة العذاب ،واسم لدركة من دركات جهنم،
أو اسم لواد فيها ،وهو كلمة العذاب والتنوين فيها لبيان العظمة.
لف ِمن ب ِ
وقال عز وجلَ  :فخَ َ
عد ِهم خلف أضاعوا الصال َة
َ
الشه ِ
ون َغ ّي ًا( مريم ،)59 :والغي هو
وات َف َس َ
وف َيل َق َ
وأتّبعوا َ َ
واد يف جهنم عذابه أشد من عذاب باقي طبقات النار ،حتى
يستغيث منه أهل جهنم ،وقد ن ُِقل عن ابن عباس أن فيه ثعبانا
طوله مسري ستني عاما وعرضه مسري ثالثني عاما ومل يفتح فمه
منذ ُخلق إال لتارك الصالة وشارب اخلمر.
ِ
َ
وأقيموا الصال َة وال َتكُونوا م َن
وقال تقدست آالؤه:
ا ُملرشكني( مريم ،)31:ويف هذه اآلية إشارة إىل أن تارك الصالة
هو بمنزلة املرشك ،واآليات القرآنية يف أمهية الصالة كثرية ،يكفي
منها ما تقدم.
عقوبة تارك الصالة يف الروايات الشريفة:
 -1ورد عن رسول اهلل أنه قال( :من هتاون بصالته من
الرجال والنساء ابتاله اهلل بخمس عرشة خصلة ،ست منها يف دار
الدنيا وثالث عند موته وثالث يف قربه وثالث يوم القيامة إذا خرج
من قربه.
فأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا ،فاألوىل :يرفع اهلل الربكة من

عمره ،والثانية يرفع اهلل الربكة من رزقه ،والثالثة يمحو اهلل عز
وجل سيامء الصاحلني من وجهه ،والرابعة كل عمل يعمله ال
يؤجر عليه ،واخلامسة ال يرتفع دعاؤه إىل السامء ،والسادسة ليس
له حظ يف دعاء الصاحلني.
وأما اللوايت تصيبه عند موته ،فأوهلن :أن يموت ذليال ،والثانية:
يموت جائعا ،والثالثة :يموت عطشانا فلو سقي من أهنار الدنيا
مل يرو عطشه.
وأما اللوايت تصيبه يف قربه ،فأوهلن :يوكل اهلل به ملكا يزعجه
يف قربه ،والثانيةُ :ي َض َّيق عليه قربه ،والثالثة :تكون الظلمة يف قربه.
وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه ،فأوهلن:
أن يوكل اهلل به ملكا يسحبه عىل وجهه واخلالئق ينظرون إليه،
والثانية :حياسبه حسابا شديدا ،والثالثة :ال ينظر اهلل إليه وال يزكيه
وله عذاب اليم) (فالح السائل :ص ،)22والظاهر أن املراد
بالتهاون يف الصالة يف هذا احلديث هو عدم أدائها أصالً ،من
هتاون باليشء بمعنى تركه.
 -2وقال( :إذا كان يوم القيامة خرج من جهنم جنس من
عقرب رأسه يف السامء السابعة وذنبه حتت الثرى وفمه من املرشق
إىل املغرب ،فيقول :أين َمن حارب اهلل ورسوله؟ ثم ينزل جربئيل
فيقول :يا عقرب َمن تريد؟ فيقول :مخسة ،تارك الصالة)...
(البحار :ج ،76ص.)149
 -3وقال أيضا( :إن يف جهنم لوادي ًا يستغيث منه أهل
النار كل يوم سبعني ألف مرة ،ويف ذلك الوادي بيت من نار،
ب من نار ،ويف ذلك اجلب تابوت ،ويف ذلك
ويف ذلك البيت ُج ٌّ
التابوت حية هلا ألف رأس ويف كل رأس ألف فم ويف كل فم ألف
ناب ويف كل ناب ألف ذراع قال أنس :قلت يا رسول اهلل
ملن يكون هذا العذاب؟ قال لشارب اخلمر وتارك الصالة)
(إرشاد القلوب :ج ،1ص.)173
 -4وعن اإلمام الصادق قال( :إن شفاعتنا ال تنال
مستخف ًا بالصالة) (األمايل :ص.)572

عقوبة ُمعني تارك الصالة:
الروايات الواردة يف عقوبة املعني لتارك الصالة عديدة،
ولساهنا من أشد األلسنَة مما يفهم منه عظم هذا الذنب الذي
حياول الشارع سد مجيع املنافذ عىل العبد يف ارتكابه ،وما التغليظ
عىل املعني له إال إشارة إىل هذا األمر ،فال عجب بعد أن عرضنا أن
تارك الصالة كافر وخارج عن حد اإليامن أن يكون املعني له هبذه
الصفة التي ستعرفها من هذه األحاديث ،منها:
(من أعان تارك الصالة بلقمة
ما ورد عن رسول اهلل قولهَ :
أو كرسة فكأنام قتل سبعني نبي ًا أوهلم آدم وآخرهم حممد)
(من أعان تارك
(آللئ األخبار :ج ،4ص ،)51وقالَ :
الصالة برشبة ماء فكأنام حارب وجادل معي ومع مجيع األنبياء)
(من تبسم يف وجه
(آللئ األخبار :ج ،4ص ،)51وقالَ :
تارك الصالة فكأنام هدم البيت املعمور سبع مرات) (آللئ
األخبار :ج ،4ص ،)51والظاهر أن املراد بمثل هذه األحاديث
ما إذا كانت اإلعانة واإلحسان إىل تارك الصالة سببا يف جرأته
عىل ترك الصالة ،وال شك أن اإلحسان إىل العايص متى ما كان
سببا للجرأة ،واالستمرار عىل املعصية حرام ،جيب تركه من باب
النهي عن املنكر ،وبنا ًء عىل ذلك إذا مل تكن معونة تارك الصالة
سببا جلرأته عىل ترك الصالة بحيث إن املعونة وعدم املعونة ال
أثر هلام يف تركه للصالة ،فهذا املورد ال يعلم أنه مشمول للروايات
السابقة ،بل إن اإلعانة واإلحسان قد تكون أحيانا سببا لرتكه
الذنب ،وموجبة ألدائه الصالة ،وال شك أن اإلعانة يف هذه
الصورة أمر حسن ،بل تصبح واجبة يف بعض املوارد ،ومن موارد
األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
قصص عن ترك الصالة
تارك الصالة يف املطار:
خرجت مجاعة من إحدى الدول اإلسالمية العربية للتبليغ
يف إحدى الدول الغربية وعند املطار يف تنقالهتم الداخلية بني
الواليات ،ادركتهم الصالة فاختاروا ركنا مناسبا يف صالة

االنتظار نظيفا وحددوا اجتاه القبلة بالبوصلة ،وفرشوا سجادهتم
وكبوا للصالة ،فكان منظرا روحيا يستهوي القلوب
نحو القبلة ّ
ومشعرا للغري هيبة املقام وانتظام هؤالء الرجال نحو رهبم
فتجمع بعض َمن كان يف الصالة خلفهم وعىل
العزيز احلميد،
ّ
اجلوانب ،يرقبون هذا املنظر الغري مألوف هلم ،البعض معجب
كب كربوا وإن
بانتظام حركة الصف الذي ييل إمام الصالة ،فإن ّ
ركع ركعوا بعده ،وإن سجد سجدوا ،والبعض ُأعجب بمنظر
اجلامعة يف القيام وهم ينظرون إىل موضع السجود خشوعا
وخضوعا يف صالة متوج بالبرش ،ال يلتفتون ألحد ،فاجتمع
الناس حوهلم استطالعا وتعظيام ،والبعض أخذ لذلك املشهد
صورا فوتوغرافية ،والبعض بكامريا فيديو مما حيملها املسافرون
عادة يف تلك الدول وما أكثرها.
وبعد الصالة واألذكار املسنونة ،شعرت اجلامعة باإلعجاب
من احلارضين وج ّلهم غري مسلمني ،ومن جترأ منهم الستفسار
بعد القيام من الصالة ولف السجادات ،وجدوها فرصة للدعوة
إىل اهلل والتعريف هلم بأمهية الصالة يف حياة املسلم يؤدهيا يف وقتها
يف أي بقعة كان ،وأكثر اجلامعة جييدون اللغة االنجليزية ،العجيب
يف القصة أن تقدم أحد الشباب العرب ظاهرا ممن يعمل يف تلك
الديار وخاطب اجلامعة وسط اجلامهري املحتفلة هبم ،وبدأ ّ
يوبخهم
عىل فعلهم ذلك والصالة يف تلك الزاوية من الصالة ،وصار هيذي
يف الكالم ،ومن مجلة استنكاره عليهم قوله هذه اجلملة( ،الناس
صعدوا للفضاء وانتم تصلون يف املطارات ،لقد أشعرمتونا باحلياء
واخلجل أمام الناس) تبسمت اجلامعة يف وجهه إال أنه ظل يكرر
التوبيخ فأخذه جانبا أحد أفراد اجلامعة من ذوي احلكمة والعلم
ليتكلم معه ،قال املب ّلغ لذلك الشاب :أنت عريب؟.
 أجاب الشاب :نعم. عريب مسلم؟. أجاب الشاب :نعم مسلم.من أي دولة ؟ فأجابه باسم دولته.
 -قال املب ّلغ :هل تصيل؟.

 أجاب :ال - .وهنا رضب املب ّلغ رضبته وقال هل سبق لكأن صعدت إىل الفضاء مع من صعدوا ؟!!.
 أجاب املسكني ال. فقال املب ّلغ :يا أخي مل تصعد أنت إىل الفضاء وال تصيل معأنك مسلم ،ونحن مثلك مل نصعد للفضاء ولكننا نصيل فمن يفقد
أحد األمرين خري ممن يفقد األمرين مع ًا ،فال نرتك الصالة ونفقد
صلتنا باهلل مع افتقادنا للوصول إىل فضائه؟ فسكت الشاب ومل
جيبه بكلمة وانسحب خجال من نفسه ومن تعرضه هلم.
عاقبة تارك الصالة:
غسلة لألموات يف إحدى الدول
هذه قصة حقيقية رويت عن ُم ّ
اإلسالمية تُكنّى بأم أمحد تقول :طلبتني إحدى األرس ألقوم
بتغسيل شابة ميتة هلم ،وبالفعل ذهبت وما أن دخلت البيت حتى
عيل الباب
أدخلوين يف الغرفة التي توجد هبا امليتة وبرسعة أغلقوا ّ
باملفتاح ،فارتعش جسدي من فعلتهم ونظرت حويل ،فإذا كل ما
أحتاجه من غسول وحنوط وكفن وغريه جمهز ،وامليتة يف ركن
الغرفة مغطاة بقامش ،فطرقت الباب لعيل أجد من يعاونني يف
عملية الغسل ،ولكن ال جميب ،فتوكلت عىل اهلل وكشفت الغطاء
عن امليتة فصدمت ملا رأيت.
رأيت منظرا تقشعر له األبدان ،وجه مقلوب وجسم متيبس
غسلت كثريا
ولوهنا أسود كالح سواد ظلمة ..كنت يف السابق قد ّ
من الناس ورأيت أكثر من ذلك ،لكن مثل هذه البنت مل أر،
فذهبت أطرق الباب بكل قويت لعيل أجد جواب ًا ِملا رأيت ،لكن
وأصب عىل نفيس
كأن ال أحد يف املنزل ،فجلست أذكر اهلل وأقرأ
ّ
حتى هدأ روعي ورأيت أن األمر سيطول ثم أعانني اهلل وبدأت
التغسيل ،ولكن كلام أمسكت عضوا تفتت بني يدي كأنه يشء
متعفن ،فأتعبني غسلها تعب ًا شديدا ،فلام انتهيت ذهبت ألطرق
الباب وأنادي عليهم أفتحوا الباب افتحوا لقد كفنت ميتكم
وبقيت عىل هذه احلال فرتة ليست قصرية ،بعدها فتحوا الباب
وخرجت أجري خلارج البيت مل اسأهلم عن حاهلا وال عن السبب
الذي جعلها هبذا املنظر.

بعد أن عدت بقيت طرحية الفراش لثالثة أيام من فعل العائلة
بإغالق الباب ومن املشهد املخيف ،وبعدها ذهبت وقلت هلم
أسألكم باهلل سؤالني:
عيل؟
أما األول :فلامذا أغلقتم الباب ّ
والثاين :ما الذي كانت تعمله ابنتكم؟
ِ
مغسالت
فقالوا :أغلقنا عليك الباب ألننا أحرضنا سبع ّ
قبلك ،فعندما يروهنا يرفضن تغسيلها.
وأما حاهلا فكانت ال تصيل أبدا .فال حول وال قوة إال باهلل هذه
حاهلا و هي مل تدخل القرب بعد ،فكيف بحاهلا يوم القيامة وعندما
تدخل النار ،وكيف سيكون عذاهبا بعد ذلك أعاذنا وإياكم اهلل
من عذابه.
من ال يتوجه إىل القبلة يف حياته ال يتوجه إليها بعد موته:
جاء أحدهم بشاب ميت لتغسيله وبعد إنزاله للطاولة شعر
املغسل برائحة كرهية جدا تنبعث من جسده ،فتلثم من شدة
ّ
الرائحة بالرغم من أن اجلثة حديثة املوت.
عندما انتهى من الغسل طلب من أخ امليت عدم الصالة عليه
يف املسجد ،وحرض اإلمام الذي رفض أيضا ذلك بسبب الرائحة
الكرهية جدا ،فص ُّلوا عليه يف املقربة ،وعندما أنزلوه يف القرب أداروا
وجهه إىل القبلة وكانت املفاجأة ،انحرف وجهه لعكس القبلة،
وكرروها ثالث مرات وكل مرة ينقلب الوجه عكس القبلة...
وعندما ُس ِئل أخو امليت  -الذي كان مصعوقا من املنظر :ماذا كان
يعمل أخوك؟ أجاب كان ال يصيل هلل تعاىل وال يعرف اجتاه القبلة
يف حياته ال حول وال قوة إال باهلل.

