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حكم تارك الصالة

تعريف الصالة:

مكانة الصالة في ا�سالم 
الصالة الركن الثاني من أركان . ١

اِسالم.
هَ إِالَّ اهللا،  ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ ـهَ : شَ ْسٍ ىلَ مخَ مُ عَ ـالَ سْ نِي اإلِ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «بُ

...» (متفق عليه). ةِ الَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ حمُ وَ

الصـالة أفضـل ا+عمـال. . ٢
تِهـا» قْ لِ وَ ـالةُ يف أَوَّ لِ الصَّ ـامَ ـلُ األَعْ قـال رسـول اهللا : «أَفْضَ

 (رواه الرتمذي).
الصـالة فاصل بين اِسـالم . ٣

والكفر. 
 « الةِ كُ الصّ رْ رِ تَ فْ كِ والكُ ْ لِ وبَنيَ الرشّ جُ َ الرّ قال النبي : «إِنَّ بَنيْ

(رواه مسلم). 

الصالة عمود اِسالم، فعليها . ٤
-بعد التوحيد- ُيبنى اِسالم.

الة» هُ الصَّ ـودُ مُ ، وعَ ـالمِ سْ رِ اإلِ أْسُ هذا األَمْ قـال النبـي : «رَ
 (رواه أمحد). 

فضل الصالة
» (رواه مسلم). . ١ ةُ نُورٌ الَ الصالة نور لصاحبها، قال : «والصَّ
ــٰوةَ . ٢ لَ ٱلصَّ ــِم  قِ

َ
َوأ  )   قـال  للخطايـا،  كفـارة  الصـالة 

ــَنِٰت يُۡذهِۡبَ  ــِلۚ إِنَّ ٱۡلََس ۡ ــَن ٱلَّ ــارِ َوُزلَٗفا ّمِ ــَرَفِ ٱلََّه َط
ــَن ١١٤ ) [هـود: ١١٤]، ٰكِرِي

ــَرٰى لِلذَّ ِــَك ذِۡك اِتۚ َذٰل ــّيِ َٔ ٱلسَّ

الصالة شرًعا:
وأفعال  بأقوال  تعالى   I التعبد   
مختتمة  بالتكبير،  مفتتحة  مخصوصة، 

بالتسليم. 

لغًة: الصالة
الدعاء. 
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٧٧ فقه العبادات المصور

مكانة الصالة وحكمها

مٍ  وْ لَّ يَ نْهُ كُ ـلُ مِ تَسِ غْ مْ يَ كُ دِ ا بِبَابِ أَحَ ْرً وْ أَنَّ هنَ تُمْ لَ أَيْ وقال : «أَرَ
نْ  ى مِ بْقَ وا: الَ يَ الُ ء. قَ (١) يشَ نِهِ رَ نْ دَ ى مِ بْقَ لْ يَ ، هَ اتٍ رَّ ْـسَ مَ مخَ
و اهللا  حُ مْ ، يَ سِ َمْ اتِ اخلْ لَوَ ثَلُ الصَّ لِكَ مَ الَ : فَذَ . قَ ءٌ ْ هِ يشَ نـِ رَ دَ

ا» (متفق عليه). َطَايَ ِنَّ اخلْ هبِ
الصالة سبب لدخول اجلنة، فقد قال النبي  لربيعة بن كعب . ٣

ةِ  ثْرَ ـكَ بِكَ سِ ـىلَ نَفْ نِّي عَ أَعِ -ملا سـأله املرافقـة يف اجلنـة-: «فَ
» (رواه مسلم).  ودِ جُ السُّ

حكم الصالة
الصلوات اخلمس واجبة بالكتاب، والسنة، واإلمجاع: 

الكتاب: . ١
ــٰوةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع  َك ــٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ لَ ــواْ ٱلصَّ قِيُم

َ
قـال : ( َوأ

ٰكِعَِي ٤٣ ) [البقرة: ٤٣]. ٱلرَّ
السنة: . ٢

ـهَ إِالَّ اهللا،  ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ ـهَ ْـس: شَ ىلَ مخَ مُ عَ ـالَ سْ ي اإلِ نـِ قـال : «بُ
جِّ  حَ اةِ، وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ، وَ الَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ هُ ـولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ دا عَ َمَّ أَنَّ حمُ وَ

». (متفق عليه). انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ بَيْتِ الْ
- وعن طلحة بن عبيد اهللا أن رجالً سأل النبي  عن اإلِسالم، 
؟  نَّ هُ ُ ريْ َّ غَ يلَ لْ عَ : هَ الَ قَ . فَ ةِ يْلَ اللَّ مِ وَ يَوْ اتٍ يف الْ لَوَ ْسُ صَ الَ : «مخَ قَ فَ

». (متفق عليه). عَ ، إِالَّ أَنْ تَطَّوَّ : الَ الَ قَ
اإلمجاع: . ٣

فقـد أمجعت األمة عـىل وجوب الصلوات اخلمـس يف اليوم 
والليلة. 

(١) درنه: وسخه

على من تجب الصالة؟ 
جتب الصالة عىل كل: مسلم، بالغ، عاقل، ذكر أو أنثى. 

حكم تارك الصالة 
تارك الصالة الُمنِكر وجوبها: . ١

، فـإِن اسـتمر عـىل إِنـكاره فهـو كافر،  علَّـمُ إِن كان جاهـالً يُ
مكذب هللا ولرسوله وإلِمجاع املسلمني. 

 تارك الصالة كسًال: . ٢
ا وكسـالً فقد كفر، وعـىل ويل األمر  مـن تـرك الصالة متعمدً
دعوتـه إِىل الصـالة، وعرض التوبـة عليه مدة ثالثة أيـام، فإِن 
 ، ةُ الَ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ عَ ا؛ لقوله : «الْ تاب وإِال قتله مرتدً
 َ بَنيْ لِ وَ جُ َ الرَّ » (رواه الرتمذي). وقوله : «إِنَّ بَنيْ رَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ـنْ تَ فَمَ

» (رواه مسلم).  ةِ الَ كَ الصَّ رْ رِ تَ فْ كُ الْ كِ وَ ْ الرشِّ

قضاء الصالة 
ال يؤمر الكافر بقضاء ما فاته من الصلوات 

قبل إسالمه؛ ألن اإلسالم يمحو ما قبله. 

صالة الصغير 
إِذا  بالصـالة  يؤمـر  الصغـري 
بلـغ سـبع سـنني؛ تدريبًـا عليهـا، 
ويرضب عليها إذا بلغ عرش سنني 

مْ  كُ دَ الَ ـروا أَوْ ا غـري موجع. قـال : «مُ رضبً
مْ  بُوهُ ِ ارضْ ، وَ نِنيَ بْعِ سِ نَاءُ سَ بْ مْ أَ هُ ةِ وَ الَ بِالصَّ

» (رواه أبو داود).  نِنيَ ِ سِ رشْ نَاءُ عَ بْ مْ أَ هُ ا وَ يْهَ لَ عَ
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