
 مكانة الصالة
 ترك صالة الفجر عمًدا

 
، فما حكم -حسب �المه-رجل �صلي جمیع الصلوات المفروضة إال الفجر یتر�ه عمًدا  :السؤال

 الفجر؟ تر�ه لصالة

أما إذا أنكر وجو�ها �فر  ،الذي یتعمد ترك الصالة �الم أهل العلم في ذلك معروف :الجواب
[الترمذي:  »الذي بیننا و�ینهم الصالة فمن تر�ها فقد �فرالعهد «فـو�ذا تر�ها متعمًدا  ،إجماًعا
، فترك الصالة أمر خطیر ]٨٢[مسلم:  »بین الرجل و�ین الشرك والكفر ترك الصالة« ]٢٦٢١
ألن األمر  ؛وعلیه أن یتقي هللا�الفجر مثًال دخل في هذه النصوص،  ولو ترك فرًضا واحًداجًدا، 

 فهو على خطر عظیم ،تر�ه هذا الفرض فُیختم له بذلك أمر عظیم وقد �موت �عد ،لیس �السهل
شك عند  مسلم حكًما بالفهو ها صلوات فإذا صلى �ذا �تب له ز�ادة في العمر وصلى �عدجًدا، و 

 اواحدً  اًض رْ لكن إذا ترك ومات على هذا الترك ولو فَ  ،�ه له ختمواإلنسان على ما �ُ  ،أهل العلم
العهد الذي بیننا و�ینهم الصالة «والنص من أهل العلم من �كفره �فرض واحد، و  ،فأمره خطیر

و�حرص على إبراء  ،-جل وعال-فعلیه أن یتقي هللا  ،فاألمر لیس �السهل ،»فمن تر�ها فقد �فر
و�عض العلماء  ،ذمته من هذه الفر�ضة العظیمة التي هي أعظم أر�ان اإلسالم �عد الشهادتین

إن خالف العلماء في حكم تارك الصالة أشبه ما ( :ي القرن السا�ع �قولمن علماء المغرب ف
إن  :�أنه �قولا یترك الصالة، ر أن مسلمً ألنه ال یتصوَّ  ؛�عني ال حقیقة له )،�كون �االفتراضي

المسألة ف ،بني على أمر مستحیل؟ هذا الخالف مهل �كفر أو ال �كفر تارك الصالة :قول العلماء
؟! لكنه من ، فهل �مكن أن یتوفى عن ألف جدةتوفي فالن عن ألف جدة :قالوا افتراضیة �ما إذا

كیف لو رأى ما نعیشه اآلن فالمغر�ي مثله، هذا فقول  ،�اب تمر�ن الطالب على قسمة التر�ات
 ؟!في بیوت المسلمین من جمع �بیر یترك الصالة و�نام عنها من رجال ونساء صغار و�بار

یرة االلتزام والتمسك بدینه وأن �عیدهم إلى حظ ،رد الجمیع رًدا جمیالً أن ی -جل وعال-نسأل هللا 
 �هللا المستعان. ،والخوف منه والخشیة
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