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 حكم الصلوات الخمس -1

تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف، حضراً 

 وسفراً، ذكراً كان أو أنثى، إال حائضاً ونفساء حتى تطهرا.

والصغير يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها إذا تركها إذا بلغ 

 عشر سنين.

 والصالة آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتين.

 .[103]النساء:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)قال هللا تعالى:  -1

 .[238]البقرة:(   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقال هللا تعالى:  -2

اإِلْسالُم  نِـيَ بُ  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قَاَل َرُسوُل اما قالَ ْنـهَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  -3

، َوِإقَاِم لُـهُ َعْبدُهُ َوَرُسو اً دـَحـمَّ مُ إِال هللاُ َوأنَّ  لَـهَ ٍس، َشَهادَةِ أْن ال إِ َخـمْ  لَـىعَ 

ِ ال َكاةِ، َوَحج   .(1)متفق عليه«.ِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ بَـيْ الصَّالةِ، َوإِيتَاِء الزَّ

َرضَي هللاُ  اً بَعََث ُمعَاذملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعبَّاٍس َرِضي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبنِ وَ  -4

 ن ِـيإِال هللاُ َوأ لَـهَ : َشَهادَةِ أْن ال إِ لَـىإِ  ُهـمْ اْدعُ »قال: ِن، فَ اليَـمَ  لَـىإِ  ْنـهُ عَ 

 لَـْيـِهـمْ َض عَ تَـرَ أنَّ هللاَ قَِد افْ  ُهـمْ ِلـمْ أَطاُعوا ِلذَِلَك، فَأعْ  ُھـمْ ، فَإِْن ٬َرُسوُل ا

 .(2)متفق عليه .«لَةٍ لَـيْ ُكل ِ يَْوٍم وَ  فِـيَس َصلََواٍت َخـمْ 

ِه قَالَ  ُشعَْيٍب َعْن أَبيهِ  َعْن َعْمِرو ْبنِ وَ  -5 ُمُروا » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :َعْن َجد ِ

أَْبنَاُء  ُھـمْ ا وَ لَـْيـهَ عَ  ُھـمْ َن َواْضِربُونِـيأَْبنَاُء َسْبعِ سِ  ُھـمْ أَْوالَدَُكْم بالصَّالَةِ وَ 
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قُوا   .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«الَمَضاِجعِ  فِـي نَـُهـمْ بَـيْ َعْشٍر َوفَر ِ

 متت الللو: عال 

 المسلم المكلف: ھو البالغ العاقل.

 وعالمتت الللو: ست 

منها ما ھو مشترك بين الرجل والمرأة: وھو بلوغ خمس عشرة سنة،  -1

 ونبات شعر العانة، وإنزال المني.

 ومنها ما ھو خاص بالرجال فقط: وھو نبات شعر اللحية والشارب. -2

 الحيض والحمل.ومنها ما ھو خاص بالنساء فقط: وھو  -3

  :مت يُطلب من الصغتر قلل الللو 

 يطلب من الصغتر قلل الللو: مت يلي 

الصالة، والصوم، ويفرق بينهم في المضاجع، فيؤمرون بالصالة وھم 

بون على أبناء سبع سنين، ويُضربون عليها وھم  أبناء عشر، ويدرَّ

ق بين الذكور  الطاعات ليعتادوھا ويحبوھا ويألفوھا منذ الصغر، ويفرَّ

 واإلناث عند النوم.

  حكم من ترك الصالة أو جحد وجوبهت 

من جحد وجوب الصالة كفر.. ومن تركها متعمداً كفر.. ومن تركها 

م.. فإن أص  ر على تركها كفر.بالكلية تهاوناً وكسالً: إن كان جاھالً يُعلَـّ

فمن كان عالماً بوجوبها وتركها من غير عذر فأمره إلى الحاكم.. فإن تاب 

وإال قتل كافراً.. والجمعة كغيرھا.. وليس شيء من األعمال تركه كفر 

                                                 

 واللفظ له. ،(495برقم )وأبو داود (, 6756برقم )أحمد أخرجه  ح/صحي( 1)
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 غير الصالة.

 .[11]التوبة: (  ڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)  قال هللا تعالى: -1

ُجِل بَـيْ إنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َجابِرَوَعْن  -2 َن الرَّ

ْرِك وَ بَـيْ وَ   .(1)سلممأخرجه  «.َك الصَّالةِ تَـرْ ُكْفِر الَن الش ِ

 نَـهُ َمْن بَدََّل ِدي» ملسو هيلع هللا ىلص: ٬َرُسوَل ا قالَ  :قالَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعبَّاٍس  اْبن َوَعنِ  -3

 .(2)أخرجه البخاري «.فَاْقتُلُوهُ 

 اثتر المترتل  عل  جتحد الصالة أو تترههت اآل 

في الحياة: ال يحل له الزواج بمسلمة.. وتسقط واليته.. ويسقط حقه في  -1

الحضانة.. وال يرث من مسلم.. وال يرثه مسلم.. ويحرم ما ذكاه من 

 حيوان.. وال يحل له دخول مكة؛ ألنه كافر مرتد.

ى عليه.. وال يدعى له.. وال يدفن إذا مات ال يُغسل.. وال يكفن.. وال يُصل -2

في مقابر المسلمين؛ ألنه ليس منهم.. وال يورث.. ويخلد في النار؛ ألنه 

 كافر.

ً بالكلية، بحيث ال يصلي بالكلية، فهو كافر  -3 ً مطلقا من ترك الصالة تركا

 مرتد عن دين اإلسالم.

رتكب ومن يصلي أحياناً، ويتركها أحياناً، فليس بكافر.. لكنه فاسق وم

 .ملسو هيلع هللا ىلصإثماً عظيماً.. وجان على نفسه جناية كبيرة.. وعاص هلل ورسوله 

 .[14]النساء: (  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)

                                                 

 (.82برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.3017برقم )أخرجه اللختري ( 2)
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