افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسايل ايدولوژيک

تـتـبع ،نگارش و نوشـــتـه از:
الـحـاج اميـن الــدين » سعـيـدی – سعيد افغانی « وداکـتر صالح الدين »سعيد ی – سعيد افغانی «

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

آيا تارک نماز واقعا ً کافراست؟
١
خوانندۀ محترم !
قبل از ھمه مبحث خويش را به طرح اين سؤال که آيا کسی که به طور َع ْمدی و دانسته نماز را ترک می کند حکمش
در دين مقدس اسالم چيست ؟ آغاز می داريم .
آيا واقعاً انسانی که دارائی چنين عقيده وفعلی باشد از دايرۀ اسالم خارج گرديده ودر جملــۀ کفار محسوب می شود؟ در
صله رحمی اخوت اسالمی جواز دارد ويا خير؟
اين صورت آيا با او ارتباط و ِ
پروردگار با عظمت ما در سورۀ ) الماعون ( مى فـرمايد » :فويل للمصلين الذين ھم عن صالتھم ساھون « يعنی) :
واى بر حال آن نماز گزارانى ،كه در گزاردن نمازھايشان سُستى مى نمايند(.
در اين آيت كريمه پروردگار با عظمت ما حتی به آنعـده اشخاصی که ،كه به نماز خواندن پابند نيستند و آن را به طور
درست نمى خوانند ،آنان را تھديد به عذاب دوزخ نموده اند.
ھمچنان در سورۀ المدثِـر از احوال دوزخيان چنين خبر مى دھد » :ماسلككم فی سقرقالوا لم نكن من المصلين« يعنى :
ازدوزخيان مى پرسند :چه چيز شما را به دوزخ درآورد ؟ آنان در جواب مى گويند  :ما ازجملۀ نماز گزاران نبوديم.
صلﱠى ﱠ
اإلسْال ُم ،و َع ُمو ُدهُ ال ّ
صالَةُ ،و ِذرْ َوة َسنَا ِم ِه ا ْلجھا ُد«
در حديثی رسول ﷲ َ
ألمر ِ
ﷲِ َعلَي ِه َو َسلﱠ َم فرموده است » :رأس ْا ِ
)رأس دين ،اسالم است و ستون آن نماز و قلۀ رفيعش جھاد است(.
ودر حديث ديگری پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد ّ »:
ک ال ﱠ
صالَة« )حد
فر تَر ُ
إن بَينَ ال ّرج ُِل و بين ال ﱢش ِ
رک َو ال ُک ِ
فاصل بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است(.
ودر حديثی ديگری آمده است » :اَل َعھد الّ ِذی بَينَنَا و بَينَھُم ال ﱠ
صالَةُ؛ فَ َمن تَ َر َکھَا فَقَد َکفَ َر« )مشخصۀ ما و آنھا( کفار و
مشرکين( نماز است .ھر کس آن را ترک کند کافر میشود(.
رسول اكرم صلى ﷲ عليه وسلم مى فرمايند » :بين العبد وبين الكفر ترك الصالة« )رواه مسلم(
)يعنى  :در بين بنده وبين كفر امر فرق گذارنده ترك نماز است (از اين حديث دانسته مى شود  :كه رفتار بى نماز به
رفتار كافر مانند مى باشد :اين نماز است كه در ظاھر مسلمان را از كافر فرق ومتمايز می سازد .
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اين معنا ومفھوم عالی را رسول اكرم صلی ﷲ عليه وسلم در حديث ديگرى چنين بيان كرده است» :من استقبل قبلتنا
وصلى صالتنا وأكل ذبيحتنا فھو المسلم« )رواه شيخان و غيرھما (.يعنى  :ھركه ھنگام نماز رو به قبلۀ ما بگرداند ومثل
ما نماز بخواند و از گوشت )ذبيحۀ( ما بخورد پس وى مسلمان مى باشد.
ھکذا در حديثی ديگری رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم يكى از عالمت ھاى شناختن مسلمان مثل ما را نماز معرفی
داشته است.
خواھر وبرادر مسلمان !
درآيات متبرکه واحاديث نبوی که در فوق ذکر از آن به عمل آمد می توان دونتيجۀ ذيل را به دست آريـم:
اول:
اين که يک شخص مسلمانان با نماز خواندن شناخته مى شود  ،کارت شناسائی وتذکرۀ شناخت ويا به اصطالح تذکرۀ
ھويت يک شخص مسلمان در جامعه ،ھمين نماز است.
دوم:
اين که جزای بى نماز دوزخ است .اين مفھوم عالی را پيامبر اسالم محمد صلی ﷲ عليه وسلم در حديثی چنين بيان
كرده است:
» من حافظ عليھا كانت له نورآ و برھانآ ونجاة يوم القيامة و من لم يحفظ عليھا لم تكن له نورآ وال برھانا والنجاة و كان
يوم القيامة مع قارون وھامان و أبی بن خلف« ) رواه أحمد والدارمی والبيھقی والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد
أحمد جيد كما فی المرقاة(.
يعنى ھركه به اين پنج وقت نماز پايبندى نمايد برايش فرداى قيامت نور و برھان و نجات خواھد بود.
و شخصی که به نماز پايبند نباشد برايش نه نور است و نه برھان ونه نجات  .او ھمراه قارون ،فرعون  ،ھامان و ابى
پسر خلف در دوزخ خواھد بود.
از حکم اين حديث با صراحت و وضحات به طور واضح معلوم می گردد  ،كه بى نمازھمراه اين بد بخت ترين كافران
در سوخت و گداز بى نمازى خواھد بود.
پس كسی که ايمان به ﷲ تعالى و به روز قيامت داشته باشد ،بايد ھرگز نماز خويش را ترك نكند .از ھمين جھت امام
ترمذى از عبدﷲ ابن شكيك روايت مى كند كه گفت  »:كان أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم اليرون شيئا من
األعمال تركه كفر غير الصالة« ) رواه الترمذی ( ) .اصحاب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ترک ھيچ عملی را جز ترک
نماز کفر نمی دانستند (.
حکم تارک نمازدراسالم:
قرآن عظيم الشأن در )آيــت  ۴٢و ۴٣سورۀ مدثر( می فرمايد » :ما سلککم فی سقر؟ قالو لم نک من المصلين «) وقتی
که مؤمنان از گناھکاران می پرسند چه چيزی باعث شد که به دوزخ داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و )
يعنی تارک الصالة بودنمان ما را به اين روز سياه کشانده ( و دچار آتش دوزخ کرد( بلی واقعآً چنين است  .عقيده
نداشتن به نماز و ترک آن ،به کلی آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت.
اما آنان که به فـرض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در قرآن کريم آنان را به
عذاب »غی« تھديد می کند و "غی" بيابانی در دوزخ می باشد.
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آنجا که خداوند می فرمايد » :فخلف من بعدھم خلف اضاعوا الصالة و اتبعوا الشھوات فسوف يلقون غيا « )بعد از آن
مردمی که ھرگاه آيات رحمان بر آنان خوانده می شد به سجود می افتادند و بر خود می گريستند بعد از آن مردم ديندار
مردمی ناخلف روی کار آمدند که نماز را ضايع کردند و آن را ترک نمودند وبه دنبال شھوات و معاصی راه افتادند آنان
به قعرغی انداخته خواھند شد ( )مريم آيت .( ۵٩
ولی آنان که به فرض بودن نماز عقيده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سھل انگاری می کنند و از اين که
نمازشان به تأخير افتد يا وقت آن بگذرد پروائی ندارند قرآن در مورد اين افراد می فـرمايد  :فويل للمصاين الذين ھم
عن صالتھم ساھون « )ويل و عذاب خدا بر نمازگزارانی که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از تأخير آن پروائی
ندارند و نماز خود را به دست فراموشی می سپارند ( )سورۀ ماعون آيت  ۴و .( ۵
در روايتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که  :در خصوص اين آيت از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم پرسيدم ايشان
فرمودند  » :ھم الذين يوخرون الصالة عن وقتھا « ) آنان مردمی ھستند که نماز را به تأخير می اندازند تا از وقت آن
می گذرد(.
ھمچنان طوری که درفوق گفتيم درحديث صحيح آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود  » :بين الکفر و
االيمان ترک الصالة « )حد فاصل ايمان با کفر ترک نماز است( يعنی اگر کسی نماز فرض نخواند از دايره ايمان خارج
است و به کفر رسيده است .
در حديث مسند آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند  » :من حافظ علی الصلوت کانت له نورا و
برھانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليھا لم يکن له نورا يوم القيامة مع القارون و فرعون و ھامان و ابی بن خلف
« )کسی که بر انجام نماز فرض مواظبت نمايد و ارکان و شروط آن را درست به جای آورد و با جماعت بخواند در
روز قيامت نماز نور و روشنائی او خواھد بود و دليل و برھان ايمان داری و وسيلۀ نجات و رھائی او از عذاب الھی
خواھد بود و کسی که بر انجام نمازھای فرض مواظبت ننمايد و نماز نخوانده باشد او ھيچ نوری ندارد و بی نصيب از
ھر نور و وسيلۀ نجاتی از ھمراھان قارون فرعون ھامان و ابی بن خلف خواھد بود (.
ابونعيم از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روايت می کند:
» من ترک الصالة متعمدا کتب
ذمه ﷲ تعالی حتی يرجع

اسمه علی باب النار ممن يدخلھا و من ترک صالة متعمدا احبط ﷲ عمله و برئت منه

توبة « ) کسی که نماز فرض را به عمد ترک نمايد خدای متعال نام او را بر در دوزخ می

نويسد و از جملۀ داخل شوندگان به دوزخ است و کسی که يک نماز فرض را به عمد ترک کرد خدای متعال اعمال او
را نابود می کند و از ذمۀ خدا يعنی در سايۀ حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی خدا باز گردد و بر
انجام نمازھای فرض مواظبت و مداومت داشته باشد.(.
در حديث اسراء و معراج آمده که رسول ﷲ صلی ﷲ عيه وسلم بر مردمی گذشت که سرشان را می کوفتند و باز به
حال اول بر می گشتند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از جبرئيل پرسيد  :اينان چه کسانی ھستند ؟ جبرئيل گفت :اينان
مردمی ھستند که از خواندن نماز فرض سرشان سنگين می شد و نماز را به وقت نمی خواندند .
بنا ًء حکم اسالمی واجماع علماء بر اين است  :شخصی که واجب بودن نمازھای پنج گانه را انکار نمايد کافر و مرتد
است و حتی علماء حکم می کنند که قتل شخصی متذکره واجب می باشد .
حكم تارک نمازنزد امامان اھل سنت و جماعت
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ھمۀ علمای اسالم بدين عقيده اند که اولين وظيفۀ يک شخص مسلمان و در نھايت امر از ھر انسان است که در زندگی
خويش پايبند عبادت و پرستش پروردگار با عظمت خويش باشد و ترک عبادت به عنوان کوتاھی در عمل ذاتی و
اساسی فرد مسلمان بهشمار میآيد.
نماز يکی از عبادات در دين مقدس اسالم است ،وطوری که در فوق ياد آور شديم  ،ترک عمدی آن موجب کفر می
گردد ،و استدالل بر کافربودن تارک نماز )به طور عمد( حديثی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که می فرمايد:
ک الصﱠال ِة« )مسلم و ابوداوود و ترمذی و ابنماجه و احمدبنحنبل اين حديث را روايت
» بَ ْينَ ال ﱠرج ُِل َو بَ ْينَ ْال ُک ْف ِر تَرْ ُ
کردهاند) (.تفاوت ميان مرد با کفر ،ترک نماز است ( .
وھمچنان حديثی  » :اَ ْل َع ْھ ُد الﱠذی بَ ْينَنا َو بَ ْينَھُ ْم الصﱠالةُ فَ َم ْن تَ َر َکھا فَقَ ْد َکفَ َر « ) احمد و صاحبان سنن اين حديث راروايت
کردهاند» .(.عھد و پيمانی که ما را از کافران جدا میسازد نماز است ،ھر کس نماز را ترک کند ،کافر شده است.«.
ولی در مورد مفھوم وتعريف و تفصيل اين موضوع که ترک نماز به صورت قصدی صورت گيرد و ياغير قصدی ،
آيا در جنب اين که شخص تارک نماز از فرضيت آن ھم منکر است موضوعی است که در بين علماء دارای اختالف
است .
عده ای از علماء می گويند تا زمانی که شخص وجوب نماز را انکار نکند کافر نمیشود و احاديث » بَ ْينَ ال ﱠرج ُِل َو
ک الصﱠال ِة« را به کفر اصغر تأويل وتعبير می کنند .
بَيْنَ ْال ُک ْف ِر تَرْ ُ
ولی طبق صحيح ترين فتوا ،که توسط برخ ديگری از علماء صادر گرديده است  ،می گويند  ،ترک عمدی نماز
موجب کفر )اکبر( میشود ھر چند که وجوب آن را ھم انکار نکند.
ولی ھستند علمای اسالم که در اصدار حکم تارکين نماز از احتياط استفاده نموده وتارکين نماز را به دو دسته تقسيم
نموده انـد.
دسـتـــۀ اول:
دستـۀ اول شامل حال آنعده از  :بى نمازان و فاسقانى می شود که از جھت تنبلى و سستى نماز را ترك می کنند.
پيروان امام صاحب ابو حنيفه ) رح ( می فرمايند  :اگر شخص تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آن را ناچيز
نداند حكم به كفر كرده نمى شود و به قتل ھم نمی رسد.
حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز:
امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز می فرمايند  :شخص متذکره فاسق ومرتد است و کافر نمیباشد  ،تا سه
روز برايش مھلت داده مى شود .اگر در اين مدت توبه كند و نماز بخواند رھا كردد ،واگر توبه نكند به عنوان ح ّد شرعی
کشته شود.
شيخ عثيمن طی فتوای خويش در مجموع فتوای ورسائل ) (٥٤/١١می فرمايد:
» آنچه که برای من ثابت شده است اين است که شخص بی نماز زمانی کافـر میشود که به طور مطلق تارک نماز
باشد ،به اين معنی که اصالً نماز نخواند و به عنوان شخص نمازگزار شناخته نشود .ولی اگر گاھی اوقات نماز بخواند
صلﱠى ﱠ
ﷲِ َعلَي ِه ِ َو َسلﱠ َم فرموده
و گاھی اوقات نخواند ،از نظر من نمی توان فتوای کفرش را صادر کنيم ،چون پيامبر َ
ک الصالَة «) .فاصله بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است( پس
فر تَر ُ
است  »:بَينَ الﱠرجُل َو بَينَ الَ ّش ِ
رک وال ُک ِ
شخصی که گاھی اوقات ،نماز می خواند نمی توان گفت که وی به طور کلی تارک نماز است« .
حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز:
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شيخ عثيمن استدال ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم چنين مستند می سازد » :العھد الذی
بَينَنَا َو بينَھُم الصﱠالةُ فَ َمن تَ َر َکھَا فَقَد َکفَ َر « ) .وجه تمايز ما و آنان( کفار و مشرکين )نماز است ،پس ھر کسی که آن را
ترک کند کافر میگردد(.
شيخ عثيمن می فرمايد  :اگر در الفاظ حديث دقت به عمل آيد  ،مالحظه می شود که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نه گفته
است که :ھر کسی يک نماز را ترک دھد کافر میشود ،و نگفت  :حد فاصل بين انسان و شرک وکفر يک نماز است؛
ک الصالَة »يعنی ترک دادن نماز به طورمطلق« .
بلکه فرمود  » :تَر ُ
از ظاھر اين احاديث چنين بر می آيد که شخص با ترک يکی دو نماز کافر نمیشود مگر آن که به کلی تارک آن بشود .
ليکن طوريکه قبآل ياد آور شديم :
کسيکه در بعضی اوقات نماز می خواند و گاھی اوقات آن را ترک می دھد فاسق میشود و مرتکب جرم بزرگی شده
است و در واقع بر وجود خود جنايت نموده .
اين شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمیشود .ولی به علت ترک بعضی از نمازھا عاصی و نافرمان
محسوب میشود .
ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسالم خارج است ولو اين که آن را از روی تنبلی و سھل
انگاری ترک کند ،کما اين که نصوص قرآن ،سنت و اقوال صحابه ھمين مطلب را تأئيد می کنند ،تا جائی که عبدﷲ بن
شقيق رضی ﷲ عنه اجماع صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راھويه اجماع امت را
در اين مورد حکايت کرده است) .مجموع فتوای ورسائل شيخ عثيمن( )(٥٤/١١
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