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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :تـتـبع، نگارش و نوشـــتـه  از

  » سعيد افغانی  –سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی –يـدی ـسع«  الـحـاج اميـن الــدين 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ً واقعنماز تارک  آيا    ؟کافراست ا
١  

  
  ! محترم ۀخوانند

 شکند حکم طور َعْمدی و دانسته نماز را ترک میه ب که ال که آيا کسیؤقبل از ھمه مبحث خويش را  به طرح اين س

  .م يدار در دين مقدس اسالم چيست ؟ آغاز می

؟ در شود وب میکفار محسۀ  اسالم خارج گرديده ودر جملــۀ چنين عقيده وفعلی باشد از دايرئیکه دارا  انسانیاً آيا واقع

  اين صورت آيا با او ارتباط وِصله رحمی اخوت اسالمی  جواز دارد ويا خير؟

: ( يعنی»  فويل للمصلين الذين ھم عن صالتھم ساھون « : مى فـرمايد)  الماعون ( پروردگار با عظمت ما در سورۀ 

  .)دن نمازھايشان ُسستى مى نمايندارزارانى، كه در گزواى بر حال آن نماز گ

که، كه به نماز خواندن پابند نيستند و آن را به طور  در اين آيت كريمه پروردگار با عظمت ما حتی به آنعـده اشخاصی

  .درست نمى خوانند، آنان را تھديد به عذاب دوزخ  نموده اند

: يعنى » لمصلينماسلككم فی سقرقالوا لم نكن من ا«: ھمچنان در سورۀ المدثِـر از احوال دوزخيان چنين خبر مى دھد 

  .اران نبوديمز نماز گۀما ازجمل:  را به دوزخ درآورد ؟ آنان در جواب مى گويند  چه چيز شما: ازدوزخيان مى پرسند

ِ َعلَيِه َوَسلََّم فرموده است در حديثی  »  ْلجھادُ رأس ْاألمِر اإِلْسالُم، و َعُموُدهُ الّصالَةُ، و ِذْرَوة َسنَاِمِه ا«  :رسول هللا َصلَّى هللاَّ

  .) رفيعش جھاد استۀرأس دين، اسالم است و ستون آن نماز و قل(

الَة« :فرمايد    ديگری پيامبر صلی  هللا عليه وسلم  میودر حديث حد (» إّن بَيَن الّرُجِل و بين الشِّرِک َو الُکفِر تَرُک الصَّ

 ). فاصل بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است

الَةُ؛ فََمن تََرَکھَا فَقَد َکفَرَ « : ستودر حديثی ديگری آمده ا کفار و ) ما و آنھاۀ مشخص(» اَلَعھد الِّذی بَينَنَا و بَينَھُم الصَّ

 ).شود ھر کس آن را ترک کند کافر می .نماز است ) مشرکين

  ) رواه مسلم(» بين العبد وبين الكفر ترك الصالة«  : رسول اكرم صلى هللا عليه وسلم  مى فرمايند

كه رفتار بى نماز به : از اين حديث دانسته مى شود )در بين بنده وبين كفر امر فرق گذارنده ترك نماز است : ى يعن(

  . از كافر فرق ومتمايز می سازد  اين نماز است كه در ظاھر مسلمان را: رفتار كافر مانند مى باشد
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من استقبل قبلتنا «: ديگرى چنين بيان كرده استاين معنا ومفھوم عالی را  رسول اكرم صلی هللا عليه وسلم در حديث 

 ما بگرداند ومثل ۀھركه ھنگام نماز رو به قبل: يعنى .) رواه شيخان و غيرھما(» ل ذبيحتنا فھو المسلموصلى صالتنا وأك

  .ما بخورد پس وى مسلمان مى باشد) ۀذبيح(ما نماز بخواند و از گوشت 

 مثل ما را نماز معرفی   شناختن مسلمان  عليه وسلم  يكى از عالمت ھاىھکذا در حديثی ديگری رسول هللا صلی هللا

  .داشته است

  !خواھر وبرادر مسلمان 

  :ريـمآدست ه  ذيل را بۀتوان دونتيج عمل آمد  میه درآيات متبرکه واحاديث نبوی که در فوق ذکر از آن ب

  :اول

 ۀ شناخت ويا به اصطالح تذکرۀی وتذکرائرت شناس، کا که يک شخص مسلمانان با نماز خواندن شناخته مى شود اين

  .   ھمين نماز است،ھويت  يک شخص  مسلمان  در جامعه

  :دوم

پيامبر اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم  در حديثی چنين بيان را اين مفھوم عالی .  استکه  جزای بى نماز دوزخ اين

  :كرده است

اة يوم القيامة و من لم يحفظ عليھا لم تكن له نورآ وال برھانا والنجاة و كان من حافظ عليھا كانت له نورآ و برھانآ ونج« 

رواه أحمد والدارمی والبيھقی والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد ( » يوم القيامة مع قارون وھامان و أبی بن خلف

  .)أحمد جيد كما فی المرقاة

  .رايش فرداى قيامت نور و برھان و نجات خواھد بودبندى نمايد بييعنى ھركه به اين پنج وقت نماز پا

او ھمراه قارون، فرعون ، ھامان و ابى . بند نباشد برايش نه نور است و نه برھان ونه نجات يکه به نماز  پا شخصی و

  . پسر خلف در دوزخ خواھد بود

راه اين بد بخت ترين كافران گردد ، كه بى نمازھم طور واضح معلوم میه وضحات  ب از حکم اين حديث با صراحت و

  .  خواھد بود  سوخت و گداز بى نمازى در

از ھمين جھت امام . بايد  ھرگز نماز خويش  را ترك نكند که ايمان به هللا تعالى و به روز قيامت داشته باشد، پس كسی

 وسلم اليرون شيئا من كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه« :هللا ابن شكيك روايت مى كند كه گفت ترمذى از عبد

اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم ترک ھيچ عملی را جز ترک ). ( رواه الترمذی ( » األعمال تركه كفر غير الصالة

  ).نماز کفر نمی دانستند 

  

  :حکم تارک نمازدراسالم

وقتی ( »من المصلين  ما سلککم فی سقر؟ قالو لم نک«: فرمايد  می)  مدثرۀ سور۴٣ و۴٢ تآيــ(ن در أقرآن عظيم الش

( منان از گناھکاران می پرسند چه چيزی باعث شد که به دوزخ داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و ؤکه م

عقيده . چنين است آً بلی واقع) و دچار آتش دوزخ کرد) اه کشانده يعنی تارک الصالة بودنمان ما را به اين روز سي

  . کلی آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت به،نآنداشتن به نماز و ترک 

نان را به آاما آنان که به فـرض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در قرآن کريم 

  . بيابانی در دوزخ می باشد"غی"تھديد می کند و  »غی« عذاب
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بعد از آن ( »فسوف يلقون غيا  عوا الشھوات فخلف من بعدھم خلف اضاعوا الصالة و اتب« : آنجا که خداوند می فرمايد

ن بر آنان خوانده می شد به سجود می افتادند و بر خود می گريستند بعد از آن مردم ديندار امردمی که ھرگاه آيات رحم

 را ترک نمودند وبه دنبال شھوات و معاصی راه افتادند آنان مردمی ناخلف روی کار آمدند که نماز را ضايع کردند و آن

   ).۵٩ تمريم آي) (به قعرغی انداخته خواھند شد 

که  ولی آنان که به فرض بودن نماز عقيده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سھل انگاری می کنند و از اين

ين ھم  فويل للمصاين الذ:   ندارند قرآن در مورد اين افراد می فـرمايدئیخير افتد يا وقت آن بگذرد پرواأنمازشان به ت

 ئیخير آن پرواأويل و عذاب خدا بر نمازگزارانی که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از ت ( »عن صالتھم ساھون 

   ).۵ و ۴ ت ماعون آيۀسور ) (ندارند و نماز خود را به دست فراموشی می سپارند 

پرسيدم ايشان صلی هللا  عليه وسلم  هللا  از رسولآيتدر خصوص اين :  در روايتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که 

می اندازند تا از وقت آن خير أآنان مردمی ھستند که نماز را به ت(  »ھم الذين يوخرون الصالة عن وقتھا «  :فرمودند 

  ).می گذرد

بين الکفر و «  : فرمود صلی هللا عليه وسلم  هللا که درفوق گفتيم درحديث صحيح آمده است که رسول ھمچنان طوری

يعنی اگر کسی نماز فرض نخواند از دايره ايمان خارج )  فاصل ايمان با کفر ترک نماز استحد ( »الصالة  االيمان ترک

  .است و به کفر رسيده است 

کانت  له نورا و  من حافظ علی الصلوت «  : فرمودند صلی هللا عليه وسلم  هللا در حديث مسند آمده است که رسول

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 

 آورد و با جماعت بخواند در یجاه کسی که بر انجام نماز فرض مواظبت نمايد و ارکان و شروط آن را درست ب ( »

 او از عذاب الھی ئی نجات و رھاۀ او خواھد بود و دليل و برھان ايمان داری و وسيلئیروز قيامت نماز نور و روشنا

و کسی که بر انجام نمازھای فرض مواظبت ننمايد و نماز نخوانده باشد او ھيچ نوری ندارد و بی نصيب از  خواھد بود

   ).فرعون ھامان و ابی بن خلف خواھد بود  نجاتی از ھمراھان قارونۀھر نور و وسيل

  : روايت می کندهللا صلی هللا عليه وسلم  ابونعيم از رسول

کتب  اسمه علی باب النار ممن يدخلھا و من ترک صالة متعمدا احبط هللا عمله و برئت منه  من ترک الصالة متعمدا« 

می  و را بر در دوزخعمد ترک نمايد خدای متعال نام اه کسی که نماز فرض را ب(  »هللا تعالی حتی يرجع  توبة  ذمه

عمد ترک کرد خدای متعال اعمال او ه  داخل شوندگان به دوزخ است و کسی که يک نماز فرض را بۀنويسد و از جمل

دد و بر ر حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی خدا باز گۀ خدا يعنی در سايۀرا نابود می کند و از ذم

  .).مداومت داشته باشدانجام نمازھای فرض مواظبت و 

 بر مردمی گذشت که سرشان را می کوفتند و باز به صلی هللا عيه وسلم  هللا  و معراج آمده که رسولءدر حديث اسرا

اينان : نان چه کسانی ھستند ؟ جبرئيل گفتاي:  از جبرئيل پرسيد صلی هللا عليه وسلم  هللا رسول. حال اول بر می گشتند

  .ندن نماز فرض سرشان سنگين می شد و نماز را به وقت نمی خواندند مردمی ھستند که از خوا

گانه را انکار نمايد کافر و مرتد  که واجب بودن نمازھای پنج شخصی:  حکم اسالمی واجماع علماء  بر اين است اءً بن

  .باشد  کنند که قتل شخصی متذکره واجب می است و حتی علماء حکم می

  

  ھل سنت و جماعتحكم تارک نمازنزد امامان ا
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در نھايت امر از ھر انسان است که در زندگی    مسلمان و يک شخصۀ علمای اسالم بدين عقيده اند که اولين وظيفۀھم

 عنوان کوتاھی در عمل ذاتی و  و ترک  عبادت  به بند عبادت  و پرستش پروردگار با عظمت خويش باشد يخويش پا

  .آيد شمار می اساسی فرد مسلمان به

 ور شديم ، ترک عمدی آن موجب  کفر میآکه در فوق ياد  ت در دين مقدس  اسالم است، وطوریا يکی از عبادنماز

  :فرمايد حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می)  طور عمده ب(استدالل بر کافربودن تارک نماز  گردد، و

الةِ «  ُجِل َو بَْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّ حنبل اين حديث را روايت   و احمدبن ماجه د و ترمذی و ابنوسلم و ابوداوم(» بَْيَن الرَّ

  ) .تفاوت ميان مرد با کفر، ترک نماز است ) (.اند کرده

الةُ فََمْن تََرَکھا فَقَْد َکفََر « : وھمچنان حديثی   احمد و صاحبان سنن اين حديث راروايت( » اَْلَعْھُد الَّذی بَْينَنا َو بَْينَھُْم الصَّ

  .». است سازد نماز است، ھر کس نماز را ترک کند، کافر شده  ما را از کافران جدا می عھد و پيمانی که«). .اند کرده

ياغير قصدی ،  صورت قصدی صورت گيرد وه تفصيل  اين موضوع که ترک نماز ب ولی در مورد مفھوم وتعريف و

 اختالف ی است که در بين علماء  دارایاست  موضوعکه شخص  تارک نماز از فرضيت آن ھم منکر  آيا در جنب اين

  .است 

ُجِل َو «   شود و احاديث   گويند  تا زمانی که شخص  وجوب  نماز را  انکار نکند کافر نمی عده ای از علماء  می بَْيَن الرَّ

الةِ    .کنند   به کفر اصغر تأويل  وتعبير میرا »  بَْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّ

گويند  ، ترک عمدی نماز  علماء صادر گرديده است  ، میاز  ديگری يح ترين فتوا، که توسط برخطبق صح ولی 

  .شود ھر چند که وجوب آن را ھم انکار نکند می) اکبر(موجب کفر 

دو دسته تقسيم ه   اسالم که در اصدار حکم  تارکين نماز از احتياط  استفاده نموده وتارکين نماز را بیولی ھستند علما

  .موده انـدن

  : اولۀ دسـتـــ

  .کنند  تنبلى و سستى نماز  را ترك می شود که  از جھت بى نمازان و فاسقانى  می:  اول شامل حال  آنعده از ۀ دستـ

را ناچيز  اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آن: فرمايند  می) رح ( پيروان امام صاحب ابو حنيفه 

  .قتل ھم نمی رسده ر كرده نمى شود و بنداند حكم به كف

  :امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نمازحکم 

 تا سه باشد ، شخص متذکره  فاسق ومرتد است  و کافر نمی: فرمايند  امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز می

 عنوان حّد شرعی  بهكردد، واگر توبه نكند اگر در اين مدت توبه كند و نماز بخواند رھا . روز برايش مھلت داده مى شود

  . شود کشته

  :فرمايد می) ١١/٥٤( شيخ عثيمن طی  فتوای خويش در مجموع فتوای ورسائل

طور مطلق تارک نماز ه شود که ب آنچه که برای من ثابت شده است اين است که شخص بی نماز زمانی کافـر می« 

ولی اگر گاھی اوقات  نماز بخواند  .عنوان شخص نمازگزار شناخته نشوده بباشد، به اين معنی که اصالً نماز نخواند و 

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم فرموده  و گاھی اوقات نخواند، از نظر من نمی توان فتوای کفرش را صادر کنيم، چون پيامبر َصلَّى هللاَّ

پس ) صله بين انسان و شرک و کفر ترک نماز استفا.   (»بَيَن الَّرُجل َو بَيَن الَّشرِک والُکفِر تَرُک الصالَة «  :است

  ». طور کلی تارک نماز استه شخصی که گاھی اوقات، نماز می خواند نمی توان گفت که وی ب

  :حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز
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لعھد الذی ا«: شيخ عثيمن استدال ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنين مستند می سازد 

الةُ فََمن تََرَکھَا فَقَد َکفََر  نماز است، پس ھر کسی که آن را  (کفار و مشرکين) وجه تمايز ما و آنان ( .»بَينَنَا َو بينَھُم الصَّ

  ).گردد ترک کند کافر می

 وسلم نه گفته شود که پيامبر صلی هللا عليه يد ، مالحظه میآعمل ه اگر در الفاظ حديث دقت ب: فرمايد  شيخ عثيمن می

حد فاصل بين انسان و شرک وکفر يک نماز است؛   :شود، و نگفت ھر کسی يک نماز را ترک دھد کافر می:است که 

  ».يعنی ترک دادن نماز به طورمطلق «تَرُک الصالَة« : بلکه فرمود 

  .ه به کلی تارک آن بشودشود مگر آن ک از ظاھر اين احاديث چنين بر می آيد که شخص با ترک يکی دو نماز کافر نمی

  :ور شديم آليکن طوريکه قبآل ياد 

شود و مرتکب جرم بزرگی شده  کسيکه  در بعضی اوقات نماز می خواند و گاھی اوقات آن را ترک می دھد فاسق می

   .است و در واقع بر وجود خود جنايت نموده

ه علت ترک بعضی از نمازھا عاصی و نافرمان ولی ب .شود اين شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمی

   .شود محسوب می

ولو اين که آن را از روی تنبلی و سھل   ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسالم خارج است

هللا بن  که عبدئید می کنند، تا جائيکما اين که نصوص قرآن، سنت و اقوال صحابه ھمين مطلب را تأ انگاری ترک کند،

شقيق رضی هللا عنه اجماع صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راھويه اجماع امت را 

 )١١/٥٤()  مجموع فتوای ورسائل شيخ عثيمن (.در اين مورد حکايت کرده است

  ادامه دارد

 
 

 
 
 
 

   


