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 «
 ٢٣نومبر ٢٠١۵

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

آيا تارک نماز واقعا ً کافراست؟
٢
دسـتـۀ دوم:
دستــۀ دوم شامل حال آنعــدۀ ازافراد بی نمازان می گردد که نه تنھا نماز نمی خواننند بلکه بر فرضيت نماز نيز
اعتراف ندارند وخواندان نماز را ضرور نمى دانند .حتی بر واجب بودن نماز در بين مردم استھزاء وتمسخر آشکار
می کنند.
احکام صادره در مورد طايفـۀ دوم:
علماء می گويند  :در مورد منکران نماز يعنى كسانى كه از فرضيت نماز نه تنھا انکار می کنند  ،بلکه بر مقام و
منزلت نماز ضرری می رسانند وآنرا به باد تمسخر قرار می دھند  ،اين عده افراد به دين ضرر می رسانند بنا ًء حکم
امامان چھارگانه درمور د منکران وجوب نماز ويا کسانی که آن را خوار وسبک بشمارد ،وبدين وسيله امر پروردگار و
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را تکذيب نمايند و در قلب او حتّی به اندازۀ داۀ خردلی ايمان وجود نداشته باشد  ،پس او
مانند کافرانی است که خداوند متعال آنان را اينگونه توصيف مینمايند:
» َوإِ َذا نَادَيتُ ْم إِلَى ال ﱠ
ک بِأَنﱠھُ ْم قَوْ ٌم الﱠ ي ْعقِلُونَ « )سورۀ مائده ) ( ۵٨/آنان ھنگامیکه )آذان
صالَ ِة اتﱠ َخ ُذوھَا ھُ ُزواً َولَ ِعباً ذلِ َ
میگوئيد و مردمان را( به نماز میخوانيد ،نماز را به باد استھزاء میگيرند و بازيچهاش قرار میدھند )و بدان میخندند
و تمسخرش میکنند( .
کسان نفھم و بیشعوری ھستند )و ضاللت را از ھدايت باز نمیشناسند و ھدف و
اين کارشان بدان خاطر است که ايشان
ِ
حکمت نماز را درک نمیکنند(.
بدين ترتيب ،از منزلت و جايگاه کسانی آگاه میشويم که نماز و عبادت را از مظاھر عقبماندگی و ارتجاع میدانند ،و
برپادارندگان نماز را مسخره میکنند.
حکم امام ابوحنيفه در مورد تارک نماز:
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پيروان امام صاحب ابو حنيفه در مورد اشخاص تارک نماز می فرمايند  :اگر شخص از جھت تنبلى و سستى نماز را
ترك مى كنند فاسق بوده چنين کسی ،با ترک نماز فاسق میشود ،و واجب است که او را تأديب و تعزير کرد و بايد او
را به ح ّدی زد ،تا خون از اندام او جاری گردد و تا ھنگامیکه به ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند ،و حکم تارک
روزه نيز به ھمين منوال است.
پيروان امام ابو حنيفه )رح( می افـزيند:
ولی 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 احمد در مورد تارک نماز :
امام احمد )رح( ،در مشھورترين روايات خود ،میگويد :شخص نماز نخوان کافر است ،و خارج از دين و »مارق«
تلقی میگردد ،و مجازاتی جز قتل ندارد .و واجب است که از او بخواھند که توبه نمايد ،و با ادای نماز وی را به اسالم
برگردانند ،اگر پذيرفت ،او را رھا کنند و اگر نپذيرفت گردن او را بزنند.
حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز :
امام شعرانی از جمله استادان جيد جھان اسالم در کتاب خود العھود المواثيق المحمديه می نويسد:
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از ھمۀ ما مسلمانان تعھد عام گرفته اند که ھرکسی که تارک الصالة است از ھرطبقه
باشد عالم ،عامی و يا مقلد باشد بايد برای او بيان نمائيم که فضيلت نمازھای فرض چه می باشد و اين مطلب را با تأکيد
کامل به او ياد آوری کنيم و به ھمه نزديکان و آشنايان خود بگوئيم که گناه تارک الصالة تا چه اندازه مذموم است و
مرتکب چه گناھی می شود و با اينکار دين خود را به باد می دھد.
حکم شيخ حبيب بن عبد ﷲ در مورد تارک نماز :
شيخ حبيب بن عبدﷲ بن علوی الحداد در نصايح خود آورده است :ھمانگونه که محافظت و مداومت نماز بر خودت
واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است ھمانگونه بر تو واجب است که بر اھل و اوالدت در خصوص به
جا آوردن نماز سختگيری نمائی و ھمانطور ھر کس که زير دست توست بايد او را به اقامۀ نماز واداری و ھيچ عذری
در نماز نکردن از او نپذيری و ھرکدام از آنان که سخنت را نشنيدند بر تو واجب است که بر آنان خشم بگيری و آنان را
تھديد نمائی و عقوبت دھی  .اگر اينکار را نکردی خودت ھم از جملۀ کسانی خواھی بود که به نماز و حقوق خداوندی و
دين خدا بی اعتنائی می کند .اگر آنان را عقوبت دادی و تھديد نمودی و بر آنان خشم گرفتی سودی نداد واجب است که
آنان را از خود برانی زيرا شيطانی بی خير و برکت ھستند که نه دوستی با آنان رواست و نه زندگی با آنان جايز است.
دشمنی با آنان ،بريدن از آنان و دوری گرفتن از آنان واجب است برای اين که آنان دشمنان خدا و رسول ھستند و
چنانچه خدای متعال فرموده » :ال تجد قوما با و اليوم االخر و يوآدون من حاد ﷲ و رسوله و کانوا ءابائھم او ابناء ھم
او اخوانھم او عشيرتھم اولئک کتب فی قلوبھم االيمان و ايدھم بروح منه « )مردمانی را نخواھی يافت که به خدا و روز
قيامت ايمان داشته باشند ولی کسانی را به دوستی بگيرند که به خدا و پيغمبرش دشمنی ورزيده باشند ھرچند که آنان
پدران يا پسران يا برادران و يا قوم و قبيلۀ ايشان باشند .چرا که مؤمنان را خدا بر دلھايشان رقم ايمان زده است و با
نفخۀ ربانی خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است  ).سورۀ مجادله آيت .(٢٢
خوانندگان محترم!
يل
واقعيت امر اينست که :قرآن عظيم الشأن  ،نماز نخواندن را از خصوصيات کفّار دانسته آنجا که میفرمايدَ » :وإ َذا قِ َ
لَھُ ُم ارْ َکع ْ
ُوا الَ يرْ َکعُونَ «) سورۀ مرسالت)» (.۴٨/چنان از بادۀ غرور سرمست ھستند که( وقتی بدانان گفته میشود) :در
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برابر اوامر و نواھی الھی( خضوع کنيد و کرنش ببريد خضوع نمیکنند و کرنش نمیبرند! «.
َاش َعةً
و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف میکند » :يوْ َم ي ْک َش ُ
ق َوي ْدعَوْ نَ إِلَى ٱل ﱡسجُو ِد فَالَ ي ْست َِطيعُونَ  ،خ ِ
ف عَن َسا ٍ
صا ُرھُ ْم تَرْ ھَقُھُ ْم ِذلﱠةٌ َوقَ ْد َکانُ ْ
وا ي ْدعَوْ نَ إِلَى ٱل ﱡسجُو ِد َوھُ ْم َسالِ ُمونَ «.
أَ ْب َ
)روزی ،ھول و ھراس به اوج خود میرسد ،و کار سخت دشوار میشود .بدين ھنگام از کافران و مشرکان خواسته
میشود که سجده کنند و کرنش ببرند ،ا ّما ايشان نمیتوانند چنين کنند .اين در حالی است که چشمانشان )از خوف و
وحشت و شرمندگی و شرمساری( به زير افتاده است ،و خواری و پستی وجود ايشان را فرا گرفته است .پيش از اين
نيز )در دنيا( بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده میشدند )و ايشان با وجود توانائی،
سجده و کرنش نمیکردند(.« .
از نظر قرآن زمانی انسان از مصونيت جان خويش برخوردار خواھد بود ،و تحت لوای اخوّ ت اسالمی درخواھد آمد،
که از شرک توبه کند و نماز را برپای دارد و زکات را بپردازد .خداوند دربارۀ مشرکان و کافران حربی میفرمايد» :
صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال ﱠز َکاةَ فَخَ لﱡ ْ
ُوا َوأَقَا ُم ْ
فَإِن تَاب ْ
وا َسبِيلَھُ ْم إِ ﱠن ّ
وا ال ﱠ
ﱠحي ٌم«.
ﷲَ َغفُو ٌر ر ِ
»اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسالم گرويدند و برای نشان دادن آن( نماز خواندند و زکات دادند) ،ديگر از
زمرۀ شمايند و ايشان را رھا سازيد و( راه را بر آنان باز گذاريد .بيگمان خداوند دارای مغفرت فراوان )برای
توبهکنندگان از گناھان (،و رحمت گسترده )برای ھمه بندگان( است. « .
ُوا َوأَقَا ُم ْ
و بعد از آن میفرمايد  »:فَإِن تَاب ْ
وا ال ﱠ
ت لِقَوْ ٍم ي ْعلَ ُمونَ « )اگر آنان
ﱢين َونُفَصﱢ ُل اآليا ِ
صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال ﱠز َکاةَ فَإِ ْخ َوانُ ُک ْم فِی الد ِ
)از کفر( توبه کردند و )احکام اسالم را مراعات داشتند ،و از جمله( نماز را خواندند و زکات دادند )دست از آنان
بداريد ،چرا که( در اين صورت برادران دينی شما ھستند )و سزاوار ھمان چيزھائی بوده که شما سزاواريد ،و ھمان
چيزھائی که بر شما واجب است ،بر آنان ھم واجب است( .ما آيات خود را برای اھل دانش و معرفت بيان میکنيم و
شرح میدھيم.(.
قرآن تصويری از سيمای آخرت را برای ما ترسيم میکند که کافران و ستمگران در دوزخاند ،و مؤمنان اصحاباليمين
از آنان میپرسند:
ک نُ ْ
» َما َسلَ َک ُک ْم فِی َسقَ َر ؟ قَالُ ْ
ضينَ َ ،و ُکنﱠا نُ َک ﱢذبُ بِيوْ ِم
صلﱢينَ َ ،ولَ ْم نَ ُ
وا لَ ْم نَ ُ
ک ِمنَ ْٱل ُم َ
ط ِع ُم ْٱل ِم ْس ِکينَ َ ،و ُکنﱠا نَ ُخوضُ َم َع ٱلُخَ آئِ ِ
ﱢين« )چه چيزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گويند :از نمازگزاران نبوديم و بينوايان را غذا نمیداديم ،با
ٱلد ِ
ھرزهدرايان ھرزهدرائی میکرديم و روز جزاء را دروغ میشمرديم(.
نخستين نمو ِد جُرم و کفر آنان اين بود که از نمازگزاران نبودند .ھرگاه به سنّت نبوی مراجعه نمائيم ،احاديث صحيح
نبوی را می يابيم که کافرشدن نماز نخوان را تأئيد میکند.
در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم خطاب به وی فرمود :
ک الصﱠالةَ ُمتَ َع ﱢمداّ فَقَ ْد بَ ِرئ ْ
ک الصﱠالةَ فَ ﱠ
َت ِم ْنهُ ِذ ﱠمةُ ﷲِ « )نماز را عمداً ترک مکن که ھرکس به طور عمد
إن َم ْن تَ َر َ
» التَ ْت ُر ِ
نماز را ترک کند ،خداوند متعال تعھّدی در قبال او نخواھد داشت (.طبرانی به سند خود در معجم أوسط اين حديث
راروايت کرده و منذری در متابعات گفته است :قابل قبول است.
از عبدﷲ بن عمر روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روزی دربارۀ نماز فرمود» :ھرکس بر نماز محافظت کند
نماز برای او نور و برھان و نجات در روز قيامت خواھد شد ،و ھر کس بر آن محافظت ننمايد ھيچ نور و برھان و
نجاتی برای او نيست و در روز قيامت ھمراه فرعون و ھامان و اب ّیبنخلف خواھد بود «.احمد بن حنبل اين حديث را
روايت کرده و ھيثمی گفته است :رجال آن موثّق میباشند.
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حکم ابن قيّم )رح( در مورد تارک نماز:
شيخ ابن قيم دمشقی از مواليد ) (۶٩١ھجری در دمشق در مورد تارک نماز می فرمايد » :ھرکس به سبب سرگرمی
به سياست و امارت نماز را ترک کند ،با فرعون محشور خواھد شد ،و ھرکس به سبب سرگرمی به مال و دارائی نماز
را ترک کند ،با قارون محشور خواھد شد ،و ھرکس که پست و مقام او را از نماز باز دارد ،با ھامان محشور خواھد
شد ،و ھرکس به سبب سرگرمی به تجارت نماز را ترک کند با اُب ّیبنخلف محشور خواھد شد «.
وقتی کسانی که بر نماز محافظت مینمايند ،با اين کافران ستمگر محشور شوند ،در حالی که عذاب آنان در دوزخ بسيار
شديد است ،پاداش کسانی که بهطور کامل نماز را ترک کنند ،و يک عمر رکوع يا سجودی به درگاه خداوند نبرده باشند،
چگونه است؟
صالةَ ْال َعصْ ِر َحبِطَ َع َملُهُ» )احمد و بخاری و نسائی از بريده روايت
ک َ
و پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم میفرمايدَ » :م ْن تَ َر َ
کردهاند» .ھرکس نماز عصر را ترک کند باعث از ميان رفتن و َحبط اعمال او میگردد«.
وقتی که ترک يک نماز باعث از ميان رفتن و حبط اعمال میگردد ،کسی که ھمۀ نمازھا را ترک کند مجازات او
چگونه است؟
قرآن منافقان را برای ما چنين معرفی میکند که وقتی آنان برای نماز میايستند با تنبلی و کسالت میايستند .حال کسان
که نه با نشاط و نه با تنبلی به نماز میايستند ،چگونه خواھد بود؟
ھمچنان ھيچ يک از صحابه راجع به تکفير کسی که نماز را عمداً ترک کند و يا خارج از دين قلمداد کردن چنين کسی
مخالفت ننموده است.
ترمذی از عبدﷲ بنشقيق)رض( به سند صحيح روايت مینمايد که او گفته است:
ياران رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ترک ھيچ عملی را به جز نماز کفر نمیدانستند .عبارت راوی بيانگر اين است
که صحابه )رض( ھمگی در اين مسأله اتفاق نظر داشتند ،به ھمين خاطر اين نقطه نظر را به يکی از اصحاب بهطور
مشخص و معيّن نسبت نداده است.
ھمچنين ،علمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کرام  ،تابعين و فقھا را به شرح بيان داشته است :
حضرت علی )رض( فرموده است :
ھر کس نماز نخواند کافر است.
ابن عباس روايت فرموده اند که:
ھرکس نماز را ترک کند کافر است.
ھمچنان از ابنمسعود روايت شده است که ھرکس نماز را ترک کند بیدين است.
حکم جابر بن عبد ﷲ )رض( درمورد تارک نماز :
جابر بن عبد ﷲ )رض( باتمام صراحت حکم نموده است که ھر کس نماز نخواند کافر است.
ابودرداء ميفرمايد:
کسيکه نماز نخواند ايمان ندارد ،و نيز نماز را ادانکرده است کسی که وضوء ندارد.
از ايوب سختيانی روايت شده است که میگويد :در اين که تارک نماز کافر است اختالفی نيست.
حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوهھای پيشينيان میگويد:

afgazad@gmail.com

www.afgazad.com

جماعتی از اصحاب از جمله عمربنخطاب ،عبدﷲ بنمسعود ،عبدﷲ بنعباس ،معاذ بنجبل ،جابربنعبدﷲ و ابودرداء-
رضیﷲ عنھم -و از غير اصحاب ،احمد بنحنبل ،اسحاق بنراھويه ،عبدﷲ بنمبارک ،نخعی ،حکم بنعتيبه ،ايوب
سختيانی ،ابوداود طيالسی ،ابوبکر بن ابیشيبه ،زھير بن حرب و ديگران -رحمھم ﷲ تعالی -گفتهاند:
ھر کس عمداً نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد ،کافر است - ) .الترغيب والترھيب ،جلد  ،١کتاب الصالة ،فصل
الترھيب) ،من ترک الصالة تع ّمداً(.
حکم امام ابنتيميه درمورد تارک نماز :
شيخ ابن تيميه )رح( می فرمايد  :نبايد بر تارک نماز سالم کرد ونبايد مھمانی او را قبول کرد ...
ھمچنين ،جايز نيست که پدر ،دختر خود را به ھمسری شخص بینماز درآورد؛ زيرا شخص بینماز در حققت مسلمان
نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و نمیتواند در نگھداری و سرپرستی او و فرزندان او امين باشد.
و نيز جايز نيست که صاحبان مؤسسهھا و کارخانهھا ،اشخاص بینماز را به حيث کارمندی مقررنمايد ،زيرا چنين
عملی به عنوان اعانه به معصيت تلقی میگردد و کسی که حقوق پروردگاری را که خالق و رازق اوست تباه گرداند،
حقوق بندگان را به مراتب بيشتر اھمال و تضييع خواھد کرد.
به اين ترتيب ،مسؤوليت جامعه در مقابل اين فريضۀ الھی که به عنوان ستون و پايۀ دين بهشمار میآيد ،واضح و روشن
خواھد شد ،نماز فريضهای است که ترک آن برای ھيچ کس جايز نيست مگر آن که به چنان مريضی سختی مبتال شود
که فاقد ھوش و اختيار گردد ،و درک فرمان الھی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر حتّی اگر
منجر به قطع اندامھای شخص گردند يا او را زمينگير يا فلج گردانند ،نماز از او ساقط نخواھد شد.
شريعت خطاب به مريض میگويد:
به ھرطوری که می توانی تطھير کن و وضوء بگير ،آن اندازه که در توان داری نماز بگزار و نماز را ھيچ گاه ترک
نکن ،با آب وضوء بگير ،اگر آب نيافتی با خاک پاک تيمم کن .ايستاده نماز را ادا کن و اگر نتوانستی بهصورت نشسته،
و اگر باز نتوانستی به پھلو يا به پشت خوابيده ،با اشارۀ سر يا ابرو ،نماز را بخوان.
ھمچنان که خداوند متعال میفرمايد » :فَاتﱠقُ ْ
وا ﱠ
ﷲَ َما ا ْستَطَ ْعتُ ْم«

سورۀ تغابن) (١۶/تآ آنجا که میتوانيد از خدا پروا

بداريد(.
جامعه در برابر انجام اين فريضه ،مسؤوليت دارد ،به خصوص حاکم مسؤولی نسبت به رعيت و زيردستان ھمچون
پدر نسبت به فرزندان کوچک يا شوھر نسبت به ھمسر ،مسؤوليت دارد.
ک بِال ﱠ
ک
ک ِر ْزقا ً نﱠحْ نُ نَرْ ُزقُ َ
صالَ ِة َواصْ طَبِرْ َعلَيھَا الَ نَسْأَلُ َ
پروردگار با عظمت ما در اين باره میفرمايدَ » :و ْأ ُمرْ أَ ْھلَ َ
َو ْال َعاقِبَةُ لِلتﱠ ْق َوى«) سورۀ طه)(.١٣٢/و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکيبا باش ،ما از تو جويای روزی
نيستيم ما به تو روزی میدھيم و فرجام نيک برای پرھيزگاری است(.
ھمچنان خداوند متعال ميفرمايد :
وا قُ ْ
» ياايھَا الﱠ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا أَنفُ َس ُک ْم َوأَ ْھلِي ُک ْم نَاراً َوقُو ُدھَا النﱠاسُ َو ْال ِح َجا َرةُ « ) سورۀ  -تحريم) (.۶ /ای کسانی که ايمان
آوردهايد ،خود واھل تان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگھاست ،حفظ کنيد(
وقتی که شوھر اھتمام و توجه خاصی به ھمسر خود دارد و دوستدار اوست ،ھمچنين پدر که نسبت به فرزندان خود
عشق میورزد و برای آنان دلسوزی میکند ،بايد ھمواره بکوشد تا آنان را از آتش دوزخ مصون نگاه دارد ،و آنان را
نسبت به اطاعت و عبادت پروردگار که مھمترين زمينۀ آن ،اقامۀ نماز است ،دستور دھد.
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