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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«   الحاج داکتر امين الدين :تتبع ونگارش

  ٢٠١٦ دسمبر ٠٤

 ٣٠ -تفسير احمد
  ٢- ترجمه وتفسير سوره الماعون

 :سالما در حکم تارک نماز

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

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

 چنين است عقيده ًابلی واقع)  و دچار آتش دوزخ کرد روز سياه کشانده اين يعنی تارک الصالة بودنمان ما را به(و 

  .ن به کلی آنان را مستحق عذاب دوزخ ساختآنداشتن 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 

  .ابانی در دوزخ می باشدتھديد می کند و غی بي »غی« عذاب

بعد از آن (  »فسوف يلقون غيا  فخلف من بعدھم خلف اضاعوا الصالة و اتبعوا الشھوات « :  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  ار آمدند که نماز را ضايع کردند و آنمردمی ناخلف روی ک

  ).۵٩ت مريم آيۀسور)(به قعرغی انداخته خواھند شد

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

فويل للمصاين الذين ھم « : ی ندارند قرآن در مورد اين افراد می فـرمايدئخير افتد يا وقت آن بگذرد پرواأنمازشان به ت

ی ئخير 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 

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

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

  ).گذرد

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

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

  .است و به کفر رسيده است
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کانت  له نورا و برھانا  من حافظ علی الصلوت «  :هللا عليه وسلم  فرمودندصلی  هللا در حديث مسند آمده است که رسول

کسی  ( »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 

د در روز قيامت و با جماعت بخوان آورد یجاه که بر انجام نماز فرض مواظبت نمايد و ارکان و شروط آن را درست ب

 و  ی او از عذاب الھی خواھد بودئ نجات و رھاۀی او خواھد بود و دليل و برھان ايمان داری و وسيلئنماز نور و روشنا

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

  ). ھامان و ابی بن خلف خواھد بود،فرعون ،ھمراھان قارون نجاتی از ۀوسيل

 کتب  اسمه علی باب النار ممن  من ترک الصالة متعمدا« : هللا صلی هللا عليه وسلم  روايت می کند ابونعيم از رسول

ی که نماز فرض را کس(  »هللا تعالی حتی يرجع  توبة  يدخلھا و من ترک صالة متعمدا احبط هللا عمله و برئت منه ذمه

 داخل شوندگان به دوزخ است و کسی که يک ۀمی نويسد و از جمل عمد ترک نمايد خدای متعال نام او را بر در دوزخه ب

 حفظ و مراقبت خدا ۀ خدا يعنی در سايۀعمد ترک کرد خدای متعال اعمال او را نابود می کند و از ذمه نماز فرض را ب

  ).دد و بر انجام نمازھای فرض مواظبت و مداومت داشته باشدر سوی خدا باز گقرار ندارد مگر توبه کند و به

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

اينان : ی ھستند ؟ جبرئيل گفتساناينان چه ک: صلی هللا عليه وسلم  از جبرئيل پرسيد  هللا رسول. حال اول بر می گشتند

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

که واجب بودن نمازھای پنجگانه را انکار نمايد کافر و مرتد  شخصی:  حکم اسالمی واجماع علماء  بر اين است ًاءبن

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

  

  :حكم تارک نماز نزد امامان اھل سنت و جماعت

  مسلمان ودر نھايت امر از ھر انسان است که در زندگی  يک شخصۀ علمای اسالم بدين عقيده اند که اولين وظيفۀھم

مل ذاتی و  عنوان کوتاھی در ع بند عبادت  و پرستش پروردگار با عظمت خويش باشد و ترک  عبادت  بهيخويش 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، وطوریانماز يکی از عباد

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

ِجل و بين الکفر ترک الصالةَّالر َّ ُ ُْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ  ) .اند حنبل اين حديث را روايت کرده  و احمدبن ماجه مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن(» ِ

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

ْالعھد الذی بيننا و بينھم الصالة فمن ترکھا فقد« : وھمچنان حديثی  َْ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ ُ ََّ ْ ُ ْ ْ َْ َّ ُ َ کفر ْ َ احمد و صاحبان سنن اين حديث راروايت ( » َ

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

، آيا صورت قصدی صورت گيرد وياغير قصدیه ولی در مورد مفھوم وتعريف وتفصيل  اين موضوع که ترک نماز ب

ی  است که در بين علماء  دارایکه شخص  تارک نماز از فرضيت آن ھم منکر است  موضوع که در جنب اين اين

  .اختالف است 

َبين الرجل و «شود و احاديث   گويند  تا زمانی که شخص  وجوب  نماز را  انکار نکند کافر نمی عده ای از علماء  می ِ ُ َّ َ ْ َ
ِبين الکفر ترک الصالة َّ ُ ْ َْ ِ ْ ُ ْ َ   .کنند    به کفر اصغر تأويل  وتعبير میرا»  َ

گويند، ترک عمدی نماز موجب  علماء صادر گرديده است  ، میاز  ديگری طبق صحيح ترين فتوا، که توسط برخولی 

  .شود ھر چند که وجوب آن را ھم انکار نکند می) اکبر(کفر 
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دو دسته تقسيم ه تفاده نموده وتارکين نماز را بولی ھستند علماء  اسالم که در اصدار حکم  تارکين نماز از احتياط  اس

  .نموده انـد

  

  : اولۀ دسـتـــ

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

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

  .قتل ھم نمی رسده نداند حكم به كفر كرده نمى شود و ب

  

  :حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز

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

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

  . شود کشته

آنچه که برای من ثابت شده است اين « :يفرمايد م) ١١/۵۴( شيخ عثيمن طی  فتوای خويش در مجموع فتوای ورسائل

ًطور مطلق تارک نماز باشد، به اين معنی که اصال نماز نخواند و ه شود که ب است که شخص بی نماز زمانی کافـر می

ولی اگر گاھی اوقات  نماز بخواند و گاھی اوقات نخواند، از نظر من نمی  .عنوان شخص نمازگزار شناخته نشوده ب

َتوان فتوای کفرش را صادر کنيم، چون پيامبر صلى هللا عليهِ  وسلم فرموده است َّ َّ ََّ ََ ِ َِ َبين«  :َ ِ الرجل و بين الشرک والکفر َ ُ ِ ّ َ َ َ َ ُ َّ

َترک الصالة  ُ پس شخصی که گاھی اوقات، نماز می خواند نمی ) فاصله بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است.   (»َ

  ». طور کلی تارک نماز استه توان گفت که وی ب

  

  :حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز

العھد الذی «: ه اين حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنين مستند می سازد شيخ عثيمن استدال ل حکم فتوای خويش را ب

َبيننا و بينھم الصالة فمن ترکھا فقد کفر  َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ َّ ُ نماز است، پس ھر کسی که آن را  (کفار و مشرکين) وجه تمايز ما و آنان ( .»َ

  ).گردد ترک کند کافر می

شود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نه گفته  يد ، مالحظه میآعمل ه ظ حديث دقت باگر در الفا: فرمايد  شيخ عثيمن می

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

َترک الصالة« : بلکه فرمود  ُ ين بر می آيد که شخص از ظاھر اين احاديث چن » .يعنی ترک دادن نماز به طورمطلق «َ

  :ور شديمآ ياد ًکه قبال ليکن طوری .شود مگر آن که به کلی تارک آن بشود با ترک يکی دو نماز کافر نمی

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

   .است و در واقع بر وجود خود جنايت نموده

ولی به علت ترک بعضی از نمازھا عاصی و نافرمان  .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

ی که عبدهللا بن ئيد می کنند، تا جائ سنت و اقوال صحابه ھمين مطلب را تأکما اين که نصوص قرآن، انگاری ترک کند،
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شقيق رضی هللا عنه اجماع صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راھويه اجماع امت را 

  )١١/۵۴()  مجموع فتوای ورسائل شيخ عثيمن (.در اين مورد حکايت کرده است

  

  :دومۀ دسـتـ

 گردد که نه تنھا نماز نمی خواننند بلکه بر  فرضيت نماز نيز   بی نمازان میدوم شامل حال آنعــدۀ ازافرادۀ  ــدست

شکار آ وتمسخر  ءحتی بر واجب بودن نماز  در بين مردم استھزا. نخواندان نماز را ضرور نمى دانند اعتراف  ندارند و

  .کنند می

  

  :دومۀ احکام صادره در مورد طايفـ

کنند ، بلکه بر مقام  و  در مورد منکرين  نماز  يعنى كسانى كه از فرضيت نماز   نه تنھا  انکار می: گويند  ماء  میعل

 ًاءرسانند  بن دھند ، اين عده افراد به دين ضرر می باد تمسخر قرار میه  بار رسانند وآن منزلت  نماز ضرر ی می

را خوار وسبک بشمارد، وبدين وسيله امر  که آن  ماز ويا کسانیحکم  امامان چھارگانه درمور د منکرين وجوب ن

 خردلی ايمان وجود نداشته ۀ دانۀ انداز ّ و در قلب او حتی به  پيامبر صلی هللا عليه وسلم را تکذيب نمايند پروردگار را و

َ وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوھا  «:نمايند  توصيف می  خداوند متعال آنان را اينگونه باشد ،پس او  مانند کافرانی است که َُ َ ََّ ِ َ َّ َ ُ َِ ِْ َ
َھزوا ولعبا ذلک بأنھم قوم ال يعقلون ُ ِ ٌ ِ ِْ َّ ْ َ ْ ُ َّ َ ِ َ ً ًَ َُ به نماز ) يد و مردمان رائگو میآذان (که   آنان ھنگامی ) (۵٨/ مائدهۀسور(» ُ

اين  )کنند خندند و تمسخرش می میو بدان (دھند  اش قرار می گيرند و بازيچه خوانيد، نماز را به باد استھزاء می می

شناسند و ھدف و  و ضاللت را از ھدايت باز نمی(شعوری ھستند  ِکارشان بدان خاطر است که ايشان کسان نفھم و بی

  ). کنند حکمت نماز را درک نمی

دانند، و  ارتجاع میماندگی و   نماز و عبادت را از مظاھر عقب شويم که  می  کسانی آگاه بدين ترتيب، از منزلت و جايگاه 

  .کنند  می برپادارندگان نماز را مسخره

  

  : در مورد تارک نماز )رح(حکم امام ابوحنيفه 

اگر شخص  از جھت تنبلى و سستى نماز را : فرمايند  پيروان امام صاحب ابو حنيفه در مورد اشخاص تارک نماز می

 او را تأديب و تعزير کرد و بايد او  ، و واجب است کهشود ترك مى كنند فاسق بوده چنين کسی، با ترک نماز فاسق می

 ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند، و حکم تارک   به که ّ حدی زد، تا خون از اندام او جاری گردد و تا ھنگامی را به

  . ھمين منوال است  نيز به روزه

  

  :می افـزيند) رح(پيروان امام ابو حنيفه 

قتل ھم ه را ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و ب نى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آنولی  اگر شخص  تا زما

  .نمی رسد

  

  :حکم امام احمد در مورد تارک نماز
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» مارق«شخص نماز نخوان کافر است، و خارج از دين و : گويد ، در مشھورترين روايات خود، می)رح(امام احمد 

 اسالم   و با ادای نماز وی را به  نمايد  توبه  از او بخواھند که و واجب است که. قتل نداردگردد، و مجازاتی جز  تلقی می

  .برگردانند، اگر پذيرفت، او را رھا کنند و اگر نپذيرفت گردن او را بزنند

  

  :حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز

  : نويسد که المواثيق المحمديه می جيد جھان اسالم در کتاب خود العھود تادان اسۀامام شعرانی از جمل

 ما مسلمانان تعھد عام گرفته اند که ھرکسی که تارک الصالة است از ھرطبقه ۀصلی هللا عليه وسلم  از ھم هللا رسول

کيد أيم که فضيلت نمازھای فرض چه می باشد و اين مطلب را با تئباشد عالم عامی و يا مقلد باشد بايد برای او بيان نما

يم که گناه تارک الصالة تا چه اندازه مذموم است و ئاو ياد آوری کنيم و به ھمه نزديکان و آشنايان خود بگوکامل به 

  .مرتکب چه گناھی می شود و با اينکار دين خود را به باد می دھد

  

  :حکم شيخ حبيب بن عبد هللا در مورد تارک نماز

ھمانگونه که محافظت و مداومت نماز بر خودت :ده استبن علوی الحداد در نصايح خود آور هللاشيخ حبيب بن عبد

ه واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است ھمانگونه بر تو واجب است که بر اھل و اوالدت در خصوص ب

 نماز واداری و ھيچ ۀی و ھمانطور ھر کس که زير دست توست بايد او را به اقامئ آوردن نماز سختگيری نمایجا

نکردن از او نپذيری و ھرکدام از آنان که سخنت را نشنيدند بر تو واجب است که بر آنان خشم بگيری و عذری در نماز 

 کسانی خواھی بود که به نماز و حقوق ۀاگر اينکار را نکردی خودت ھم از جمل. ی و عقوبت دھی ئآنان را تھديد نما

 و تھديد نمودی و بر آنان خشم گرفتی سودی نداد اگر آنان را عقوبت دادی.ی می کند ئخداوندی و دين خدا بی اعتنا

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 

 که آنان دشمنان خدا و رسول آنان جايز است دشمنی با آنان بريدن از آنان و دوری گرفتن از آنان واجب است برای اين

ال تجد قوما با و اليوم االخر و يوآدون من حاد هللا و رسوله و کانوا ءابائھم او « :  ھستند و چنانچه خدای متعال فرموده

  »ابناء ھم او اخوانھم او عشيرتھم اولئک کتب فی قلوبھم االيمان و ايدھم بروح منه 

شند ولی کسانی را به دوستی بگيرند که به خدا و مردمانی را نخواھی يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته با(

منان را ؤچرا که م.  ايشان باشندۀپيغمبرش دشمنی ورزيده باشند ھرچند که آنان پدران يا پسران يا برادران و يا قوم وقبيل

 تمجادله آي ۀسور.(داده است و تقويتشان کرده است خدا بر دلھايشان رقم ايمان زده است و با نفخه ربانی خود ياريشان 

٢٢.(  
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