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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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 Ideologocal  مسائل ايدئولوژيک

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

  ٢٠١٦ دسمبر ٠٧

 ٣٠ -تفسير احمد
  ٣- ترجمه وتفسير سوره الماعون

  !خوانندگان محترم

َوإذا قيل   « :فرمايد  می  آنجا که ّن ، نماز نخواندن را از خصوصيات کفار دانستهأقرآن عظيم الش: اقعيت امر اينست کهو ِ َ َ
ُلھ َم ارکعوا ال يرکعونَ ُ َُ َْ َْ ْ در : (شود وقتی بدانان گفته می) چنان از باده غرور سرمست ھستند که( «) .۴٨/ مرسالتۀسور(»ُ

 .» ! برند کنند و کرنش نمی خضوع کنيد و کرنش ببريد خضوع نمی) برابر اوامر و نواھی الھی

ًيوم يکشف عن ساق ويدعون إلى ٱلسجود فال يستطيعون، خاشعة   « :کند و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف می َ َِ ِ َِ ََ َ َ َُ ُْ َ َْ ُّ َ ِ ْ َْ ٍ ُ َ ْ َ
َأبصارھم ترھقھم ذلة وقد کانوا يدعون إل ُِ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ ٌ َّ ِ ْ ُْ ُُ ْ َْ ُ َ َى ٱلسجود وھم سالمونَ ُ ِ َِ ْ ُ َ ُ رسد، و کار  روزی، ھول و ھراس به اوج خود می . (»ُّ

ّشود که سجده کنند و کرنش ببرند، اما ايشان  بدين ھنگام از کافران و مشرکان خواسته می. شود سخت دشوار می
به زير افتاده ) رمساریاز خوف و وحشت و شرمندگی و ش(اين در حالی است که چشمانشان . توانند چنين کنند نمی

بدان گاه که سالم و تندرست بودند به ) در دنيا(پيش از اين نيز . است، و خواری و پستی وجود ايشان را فرا گرفته است

  .» ). کردند ی، سجده و کرنش نمیئو ايشان با وجود توانا(شدند  سجده بردن و کرنش کردن خوانده می

ّ و تحت لوای اخوت اسالمی درخواھد آمد،  جان خويش برخوردار خواھد بودنيت واز نظر قرآن زمانی انسان از مص

 :فرمايد  مشرکان  و کافران حربی میۀخداوند دربار. که از شرک توبه کند و نمازرا برپای دارد و زکات را بپردازد

ِفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزکاة فخلوا سبيلھم إ« ِْ ُ َُ ِ َ ْ ْ ْ ُّْ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ ُ َ ََ َّ ُ ٌن هللا غفور رحيمَ ِ َّ ٌ ُ َ َ ّ َّ«.  

ديگر از (نماز خواندند و زکات دادند، ) از کفر برگشتند و به اسالم گرويدند و برای نشان دادن آن(اگر توبه کردند و «

برای (بيگمان خداوند دارای مغفرت فراوان . راه را بر آنان باز گذاريد)  شمايند و ايشان را رھا سازيد وۀزمر

  . » . است)  بندگانۀبرای ھم(و رحمت گسترده ) از گناھان،کنندگان  توبه

َ فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدين ونفصل اآليات لقوم يعلمون « :فرمايد و بعد از آن می ُ َُ ُ ُْ ٍ ْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِّ َ َ َ َِ ِّ ْ ُ َّْ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ َّ  اگر آنان  (» َ

دست از آنان (نماز را خواندند و زکات دادند )  را مراعات داشتند، و از جملهاحکام اسالم(توبه کردند و ) از کفر(

و سزاوار ھمان چيزھائی بوده که شما سزاواريد، و ھمان (در اين صورت برادران دينی شما ھستند ) بداريد، چرا که

کنيم و  معرفت بيان میما آيات خود را برای اھل دانش و ). چيزھائی که بر شما واجب است، بر آنان ھم واجب است

  .) .دھيم شرح می
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اليمين  اند، و مؤمنان اصحاب کند که کافران و ستمگران در دوزخ قرآن تصويری از سيمای آخرت را برای ما ترسيم می

  :پرسند از آنان می

ْما سلککم فی سقر ؟ قالوا لم نک من ٱلمصلين، ولم نک نطعم ٱلمس« ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ُ َ َ َُ َُ َْ ْ َْ َ َِّ َ َ َ َُ َ َ ُ َ ِکين، وکنا نخوض مع ٱلخآئضين، وکنا نکذب بيوم َ ْ ِ ُ ُِّ َ ُ َُّ ُ َّ َُ ََ َِ ِ َِ َُ َ َ
ِٱلدين داديم، با  از نمازگزاران نبوديم و بينوايان را غذا نمی: چه چيزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گويند( »ِّ

  ).شمرديم  را دروغ میءکرديم و روز جزا ی میئدرا درايان ھرزه ھرزه

ُنخستين نمود جر يم، احاديث صحيح ئّھرگاه به سنت نبوی مراجعه نما. م و کفر آنان اين بود که از نمازگزاران نبودندِ

  .کند يد میئيابيم که کافرشدن نماز نخوان را تأ نبوی را می

َّالتترک الصالة فإن« :در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  خطاب به وی فرمود  َ َ ََّ ِ ُ ْ من ْ َ
ِترک الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة هللا  َّ ِ ُِ ُ ْ ْ َ َ َ َِ َ َ َ َْ َ َ ّ ِّ ُ ًنماز را عمدا ترک مکن که ھرکس به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند (» َّ

طبرانی به سند خود در معجم أوسط اين حديث راروايت  کرده و منذری در )  .ّمتعال تعھدی در قبال او نخواھد داشت

  .قابل قبول است: فته استمتابعات گ

ھرکس بر نماز محافظت کند «:  نماز فرمودۀاز عبدهللا بن عمر روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روزی دربار

 و ھر کس بر آن محافظت ننمايد ھيچ نور و برھان و  نماز برای او نور و برھان و نجات در روز قيامت خواھد شد

احمد بن حنبل اين حديث را » .خلف خواھد بود بنّ  فرعون و ھامان و ابی روز قيامت ھمراهنجاتی برای او نيست و در 

  .باشند ّرجال آن موثق می: روايت کرده و ھيثمی گفته است

  

  : در مورد تارک نماز) رح(ّحکم ابن قيم 

   سبب سرگرمی به  بهھرکس«: فرمايد  دمشق در مورد تارک نماز می ھجری در) ۶٩١(شيخ ابن قيم دمشقی از مواليد 

ی نماز را ئ مال و دارا  سبب سرگرمی به  و ھرکس به سياست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور خواھد شد

 و   پست و مقام او را از نماز باز دارد، با ھامان محشور خواھد شد  و ھرکس که ترک کند، با قارون محشور خواھد شد

ّارت نماز را ترک کند با ابی تج  سبب سرگرمی به ھرکس به    » .خلف محشور خواھد شد بن ُ

 عذاب آنان در دوزخ بسيار  نمايند، با اين کافران ستمگر محشور شوند، در حالی که  بر نماز محافظت می وقتی کسانی که

 باشند،  اوند نبرده خد  درگاه طور کامل نماز را ترک کنند، و يک عمر رکوع يا سجودی به  به شديد است، پاداش کسانی که

   است؟ چگونه

ُمن ترک صالة العصر حبط عمله«: فرمايد و پيامبرصلی هللا عليه وسلم می ُ َ ََ َ ِ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ  روايت  ی از بريدهئاحمد و بخاری و نسا( « ْ

  ».گردد َھرکس نماز عصر را ترک کند باعث از ميان رفتن و حبط اعمال او می «.اند کرده

 نمازھا را ترک کند مجازات او ۀ ھم گردد، کسی که اعث از ميان رفتن و حبط اعمال میوقتی که ترک يک نماز ب

   است؟ چگونه

حال کسان . ايستند ايستند با تنبلی و کسالت می  وقتی آنان برای نماز می کند که قرآن منافقان را برای ما چنين معرفی می

   خواھد بود؟ ونهايستند، چگ  نماز می  با تنبلی به  با نشاط و نه  نه که

ً نماز را عمدا ترک کند و يا خارج از دين قلمداد کردن چنين کسی   تکفير کسی که  راجع به ھمچنان ھيچ يک از صحابه

  . است مخالفت ننموده

  : است  او گفته نمايد که  سند صحيح روايت می به) رض(شقيق  بن ترمذی از عبدهللا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  عبارت راوی بيانگر اين است . دانستند  جز نماز کفر نمی ترک ھيچ عملی را بهياران رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم  

طور    يکی از اصحاب به نظر را به   ھمين خاطر اين نقطه   اتفاق نظر داشتند، به لهأھمگی در اين مس) رض (  صحابه که

  . است ّمشخص و معين نسبت نداده

  : را بشرح بيان داشته است ءام ، تابعين و فقھاھمچنين، علمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کر

  . ھر کس نماز نخواند کافر است:فرموده است) رض(حضرت علی 

  .ھرکس نماز را ترک کند کافر است :عباس روايت  فرموده اند که ابن 

  .دين است  ھرکس نماز را ترک کند بی  است که مسعود روايت شده ھمچنان  از ابن

باتمام صراحت حکم نموده است که ھر کس ) رض(جابر بن عبد هللا :درمورد تارک نماز) رض(حکم جابر بن عبد هللا 

  .نماز نخواند کافر است

 . وضوء ندارد  است کسی که که نماز نخواند ايمان ندارد، و نيز نماز را ادانکرده کسی: فرمايد ابودرداء می

 . تارک نماز کافر است اختالفی نيست که در اين: گويد  می  است که از ايوب سختيانی روايت شده

خطاب،   عمربن جماعتی از اصحاب از جمله: گويد ھای پيشينيان می حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوه

 و از غير اصحاب، احمد)  عنھم هللا رضی(  و ابودرداء عبدهللا جبل، جابربن عباس، معاذ بن  بن مسعود، عبدهللا  بن عبدهللا

د طيالسی، ابوبکر بن و، ايوب سختيانی، ابوداو عتيبه مبارک، نخعی، حکم بن  بن ، عبدهللا راھويه حنبل، اسحاق بن بن

ًھر کس عمدا نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد، : اند گفته)  تعالی رحمھم هللا(، زھير بن حرب و ديگران شيبه ابی

ًمن ترک الصالة تعمدا(تاب الصالة، فصل الترھيب، ، ک١الترغيب والترھيب، جلد . (کافر است ّ.(  

  

  : درمورد تارک نماز تيميه حکم امام ابن

 ... نبايد بر تارک نماز سالم کرد ونبايد مھمانی او را قبول کرد :  فرمايد  می) رح(شيخ ابن تيميه 

قت مسلمان ينماز در حق  شخص بینماز درآورد؛ زيرا  ھمسری شخص بی  پدر، دختر خود را به ھمچنين، جايز نيست که

  .نگھداری و سرپرستی او و فرزندان او امين باشددر تواند  نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و نمی

چنين عملی ا  کارمند مقررنمايد، زير حيث ه نماز را ب ھا وفابريکه ھا ، اشخاص بی  صاحبان مؤسسه و نيز جايز نيست که

 گرداند، حقوق   خالق و رازق اوست تباه  حقوق پروردگاری را که  و کسی که گردد  معصيت تلقی می  به انه عنوان اع به

  . مراتب بيشتر اھمال و تضييع خواھد کرد بندگان را به

شن آيد، واضح و رو شمار می  دين بهۀ عنوان ستون و پاي  به  الھی کهۀ در مقابل اين فريض با اين ترتيب، مسؤوليت جامعه

 چنان مريضی سختی مبتال شود   به که  ترک آن برای ھيچ کس جايز نيست مگر آن ای است که خواھد شد، نماز فريضه

ّ فاقد ھوش و اختيار گردد، و درک فرمان الھی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر حتی اگر  که

  .يا فلج گردانند، نماز از او ساقط نخواھد شدگير   قطع اندامھای شخص گردند يا او را زمين منجر به

  :گويد  مريض می شريعت خطاب به

 ترک  گاه  در توان داری نماز بگزار و نماز را ھيچ  که توانی  تطھير کن و وضوء بگير، آن اندازه که می به ھرطوری

   صورت نشسته کن و اگر نتوانستی به نماز را ادا  ايستاده. نکن، با آب وضوء بگير، اگر آب نيافتی با خاک پاک تيمم کن

 . سر يا ابرو، نماز را بخوانۀ، با اشار  پشت خوابيده  پھلو يا به و اگر باز نتوانستی به

ْفاتقوا هللا ما استطعتم « :فرمايد  خداوند متعال می که ھمچنان ُ ْ َْ ََّ َ َ َّ ْ ُ توانيد از خدا پروا   می  آنجا کهات) (١۶/ سوره تغابن »  َ

   ).بداريد
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 رعيت و زيردستان ھمچون   حاکم مسؤولی نسبت به خصوص ه ، مسؤوليت دارد، ب  در برابر انجام اين فريضه جامعه

  . ھمسر، مسؤوليت دارد  فرزندان کوچک يا شوھر نسبت به پدر نسبت به

َوأمر أھلک بالصالة واصطبر عل«:فرمايد  می پروردگار با عظمت ما در اين باره ََ ْ ْ ِْ َِ َ َِ َ َّْ َ َ ُ َيھا ال نسألک رزقا نحن نرزقک ْ َ َُ ُ ْ ْ َْ َُ َّ ً ْ ِ ُ َ َ

َوالعاقبة للتقوى َْ َّ ِ ُِ َ َ و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکيبا باش، ما از تو جويای روزی  )(.١٣٢/ طهۀسور( »ْ

  ).دھيم و فرجام نيک برای پرھيزگاری است نيستيم ما به تو روزی می

َياايھا الذين آمنوا قوا أنفسکم وأھليکم نارا وقودھ« :   د فرماي ھمچنان خداوند متعال می َُ ُ ُ َُ ًَ َ ْ ُْ ُِ ِْ َ ََ َْ ْ ُ َ ُا الناس والحجارة   َّ َ َ ِ ْ َ ُ  -  ۀسور(» َّ

  )    را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگھاست حفظ کنيد ايد، خود واھل تان ای کسانی که ايمان آورده) (.۶/ تحريم

 فرزندان خود   نسبت به  ھمسر خود دارد و دوستدار اوست، ھمچنين پدر که خاصی به   شوھر اھتمام و توجه وقتی که

 دارد، و آنان را   بکوشد تا آنان را از آتش دوزخ مصون نگاه کند، بايد ھمواره ورزد و برای آنان دلسوزی می عشق می

  .ر دھد نماز است، دستوۀ آن اقامۀ مھمترين زمين  اطاعت و عبادت پروردگار که نسبت به

  

  :حکم شيخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز

خير أ يکی از نمازھايش را به تًی تارک نماز را کافر می داند و حتی ايشان کسی را که عمدائشيخ ابن باز  طی فتوا

  ) .۶/۴٠،۵٠(»  فتاوی اللجنة «به : برای معلومات مزيد مراجعه  شود .( ندازد نيز کافر می داندبي

 و بدون وجود عذر شرعی نمازی را فوت مکه کسی مدا که چنان ی ھستندأبرخی ديگر از اھل علم بر اين رکه   چنان

که  و گذشت وقت نماز يعنی اين که وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدی برسد، پس او کافر شده است گونه ایه نمايد ب

 حکم به دليل وجود احتمال جھت جمع کردن نماز و اين.( ندازد وقت غروب، و نماز مغرب را تا بينماز ظھر را تا

. محمد بن نصر المروزی و عبدهللا ابن مبارک رحمھما هللا ھستند: ی ھستندأو از جمله علمای سلف که بر اين ر) است

که روزی نماز   فقط نماز جمعه می خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اينًلذا بر اساس اين قول کسی که مثال

  .کافر است) حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد(اند ی خواند و روزی ديگر نماز نمی خوم

  

  :حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين  درموردتارک نماز

تارک نماز دائمی را کافر می :  نموديم در جای ديگری ئيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوریأشيخ عثيمين با ت

ی أی فوق است، بر اساس اين رأکسی ھميشه و دائم تارک نماز باشد کافر است و اين خالف رداند، بدين معنی که اگر 

  . طور مطلق تارک نماز باشده کسی کافر است که ب

 هللا نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی نمازی را می خواند و نمازی را ةی شيخ االسالم ابن تيميه رحمأو اين ر

 کافر شده ًطور کلی نماز را ترک خواھد کرد، او باطناه قلب خود چنين نيت داشته باشد که بکه در  ترک می کند، چنان

« ، و) ٧/۶١۵(، ) ٢٢/۴٩(مجموع الفتاوى  .(د و بين او بين هللا تعالی استاست يعنی کفری که هللا تعالی بدان خبر دار

  ). ٢/٩۴(» شرح العمدة

  اين امر ظاھر می شود اينست کهۀآنچه که از ادل«  :که می گويند نی ھستند چناأو شيخ ابن عثيمين نيز بر ھمين ر

که او نماز را دائمی ترک کند، بدين معنی که او نفس خود را بر ترک نماز قرار دھد، و  تارک نماز کافر نيست مگر اين

ولی . فر استاو نماز ظھر نمی خواند و نيز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمی خواند، در اين وضعيت شخص کا

اگر او در شبانه روز يکی يا دو فرض نماز را بخواند کافر نمی شود، زيرا نسبت به او گمان نمی رود که قصد ترک 

» بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة  « :که پيامبر صلی اله عليه وسلم می فرمايند نماز را داشته باشد در حالی
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يعنی نفرمودند ترک ھر نمازی )   ترك صالة( و ايشان نفرمودند. رک نماز استمابين شخص مسلمان و شرک و کفر، ت

  ) ).٢/٢۶(»  الشرح الممتع«   انتھى من  ).(نکره است» صالة «.( باعث کفر است

طور شفاھی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در ھفته فقط نماز جمعه می خواند می پرسند و ه البته ب 

عنوان واجب ه ب می دھند که؛ ظاھر اين اشخاص کافر می شود زيرا او از سی و پنج نماز که در ھفته بايشان جوا

 و به کسی که فقط يک نماز در  وجود دارد، فقط يک نماز خوانده و اين در برابر نمازھای يک ھفته قليل و اندک است

   .تطول ھفته می خواند نمازخوان گفته نمی شود بلکه او تارک نماز اس

  

  :حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز

که منکر وجوب نماز باشد کافر می  يد نظريات ساير علماء  تارک نماز را در صورتیأئشيخ ناصرالدين  االلبانی با ت

 که شخصی منکر وجوب آنھا باشد کافر می شود و ی ھستند که در تمامی عبادات واجب مادامیأداند و ايشان بر اين ر

فرقی نمی کند که آن عبادت واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا عبادت واجب ديگری، و ايشان کسی که از روی 

و ايشان می گويند به کسی که تارک نماز است  سستی تارک نماز است ولی به گناه خود اقرار دارد را تکفير نمی کنند

يم زيرا او ئت پس او را نمی توانيم تکفير نما گفت آری واجب اسآيا از نظر تو نماز واجب است يا خير؟ اگر: يمئمی گو

به نماز اعتقاد و ايمان دارد ھر چند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختی کرده است ولی او کسی 

  .است که شھادتين را برزبان جاری ساخته و به شرائع اسالم ايمان دارد

  . کفری  گفته و او کافر استۀ او کلمً نمی دانم قطعاولی اگر گفت که نماز را  واجب

  

   : کلی در مورد تارک نمازۀنتيج 

برخی از علماء  حتی ترک يک نماز را از روی عمد باعث کفر تارک می دانند و برخی ديگر از علماء  کسی را که 

 از علماء  کسی را که منکر وجوب ًمطلقا نماز نمی خواند و تارک نماز دايمی است را کافر می دانند ولی برخی ديگر

به ثواب نزديکتر ) ابن عثيمين( ی دوم رأنظر می رسد ه که تارک نماز باشد و البته ب نماز باشد را کافر دانسته ولو اين

  . باشد

ّکه  منکر وجوب نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک نداند، در اين صورت با ترک نماز يا کافر مرتد  اما از شخاصی

 ظاھر احاديث و ظاھر فتوای اصحاب و ديگران بيانگر آن است، يا فاسق و دور از خدا محسوب   که ت ھمانگونهاس

  .گردد می

رود و   بيم کفر از او می  ھر لحظه ای که  گونه  حساب آوردن اوست به نماز فاسق به  شخص بیۀّباالترين حد تخفيف دربار

   منجر به  گناھان صغيره که شوند، ھمچنان  بعضی از گناھان ديگر می ر به بعضی از گناھان منج که شکی نيست در اين

  .گردند  کفر می ، و کبائر منجر به گناھان کبيره

 تصحيح دين   کند و به  پروردگار توبه  نمايد و در پيشگاه  درون خود مراجعه  به بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که

ّنماز مصر بر ترک   با اشخاص بی  بر دينداران واجب است که ھمانطور که. تصميم بگيرد نماز ۀخود بپردازد و بر اقام

  . و ترک معاشرت متداول نمايند  معروف و نھی از منکر، قطع رابطه نماز، پس از نصيحت و امــر به

  

  :يادداشت ضروری
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با حکمت حکم پرودگار وسنت  و ايندولين امر واجب است که  شخص  بی نماز را وادار به توبه نمؤبه ھـر حال بر مس

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفوايد  نماز را برايش توضيح  وتشريح  نمايد ، اگر شخص متذکره  توبه کرد کاری به 

را  کيد بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمه اسالمی آنأولی اگر با  آنھم لجاجت وبر انکار  نماز ت. او نداشته باشند 

  .رسانندبقتل  ب

  رحمی قايم گردد ويا آن  ھم  قطع گردد ، علماء  میۀشخاصيکه   تارک نماز ھستند، روابط صلاکه  با  در مورد اين

 حسنه، ۀ رحمی قطع گردد ، بايد با روابط با ايشان ادامه داد وبا استفاده از موعظۀمايند  که با ايشان  نبايد روابط صلفر

  . نمودايشان  را به ادای  نماز دعوت 

حکم شرعی است که بايد به ھمچو اشخاص دعوت ونصحيت  صورت گيرد وايشان از عقوبتھای اخروی ترسانيده شوند 

  .، شايد که توبه کنند ودوباره  به راه مستقيم  ھديت گردند

   . صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

 

  :فھرست

 معلومات مؤجز  

  اسباب نزول  

   مؤجز  ۀترجم

     تفسيرۀخالص

  ٔی  کلی سوره ماعون امحتو

  تفسير مؤجز

   حکم تارک نمازدراسالم

  حكم تارک نمازنزد امامان اھل سنت و جماعت

  حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز

  حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز

   در مورد تارک نماز  حکم امام ابوحنيفه

  حکم امام احمد در مورد تارک نماز  

  حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز  

  حکم شيخ حبيب بن عبد هللا در مورد تارک نماز 

  در مورد تارک نماز) رح(ّحکم ابن قيم 

  فرموده است  ) رض(حضرت علی 

  فرمايد   ابودرداء می

   درمورد تارک نماز  تيميه حکم امام ابن

   هللا درموردتارک نمازۀحکم شيخ ابن باز رحم

   بن صالح العثيمين  درموردتارک نمازحکم شيخ محمد

  حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز

    کلی در مورد تارک نمازۀنتيج
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  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته-ر انوار القرآن سي تف-

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  انیھب اصفاز راغ  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤ تفسير معارف القران  م-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-


