سوره الماعون

1

سوره الماعون
سوره الماعون

اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  7آيه است
بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠرِحيم
لدﻳ ِن ﴿ ﴾١ﻓَ َذلِ َ ﱠ ِ
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ِ
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أ ََرأَﻳْ َ
ُ ُ
ﮏ الذی ﻳَ ُدعﱡ الْيَﺘ َ
ﲔ ﴿ ﴾٣ﻓَـﻮﻳﻞ لِﻠْﻤ ِ
ﱠِ
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ﻳن ُه ْم
صﻼ ِِ ْم َس ُ
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ﺎﻋﻮ َن ﴿﴾٧
ﻳُـ َراءُو َن ﴿َ ﴾٦وﳝَْﻨَـﻌُﻮ َن ال َْﻤ ُ

معلومات مؤجز:

سورهٔ » الماعون « مکی و دارای ) (1رکوع  (7) ،هفت آيت (25) ،بيست وپنج کلمه،
) ( 115يکصدو پانزده حرف ،و ) ( 65پنجاوه وشش نقطه است.
نام اين سوره » الماعون « از آيهٔ آخری اين سوره گرفته شده است .طوريکه در فوق
گفتيم سور ٔه » الماعون « مکی بوده ،ولی هستند برخی از مفسرين که اين سوره را از
جمله سور های مدنی می داند.
مفسر تفسير » جلوه های از اسرار قرآن« در مورد مدنی بودن سوره »الماعون « چنين
استدﻻل می نمايد  :دو دليل در باره مدنی بودن اين سوره را ميتوان عمده ساخت:
اول :بحث از نمازگذاران ريا کار در مکه مورد نداشته  ،نمازگذاران رياکار در مکه نه
بلکه در مدينه تبارز کردن ،شرايط مکه چنان نبود که عناصر منافق ،دو رو وريا کار به
صفوف نهضت بپيوندند ،اين عناصر در مدينه وبا مشاهده قدرت وسلطه مسلمانان و بر
ای کسب امتيازات به صف پيوستند  ،به نماز باور نداشتند ،نماز شان برای خدا نبود ،برای
خود نمايی ونفوذ در صف مسجد می آمدند ونماز می خواندند ،در مکه شرايط چنان بود
که نماز با جماعت  ،علنی ودر محضر مشرکان دشوار ومصروف دعوت مشرگان به
جنگ بود  ،چنين کاری از عناصر ريکار ومنافق ساخته نبود .
دوم :بحث در باره روابط اجتماعی وامور مربوط به آن از موضوعات بحث سوره های
مدنی است  ،نه سوره های مکی  ،در اين سوره به امتناع نماز گذاران رياکار از دادن
ماعون  ،آنچه عادتآ» مردم يک محله به همديگر کمک می کنند « اشاره شده است  ،بحث
در مورد چنين مسائلی با فضای مکه وسور های مربوط به اين مرحله سازگار نيست.
شهيد سيد قطب در تفسير خويش در مورد مکی و مدنی بودن اين سوره می نويسد:
برخی از مفسرين اين سوره را مکی وبرخی ديگر مفسرين اين سوره را مدنی می
شمارند  .ولی در عين زمان تعداد از مفسرين بدين عقيده اند که :اولين سه آيه اين سوره
مکی ومتباقی آيات اين سوره مدنی می باشد .
سيد قطب می فرمايد:
نظريّۀ دوم ارجح است .با اين وجود اين سوره به طور
کلّی دارای وحدت متّفﻖ و مرتبطی است .دارای رويکرد يگانهای در بيان يک
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حقيقت
کلی از حقاﺋﻖ اين عقيده است ،رويکرد يگانهای که ما را بر آن میدارد اين
سوره را به طور کلّی مدنی بدانيم .زيرا موضوعی
که اين سوره بدان میپردازد از جملۀ موضوعات مدنی قرآن است.
موضوع مورد نظر راجع به نفاق و ريا است .نفاق و ريا نيز در مکه
ميان گروه مسلمانان موجود و مشهور نبوده است.
ا ّما پذيرش روايتهاﺋی
که گويای مکی و مدنی اين سوره است هيچ مانعی ندارد .زيرا احتمال دارد ﭼ
هار
آيۀ آخر اين سوره در مدينه نازل شده باشد و به سه آيۀ نخستين اين سوره م
لحﻖ گرديده باشد به مناسبت مشابهت و پيوندی که موجود در موضوع است .
امابه قول جمهور ،اين سوره مﻛی است اما به قول ابنعباس و قتاده اين سوره را مدنی
می شمارد .
»هبه ﷲ« مفسر نابينا در بيان سبب نزول آن گفته است :نصف اين سوره در مﻛه درباره
عاصیبنواﺋل و نصف آن در مدينه در باره عبدﷲ بنابی منافﻖ نازل شده است.

اسباب نزول:

در بيان سبب نزول سوره ماعون مفسرين اقوالی مختلفی اراﺋه داشته اند :
ابنعباس رضیﷲ عنهما میگويد» :اين آيه درباه عاصیبنواﺋل سهمی نازل گرديد«.
اما سدی میگويد» :اين آيه درباره وليدبنمﻐيره نازل شد« .به قولی :اين آيه درباره
ابوجهل نازل شد ﻛه وصی يتيمی بود پس آن يتيم با تنی برهنه نزدش آمد و از وی مال
خود را طلب ﻛرد اما او يتيم را از خود راند.
ابنجريح میگويد» :اين آيه درباره ابوسفيان نازل گرديد ﻛه در هر هفته شتری میﻛشت
در اين حال يتيمی از وی ﭼيزی خواست اما او آن يتيم را با ﭼوب دست خود راند«.

ترجم ٔه مؤجـز:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان
ِين «) ) (1آيا ديدی کسیرا که تکذيب کند دين را (
»أ َ َرأَيتَ الﱠذِی ي َكذّ ُ
ِب ِبال ّد ِ
ع ا ْلي ِتي َم «) ) (2پس او همان است که می راند يتم را (
» فَ َذ ِل َك الﱠذِی ي ُد ﱡ
ين «)) (3ونمی انگيزد کسی را بردادن طعامی مسکين
ض َ
» َو َﻻ ي ُح ﱡ
علَى َط َع ِام ا ْل ِم ْ
س ِك ِ
را(
ص ِلّ َ
ين « ) )(4پس وای بر اين نماز گزاران (
»فَ َوي ٌل ِلّ ْل ُم َ
سا ُه َ
»الﱠذ َ
ون « )) (5آنانيکه غافل اد از نماز شان (
ِين هُ ْم عَن َ
ص َﻼ ِت ِه ْم َ
يراؤ َ
»الﱠذ َ
ُون « ) ) (6همان ها که خود نماﺋی کنند (
ِين هُ ْم َ
ون ا ْل َماع َ
يمنَعُ َ
ُون « ) ) (7واشيای عاريت دادنی را باز دارند (
» َو ْ
3

سوره الماعون
در اين سوره طوريکه مﻼحظه می فرمايد از صفات واعمال منکران قيامت که آنها به
خاطر تکذيب اين روز:
 از » انفاق « در راه ﷲ سر باز می زننند . از کمک به » يتيمان « غفلت می نمايند . از کمک ومساعدت به » مسکينان « فرار می نمايند . در مورد اقامه» نماز« مسامحه کار ورياکار اند. -ازکمک به » نيازمندان « روی گردانند.

خﻼص ٔه تفسير:

آيا شما آن کسی را ديدی که روز جزا را تکذيب می نمايد ،پس ) شما می خواهيد حال او
را بيشنويد  ،پس بشنويد که ( آن کسی است که يتيم را ازخود می راند  ،وبه طعام دادن
محتاج ) ديگران را ( تر غيب نمی کند  ) ،او آنﭼنان سنگدلی است که خود او به فقيرا که
هيچ  ،ديگران رانيز بر اين وادار نمی کند  ،پس وقتی تضييع حقوق بند گان ﭼنين بداست
 ،پس تضيع حﻖ خلﻖ به طريﻖ اولی بدتر خواهد شد ( پس ) از اين ثابت شدکه ( برای
اينگونه نماز خواندنان ويرانی بزرگی است که نماز خود را فراموش می کنند ) آن را
ترک می کنند(پس کسانی که ﭼنين هستند  ) ،وقتی که نماز می خوانند پس ( رياکاری
می کنند واصﻼ زکات نمی دهند  ) ،زيرا برای زکات شرعآ ﻻزم نيست که در جلو هر
کس آن ظاهر نموده بدهد  ،بنابر اين  ،در صورت ندادن آن هم کسی نمی تواند اعتراض
بکند  ،بر خﻼف نماز که آن با جماعت آشکارا ادا می گردد  ،اگر آن کامﻶ تر ک شود ،
پس نفاق بر همه کس روشن می گردد  ،لذا نماز را فقط به خاطر نشان دادن می خواند (.

محتوا کلی سور ٔه ماعون:

اين سوره به ﻛسانی ﻛه ظاهرا ً به دين گرويدهاند ،اما در عمل به دستورات دينی بیتوجهی
میکنند ،هشدار میدهد .
در اين سوره پنج مورد از خصوصيات منکران قيامت )سرباز زدن از انفاق ،راندن
يتيمان و مسکينان ،ريا ،مسامحه در نماز و باز داشتن مردم از کمک به نياز مندان(
مطرح ومورد بحث قرار گرفته است .
در اين سوره اشاره به هر ﭼيز از ريا و رياﻛاری و سهل انگاری در نماز دارد و
ديگران را به اطعام مسﻛين و مستمند تشويﻖ می ﻛند تا مثل ابوسفيان نباشندوبه يتيمان
احترام بگذارندوبه روز جزا و انﻛار روز جزا و دادگاه بزرگ آن در عمل انسان هم
اشاره شده است.
به بيان ديگر سوره ماعون به اين حقيقت مهم اشاره میکند که دينداری تنها اعتراف به
وجود ﷲ تعالی نيست ،بلکه بايد همراه با اعمال صالح و شايسته و ترک زشتیها و
اعمال ناشايست باشد .

تفسير مؤجز:

ِين «))) (1ای پيامبر( آيا کسیکه روز جزا را تکذيب میکند
»أ َ َرأَيتَ الﱠذِی ي َكذّ ُ
ِب بِال ّد ِ
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ديدهای؟!( کسی را دين را انکار کند  ،وکسی را که در انکار ﷲ ورسولش  ،ورزوجزا و
احکام را انکار میکند؟ اين استفهام برای برانگيختن تعجب و درعين حال جهت تشويﻖ
شنونده به شناخت امری است ﻛه بعد از آن بيان میشود.
» أَ َرأَيتَ « :به ظاهر از رؤيت میآيد ،که آيا ديدی  .قابل ذکر است که رؤيت به دو
قسم است  ،روﺋيت ﭼشمی و رؤيت قلبی.
يت « بکار رفته است  ،هدف از آن رؤيت قلبی است.
در همه آيات قرآنی که کلمه »أَ َرأَ َ
يت های قرآن« را بايد اينطور معنا کرد :رای و نظر تو
پس در اين صورت » أَ َرأَ َ
ﭼيست در بارۀ کسی که مثﻼًتکذيب میکند دين الهی را .اين به اصطﻼح اولين کلمه
ِين «
است که تأمل و دقت خاصی را میطلبد .وقتی که میفرمايد» أ َ َرأ َ َ
يت الﱠذِی ي َﻛذّ ُ
ِب بِال ّد ِ
به نظر می رسد که دين به معنای روز جزاست .ﭼون دين در قرآن کريم استعماﻻت
گوناگونی دارد وليکن يکی از مهمترين معانی و استعماﻻت دين عبارت از روز قيامت
ِين ،و ما ادراک ما يوم الدين « در
است ﭼنانﭼه در سورۀ حمد هم داريم »ما ِل ِك ْيو ِم ال ّد ِ
سورۀ افطار اينجا هم ما دين را به معنای روز جزا می گيريم.
ع ا ْليتِي َم «) (2پس او )همان( کسیکه يتيم را )با خشونت از خود( میراند(
»فَ َذ ِلكَ الﱠذِی ي ُد ﱡ
نه تنها به او کمکی بعمل نمی اورد  ،بلکه به شخصيتش نيز توهين واهانت می کند و
به او صدمه روحی می رساند.
ع الي ِتي َم« اين مفهوم را می رساند که :يتم را دور می سازد وآنرا از خود
در جمله » ي ُد ﱡ
منکر دين حﻖ يتيم را ناديده میگيرد ،بر اطعام مسکين
می راند وطرد اش می کند .
ِ
تشويﻖ نمیکند و زمينهای آماده نمیکند و در مورد هيچ کاری انجام نمیدهد .بنابراين،
رعايت حال يتيم و مسکين از شروط دين است و از بنيانهای پذيرفتن ايمان .هر کس که
اين واجب عملی  ،را منکر شود ،خدا را انکار کرده و به او ايمان نياورده و دين خدا را
تکذيب کرده است.
اين بيان حجتی قاطع است که تعبيری باﻻتر از آن نيست و جايی برای شک نمیگذارد:
ض َعلی َ
ين «.حقيقت
»أ َ َر َ
عام ِ
يم َو ﻻ يَ ُح ﱡ
أيت الﱠذِی يُ َکذّ ُ
ط ِ
ِين فَذ ِل َ
المس ِک ِ
ِب بِال ّد ِ
ک الﱠذِی يَ ُدعﱡ الي ِت َ
اين است که معنای درست ايمان به خدا و دين مستلزم رسيدگی و توجه به خلﻖ خدا و
امور جامعه و وضعيت مردم است ،و در غير اين صورت ايمان در کار نيست .علت اين
ق رحيم
عادل
عالم
ِ
است که ايمان به خدا معنای ايمان به آفرينندۀ جهان ،خدای ِ
ِ
رﺋوف راز ِ
است ،خدايی که هر صفت نيکو و شايستهای از او آغاز میشود و به او نيز پايان
میيابد ،نقطۀ آغاز و پايان هر خيری .ايمان به خدا به اين معنا مستلزم اين است که ما به
هستی بنيان نهاده شده بر حﻖ و عدل ،ايمان داشته باشيم ،زيرا که صفات آفريننده بر
آفريده اش منعکس میشود.
علَى َ
ين«) )(3و )ديگران را( به اطعام بینوا )و مسکين(
ض َ
» َو َﻻ ي ُح ﱡ
ط َع ِام ا ْل ِم ْ
س ِك ِ
ترغيب و تشويﻖ نمیکند (يعنی :اين شخص منﻛر روز جزا ،همان ﻛس است ﻛه نه خود
به سبب بخل و آزی ﻛه دارد ،مساﻛين را اطعام میﻛند و نه خانواده خود يا ديگران را بر
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اين ﻛار برمیانگيزد.

مسکين وفـﻘـيـر:

فرق بين فقير ومسکين اين است که فقير هيچ ﭼيزی در اختيار ندارد و توان برآوردن
احتياجات روزمره اش را هم ندارد و مسکين کسی است که احتياج و نيازمندی اش نسبت
به فقير کمتر است .
صحيح ترين قول در مورد تعريف فقير و مسکين همين است .البته عده ای از علما ء
تعريف اين دو را برعکس گفته اند .به هر يکی از اين دو قشر به اندازه ی احتياجش به
همراه رعايت کردن درآمدش داده می شود و بيشتر از آن نبايد به او داده شود ،ﭼون در
اين صورت غنی می گردد و از اصناف زکات خارج می گردد .البته حاجت و نيازمندی
بر حسب تفاوت محيط زندگی متفاوت است.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در حديث صحيحی می فرمايد » :ليس المؤمن الذی يشبع و
جاره جاﺋع إلی جنبه« »کسی که خود سير باشد و همسايهاش گرسنه باشد ،مؤمن نيست«.
) السلسله الصحيحه ) (149/1و بخاری در )اﻷدب المفرد( ) .( 112
شيخ البانی رحمه ﷲ در شرح اين حديث می گويد» :اين حديث دليل واضحی است بر
اينکه هرگاه کسی خود غنی باشد ،بر او حرام است که همسايه ی گرسنه ی خود را
فراموش کند ،بلکه بر او واجب است تا آنﭼه را که موجب برطرف شدن گرسنگی شان
می شود و همﭼنين ديگر ضروريات زندگی را بدانها بدهد.
و همﭼنين حديث اشاره می کند بر اينکه بر مال و دارايی هر فردی عﻼوه بر حﻖ
پرداخت زکات آن ،حﻖ ديگری نيز وجود دارد )و آن صدقه به نيازمندان است( و
ثروتمندان گمان نکنند که آنها با پرداخت زکات ساﻻنه امواشان بریء الذمه خواهند شد و
تکليف از دوششان ساقط می شود ،بلکه حقوق ديگری بر آنها  ،در شرايط مورد نياز و
پيش آمده  -وجود دارد ،که بر آنها واجب است آن حقوق را ادا کنند ،وگرنه مشمول اين
ضةَ َوﻻَ يُن ِفقُو َن َها
َب َو ْال ِف ﱠ
وعيد و هشدار ﷲ تعالی قرار می گيرند» :و َالﱠذِينَ َي ْک ِن ُزونَ الذﱠه َ
س ِبي ِل ّ ِ َف َب ِ ّ
ب أَ ِل ٍيم« )سوره توبه .(34يعنی :و کسانی که طﻼ و نقره را
ش ْر ُهم ِب َع َذا ٍ
ِفی َ
گنجينه )و ذخيره و پنهان( میسازند ،و در راه خدا انفاق نمیکنند ،به مجازات دردناکی
بشارت ده!
ُ
ور ُه ْم َهذَا َما َکن َْزت ُ ْم
َار َج َهنﱠ َم فَت ُ ْک َوی ِب َها ِجبَا ُه ُه ْم َو ُجنوبُ ُه ْم َوظ ُه ُ
» يَ ْو َم ي ُْح َمی َعلَ ْي َها فِی ن ِ
ﻷَنفُ ِس ُ
ک ْم فَذُوقُواْ َما ُکنت ُ ْم تَ ْکنِ ُزونَ « )سوره توبه .(35يعنی :در آن روز که آن را در آتش
جهنم ،گرم و سوزان کرده ،و با آن صورتها و پهلوها و پشتهايشان را داغ میکنند؛ )و به
آنها میگويند( :اين همان ﭼيزی است که برای خود اندوختيد )و گنجينه ساختيد(! پس
بﭼشيد ﭼيزی را که برای خود میاندوختيد!« السلسله الصحيحه ).(149/1
بنابراين هر مسلمانی که الحمد خود از لحاظ معيشت و خوراک در وضعيت مطلوبی به
سر می برد ،ﭼنانکه يکی از همسايگانش در وضعيت نابسامان مالی و معيشتی به سر می
بردند ،يکی از حقوق واجب آن همسايه اينست که فرد غنی به ياری او بشتابد و در حد
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توان نيازهايش را برآورده کند ،و از مالی که خداوند متعال به فضل خويش به وی عطا
فرموده به همسايه ی نيازمندش انفاق کند.
ص ِلّ َ
ين « ) )(4پس وای بر نمازگزارانی ﻛه از نماز خويش غافلند« و به آن
»فَ َوي ٌل ِلّ ْل ُم َ
اهميتی نمیدهند بهطوریﻛه اگر نماز بگزارند ،از نماز خود اميد ثوابی را نمیبرند و در
برابر ترك آن نيز از مجازاتی بيم ندارند همﭼنين آنان از نماز غافلند تا وقت آن از دست
برود پس اگر با مؤمنان باشند ،به ريا نماز میخوانند اما اگر با مؤمنان نبودند ،نماز
نمی خوانند.
هکذا آنان با به تأخير انداختن وقت نماز ،يا با خواندن آن به بیمباﻻتی ،از نماز خويش
غافلند .يا مراد بینمازانیاندﻛه از نماز خويش غافلند.
ابنﻛثير نقل میﻛند ﻛه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در جواب سعدبنابیوقاص ) رض(
صلِّينَ « ﭼه ﻛسانیاند؟ فرمودند» :ﻛسانی ﻛه نماز را از
ﻛه از ايشان پرسيدَ »:ف َوي ٌل ِلّ ْل ُم َ
وقت آن به تأخير میاندازند«.
ابنعباس رضیﷲ عنهما در بيان سبب نزول اين آيه میگويد» :اين آيه درباره
منافقانی نازل شد ﻛه وقتی مؤمنان حاضر میبودند ،از روی ريا و خودنمايی نماز می
خواندند اما وقتی مؤمنان غايب میبودند ،نماز را ترك میﻛردند همﭼنين آنان از
عاريت دادن اشيا و وسايل ضروری منزل به مؤمنان خودداری میﻛردند.
سا ُه َ
»الﱠ ِذ َ
ون « )) (5آنانيکه غافل اد از نماز شان (
ين ُه ْم عَن َ
ص َﻼتِ ِه ْم َ
يراؤ َ
»الﱠذ َ
ُون « ) ) (6همان ها که خود نماﺋی وريا کنند ( يعنی :به عﻼوه آنﻛه
ِين هُ ْم َ
آنان از نماز خود غافلند ،بلکه همان نمازهايی را که نيز میخوانند ،رياﻛاری میﻛنند.
يا آنان در هر عمل از اعمال نيﻛی ﻛه انجام میدهند ،رياﻛاری میﻛنند تا مردم آنان را
بنام نيک ياد کنند .
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حديث شريف فرمودهاند» :الرياء أخفی من دبيب
النملة السوداء فی الليلة المظلمة علی المسح اﻻسود«) ريا پوشيده تر از خزيدن
موری)حشرت ( سياه در شبی تاريك بر پﻼس سياهی است«.

برخی از انواع ريا :

 1ـ نيﻛو جلوه دادن شخصيت و هيأت خود به قصد حب جاه و ثنا و ستايش مردم.
 2ـ پوشيدن جامه ﻛوتاه ،يا پوشيدن لباس با رنگ های تيز  ،تا به اين وسيله در دنيا و در
نظر مردم به هيأت وهيبت زهد درآيد.
 3ـ ريا ﻛردن با گفتار به وسيله اظهار خشم بر اهل دنيا و اظهار تأسف بر آنﭼه ﻛه از
خير و طاعت از او فوت میشود.
 4ـ نشان دادن نماز و صدقه خود به ديگران ،يا نيﻛو آراستن نماز در پيش ﭼشم مردم.

فرق در ميان منافﻖ و رياكار اين است كه:

منافﻖ آشﻛار ﻛننده ايمان و پنهان ﻛننده ﻛفر است در حالیﻛه رياﻛار :آشﻛار ﻛننده خشوعی
است ﻛه در قلب وی وجود ندارد؛ تا ﻛسی ﻛه اين خشوع ظاهری او را میبيند ،او را
متدين و خداترس بپندارد و در حقش ارادتی بههم رساند.
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علما گفتهاند :نشان دادن عمل نيك به ديگران اگر با هدف برانگيختنشان به پيروی از
خود ،يا به انگيزه نفی تهمت از خود باشد ،باﻛی ندارد.
ون ا ْل َماع َ
يمنَعُ َ
ُون « )) (7و )از پرداخت زکات و( عاريت دادن وسايل ضروری
» َو ْ
زندگی دريغ میورزند (.ماعون آن است ﻛه پيوسته در گردش و جريان است ﭼنانﻛه آن
را تبر ،ديك ،دستاس و نحو آن ﻛه معموﻻ به عاريه داده می شوند ،معنى ﻛردهاند.
)قاموس القرآن -جلد  6صفحه (263
در اين آيه خداوند متعال می فرمايد که  :اينها از جمله کسانی هستند که از دادن
کوﭼکترين ﭼيز ها حتی وساﺋل معمولی زندگی به ديگران هم کوتاهی می کنند.حتی از
درخواست های کمی که ديگران از آنان دارند و آنها هم انجام آن برايشان مقدور است
کوتاهی می کنند و اين باعث می شود که روحيه بخشش در آنها نهادينه نشود و بالتبع
درموارد ديگر هم نتوانند از مال شان بگذرند و در راه ﷲ به مصرف برسانند.
اين وابستگی به اموال مانع اين می شود که حتی نماز آنها ،نماز حقيقی ای باشد.

حکم تارک نمازدراسﻼم:

قرآن عظيم الشان در ) آيــۀ  42و 43سوره مدثر ( ميفرمايد  » :ما سلککم فی سقر؟ قالو
لم نک من المصلين «) وقتی که مومنان از گناهکاران می پرسند ﭼه ﭼيزی باعث شد که
به دوزخ داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و ) يعنی تارک الصﻼة بودنمان ما
را به اين روز سياه کشانده ( و دﭼار آتش دوزخ کرد ( بلی واقعآ ﭼنين است  .عقيده
نداشتن به نماز و ترک ان 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 انان را به عذاب » غی « تهديد می کند و غی بيابانی در دوزخ می باشد.
آنجا که خداوند می فرمايد » :فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصﻼة و اتبعوا
الشهوات فسوف يلقون غيا « ) بعد از آن مردمی که هرگاه آيات رحمن 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 آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصی
راه افتادند آنان به قعرغی انداخته خواهند شد()سوره مريم آيه.( ۵٩
ولی آنان که به فرض بودن نماز عقيده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سهل
انگاری می کنند و از اينکه نمازشان به تاخير افتد يا وقت آن بگذرد پروايی ندارند قرآن
در مورد اين افراد می فـرمايد » :فويل للمصاين الذين هم عن صﻼتهم ساهون « )ويل و
عذاب خدا بر نمازگزارانی که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از تاخير آن پروايی
ندارند و نماز خود را به دست فراموشی می سپارند ( )سوره ماعون آيه  ۴و .( ۵
در روايتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که :در خصوص اين ايه از رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم پرسيدم ايشان فرمودند » :هم الذين يوخرون الصﻼة عن وقتها « ) آنان
مردمی هستند که نماز را به تاخير می اندازند تا از وقت آن می گذرد (.
همﭼنان طوريکه درفوق گفتيم درحديث صحيح آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم فرمود »:بين الکفر و اﻻيمان ترک الصﻼة « )حد فاصل ايمان با کفر ترک نماز
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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 برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم يکن له نورا
يوم القيامة مع القارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف « )کسی که بر انجام نماز
فرض مواظبت نمايد و ارکان و شروط آن را درست بجا آوردن و با جماعت بخواند در
روز قيامت نماز نور و روشنايی او خواهد بود و دليل و برهان ايمان داری و وسيله
نجات و رهايی او از عذاب الهی خواهد بود  .و کسی که بر انجام نمازهای فرض
مواظبت ننمايد و نماز نخوانده باشد او هيچ نوری ندارد و بی نصيب از هر نور و وسيله
نجاتی از همراهان قارون فرعون هامان و ابی بن خلف خواهد بود (.
ابونعيم از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روايت می کند » :من ترک الصﻼة
متعمدا کتب اسمه علی باب النار ممن يدخلها و من ترک صﻼة متعمدا احبط ﷲ عمله
و برﺋت منه ذمه ﷲ تعالی حتی يرجع توبة « ) کسی که نماز فرض را بعمد ترک
نمايد خدای متعال نام او را بر در دوزخ می نويسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ
است و کسی که يک نماز فرض را بعمد ترک کرد خدای متعال اعمال او را نابود می
کند و از ذمه خدا يعنی در سايه حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی
خدا باز گزدد و بر انجام نمازهای فرض مواظبت و مداومت داشته باشد.(.
در حديث اسرا 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 هستند ؟ جبرﺋيل گفت  :اينان مردمی هستند که از
خواندن نماز فرض سرشان سنگين می شد و نماز را به وقت نمی خواندند .
بنآ حکم اسﻼمی واجماع علماء بر اين است  :شخصيکه واجب بودن نمازهای پنجگانه را
انکار نمايد کافر و مرتد است و حتی علماء حکم ميکنند که قتل شخصی متذکره واجب
ميباشد.

حكم تارک نماز نزد امامان اهل سنت و جماعت:

همه علمای اسﻼم بدين عقيده اند که اولين وظيفه يک شخصی مسلمان ودر نهايت امر از
هر انسان است که در زندگی خويش پابند عبادت و پرستش پروردگار با عظمت خويش
باشد ،و ترک عبادت به عنوان کوتاهی در عمل ذاتی و اساسی فرد مسلمان بهشمار
میآيد.
نماز يکی از عبادت در دين مقدس اسﻼم است ،وطوريکه در فوق ياد اور شديم  ،ترک
عمدی آن موجب کفر ميگردد  ،واستدﻻل بر کافربودن تارک نماز )بطور عمد( حديثی
صﻼةِ«
الر ُج ِل َو بَيْنَ ْالکُ ْف ِر ت َ ْر ُ
ک ال ﱠ
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که ميفرمايد »:بَيْنَ ﱠ
)مسلم و ابوداود و ترمذی و ابنماجه و احمدبنحنبل اين حديث را روايت کردهاند( .
9

سوره الماعون
)تفاوت ميان مرد با کفر ،ترک نماز است ( .
صﻼة ُ فَ َم ْن ت َ َرکَها فَقَ ْد َکفَ َر « ) احمد و
وهمﭼنان حديثی  » :ا َ ْل َع ْه ُد الﱠذی َب ْينَنا َو َب ْينَ ُه ْم ال ﱠ
صاحبان سنن اين حديث راروايت کردهاند» .( .عهد و پيمانی که ما را از کافران جدا
میسازد نماز است ،هر کس نماز را ترک کند ،کافر شده است.«.
ولی در مورد مفهوم وتعريف وتفصيل اين موضوع که ترک نماز بصورت قصدی
صورت گيرد وياغير قصدی  ،آيا اينکه در جنب اينکه شخص تارک نماز از فرضيت
آن هم منکر است موضوع است که در بين علماء دارايی اختﻼف است .
عده ای از علماء ميگويند تا زمانی که شخص وجوب نماز را انکار نکند کافر
صﻼةِ« را به کفر اصﻐر تأويل
الر ُج ِل َو بَيْنَ ْالکُ ْف ِر ت َ ْر ُ
ک ال ﱠ
نمیشود و احاديث » بَيْنَ ﱠ
وتعبير ميکنند .
ولی طبﻖ صحيح ترين فتوا ،که توسط برخی ديگری علماء صادر گرديده است ،
ميگويند  ،ترک عمدی نماز موجب کفر )اکبر( میشود هر ﭼند که وجوب آن را هم
انکار نکند.
ولی هستند علماء اسﻼم که در اصدار حکم تارکين نماز از احتياط استفاده نموده
وتارکين نماز را بدو دسته تقسيم نموده انـد.

دسـتـــﮥ اول:

دستـۀ اول شامل حال آنعده از  :بى نمازان و فاسقانى ميشود که از جهت تنبلى و
سستى نماز را ترك ميکنند.
پيروان امام صاحب ابو حنيفه ) رح ( ميفرمايند  :اگر شخص تا زمانى ﻛه فرضيت نماز
را انﻛار نﻛند يا آنرا ناﭼيز نداند حﻛم به ﻛفر ﻛرده نمى شود و بقتل هم نمی رسد.

حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز:

امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز ميفرمايند  :شخص متذکره فاسﻖ ومرتد
است و کافر نمیباشد  ،تا سه روز برايش مهلت داده مى شود .اگر در اين مدت توبه ﻛند
و نماز بخواند رها ﻛردد ،واگر توبه نﻛند به عنوان ح ّد شرعی کشته شود.
شيخ عثيمن طی فتوای خويش در مجموع فتوای ورساﺋل) (11/54ميفرمايد »:آنﭼه که
برای من ثابت شده است اين است که شخص بی نماز زمانی کافـر میشود که بطور
مطلﻖ تارک نماز باشد ،به اين معنی که اصﻼً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار
شناخته نشود .ولی اگر گاهی اوقات نماز بخواند و گاهی اوقات نخواند ،از نظر من نمی
سلﱠ َم فرموده است َ »:بينَ
علَي ِه ِ َو َ
صلﱠى ﱠ ِ َ
توان فتوای کفرش را صادر کنيم ،ﭼون پيامبر َ
الﱠر ُجل َو َبينَ الَ ّ
ک الصﻼَة «) .فاصله بين انسان و شرک و کفر ترک
فر تَر ُ
ش ِ
رک والکُ ِ
نماز است( پس شخصی که گاهی اوقات ،نماز می خواند نمی توان گفت که وی بطور
کلی تارک نماز است« .

حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز:

شيخ عثيمن استدﻻ ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ﭼنين
صﻼة ُ فَ َمن ت َ َر َک َها فَقَد َکفَ َر « ) .وجه تمايز ما
مستند می سازد » :العهد الذی َبي َننَا َو بينَ ُهم ال ﱠ
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و آنان( کفار و مشرکين )نماز است ،پس هر کسی که آن را ترک کند کافر میگردد(.
شيخ عثيمن ميفرمايد  :اگر در الفاظ حديث دقت بعمل ايد  ،مﻼحظه ميشود که پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم نه گفته است که :هر کسی يک نماز را ترک دهد کافر میشود ،و
ک
نگفت :حد فاصل بين انسان و شرک وکفر يک نماز است؛ بلکه فرمود  » :تَر ُ
الصﻼَة »يعنی ترک دادن نماز به طورمطلﻖ « .از ظاهر 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 قبﻶ ياد اور شديم :
کسيکه در بعضی اوقات نماز می خواند و گاهی اوقات آن را ترک می دهد 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 نمازها عاصی و نافرمان محسوب میشود .
ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسﻼم خارج است ولو اين که
آن را از روی تنبلی و سهل انگاری ترک کند ،کما اين که نصوص قرآن ،سنت و اقوال
صحابه همين مطلب را تأييد می کنند ،تا جايی که عبدﷲ بن شقيﻖ رضی ﷲ عنه اجماع
صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصﻼة نقل کرده و اسحاق بن راهويه اجماع امت
را در اين مورد حکايت کرده است) .مجموع فتوای ورساﺋل شيخ عثيمن ( )(11/54
دسـتـﮥ دوم:
دستــۀ دوم شامل حال آنعــدۀ ازافرادی بی نمازان ميگردد :که نه تنها نماز نمی خواننند
بلکه بر فرضيت نماز نيزاعتراف ندارند ونخواندان نماز را ضرور نمى دانند .حتی بر
واجب بودن نماز در بين مردم استهزا وتمسخر اشکار ميکنند.

احکام صادره در مورد طايفـﮥ دوم:

علماء ميگويند  :در مورد منکرين نماز يعنى ﻛسانى ﻛه از فرضيت نماز نه تنها
انکار ميکنند  ،بلکه بر مقام و منزلت نماز ضرر ی ميرسانند وآنر بباد تمسخر قرار
ميدهند  ،اين عده افراد به دين ضرر ميرسانند بنآ حکم امامان ﭼهارگانه درمور د
منکرين وجوب نماز ويا کسانيکه آنرا را خوار وسبک بشمارد ،وبدين وسيله امر
پروردگار را وپيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را تکذيب نمايند  ،و در قلب او حتّی به اندازهی
دانهی خردلی ايمان وجود نداشته باشد ،پس او مانند کافرانی است که خداوند متعال آنان
ک بِأَنﱠ ُه ْم
را اينگونه توصيف مینمايندَ » :وإِ َذا نَا َديت ُ ْم إِلَى ال ﱠ
صﻼَةِ ات ﱠ َخذُوهَا ُه ُزوا ً َولَ ِعبا ً ذ ِل َ
قَ ْو ٌم ﻻﱠ ي ْع ِقلُونَ « )سوره ماﺋده ) ( 58/آنان هنگامیکه )آذان میگوييد و مردمان را( به
نماز میخوانيد ،نماز را به باد استهزاء میگيرند و بازيﭼهاش قرار میدهند )و بدان
میخندند و تمسخرش میکنند( .
کسان نفهم و بیشعوری هستند )و ضﻼلت را از
اين کارشان بدان خاطر است که ايشان
ِ
هدايت باز نمیشناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمیکنند(.
بدين ترتيب ،از منزلت و جايگاه کسانی آگاه میشويم که نماز و عبادت را از مظاهر
عقبماندگی و ارتجاع میدانند ،و برپادارندگان نماز را مسخره میکنند.
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حکم امام ابوحنيفه )رح( در مورد تارک نماز:

پيروان امام صاحب ابو حنيفه در مورد اشخاص تارک نماز ميفرمايند  :اگر شخص از
جهت 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 حدّی زد ،تا خون از
اندام او جاری گردد و تا هنگامیکه به ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند ،و حکم
تارک روزه نيز به همين منوال است.
پيروان امام ابو حنيفه )رح( می افـزيند:
ولی اگر شخص تا زمانى ﻛه فرضيت نماز را انﻛار نﻛند يا آنرا ناﭼيز نداند حﻛم به ﻛفر
ﻛرده نمى شود و بقتل هم نمی رسد.

حکم امام احمد در مورد تارک نماز:

امام احمد )رح( ،در مشهورترين 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 بخواهند که توبه نمايد ،و با ادای نماز وی را به اسﻼم برگردانند ،اگر پذيرفت ،او
را رها کنند و اگر نپذيرفت گردن او را بزنند.

حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز:

امام شعرانی از جمله اساتيذ جيد جهان اسﻼم در کتاب خود العهود المواثيﻖ المحمديه
مينويسد که  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند که
هرکسی که تارک الصﻼة است از هرطبقه باشد عالم عامی و يا مقلد باشد بايد برای او
بيان نماييم که فضيلت نمازهای فرض ﭼه می باشد و اين مطلب را با تاکيد کامل به او ياد
آوری کنيم و به همه نزديکان و آشنايان خود بگوييم که گناه تارک الصﻼة تا ﭼه اندازه
مذموم است و مرتکب ﭼه گناهی می شود و با اينکار دين خود را به باد می دهد.

حکم شيخ حبيب ابن عبد ﷲ در مورد تارک نماز:

شيخ حبيب ابن عبدﷲ بن علوی الحداد در نصايح خود آورده است:همانگونه که محافظت
و مداومت نماز بر خودت واجب است و ضاﺋع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه
بر تو واجب است که بر اهل و اوﻻدت در خصوص بجا آوردن نماز سختگيری نمايی و
همانطور هر کس که زير دست توست بايد او را به اقامه نماز واداری و هيچ عذری در
نماز نکردن از او نپذيری و هرکدام از آنان که سخنت را نشنيدند بر تو واجب است که
بر آنان خشم بگيری و آنان را تهديد نمايی و عقوبت دهی  .اگر اينکار را نکردی خودت
هم از جمله کسانی خواهی بود که به نماز و حقوق خداوندی و دين خدا بی اعتنايی می
کند .اگر آنان را عقوبت دادی و تهديد نمودی و بر آنان خشم گرفتی سودی نداد واجب
است که آنان را از خود برانی زيرا شيطانی بی خير و برکت هستند 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 اينکه آنان دشمنان خدا و رسول هستند و ﭼنانﭼه خدای متعال
فرموده  » :ﻻ تجد قوما با و اليوم اﻻخر و يوآدون من حاد ﷲ و رسوله و کانوا ءاباﺋهم
او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولﺋک کتب فی قلوبهم اﻻيمان و ايدهم بروح منه «
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) مردمانی را نخواهی يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ولی کسانی را به
دوستی بگيرند که به خدا و پيﻐمبرش دشمنی ورزيده باشند هرﭼند که آنان پدران يا
پسران يا برادران و يا قوم وقبيله ايشان باشند .ﭼرا که مومنان را خدا بر دلهايشان رقم
ايمان زده است و با نفخه ربانی خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است  ).سوره
مجادله آيه .( 22

خوانندگان محترم!

واقعيت امر اينست که :قرآن عظيم الشان  ،نماز نخواندن را از خصوصيات کفّار دانسته
ير َکعُونَ «) سوره مرسﻼت)» (.48/ﭼنان از
ار َکعُواْ ﻻَ ْ
آنجا که میفرمايدَ » :وإ َذا ِقي َل لَ ُه ُم ْ
باده غرور سرمست هستند که( وقتی بدانان گفته میشود) :در برابر اوامر و نواهی الهی(
خضوع کنيد و کرنش ببريد خضوع نمیکنند و کرنش نمیبرند! «.
ق َوي ْد َع ْونَ إِلَى
و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف میکندْ » :يو َم ي ْکش ُ
َف َ
عن َسا ٍ
س ُجو ِد َو ُه ْم
ع ْونَ ِإ َلى ٱل ﱡ
ٱل ﱡ
ص ُ
ار ُه ْم ت َ ْر َهقُ ُه ْم ِذلﱠةٌ َوقَ ْد کَانُواْ ي ْد َ
س ُجو ِد فَﻼَ ي ْستَ ِطيعُونَ  ،خَا ِش َعةً أ َ ْب َ
سا ِل ُمونَ «) .روزی ،هول و هراس به اوج خود میرسد ،و کار سخت دشوار میشود.
َ
بدين هنگام 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 توانايی ،سجده و کرنش نمیکردند(.« .
از نظر قرآن زمانی انسان از مصؤنيت جان خويش برخوردار خواهد بود ،و تحت لوای
اخوت اسﻼمی درخواهد آمد ،که از شرک توبه کند و نمازرا برپای دارد و زکات را
ّ
بپردازد .خداوند دربارهی مشرکان و کافران حربی میفرمايد » :فَإِن تَابُواْ َوأَقَا ُمواْ
صﻼَة َ َوآت َ ُواْ ﱠ
سبِيلَ ُه ْم ِإ ﱠن ّ َ َ
ور ﱠر ِحي ٌم«.
ال ﱠ
غفُ ٌ
الزکَاة َ فَ َخلﱡواْ َ
»اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسﻼم گرويدند و برای نشان دادن آن( نماز
خواندند و زکات دادند) ،ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و( راه را بر آنان
باز گذاريد .بيگمان خداوند دارای مﻐفرت فراوان )برای توبهکنندگان از گناهان (،و
رحمت گسترده )برای همه بندگان( است. « .
صﻼَة َ َوآت َ ُواْ ﱠ
ص ُل
ِين َونُفَ ِ ّ
و بعد از آن میفرمايد  »:فَإِن تَابُواْ َوأَقَا ُمواْ ال ﱠ
الزکَاةَ فَإ ِ ْخ َوانُ ُک ْم فِی ال ّد ِ
ت ِلقَ ْو ٍم ي ْعلَ ُمونَ «) اگر آنان )از کفر( توبه کردند و )احکام اسﻼم را مراعات داشتند،
اﻵيا ِ
و از جمله( نماز را خواندند و زکات دادند )دست از آنان بداريد ،ﭼرا که( در اين
صورت برادران دينی شما هستند )و سزاوار همان ﭼيزهاﺋی بوده که شما سزاواريد ،و
همان ﭼيزهاﺋی که بر شما واجب است ،بر آنان هم واجب است( .ما آيات خود را برای
اهل دانش و معرفت بيان میکنيم و شرح میدهيم.(.
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 ُ
وض َم َع
صلِّينَ َ ،ولَ ْم نَ ُ
سقَ َر ؟ قَالُواْ لَ ْم نَ ُ
ط ِع ُم ْٱل ِم ْسکِينَ َ ،و ُکنﱠا َن ُخ ُ
ک ْم فِی َ
ک ِمنَ ْٱل ُم َ
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ِين« )ﭼه ﭼيزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گويند :از
ضينَ َ ،و ُکنﱠا نُ َکذّ ُ
ٱلُخَآﺋِ ِ
ِب ِب ْيو ِم ٱل ّد ِ
نمازگزاران نبوديم و بينوايان را غذا نمیداديم ،با هرزهدرايان هرزهدرايی میکرديم و
روز جزا را دروغ میشمرديم(.
نخستين نمو ِد ُجرم و کفر آنان اين بود که از نمازگزاران نبودند .هرگاه به سنّت نبوی
مراجعه نماييم ،احاديث صحيح نبوی را میيابيم که کافرشدن نماز نخوان را تأييد میکند.
در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم خطاب به وی
صﻼة َ فَ ﱠ
صﻼة َ ُمت َ َع ِ ّمدا ّ فَقَ ْد َب ِرﺋ َ ْ
ت ِم ْنهُ ِذ ﱠمةُ ﷲِ « )نماز را
فرمود  »:ﻻتَتْ ُر ِ
ک ال ﱠ
ک ال ﱠ
إن َم ْن ت َ َر َ
عمدا ً ترک مکن که هرکس به طور عمد نماز را ترک کند ،خداوند متعال تع ّهدی در قبال
او نخواهد 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 دربارهی نماز
فرمود» :هرکس بر نماز محافظت کند نماز برای او نور و برهان و نجات در روز
قيامت خواهد شد ،و هر کس بر آن محافظت ننمايد هيچ نور و برهان و نجاتی برای او
یبنخلف خواهد بود «.احمد بن حنبل
نيست و در روز قيامت همراه فرعون و هامان و اب ّ
ّ
اين حديث را روايت کرده و هيثمی گفته است :رجال آن موثﻖ میباشند.

حکم ابن قيّم )رح( در مورد تارک نماز:

شيخ ابن قيم دمشقی از مواليد ) ( 691هجری دردمشﻖ در مورد تارک نماز ميفرمايد :
»هرکس به سبب سرگرمی به سياست و امارت نماز را ترک کند ،با فرعون محشور
خواهد شد ،و هرکس به سبب سرگرمی به مال و دارايی نماز را ترک کند ،با قارون
محشور خواهد شد ،و هرکس که پست و مقام او را از نماز باز دارد ،با هامان محشور
یبنخلف
خواهد شد ،و هرکس به سبب سرگرمی به تجارت نماز را ترک کند با اُب ّ
محشور خواهد 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؟
ص ِر َح ِب َ
ع َملُهُ» )احمد و
صﻼة َ ْال َع ْ
ط َ
و پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم میفرمايدَ » :م ْن ت َ َر َ
ک َ
بخاری و نسايی از بريده روايت کردهاند» .هرکس 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 همهی
نمازها 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 خواهد
بود؟
همﭼنان هيچ يک از صحابه راجع به تکفير کسی که نماز را عمدا ً ترک کند و يا خارج
از دين قلمداد کردن ﭼنين کسی مخالفت ننموده است.
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ترمذی از عبدﷲ بنشقيﻖ)رض( به سند صحيح روايت مینمايد که او گفته است:
ياران رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ترک هيچ عملی را به جز نماز کفر نمیدانستند.
عبارت راوی بيانگر اين است که صحابه )رض( همگی در اين مسﺋله اتفاق نظر داشتند،
به همين خاطر اين نقطه نظر را به يکی از اصحاب بهطور مشخص و معيّن نسبت نداده
است.
همﭼنين ،علمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کرام  ،تابعين و فقها را بشرح بيان
داشته است :
حضرت علی )رض( فرموده است :هر کس نماز نخواند کافر است.
ابن عباس روايت فرموده اند که:هرکس نماز را ترک کند کافر است.
همﭼنان از ابنمسعود روايت شده است که هرکس 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 هر 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 اينکه تارک نماز کافر است
اختﻼفی نيست.
حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوههای پيشينيان میگويد :جماعتی از
اصحاب از جمله عمربنخطاب ،عبدﷲ بنمسعود ،عبدﷲ بنعباس ،معاذ بنجبل،
جابربنعبدﷲ و ابودرداء) رضیﷲ عنهم( و از غير اصحاب ،احمد بنحنبل ،اسحاق
بنراهويه ،عبدﷲ بنمبارک ،نخعی ،حکم بنعتيبه ،ايوب سختيانی ،ابوداود طيالسی،
ابوبکر بن ابیشيبه ،زهير بن حرب و ديگران)رحمهم ﷲ تعالی( گفتهاند :هر کس عمدا ً
نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد ،کافر است - ) .الترغيب والترهيب ،جلد ،1
کتاب الصﻼة ،فصل الترهيب) ،من ترک الصﻼة تع ّمداً(.

حکم امام ابنتيميه درمورد تارک نماز:

شيخ ابن تيميه )رح ( ميفرمايد  :نبايد بر تارک نماز سﻼم کرد ونبايد مهمانی او را قبول
کرد ...
همﭼنين ،جايز نيست که پدر ،دختر خود را به همسری شخص بینماز درآورد؛ زيرا
شخص بینماز در حققت مسلمان نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و
نمیتواند نگهداری و سرپرستی او و فرزندان او امين باشد.
و نيز جايز نيست که صاحبان مؤسسهها وفابريکه ها  ،اشخاص بینماز را بحيث
کارمندی مقررنمايد ،زيرﭼنين 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 اهمال و تضييع خواهد کرد.
با اين ترتيب ،مسؤوليت جامعه در مقابل اين فريضهی الهی که به عنوان ستون و پايهی
دين بهشمار میآيد ،واضح و روشن خواهد شد ،نماز فريضهای است که ترک آن برای
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هيچ کس جايز نيست مگر آنکه به ﭼنان مريضی سختی مبتﻼ شود که فاقد هوش و اختيار
گردد ،و درک فرمان الهی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر
حتّی اگر منجر به قطع اندامهای شخص گردند يا او را زمينگير يا فلج گردانند ،نماز از
او ساقط نخواهد شد.
شريعت خطاب به مريض میگويد:
به هرطوريکه ميتوانی تطهير کن و وضوء بگير ،آن اندازه که در توان داری نماز
بگزار و نماز را هيﭼگاه 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 پهلو
يا به پشت خوابيده ،با اشارهی سر يا ابرو ،نماز را بخوان.
همﭼنانکه خداوند متعال میفرمايد » :فَاتﱠقُواْ ﱠ َ َما ا ْستَ َ
ط ْعت ُ ْم« سوره تﻐابن ) (16/تآ
آنجا که میتوانيد از خدا پروا بداريد(.
جامعه در برابر انجام اين فريضه ،مسؤوليت دارد ،بخصوص حاکم مسؤولی نسبت به
رعيت و زيردستان همﭼون پدر نسبت به فرزندان کوﭼک يا شوهر نسبت به همسر،
مسؤوليت دارد.
ْ
َ
ص َ
علَي َها ﻻَ
صﻼَةِ َوا ْ
ک ِبال ﱠ
ط ِب ْر َ
پروردگار با عظمت ما در اين باره میفرمايدَ »:وأ ُم ْر أ ْهلَ َ
ک َو ْالعَا ِقبَة ُ ِللت ﱠ ْق َوى«) سوره طه)( .132/و کسان خود را به نماز
ک ِر ْزقا ً نﱠ ْح ُن ن َْر ُزقُ َ
نَ ْسأَلُ َ
فرمان ده و خود بر آن شکيبا باش ،ما از تو جويای روزی نيستيم ما به تو روزی
میدهيم و فرجام نيک برای پرهيزگاری است(.
همﭼنان خداوند متعال ميفرمايد  » :يااي َها الﱠذِينَ آ َمنُواْ قُواْ أَنفُ َس ُ
ک ْم َوأ َ ْه ِليکُ ْم نَارا ً َوقُو ُدهَا
ارة ُ « ) سوره  -تحريم) (.6 /ای کسانی که ايمان آوردهايد ،خود واهل
النﱠ ُ
اس َو ْال ِح َج َ
تانرا از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنيد(
وقتی که شوهر اهتمام و توجه خاصی به همسر خود دارد و دوستدار اوست ،همﭼنين پدر
که نسبت به فرزندان خود عشﻖ میورزد و برای آنان دلسوزی میکند ،بايد همواره
بکوشد تا آنان را از آتش دوزخ مصون نگاه دارد ،و آنان را نسبت به اطاعت و عبادت
پروردگار که مهمترين زمينهی آن اقامهی نماز است ،دستور دهد.

حکم شيخ ابن باز رحمه ﷲ درموردتارک نماز:

شيخ ابن باز طی فتوای  :تارک نماز را کافر می داند و حتی ايشان کسی را که عمدا
يکی از نمازهايش را به تاخير بياندازد را نيز کافر می داند ).برای معلومات مزيد
مراجعه شود  :به »فتاوی اللجنة « ). (40،50/6
ﭼنانکه برخی ديگر از اهل علم بر اين رای هستند که ﭼنانکه کسی مدا و بدون وجود
عذر شرعی نمازی را فوت نمايد بگونه ايکه وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدی برسد،
پس او کافر شده است.و گذشت وقت نماز يعنی اينکه نماز ظهر را تا وقت غروب ،و
نماز مﻐرب را تا بياندازد ).و اين حکم به دليل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز
است( و از جمله علمای سلف که بر اين رای هستند :محمد بن نصر المروزی و عبدﷲ
ابن مبارک رحمهما ﷲ هستند .لذا بر اساس اين قول کسی که مثﻼ فقط نماز جمعه می
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خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اينکه روزی نماز می خواند و روزی ديگر
نماز نمی خواند ) حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد( کافر است.

حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين درموردتارک نماز:

شيخ عثيمين با تاﺋيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوری نموديم در جای ديگری :
تارک نماز داﺋمی را کافر می داند ،بدين معنی که اگر کسی هميشه و داﺋم تارک نماز
باشد کافر است و اين بر خﻼف رای فوق است ،بر اساس اين رای کسی کافر است که
بطور مطلﻖ تارک نماز باشد.
و اين رای شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی
نمازی را می خواند و نمازی را ترک می کند ،ﭼنانکه در قلب خود ﭼنين نيت داشته باشد
که بطور کلی نماز را ترک خواهد کرد ،او باطنا کافر شده است يعنی کفری که ﷲ تعالی
بدان خبر دارد و بين او بين ﷲ تعالی است ).مجموع الفتاوى )، (615/7) ، (49/22
و» شرح العمدة« ).(94/2
و شيخ ابن عثيمين نيز بر همين رای هستند ﭼنانکه می گويند »:آنﭼه که از ادله اين امر
ظاهر می شود اينست که :تارک نماز کافر نيست مگر اينکه او نماز را داﺋمی ترک کند،
بدين معنی که او نفس خود را بر ترک نماز قرار دهد ،و او نماز ظهر نمی خواند و نيز
نماز عصر و مﻐرب و عشا و صبح نمی خواند ،در اين وضعيت شخص کافر است .ولی
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 نماز را داشته باشد در حاليکه پيامبر صلی اله عليه وسلم
می فرمايند »:بين الرجل وبين الشرك والﻛفر ترك الصﻼة « مابين شخص مسلمان و
شرک و کفر  ،ترک نماز است .و ايشان نفرمودند )ترك صﻼة( يعنی نفرمودند ترک
هر نمازی باعث کفر است» ).صﻼة « نکره است( ).انتهى من » الشرح الممتع«
).( (26/2
البته بطور شفاهی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در هفته فقط نماز
جمعه می خواند می پرسند و ايشان جواب می دهند که؛ ظاهر اين اشخاص کافر می شود
زيرا او از سی و پنج نماز که در هفته بعنوان واجب وجود دارد ،فقط يک نماز خوانده و
اين در برابر نمازهای يک هفته قليل و اندک است ،و به کسی که فقط يک نماز در طول
هفته می خواند نمازخوان گفته نمی شود بلکه او تارک نماز است.

حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز:

شيخ ناصرالدين اﻻلبانی با تايد نظريات ساير علماء تارک نماز را در صورتيکه منکر
وجوب نماز باشد کافر می داند و ايشان بر اين رای هستند که در تمامی عبادات واجب
ماداميکه شخصی منکر وجوب آنها باشد کافر می شود و فرقی نمی کند که آن عبادت
واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا عبادت واجب ديگری ،و ايشان کسی که از روی
سستی تارک نماز است ولی به گناه خود اقرار دارد را تکفير نمی کنند.و ايشان می گويند
به کسی که تارک نماز است می گوييم :آيا از نظر تو نماز واجب است يا خير؟ اگر گفت
آری واجب است پس او را نمی توانيم تکفير نماييم زيرا او به نماز اعتقاد و ايمان دارد
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هر ﭼند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختی کرده است ولی او
کسی است که شهادتين را برزبان جاری ساخته و به شراﺋع اسﻼم ايمان دارد.
ولی اگر گفت که نماز را واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری گفته و او کافر است.

نتيجه کلی در مورد تارک نماز:

برخی از علماء حتی ترک يک نماز را از روی عمد باعث کفر تارک می دانند .و
برخی ديگر از علماء کسی را که مطلقا ً نماز نمی خواند و تارک نماز دايمی است را
کافر می دانند ولی برخی ديگر از علماء کسی را که منکر وجوب نماز باشد را کافر
دانسته ولو اينکه تارک نماز باشد .و البته بنظر می رسد رای دوم ) ابن عثيمين( به ثواب
نزديکتر باشد.
اما از شخاصيکه منکر وجوب نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک نداند ،در اين
صورت با ترک نماز يا کافر مرتّد است همانگونه که ظاهر احاديث و ظاهر فتوای
اصحاب و ديگران بيانگر آن است ،يا فاسﻖ و دور از خدا محسوب میگردد.
باﻻترين ح ّد تخفيف دربارهی شخص بینماز فاسﻖ به حساب آوردن اوست به گونهای که
هر لحظه بيم کفر از او میرود و شکی نيست در اينکه بعضی از گناهان منجر به بعضی
از گناهان ديگر میشوند ،همﭼنانکه گناهان صﻐيره منجر به گناهان کبيره ،و کباﺋر منجر
به کفر میگردند.
بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که به درون خود مراجعه نمايد و در پيشگاه
پروردگار توبه کند و به تصحيح دين خود بپردازد و بر اقامهی نماز تصميم بگيرد.
مصر بر ترک نماز ،پس از
همانطور که بر دينداران واجب است که با اشخاص بینماز
ّ
نصيحت و امــر به معروف و نهی از منکر ،قطع رابطه و ترک معاشرت متداول نمايند.

يادداشت ضروری:

به هـر حال بر مسﺋولين امر واجب است که شخص بی نماز را وادار به توبه نمايند،وبا
حکمت حکم پرودگار وسنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم وفوايد نماز را برايش
توضيح وتشريح نمايد  ،اگر شخص متذکره توبه کرد کاری به او نداشته باشند  .ولی
اگر با آنهم لجاجت وبر انکار نماز تاکيد بدارد مطابﻖ حکم اسﻼمی توسط محکمه
اسﻼمی آنرا بقتل برسانند.
در مورد اينکه با شخاصيکه تارک نماز هستند ،روابط صله رحمی قايم گردد ويا آن
هم قطع گردد  ،علماء ميفر مايند که با ايشان نبايد روابط صلحه رحمی قطع گردد ،
بايد با روابط با ايشان ادامه داد وبا استفاده از موعظه حسنه  ،ايشان را به ادای نماز
دعوت نمود.
حکم شرعی است که بايد به همﭼو اشخاص دعوت ونصحيت صورت گيرد وايشان از
عقوبتهای اخروی ترسانيده شوند  ،شايد که توبه کنند ودوباره به راه مستقيم هديت
گردند.
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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فهرست:

معلومات مؤجز
اسباب نزول
ترجمه مؤجز
خﻼصه تفسير
محتوی کلی سور ٔه ماعون
تفسير مؤجز
حکم تارک نمازدراسﻼم
حﻛم تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماعت
حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز
حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز
حکم امام ابوحنيفه در مورد تارک نماز
حکم امام احمد در مورد تارک نماز
حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز
حکم شيخ حبيب ابن عبد ﷲ در مورد تارک نماز
حکم ابن قيّم )رح( در مورد تارک نماز
حضرت علی )رض( فرموده است
ابودرداء ميفرمايد
حکم امام ابنتيميه درمورد تارک نماز
حکم شيخ ابن باز رحمه ﷲ درموردتارک نماز
حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين درموردتارک نماز
حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز
نتيجه کلی در مورد تارک نماز
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ﻣنابع و ﻣأخذ های عمده:

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عﻼمه جﻼل الدينسيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  774هـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القران مولف حضرت عﻼمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موﻻنا محمديوسف حسين پور
 تفسير فی ظﻼل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  1387هـ(خرم دل
 -تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّ

 تفسير کابلی )تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :هياتی از علمای افﻐانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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