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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه:
احلمد هلل حنمده و نستعیه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا من
إن َ
یهده اهلل فال مضل له و من یضلل فال هادي له.
و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شریك له  ،و أشهد أن حممداً عبده و رسوله.
َّ ِ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ اللّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوالَ تَ ُموتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن}.آل عمران201:
ين َ
{يَا أَيُّ َها الذ َ
س وِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما
َّاس اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ َ
{يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ام إِ َّن اللّهَ َكا َن َعلَْی ُك ْم َرقِیباً}.النساء2:
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
ساء َواتَّ ُقواْ الل َّه الذي تَ َ
ِر َجاالً َكثیراً َون َ
ِ
{يا أ َّ ِ
يص ِل ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّ َه َوقُولُوا قَ ْوًال َسدي ًداْ ،
َ
ين َ
َيها الذ َ
ِ
ِ
یما} .األحزاب.10-12:
َوَم ْن يط ِع اللَّ َه َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
اما بعد :فإن أصدق احلدیث كالم اهلل و خری اهلدي هدي حممد صلی اهلل علیه وسلم و شر األمور
حمدثاهتا و كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف النار.
و بعد :بسیاری از مردمان به این گمان هستند كه ایشان مسلمان بوده هرچند مناز را ترك كنند،
و در مقابل آن و امر به آن بی تفاوت باشند ،و دنیا و متاع و لذات آن ایشان را از اجنام مناز باز
میدارد و نه مناز مجعه ای را میدانند و نه مجاعتی را میشناسند و نه هم در مهه حیات خویش بسوی
آهنا رو میآورند ،تا بسوی قبله و برای اهلل ركوع و یا سجده ئی را بعمل بیآورند!!....
و آنچه كه بیشرت برین طینت و سرشت سركشانانه و زشت ایشان و خمالفت و عدم احرتام و
جفاء به احكام و ملزومات دین می افزاید و زندگی كردن و بودن آنان در میان دعوت گران ارجاء و
جتهم است ،كه با گفته ها و سخنان بیهوده و باطل شان در قلب های مردم نفاق و كفر را میكارد و
میگویند :هیچ كفری بواح نیست تا زمانیكه اعتقاد و تصدیق قلبی را مهراه نداشته باشد ،و با اینگونه
امیان را صرفاً به اعتقاد قلب منحصر میسازند ،و عمل را از آن بر میدارند و ایشان را از اهل شفاعت
شافعان در روز آخرت میدانند ،هرچند در ظاهر خویش به هیچ عمل اسالمی اابندی نداشته باشند و

ظاهرش شخص متمرد  ،عصیان گر و متبکر و سركش از اطاعت اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم
و حتی حمارب با دین و مسلمان باشد.
و آنشخص مادام به نام والدین مسلمان خویش یاد میشود ( گوئی اسالم را به ارث برده است )
هرچند این اسالم فقط به اسم و هویت باشد ،و یا گاهی شهادت توحید را برزبان جاری سازد ،بدون
آنكه به شروط  ،لوازم و مطالبات آن آگاهی و اابندی داشته باشد ،بازهم او مسلمان دانسته میشود
و مشایخ ارجاء و جتهم نیز بآن ( اسالم و امیان شخص ) صحه میگذارند ،و چننی است فهم و
برداشت شان از دین و احكام آن ،خود را نیز گمراه شده اند و مردم را نیز به آن گمراهی میكشانند،
و مردم را در رفنت بسوی كفر و ارتداد یاری میدهند ،مناز هم یكی ازین امور است كه در حصه آن
به گمراهی و سركشی آشکار واقع شده اند و در حق آن كوتاهی و جفاء منوده اند!!...
بناً با در نظرداشت موارد فوق خواستیم كه درین رساله خویش باالی مهنی موضوع ار امهیت
یعنی :مناز و حكم تارك آن حبث منامی تا آنكه مسئولیت خویش را در زمینه نزد اهلل عزوجل اداء كرده
ك َعن
ك َم ْن َهلَ َ
باشیم و مهچنان امت را از تباهی دین و اتباع شیاطنی برحذر منوده باشیم{:لِّیَ ْهلِ َ
بَیِّ نَ ٍة َويَ ْحیَى َم ْن َح َّي َعن بَیِّ نَ ٍة}.األنفال.21:
 و بدین وسیله آنانکه گمراه میشوند با امتام حجت بوده و آنانکه راه حق را میپذیرند باآگاهی و دلیل آشکار باشد.
این مبحث در موارد ذیل خالصه میگردد:
- 2أمهیت مناز.
- 1حكم ترك كننده كلی مناز.
- 3حكم مناز گذاری كه اهتمام كامل بر مناز های انجگانه ندارد و یا گاهی اوقات مناز میگذارد
و گاهی منیگذارد.
- 2مناقشه دالیل خمالفنی درین مسأله.
- 5چگونگی برخورد با ترك كننده مناز یا (تارك الصالة).
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- 1أهمیت نماز
مناز در اسالم جایگاه و مقام بزرگی دارد و مناز ستونی است كه بدون آن امیان و اسالم شخص
درست منیگردد و با زوال و ازبنی رفنت آن دین و امیان شخص ازبنی رفته و بزوال مواجه میگردد.
نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید« :رأس األمر اإلسالم ،و عموده الصالة و ذروةُ سنامه
الجهاد».1

 رأس امور اسالم ،و ستون آن مناز ،و اوج بلندی كوهان آن جهاد است.بناً مهانطوریكه برای ساختمان ستون آن از امهیت زیادی بر خوردار است و با ازبنی رفنت آن مهه

ساختمان ازبنی مریود مهانطور ستون دین مناز است و با ازبنی رفنت آن دین شخص ازبنی مریود.
و مناز از اولنی واجبات و فرائض اسالم است كه بعداز نطق شهادت توحید باالی شخص فرض
میگردد ،و اهلل متعال آنرا باالی نبی خویش صلی اهلل علیه وسلم در روز أُسری بعداز كوشش ها و
تنازعات که بنی او ونبی صلی اهلل علیه وسلم وجود داشت و در حالیکه بنی شان حجاب نبود فرض
گردانید.
مهچنان امهیت دیگر مناز اینست كه اهلل متعال نبی صلی اهلل علیه وسلم را امر به قتال و كشنت
مردم منود تا جائیکه آنان مناز بگذارند ،قسمیكه در حدیث نیز میآید«:أُمرت أن أقتاتل الناس حتی
يشهدوا أن ال إله إال اهلل ،و أن محمداً رسول اهلل ،و يقیموا الصالة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
عصموا مني دماءهم و أموالهم إال بحق اإلسالم و حسابهم علی اهلل».2

 -به من دستور داده شده است كه با مردم جبنگم تا آنكه به ال إله إال اهلل و أن حممداً رسول

اهلل شهادت بدهند ،و مناز را اقامه كنند و زكات را ارداخت منایند و هرگاه چننی كردند خون آنان نزد
من مصئونیت ایدا میكند مگر حبق اسالم ( ك ه اگر قصاص بر آنان واجب شد و یا مرتد شدند)...
و حسابشان به اهلل مؤكول است.
و نبی صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را دستور داده است تا علیه آئمه و ولی االمر خویش تا آن
هنگام قیام نكنند كه آنان مناز را و امر به اقامه مناز را ترك نكرده اند مهانطوریكه در حدیث میآید:

. 1رواه أمحد ،و الرتمذي ،و ابن ماجة ،مشكاة املصابیح ،12:صحیح اجلامع.2523-5235:
 . 2متفق علیه.

«عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم :ستكون أمراء فتعرفون و تنكرون ،فمن
عرف برئ ،و من أنكر سلم ،و لكن من رضي و تابع ،قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ،ما صلوا».3

 حكامی خواهند آمد كه بعضی كار هایشان را قبول و از بعضی انكار و نارضایتی دارید،آنكه از كار های زشت آهنا اظهار نارضایتی كند تربئه میشود ،و آنكه انكار مناید سامل مباند ،اما
كسیكه تابع شود و رضایت نشان دهد ( تربئه نشده و سامل منیماند ) ،گفتند :آیا با آنان قتال
نكنیم؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :نه ! تا زمانیكه مناز میگذارند.
مفهوم حدیث اینست كه هرگاه ایشان مناز را ترك كردند ،با ایشان جبنگید...
و مهچنان در حدیث دیگر از عوف بن مالك األشجعي روایت است كه رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم میفرماید « :أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال :خیار أئمتكم الذين تحبونهم و
يحبونكم ،و تصلون علیهم و يصلون علیكم ،و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم ،و
تلعنونهم و يلعنونكم ،قالوا :قلنا يا رسول اهلل أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال :ال ما أقاموا فیكم

الصالة ،ال ما أقاموا فیكم الصالة».4

 هبرتین أئمه یا ولی االمر مشا كسانی هستند كه مشا آهنا را دوست میدارد و آنان مشا را  ،و مشاآنرا دعاء خری میکند و آنان مشا را  ،و بدترین آئمه و ولی االمر مشا كسانی هستند كه مشا ازیشان
نفرت دارید و آنان از مشا ،و آنانرا لعنت میكنید و آنان مشا را لعنت میكند ،گفتند :گفتیم :یا رسول

اهلل آیا با آنان درین حالت جننگیم؟ گفت :خنری! تا زمانیكه در میان مشا مناز را براا میكنند ،خنری! تا
زمانیكه در میان مشا مناز را اراا میدارند.
و قسمیکه قبالً نیز تذکر دادمی مناز از مهمرتین اركان اسالم بعد از ركن توحید میباشد ،لذا برای
متامی دعوت گران و علماء الزم است تا برای مناز بعداز توحید از ناحیه دعوت و بیات عظمت و
بزرگی و آموزش ألولیت و جایگاه قایل گردند ،مهانطوریكه در حدیث متفق علیه از نبی صلی اهلل علیه

وسلم روایت است«:عن ابن عباس أن معاذاً قال :بعثنی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال :انك

تقدم علی قوم اهل كتاب ،فلیكن اول ما تدعوهم الیه عبادة اهلل – و فی رواية ال إله اال اهلل-

فاذا عرفوا اهلل ،فاخبرهم ان اهلل فرض علیهم خمس صلوات فی يومهم ولیلتهم.5»...
. 3مسلم.
 4مسلم.
 . 5متفق علیه.
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 از ابن عباس روایت است كه معاذ گفت :نبی صلی اهلل علیه وسلم مرا (بسوی مین ) فرستادو گفت :تو بسوی قومی روانه هستی كه ایشان اهل كتاب هستند ،اس اولنی چیزیكه ایشان را بسوی
آن دعوت میكنی ،عبادت اهلل است -و در روایتی -ال إله اال اهلل است -و هنگامی كه اهلل را
شناختند ،برایشان خرب بده كه اهلل باالی آهنا مناز های انجگانه را در یك شبانه روز فرض گردانیده
است.
که از مجله رعایت كننده گان این ترتیب و منهج امام خباری رمحه اهلل است كه در صحیح خویش
اوالً – كتاب االمیان و بعداً كتاب العلم و سپس كتاب الصالة و متعلقات و لوازم ...آنرا ذكر كرده
است.
مهچنان مناز آخرین چیزیست كه نبی صلی اهلل علیه وسلم به آن امت خویش را در حالیکه در
بسرت مرگ قرار داشتند وصیت كرده است :و میفرمود« :الصالة الصالة ،و ما ملكت أيمانكم.»...
( -یعنی مشا را به ) مناز و ( حسن رفتار ) با كنیزان تان وصیت میكنم.

و عمر بن خطاب رضی اهلل عنه برای عُمال ( والیان ) خویش در شهر های خمتلف نوشت :إن
أهم أمرك م عندي الصالة ،فمن حفظها و حافظ علیها حفظ دينه ،و من ضیعها كان لما سواها
من عمله أشد إضاعة.
 -مهمرتین مسئولیت و امر مشا نزد من مناز است ( ،و بدانید ) هرآنكه آنرا نگهداشت – یعنی

براا منود دین خود را براا داشته است ،و هرآنكه آنرا ضایع گردانید هیچ عملی برابر ( بزرگرت ) از آن
نیست كه او را ضایع گردانیده است.
و مهچنان مناز از افضل ترین و حمبوب ترین اعمال نزد اهلل متعال میباشد بشرط آنكه در وقت آن
بدون تأخری اداء گردد ،مهانطوریكه در حدیث میآید« :عن عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه قال:
سألت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  ،قلت :يا رسول اهلل أي العمل أفضل؟ قال :الصالة علی

میقاتها ،قلت ثم أي؟ قال :بر الوالدين  ،قلت :ثم أي؟ قال :الجهاد في سبیل اهلل».6

 . 6البخاری.

 از عبداهلل بن مسعود روایت است كه از نبی صلی اهلل علیه وسلم ارسید :یا رسول اهلل چهعملی ( در اسالم ) افضل و هبرت است؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :مناز در وقت آن ،گفتم
بعداز چه؟ گفت :نیكی با والدین ،گفتم بعداز آن چه؟ گفت :جهاد در راه اهلل.
و في رواية عنه :قال :سألت النبي صلی اهلل علیه وسلم أي العمل أحب إلی اهلل؟ قال:
الصالة علی وقتها ،ثم ذكر تتمة الحديث و هو متفق علیه.
 و در روایت دیگر از او ( ابن مسعود ) روایت است كه گفت :از نبی صلی اهلل علیه وسلمارسیدم :چه عملی نزد اهلل حمبوبرت و دوست داشتنی تر ( از سایر اعمال ) است؟ گفت :براائی مناز
در وقت آن ،7و بعداً حدیث را تا آخر روایت كرده است و آن متفق علیه میباشد.
و قال صلی اهلل علیه وسلم :و أعلموا أن خیر أعمالكم الصالة ،ولن يحافظ علی الوضوء إال

مؤمن.8

و فی رواية قال صلی اهلل علیه وسلم  :و أعلموا أن أفضل أعمالكم الصالة.9

 و نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :و بدانید كه هبرتین اعمالتان ( نزد اهلل عزوجل ) مهانا منازاست ،و جز شخص مؤمن در وضوء خویش مواظبت و اهتمام منی كند.10
و در روایت دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید :و بدانید كه هبرتین اعمال مشا مناز است.
و مناز اولنی چیزی است ك ه در روز قیامت بنده نسبت به آن مورد حماسبه قرار میگرید ،و اگر این
عمل اش مورد قبول واقع شد سایر اعمالش نیز قبول میگردد ،و اگر رد شد سایر اعمالش نیز رد
میگردد ،و نا امید و زیان كار میشود...
نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصالة فإن صلحت

صلح سائر عمله ،و إن فسدت فسد سائر عمله».11

 . 7یعنی در اول وقت آن.
. 8رواه احلاكم ،و ابن حبان ،و صحیح الرتغیب.315:...
. 9رواه الطرباين يف االوسط ،و صحیح الرتغیب.315:..
 . 10یعنی وضوء را كامل و صحیح اجنام میدهد.
 . 11رواه الطرباين يف األوسط ،صحیح الرتغیب.311:
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 اولنی چیزی كه بنده در روز قیامت از آن مورد حماسبه قرار میگرد مناز است ،اگر ( در اینحماسبه ) سامل ماند ( از حماسبه ) سائر اعمالش نیز سامل میماند ،و اگر فاسد شد سایر اعمالش نیز
به فساد ( و بطالن ) مواجه میشود.
و میفرماید «:أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصالة ،ينظر في صالته فإن صلحت فقد

أفلح ،و إن فسدت خاب و خسر».12

 اولنی چیزی كه بنده نسبت به آن در روز قیامت مورد حماسبه قرار میگرید مناز است ،به سویمناز او دیده میشود اگر سامل و صاحل گردید آنشخص رستگار میگردد ،و اگر فاسد و باطل به

حساب آمد نا امید و زیان كار میشود.
و در روایت دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:فمن أداها بحقها – أي الصالة قبلت

منه -قبل منه سائر عمله ،و من ردت علیه صالتهُ ،رد علیه سائر عمله».13

 هر كسی حق آنرا اداء كرد – یعنی مناز او اذیرفته شد -سائر اعمالش نیز اذیرفته میشود ،واگر منازش مورد قبول قرار نگرفت و دوباره برایش رد شد ،سائر اعمالش ( نیز اذیرفته نشده و ) برایش
رد میگردد.

بناً طوریك ه در احادیث آمده است مناز شرط قبول اعمال دانسته شده و با ازبنی رفنت و نابودی
مناز مهه اعمال شخص ازبنی مریود ،و مهه اعمال شخص جز با شرك ورزیدن نابود منیشود -و العیاذ
باهلل.
ط َع ْن ُه ْم َما َكانُوا ْيع َملُو َن} األنعام.88:
مهانطوریكه اهلل متعال میفرمایدَ { :ولَ ْو أَ ْش َرُكوا لَ َحبِ َ
اگر شرك میورزیدند هر آنچه میكردند هبدر مریفت ( و اعمال خری شان ضائع و نابود میشد،وهیچ منفعتی برایشان منریسانید).
و در حدیث نیز میآید«:من ترك الصالة فقد حبط علمه».14
 . 12رواه الطرباين يف االوسط أیضاً .صحیح الرتغیب.313:
 . 13رواه البزار .قال احلافظ يف الرتغیب:..إسناده حسن -صحیح الرتغیب.520:
 . 14البخاری.

 كسیكه مناز را ترك كرد حقیقاً ( مجیع ) اعمالش به نابودی رفته است.و مهینطور مناز آخرین چیزیست كه از امور دین ناادید میشود و از دست مریود ،كه با از دست
رفنت آن از هر شخص مهه دین وی از دست مریود و چیزی از دین و امیان نزد او باقی منی ماند.
طوریكه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:أول ما تفقدن من دينكم األمانة ،و آخره
الصالة -و في رواية .لتنقض َن عری اإلسالم عروةّ عروة ،فكلما أنتقضت عروة تشبث الناس بالتي

آخرهن الصالة».15
فأولهن نقضاً الحكم ،و
تلیها،
َّ
َّ

 -اولنی چیزی را ك ه از دین تان از دست میدهید امانت است ،و آخر آن مناز - ،و در روایت

دیگر آمده است -گره اسالم حلقه حلقه میشكند و ازبنی مریود ،و این نقض ادامه میآبد اما گره ای
است كه مردم به آن متشبث شده و آنرا دنبال میكنند ( ،اما ) اولنی كره اسالم كه نقض میشود حكم
( نظام حكومت) است و آخر آن مناز.
و بسبب مهنی مناز اهلل بنده گان اش را رزق و مال عطاء میكند ،اما هر كسی به دنیا و مال
مشغول شد به زیان و خسران مواجه میشود.
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:إن اهلل قال :إنا أنزلنا المال إلقام الصالة إيتاء

الزكاة».16

 اهلل متعال میفرماید :ما مال و ثروت را ( بسوی مشا ) فرستادمی ،تا آنكه مناز را براا دارید وزكات را بدهید.
و مراد از مال درین جاء عام و شامل مهه نعمات و رزق و هر آنچه كه برای بنی آدم خری
مریساند میگردد.

 . 15رواه أمحد ،و ابن حبان ،و احلاكم ،صحیح اجلامع .5015:و مراد از حكم درین حدیث نظام حكم ( حكومت ) است ،نه حكم مبا انزل
اهلل ،و مفاد حدیث اینست كه كسانیكه نظام حكومت خالفت و شوری را به نظام حكومت اادشاهی و مریاثی مانند؛ اموییان و كسانیكه بعداز
آهنا آمدند تغری میدهند ،كافر نیستند ،بدلیل عدم انتفاء گره حمكم دیگر دین از ایشان.
 . 16رواه أمحد و الطرباين .صحیح اجلامع.2182:
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و از حسنات و امهیت دیگر مناز اینست كه گناهان شخص را حمو و نابود میسازد ،و نفس او را
از گناه و رفنت به سوی معاصی ااك و تطهری مینماید ،و آتش گناه و عصیان گری را از قلب او
خاموش میگرداند.

ِ
الصالَ َة َوآتَ ْیتُم َّ
اهلل متعال میفرماید{:لَئِ ْن أَقَ ْمتُ ُم َّ
وه ْم َوأَق َْر ْ
ضتُ ُم اللّهَ
آمنتُم بِ ُر ُسلي َو َع َّزْرتُ ُم ُ
الزَكا َة َو َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ار فَ َمن َك َف َر بَ ْع َد
سناً َّألُ َك ِّف َر َّن َعن ُك ْم َسیِّئَات ُك ْم َوألُ ْدخلَنَّ ُك ْم َجنَّات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها األَنْ َه ُ
قَ ْرضاً َح َ
السبِ ِ
یل}.املائدة.21:
ض َّل َس َواء َّ
ذَلِ َ
ك ِمن ُك ْم فَ َق ْد َ
 اگر مناز بگزارید و زكات مال خود را بدهید و به رسوالمن امیان بیاورید وآنان را یاري كنید به اهللقرض نیكوئي دهید  .از گناهان مشا چشماوشي ميمنامی و مشا را به باغهائي ( از جنت ) وارد
ميگردامن كه رودبارها از زیر ( درختان ) آهنا جاري است ّ .اما كسي كه از مشا بعد از این كافر
شود ( و نقض عهد كند ) راه راست را گم كرده است ( و منحرف گشته است ) .
و در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت شده است كه میفرماید«:إن الصلوات

الخمس يُذهبن بالذنوب كما يُذهب الماء الدرن».17

 -مناز های انجگانه گناهان را ازبنی میربد مهانطوریكه آب چرك را ازبنی میربد.

و میفرماید «:إن العبد إذا قام يُصلی أُتي بذنوبه كلها فوضعت إلی رأسه وعاتقیه ،فكلما ركع

أو سجد تساقطت عنه».18

 زمانیكه بنده برای اقامه مناز بر میخیزد گناهان اش باالی سر و شانه هایش گذاشته میشود،اس با هر بار ركوع و سجده ئی که میكند ،آن گناهان ازوی فرو مرییزد.
كه این امر دقیقاً صورتی از صورت های رمحت و مغفرت رب العاملنی میباشد و منظره ئی زیبا تر
و عالی و باشکوه تر نسبت به آن نیست که هرگاه بنده ئی مؤمن برای مناز در مقابل اهلل تعالی برخیزد
و آنرا در ذهن اش تصور بنماید.
و قول نبی صلی اهلل علیه وسلم که میگوید « :بذنوبه كلها » .یعنی -مهه گناهانش ،به این معنی

است  ،که مناز كفاره مهه گناهان یا حموه كننده مهه گناهان بشمول كبائر میباشد -ان شاء اهلل.19

 . 17رواه أمحد ،صحیح اجلامع.2558 :
 . 18رواه الطرباين ،صحیح اجلامع.1761:
 . 19به استثنای گناهان متعلق به حقوق عباد ،كه مستلزم قصاص ویا اسرتاد حقوق به صاحبان آن میباشد.

و از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است كه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
فرمود«:تحترقون تحترقون .أي بسبب ذنوبكم و معاصیكم .فإذا صلیتم الصبح غسلتها ،ثم
تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الظهر غسلتها ،ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العصر غسلتها،
ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم المغرب غسلتها ،ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العشاء

غسلتها ،ثم تنامون فال يكتب علیكم حتی تستیقظوا».20

 میسوزید میسوزید – یعنی بسبب گناهان و معاصی تان ( -اما ) چون مناز صبح را اقامهمنودید ( آن گناهان مهه ) از مشا شسته میشود ،سپس میسوزید میسوزید ( اما ) چون مناز ظهر را اقامه
منودید ( آن مهه گناهان از مشا ) شسته میشود ،سپس میسوزید میسوزید ( ،اما ) چون مناز عصر را
اقامه منودید ( آن مهه گناهان از مشا ) شسته میشود ( ،اما ) چون مناز مغرب را اقامه منودید ( آن مهه
گناهان از مشا ) شسته میشود ،سپس میسوزید میسوزید ( اما ) چون مناز عشاء را اقامه منودید ( آن
مهه گناهان از مشا ) شسته میشود ،بعداً میخوابید و هیچ ( گناهی ) بر مشا نوشته منیشود تا آنكه
برمیخیزید.
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید«:إن هلل ملكاً ينادي عند كل صالة :يابني آدم قوموا إلی

نیرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها».21

 برای اهلل َملكی است كه در هنگام اوقات هر مناز نداء در میآورد :ای اوالده آدم برخیزد وبسوی آتشكده های خود بروید كه برافروخته اید ،و آنرا خاموش مناید.
یعنی :بسوی آتشكده های خویش كه بسبب اجنام گناهان و معاصی خود بر افروخته اید بروید و
با وضوء و اقامه مناز آنرا خاموش گردانید.
و در صحیحنی از ابوهریره آمده است كه نبی صلی اهلل علیه وسلم فرمود«:أرأيتم لو أن نهراً
بباب أحدكم يغتسل فیه ك ال يوم خمس مرات ،هل يبقی من درنه شيء ،قالوا :ال يبقی من درنه

بهن الخطايا».22
شیء .قال :فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا اهلل َّ

 . 20رواه الطرباين ،صحیح الرتغیب.352:
 . 21رواه الطرباين ،صحیح الرتغیب.355:
 . 22متفق علیه.
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 آیا اگر جوى آىب در جلو منزل مشا جارى باشد و هر روز انج بار خودتان را در آن بشویید،عقیده دارید چیزى از گرد و خاك ( و چرك ) بر بدن مشا باقى مباند؟ گفتند :خری ،چیزى از گرد و
خاك بر روى ما باقى خنواهد ماند ،نبی صلی اهلل علیه وسلم فرمود :منازهاى انجگانه هم مهینطور
است  ،اهلل به وسیله آن گناهان را حمو مىمناید.
ابن العريب میگوید :وجه متثیل این سخن نبی صلی اهلل علیه وسلم آنست كه مهانگونه ایكه لباس
و بدن شخص با خاك و گرد و الیدی های حمسوسه ناااك و جنس میشود ،و تنها با آب ااك و فروان
ااك شده میتواند ،مهانطور مناز نیز تلوث و آلودگی های ناشی از گناه و معاصی را ااك میگرداند ،تا
جائیكه هیچ گناهی بر دوش صاحب اش باقی منی ماند ،مگر اینكه ( مناز ) آنرا ازبنی برده و حمو
میسازد.
و از نبی صلی اهلل علیه وسلم درین مورد روایت است«:ما من مسلم يتوضاً فیسبغ الوضوء ،ثم

يقوم في صالته ،فیعلم مايقول ،إال انقتل و هو كیوم ولدته أمه»

23

 هیچ مسلمانی نیست كه وضوء بگرید و وضوء خویش را كامل گرداند ،و سپس برای اقامهمناز برخیزد ،و آنچه را در مناز میخواند -بداند ،مگر اینكه كشته شود ( و یا مبرید ) به مانند روز
والدت اش از مادرش میباشد.
و این حدیث از مجله احادیثی است كه كالم ما را در مورد بیان امهیت مناز تقویت میكند-
مهانطوریکه گفتم هرگاه حق آنرا بدون كوتاهی و با حتقق شروط و واجبات و نوافل اداء گردد -مهه
گناهان و معاصی گذشته شخص را بشمول گناهان كبریه حمو و ازبنی میربد .إن شاء اهلل تعالی.
و در صحیح مسلم از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است كه گفت« :جاء رجل إلی
النبي صلی اهلل علیه وسلم  ،فقال :يا رسول اهلل ،إني عالجت امرأة في أقصی المدينة ،و إني
في ما شئت .فقال عمر :لقد سترك اهلل لو سترت
أصبت منها ما دون أن أمسها ،فأنا هذا فاقض َّ

نفسك ،قال :فلم يرد النبي صلی اهلل علیه وسلم شیئاً ،فقام الرجل فانطلق ،فأتبعه النبي صلی اهلل

علیه وسلم رجالً دعاه ،و تال علیه هذا اآلية{:أقم الصالة طرفي .}...فقال رجل من القوم :يا نبي

اهلل هذا له خاصة؟ قال« :بل للناس كافة» و في رواية -قال له صلی اهلل علیه وسلم  :هل

 . 23رواه احلاكم وغریه ،صحیح الرتغیب.521:

حضرت الصالة معنا؟ قال :نعم ،قال :قد غفر لك .و فی رواية عند مسلم قال له صلی اهلل علیه
وسلم  :أرأيت حین خرجت من بیتك ،ألیس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال :بلی يا رسول
اهلل ،قال :ثم شهدت الصالة معنا؟ فقال نعم يا رسول اهلل ،فقال له رسول اهلل صلی اهلل علیه

وسلم :فإن اهلل قد غفر لك ذنبك.24».
-

شخصی نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم آمد و گفت :من با زنی در دور ترین نقطه شهر (مدینه)
یكجا شدم و با وی هركاری جز جمامعت اجنام دادم ،حاال تو در حال من هرگونه قضاوت میكنی
بكن ( من حاضرم آنرا بپذیرم ) ،عمر گفت :اهلل این گناه تو را اوشانیده بود اگر تو آنرا
میپوشانیدی ،گفت :نبی صلی اهلل علیه وسلم در مورد او هیچ چیزی نگفت ،و آن شخص
برخاست و برگشت ،نبی صلی اهلل علیه وسلم شخصی را بدنبال وی فرستاد تا او را خبواند( ،
چون آمد ) این آیة را بروی تالوت كرد {:در دو طرف روز ( كه وقت مناز صبح و عصر است
) و در اوائل شب ( كه وقت مناز مغرب و عشاء است ) چنان كه باید مناز را به جاي آورید .
بیگمان نیكیها بدیها را از میان ميبرد} .هود .222:شخصی از میان آن گروه برخاست و
گفت :یا نبی اهلل آیا این امر خاص برای این شخص است؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت:
بلكه برای مجیع مردمان است.
و در روایت دیگر آمده است -كه نبی صلی اهلل علیه وسلم برایش گفت :آیا در مناز با ما

حاضر بودی؟ گفت :بلی! نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت ( :گناه ات ) خبشیده شد.
و در روایت دیگر نزد مسلم آمده است -كه نبی صلی اهلل علیه وسلم برایش گفت :آیا
هنگامیكه از خانه ات بریون شدی وضوء گرفتی و این وضوء را هبرت ( و كامل ) كردی؟ گفت :بلی
یا رسول اهلل! گفت :آیا در مناز با ما حاضر گردیدی؟ گفت :بلی یا رسول اهلل ،اس رسول صلی اهلل
علیه وسلم برایش گفت :مهانا اهلل گناه ات را خبشیده است.
این حدیث در ذات خود اند و نصحیت برای كسانی است كه مناز را به دلیل اینكه از منكرات
اریوی میكنند ترك منوده اند ( و گویا مناز برای آهنا هیچ منفعتی خنواهد داشت ) و شیطان ایشان را
در فسق و بد اخالقی و معاصی كشانیده است ،كه درین حالت مجع بنی منكرات و اقامه مناز
 - 24قال النووي يف الشرح :08/16معىن عاجلها أي تناوهلا واستمتع هبا ،واملراد باملس اجلماع ،ومعناه استمتعت بالقبلة واملعانقة وغریها من مجیع
أنواع االستمتاع إال اجلماع .انتهى.
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ناممكن میباشد ،و اقامه ئی یكی از امور از شروط و لوازم اتنهاء یا ترك دیگر میباشد ،بناً ایشان جمبوراً
مناز را ترك میگویند ،و درین حالت تاریكی گناهان و تاریكی ترك مناز در شخص مجع میشود و یكی
بر دیگری مضاف شده و سبقت میگرید و شخص را هالك منوده و به خسران دنیا و آخرت مواجه
میگرداند.
و مهچنان مناز عملی است كه باعث برداشنت مششری از باالی صاحب اش هنگام ورود شبهات
میگردد ،مهانطوریكه مسلم حدیثی را از أيب سعید اخلدري رضی اهلل عنه روایت میكند«:قام رجل غائر
العینین مشرف الوجنتین ،ناشز الجبهة ،كث اللحیة ،محلوق الرأس ،مشمر اإلزار ،فقال :يارسول
اهلل أتق اهلل!! فقال :ويلك ،أولست أحق أهل األرض أن يتقي اهلل؟! قال :ثم ولی الرجل ،فقال
خالد بن الولید :يا رسول اهلل أال أضرب عنقه؟ فقال :ال ،لعله أن يكون يصلي ،قال خالد :وكم
مصل يقول بلسانه ما لیس في قلبه ،فقال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم :إني لم أومر أن
من ًّ
أنقب عن قلوب الناس و ال أشق بطونهم».25
 (هنگامیكه نبی صلی اهلل علیه وسلم غنائم جنگ را تقسیم میكرد ) در این اثنا مردى باچشمان كوچك و فرو رفته ،و صورت درشت و ایشاىن بر آمده ،و ریش ار مو و سر تراشیده كه
دامنش را باال زده بود بلند شد و گفت :اى رسول اهلل! از اهلل برتس و ارهیز كن .نبی صلی اهلل علیه
وسلم فرمود :وای برتو مگر من سزاوارترین و مستحقترین انسان به تقوا و ارهیز از خمالفت امر اهلل
نیستم؟! ابو سعید گوید :وقىت كه این مرد این سخن را گفت و نبی صلی اهلل علیه وسلم ناراحت
شد از حضور او خارج شد و رفت ،خالد بن ولید گفت :اى رسول اهلل! اجازه دهید تا گردنش را
بزمن ،فرمود :این كار را مكن شاید از منازگزاران باشد ،خالد گفت :بسیارى از منـازگزاران چیزهاىي به
زبان مىگویند كه خمالف با مكنونات قلبشان مىباشد ،فرمود :به من دستور داده نشده كه تفتیش
عقاید قلىب مردم منامی ،و نه اینكه قلبهای آنان را بشگافم.
كه درین جا دیده میشود مناز چگونه شفاعت این شخص خارجی را میكند ،با وجود آنكه
واضح بود آنچه گفته بود او را مستحق جدا كردن سر از گردنش منوده بود.

 . 25متفق علیه.

مهینطور هر زمانیك ه نبی صلی اهلل علیه وسلم قصد محله و غزوه با قومی را مینمود میگذاشت تا
صبح شود ،اگر آذان را میشنید از جنگ با آنان خود داری میكرد ،و اگر منی شنید بر آنان بعداز

طلوع فجر شبخون میزد 26،زیرا أذان عالمه و نشانه آنست كه آن قوم از اهل مناز و اسالم میباشند.
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:إني نُهیت عن قتل المصلین».27

 مهانا من از كشنت مناز گذاران منع شده ام.یعنی از كشنت مسلمان در حالت ورود شبهات و هنگام كفر حمتمل آنان ،اما هرگاه ازیشان كفر
بواح و آشكار ظاهر گردید ،و ارتداد آهنا حقیقتاً به اثبات رسید آنگاه حد اهلل در برابر آنان واجب
گردیده و كسی حق شفاعت در حدی از حدود اهلل را ندارد -مهانطوریكه در حدیث اسامه آمده
است.
و مهچنان هنی نبی صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را از خروج علیه حكام و امراء ظامل تا آنكه
مناز را اقامه میكنند نیز بیانگر مهنی امر است ،طوریكه در حدیث صحیح مسلم آمده است :ال ،ما
أقاموا فیكم الصالة ،ال ما أقاموا فیكم الصالة – و در روایت دیگر آمده است قسمیكه بیان نیز
كردمی كه از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است :قالوا يا رسول اهلل أفال نقاتلهم؟ قال :ال ما
صلوا.
و در روایت دیگر نزد خباری و مسلم آمده است :إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فیه

برهان - ،یعنی :مگر اینكه از آهنا كفر بواح و ظاهر را مشاهده كنید كه از كتاب اهلل و سنت نبی
صلی اهلل علیه وسلم بر آن دلیل وجود داشته باشد.
درین جا نیز نبی صلی اهلل علیه وسلم كفر بواح و ترك مناز را مساویاً ذكر كرده است ،و هردو

صورت را وسیله ئی برای خروج و قیام علیه حكام...قرار داده است.
و مهچنان مناز قرینه دال بر اسالم شخص و از موانع تكفری و سوء ظن بر وی – در صورت عدم
صراحت كفرش -میباشد ،طوریكه در صحیح خباری آمده است«:من صلی صالتنا و استقبل قبلتنا،
أكل ذبیحتنا ،فذلك المسلم له ذمة اهلل و ذمة رسوله».

 هر كسیك ه به مانند ما مناز خبواند ،و بسوی قبله ما رو بیآورد ،و ذبیحه ما را خبورد ،اس اومسلمان بوده در امان اهلل و رسول اش قرار دارد.

 . 26البخاری.
 . 27رواه أبوداود ،صحیح اجلامع.1505:
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این خمتصری در مورد مزایا و امهیت مناز در اسالم بود ،كه خواستیم به عنوان مقدمه ورد به
موضوع اصلی در ابتداء این مبحث خویش به آن اشاره داشته باشیم -و اهلل تعالی املستعان.

- 1حكم ترك كننده كلی نماز.
راجح اینست كه تارک الصالة کلی کافر بوده و كفرش اكرب و خمرج از اسالم میباشد ،هرچند به
وجوب آن اقرار داشته باشد.
و این حكمی است كه با دالیل واضح از كتاب و سنت ثابت بوده و اقوال سلف امت ،از
صحابه و تابعنی و غریه آئمه هدایت ودین برآن وجود دارد -كه به اهم آهنا اشاره میكنیم:
الص َال َة َوآتَ ُوا َّ
الزَكا َة فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم فِي
- 2داليل كتاب :اهلل متعال میفرماید{:فَِإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
الدِّي ِن}.التوبة.22:

 اگر آنان ( از کفر ) توبه کردند و مناز را براا داشتند  ،و زکات را اداء کردند  ،اسدرینصورت آنان برادران دینی مشا هستند.
مفهموم برعكس این آیت آنست كه اگر آنان از شرك توبه نكردند ،و مناز را اقامه ننمودند ،و

زكات را نپرداختند ،اس برادران مشا در دین نیستند ،و برادری دینی و امیانی مطلقاً جبز از كافر نفی
منیگردد.
اما نصوص دیگری وجود دارد كه ختصیصاً كفر تارك زكات را ازین آیت استثناء میكند ،مانند؛
فرموده نبی صلی اهلل علیه وسلم كه مسلم وغریه آنرا روایت كرده است«:ما من صاحب كنز ال يؤدي

حقه ،إال جعله اهلل يوم القیامة يُحمی علیها في نار جهنم فتكوی بها جبهته و جنبه و ظهره ،حتی
يقضي اهلل تعالی بین عباده في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة مما تعدون ،ثم يری سبیله إما

إلی الجنة و إما إلی النار».

 هیچ صاحب ثروت نیست كه حق مال و ثروت اش را اداء نكند ،مگر اینكه اهلل او را درروز قیامت وسیله ورود او به جهنم میگرداند اس ایشانی و اطراف و اشت اش به آن داغ كرده
میشود ،تا آنكه اهلل در میان بنده گان اش قضاوت كند در آن روزی كه مقدار آن انجاه هزار سال از

روز های است كه مشا حساب میكنید ،بعداً مسریش برایش نشان داده میشود یا بسوی جنت و یا
بسوی آتش جهنم.
اس تارك زكات در روز قیامت به مشیئت اهلل گذاشته میشود كه بعداً یا مستحق جنت و یا
مستحق آتش جهنم میشود ،اس هركسی از اهل توحید در چننی حالتی مبرید حكم اسالم بروی
میشود ،زیرا برای كافر در آخرت جز آتش جهنم خنواهد بود.
مهچنان از قرائن عدم كفر تارك زكات قول عبداهلل بن شقیق العقیلي رضی اهلل عنه است كه

میگوید :كان أصحاب محمد صلی اهلل علیه وسلم ال يرون شیئاً من األعمال تركه كفر غیر
الصالة.
 -اصحاب حممد صلی اهلل علیه وسلم ترك هیچ عملی را جز مناز كفر منی دانستند.

اس ازین حدیث نیز ثابت میشود كه آنان ترك زكات را كفر خمرج از اسالم منیدانستند ،در
حالیكه ترك زكات عمل است ،بناً این خود دلیل بر بطالن زعم امجاع صحابه به كفر تارك زكات
میباشد!!.
از ابن عباس رضی اهلل عنه نقل است مهانطوریكه در التمهید از ابن عبدالرب ( )2/132آمده

است :تجده كثیر المال و ال يزكي ،فال يقال لذلك :كافر ،و ال يحل دمه .انتهی.

 ثرومتندان زیادی را دریافته كه مال و ثروت خویش را ااك منیكردند ( یعنی زكات آنرا اداء منیمنودند ) -اما برای آنان كافر خطاب نكرده و خون آنان را حالل نشمرده است.
نتیجه تبصره ما در مورد تارك زكات این بود كه هرگاه قرینه دال شرعی بر عدم كفر تارك زكات كه
اائنی تر از تارك الصالة است موجود گردد ،كفر برای تارك الصالة بغیر از تارك زكات ثابت

میشود.

ف َعن س ٍ
اق
و از ادله دیگر بر كفر تارك الصالة قول اهلل متعال است كه میفرماید {:يَ ْو َم يُ ْك َ
ش ُ ْ َ
ِ
السج ِ
ِ
ِ
وي ْد َعو َن إِلَى ُّ ِ
ود
الس ُجود فَ َال يَ ْستَطیعُو َن َخاش َعةً أَبْ َ
ارُه ْم تَ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّةٌ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ ُ
َُ ْ
صُ
َو ُه ْم َسالِ ُمو َن}.القلم.23-21:
 آن روزي که  ،هول و هراس به اوج خود ميرسد  ،و كار سخت دشوار ميشود  .بدین هنگاماز كافران و مشركان خواسته ميشود كه سجده بربند ّ ،اما ایشان منيتوانند چننی كنند  .این در
حايل است كه چشمانشان ( از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري ) به زیر افتاده است
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 ،و خواري و اسيت وجود ایشان را فرا گرفته است  .ایش از این نیز ( در دنیا ) بدان گاه كه
سامل و تندرست بودند به سجده بردن خوانده ميشدند ( و ایشان با وجود توانائي  ،سجده
منيكردند ) .
و این آیت وعید برای كافران و منافقان است ك ه در حیات دنیا بسوی سجده و مناز به اهلل
تعالی خوانده میشوند اما أبا ورزیده و رو میگردانند ،اس هر تارك الصالة در دنیا مشمول وعید وارده
درین آیت بوده و صفت كفر و نفاق بر آنان محل میگردد.
ابن كثری در تفسری ( )2/235میگوید :و چون ایشانرا بسوی سجده در دنیا خبوانید امتناع ورزند
با آنك ه صحت و سامل هستند و توانائی اجنام آنرا دارند ،اما در آخرت توانائی اجنام سجده را خنواهند
داشت ،آنگاهی كه اهلل تعالی جتلی میكند مهه مؤمنان او را سجده میكنند ،اما هیچ كافر و منافق
توانائی سجده به اهلل را خنواهند داشت ،بلكه هریك از آهنا رو به عقب مسخ شده و افتاده میباشند،
چون یكی از آهنا اراده سجده به اهلل را مناید ،به عقب یعنی برعكس سجده افتاده میباشند،
مهانطوریكه در دنیا بر خالف مؤمنان میباشند.
السج ِ
ود فَ َال يَ ْستَ ِطیعُو َن}.
و بغوي در تفسری این قول اهلل متعال میگویدَ {:ويُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ ُ

آنان كفار و منافقنی میباشند ،و اشت هایشان به مانند شاخ گاو ( سخت و غری انعطاف اذیر
) در میآید و توانائی سجده بردن را خنواهند داشت.
و در حدیث كه مسلم وغریه آنرا روایت كرده اند آمده است«:أن اهلل تعالی يلقي في نار جهنم
جمیع الكفار من عبدة األصنام و كفار أهل الكتاب وغیرهم ،حتی إذا لم يبقی إال من كان يعبد
اهلل من بر و فاجر أتاهم رب العالمین في أدنی صورة من التي رأوه فیها ،قال :فماذا تنتظرون،
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ،قالوا :يا ربنا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كنا إلیهم ولم نصاحبهم،
فیقول :أنا ربكم ،فیقولون :نعوذ باهلل منك ال نشرك باهلل شیئاً مرتین أو ثالثاً ،حتی إن بعضهم
لیكاد أن ينقلب ،فیقول :هل بینكم و بینه آية تعرفونه بها ،فیقولون :نعم ،فیكشف عن ساق فال
يبقی من ك ان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال أذن اهلل له بالسجود ،و ال يبقی من كان يسجد نفاقاً
خر علی قفاه».
ورياء إال جعل اهلل ظهره طبقة واحدة ،كلما أراد أن يسجد ِّ

 اهلل متعال مجیع كفار از بنده گان بتها و كفار اهل كتاب و غریه را در جهنم میاندازاد ،تاجائیكه هیچ كسی جبز عبادت كننده گان اهلل از نیك كار و بد كار باقی منی ماند ،آنگاه اهلل رب
العاملنی با معمول ترین چهره ئی كه آنرا دیده اند ( و خبوبی میشناسند ) نزد آهنا میآید ،و میگوید:
منتظر چه هستند؟ هر امتی دنبال كسی یا چیزی برود كه او را عبادت كرده است ،میگویند :یا رب
ما در دنیا از مردم فاصله گرفتیم و با آنان دوست نشدمی با وجودیكه شدیداً به آهنا نیازمند بودمی ،او
میگوید من رب مشا هستم! آنان دو یا سه بار میگویند ما از تو به اهلل اناه میربمی و ما به اهلل شریك
قرار منی دهیم ،تا جائیكه بعضی از آهنا مصمم میشود و تقریباً از اهلل روی میگردانند ،آنگاه اهلل
متعالی ازیشان میپرسد آیا میان مشا و او ( یعنی اهلل ) نشانه ای است كه او را بشناسید؟ میگویند
بلی! آنگاه اهلل ساق اای خویش را آشكار میسازد اس هر مؤمن آن سجده های را كه ( خالصاً )

برای اهلل برده بودند بیاد میآوید و اهلل ایشان به سجده اجازت میدهد و آنانیكه از روی نفاق و ریاء
سجده برده بودند اشت شان به مانند ( ختته ) سطح واحد ساخته میشود ( و توانائی ركوع و سجده
ازیشان گرفته میشود ) هرگاه اراده سجده میكنند به عقب می افتند.
مالحظه :اگر حالت كسانیكه از روی ریاء ( خود منائی ) و نفاق به اهلل سجده میكنند چننی
است اس كسانیكه اصالً و قطعاً به اهلل سجده منیربد چگونه خواهند بود؟ و چه جایگاهی خواهند
داشت.

و این حدیث مهچنان داللت برآن دارد كه آن اشخاص ( یعنی کسانیکه از روی ریاء مناز
میخواندند ) یکجا با كفار به جهنم انداخته میشوند ،و هیچ یك از بنده گان بشمول آنعده كسانیكه
از روی نفاق و خود منائی به اهلل سجده برده بودند ،و در هیچ گروه از بنده گان اهلل مؤمن اهلل
حمسوب منیگردند ،از گروه بر ( نیك ) و نه از فاجر ،بلكه الزماً از مجله كافران به حاسب آمده و با

آنان یكجا مسری خود را بسوی جهنم میپیمایند.

- 1اما در سنت  :از نبی صلی اهلل علیه وسلم كافر و مشرك بودن تارك الصالة به اثبات رسیده
است مهانطوریكه میفرماید«:بین الرجل و بین الشرك و الكفر ،ترك الصالة».28

 میان شخص و شرك و كفر ،فاصله ئی که وجود دارد مهانا ترك مناز است. . 28مسلم.
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و میفرماید«:لیس بین العبد و بین الكفر إال ترك الصالة».29
 -فاصله ای بنی بنده و كفر نیست جز ترك مناز.

و میفرماید«:بین الكفر و اإليمان ترك الصالة».30

 -میان كفر و امیان فاصله ای كه است مهانا ترك مناز است.

و میفرماید«:العهد الذي بیننا و بینهم الصالة ،فمن تركها فقد كفر».31
 عهد میان ما و آنان ( كفار و مشركنی ) مناز است ،كسیكه آنرا ترك كرد مهانا كفر ورزیدهاست.

و میفرماید«:بین العبد و بین الكفر و اإليمان الصالة ،فإذا تركها فقد أشرك».32

 (عهد و فاصله ) میان بنده و كفر و امیان مناز است ،هركسیكه آنرا ترك كرد مهانا ( به اهللشریك قرار داده است ).
و میفرماید«:من ترك الصالة فقد كفر».33

 هركسیكه مناز را ترك منود مهانا كفر ورزیده است.و میفرماید«:ال تترك الصالة متعمداً ،فإنه من ترك الصالة متعمداً فقد برئت منه ذمة اهلل و
رسوله».34
 و مناز را عمداً ترك منیكند ،اس هركسیكه عمداً مناز را ترك منود ،ذمه اش ( خونش ومالش )...در امان اهلل و رسول اش خنواهد بود.
و از معاذ بن جبل رضی اهلل عنه روایت است كه میگوید«:أوصاني رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم بعشر كلمات ،قال :ال تشرك باهلل شیئاً و إن قتلت و ُحرقت ،و ال تعقن والديك و إن
أمراك أن تخرج من أهلك و مالك ،و ال تترك َّن صالة مكتوبة متعمداً ،فإن من ترك صالة مكتوبة
متعمداً فقد برئت منه ذمة اهلل.»35 ...
 . 29رواه النسائي ،صحیح الرتغیب.553 :
 . 30رواه الرتمذي ،صحیح الرتغیب553:
 . 31رواه أمحد ،وغریه ،صحیح الرتغیب.552:
 . 32رواه هبة اهلل الطربي ،صحیح الرتغیب.555:
 . 33رواه ابن ايب شیبة ،صحیح الرتغیب.512:
 . 34رواه أمحد وغریه ،صحیح الرتغیب.511 :
 . 35صحیح اآلداب املفرد.28/22 :

 نبی صلی اهلل علیه وسلم مرا به ده كلمه توصیه كرد :اینكه به اهلل هیچ چیزی را شریك نسازم،هرچند كشته و یا سوزانده شوم ،و بی احرتامی و ناسپاسی والدین خویش را نكنم هرچند مرا به ترك
اهل ( زن ) و مامل دستور دهند ،و مناز فرض را عمداً ترك نكنم ،زیرا هركسیكه مناز را عمداً ترك كند
مهانا ذمه اش از اهلل و رسول او خالص میگردد.
و از عبادة بن الصامت رضی اهلل عنه روایت است كه گفت«:أوصاني خلیلي رسول اهلل صلی
اهلل علیه وسلم بسبع خصال ،فقال :ال تشركوا باهلل شیئاً و إن قطعتم أو ُحرقتم أو صلبتم ،و ال

تتركوا الصالة متعمدين ،فمن تركها متعمداً فقد خرج من المللة 36..و في رواية  :عند ابن ماجه:

فقد برئت منه ذمة».

 دوست و حمبومب رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مرا به هفت خصلت توصیه كرد ،و گفت :بهاهلل شریك قرار نده! هرچند قطعه قطعه كرده شوی و یا سوزانده شوی و یا به دار زده شوی ،و مناز را
عمداً ترك نكن ،زیرا هركسیكه عمداً آنرا ترك مناید مهانا از ملت ( اسالم ) خارج میشود.
و میفرماید«:آخر ما يفقد من الدين الصالة».

 -آخرین چیزی كه از دین ناادید میشود مناز است.

و میفرماید«:آخر عری اإلسالم نقضاً الصالة».

 -آخرین گره اسالم كه میشكند ( و ازبنی مریود ) مناز است.

و امام امحد میگوید :كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جمیعه ،فإذا ذهبت صالة المرء،
ذهب دينه.
 آخرین حصه های چیزی كه ازبنی مریود مهانا ( به این معنی است ) مهه ئی آنچیز ازبنی رفتهاست ،اما چون مناز از شخص برود ( یعنی آنرا ترك مناید ) دقیقاً دین اش از او رفته است.
و مهچنان از اموری كه داللت بر كفر تارك الصالة دارد فرموده نبی صلی اهلل علیه وسلم بر خروج

( قیام ) علیه حكام ( امری ) تارك الصالة است ،ك ه خود مناز خنواند و یا رعیت اش را به مناز ملزم
نگرداند ،مهانطوریكه در حدیث مسلم آمده است«:ال ،ما أقاموا فیكم الصالة ،ال ،ما أقاموا فیكم
الصالة».
 . 36قال الحافظ المنذري في الترغیب :رواه الطبراني ،ومحمد بن نصر في كتاب الصالة بإسنادين ال بأس بهما.مشکاة من روایة أيب الدرداء :
 580قال اآللباين ( :حسن) .بال لفظ خرج من امللة.
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 یعنی ( علیه آهنا خروج نكنید ) تا زماینكه در میان مشا مناز را اقامه میكنند -و این گفته رادوبار تكرار كرد.
و این حدیث در نوع خود مماثل حدیث دیگری است كه نبی صلی اهلل علیه وسلم خروج ( قیام
) را علیه حاكم و امری مسلمانان تا زمانی مؤكول دانسته است كه كفرش اش صریح و بواح نباشد،
مهانطوریكه خباری در صحیح خویش از عبادة بن الصامت روایت میكندَ «:د َعانَا النَّبِ ُّي صلی اهلل
علیه وسلم فَ باي عنَاهُ ،فَ َق َ ِ
ش ِطنَا
َخ َذ َعلَیْ نَا« :أَ ْن بَايَ َعنَا َعلَى َّ
اع ِة ،فِي َم ْن َ
یما أ َ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
َ َْ
ال ف َ
احا،
َوَم ْك َر ِهنَاَ ،وعُ ْس ِرنَا َويُ ْس ِرنَاَ ،وأَثَ َرةً عَلَیْ نَاَ ،وأَ ْن ال نُنَاز َ
ِع األ َْم َر أ َْهلَهُ ،إِالَّ أَ ْن تَ َر ْوا ُك ْف ًرا بَ َو ً
ِعنْ َد ُك ْم ِم َن اللَّ ِه فِ ِیه بُ ْر َها ٌن».37
 نبی صلی اهلل علیه وسلم ما را خباطر بیعت نزد خویش خواست ،اس بیعت كردمی و از آجنملهاموری كه از ما بیعت گرفت این بود كه  :در حالت خوشحالی و نگرانی ،سختی و آسانی و ترجیح
دیگران برما ،ازیشان بشنومی و اطاعت كنیم ،و با صاحبان امر ( حكام و امریان خویش ) خباطر
حكومت و سایر مسائل درگری جنگ نشومی ،مگر زمانیكه كفر آشكاری ازیشان ببینیم كه از جانب
اهلل و ( رسول اش ) بر آن دلیل باشد.
و درین حدیث خروج علیه حاكم كافر كه كفرش آشكار باشد با تارك الصالة مساوی قرار داده
شده است ،یعنی كفر تارك الصالة نیز صریح و آشكار مانند سایر امور كفر و شرك آشكار میباشد.
- 3اما آثار صحیح و ثابت از صحابه رضي اهلل عنهم در مورد كفر تارك الصالة:

از عمر بن خطاب رضی اهلل عنه روایت است كه میگوید :ال حظ في اإلسالم لمن ترك
الصالة.
 -هیچ نصیب و ااداشی از اسالم ندارد آن كسیكه مناز را ترك میكند.

و این قول در بر دارنده ئی نفی كامل امیان تارك الصالة است ،تا جائیكه صاحبش كوچكرتین

هبره و نصیبی از دین و اسالم و امیان اش منیربد.

و از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است كه میگوید :من ترك الصالة فال دين له .38
 -كسیكه مناز را ترك كرد هیچ دین ندارد.

 . 37خباری .1055 :مسلم .2102 :
 . 38صحیح الرتغیب.513 :

و أيب الدرداء رضی اهلل عنه میگوید :ال إيمان لمن ال صالة له ،وال صالة لمن ال وضوء له.39

 -امیان ندارد آن شخصیكه مناز ندارد ( یعنی مناز منی خواند ) ،و مناز شخص صحیح نیست

تا هنگامیكه وضوء نداشته باشد.
اس مهانطوریكه وضوء شرط صحت مناز است ،و مناز شخص درست منیباشد تا آنكه وضوء
نداشته باشد ،مهانطور مناز شرط برای صحت امیان شخص است ،و امیان با اقامه آن در وجود
شخص ثابت میشود و با انتفاء آن منتفی میگردد.
40

و از علي بن أيب طالب رضی اهلل عنه روایت است كه میگوید :من لم يصل فهو كافر.
 هر آنكه مناز نگذاشت كافر است.41
و از جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنهما روایت است كه میگوید :من لم يصل فهو كافر.
و از محاد بن زید روایت است كه أیوب ( از تابعنی ) گفت :ترك الصالة كفر ،ال يختلف فیه.
 ترك مناز كفر است و درآن هیچ اختالفی ( میان علماء ) وجود ندارد.و از حممد بن نصر املروزي روایت است كه از اسحاق شنیده است كه میگوید :صح عن النبي
صلی اهلل علیه وسلم أن تارك الصالة عمداً من غیر عذر حتی يذهب وقتها كافر.
 از نبی صلی اهلل علیه وسلم به صحت رسیده است ؛ كسیكه مناز را عمداً بدون عذر تركمیكند تا آنكه وقت اش بگذرد كافر است.
و از عبداهلل بن شقیق العقیلي روایت است كه میگوید :كان أصحاب محمد صلی اهلل علیه
وسلم ال يرون شیئاً من األعمال تركه كفر غیر الصالة.42
 اصحاب حممد صلی اهلل علیه وسلم ترك هیچ عملی را كفر منیدانستند ،جبز ترك مناز را.و مراد از كفر درین حدیث كفر اكرب خمرج از ملت ( اسالم ) است ،زیرا این واضح است كه
ایشان بسیاری از اعمال را كفر اصغر و غری خمرج از ملت ( اسالم ) میدانستند و روایات موجود برین
استداالل صحه میگذارد.

 . 39صحیح الرتغیب.512 :
 . 40قال املنذري يف الرتغیب :رواه ابن أيب شیبة يف كتاب اإلمیان ،والبخاري يف تارخيه موقوفاً.
 . 41قال املنذري يف الرتغیب :رواه ابن عبد الرب موقوفاً .
 . 42رواه الرتمذي وغریه ،صحیح الرتغیب.552:
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و ابن حزم میگوید :و قد جاء عن عمر ،و عبدالرحمن بن عوف ،و معاذ بن جبل ،و أبي
هريرة ،و غیرهم من الصحابة رضی اهلل عنهم أن من ترك صالة فرض واحدة متعمداً حتی يخرج
وقتها فهو كافر مرتد و ال نعلم لهؤالء من الصحابة مخالفاً .أنتهی.
 و از عمر ( بن خطاب )  ،عبدالرمحن بن عوف  ،معاذ بن جبل  ،و أيب هریرة  ،و غریهاصحاب رضی اهلل عنهم آمده است  ،كسیكه عمداً یكی از مناز های فرض را ترك گوید تا آنكه از
وقت اش خارج شود ،كافر و مرتد میباشد  ،و درین مورد هیچ گونه خمالفتی از جانب ( سائر )
اصحاب با آنانرا اطالع ندارمی.
حافظ املنذری در ترغیب ..میگوید :گروهی از صحابه و كسانیكه بعداز ایشان بودند تارك
عمدی مناز را تكفری میكردند ،حتی در صورتیکه یكی از مناز های فرض را تا هنگام خارج شدن
وقت آن ترك مینمودند ؛ و از آجنمله عمر بن اخلطاب  ،عبداهلل بن مسعود  ،عبداهلل بن عباس  ،معاذ
بن جبل  ،جابر بن عبداهلل  ،أبو الدرداء  ،رضی اهلل عنهم میباشند ،و از غری صحابه أمحد بن حنبل ،
اسحاق بن راهویة  ،عبداهلل بن املبارك  ،و النخعي  ،و حكم بن عتبة  ،و أیوب السختیاين  ،و أبو
داود الطیالسي  ،و أبو بكر بن أيب شیبة  ،زهری بن حرب  ،وغریه رمحهم اهلل تعالی میباشند.

و ابن تیمیة در الفتاوی ( )308/18میگوید :و أكثر السلف علی أنه يُقتل كافراً ،هذا كله
مع اإلقرا بوجوبها .انتهی.
 و اكثریت سلف امت به این رأی بودند كه او ( یعنی تارك الصالة ) به حد كفر كشتهمیشود ،و این مهه باوجود آنست كه شخص به وجوب و فرضیت ( مناز ) اقرار داشته باشد.
و در ( )22/11میگوید :فأما من كان مصراً علی تركها ال يصلي قط ،و يموت علی هذا
اإلصرار والترك ،فهذا ال يكون مسلماً .انتهی.

 اما هرگاه شخص بر ترك آن اصرار ورزد و هرگز مناز نگذارد ،و بر مهنی اصرار و ترك مبرید،اس یقیناً این شخص مسلمان منیباشد.

و حنبل 43میگوید :احلمیدي برامی گفت :ترا از آنچه مردم میگویند با خرب میسازم  :آنكه به مناز
و زكات و روزه و حج اقرار داشته باشد و هیچ یك از آهنا را تا هنگام مرگ اجنام ندهد ،و یا اینكه
رو به عقب قبله مناز بگذارد تا آنکه مبرید ،مؤمن است در به شرط آنکه از مناز و استقبال به قبله
انكار نداشته باشد ،اس گفت :اين كفر آشكار است ،و خالف كتاب و سنت رسول صلی اهلل
ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ین لَهُ
علیه وسلم و علماء مسلمانان میباشد ،اهلل تعالی میفرمایدَ { :وَما أُم ُروا إ َّال لیَ ْعبُ ُدوا الل َه ُم ْخلص َ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
الدِّين حنَ َف ِ
ين الْ َقیِّ َم ِة}.البینة.5:
یموا َّ
الص َال َة َويُ ْؤتُوا َّ َ
اء َويُق ُ
كد ُ
َ ُ َ
 درحالیکه جز این بدیشان دستور داده نشده است که خملصانه و حقگرانه اهلل را عبادت کنند  ،وتنها شریعت و دین از خود بدارند  ،و مناز را براا دارند و زکات را بپردازند و دین راستنی و
استوار مهنی میباشد و بس.

و حنبل میگوید :از أبو عبداهلل أمحد بن حنبل شنیدم كه میگفت :من قال هذا فقد كفر باهلل
ورد علی أمره و علی الرسول ما جاء به عن اهلل.44
 هركسیكه چننی سخنی را بگوید به اهلل كافر گردیده است ،و امر اهلل را و آنچه به رسول اواز جانب اهلل آمده است رد کرده است. .
بناً خود مالحظه كنید هرگاه گفنت چننی قولی بدون عمل به آن كفر آشكار میباشد ،اس متصف

شدن به اوصاف و صفات اینگونه اشخاص چگونه خواهد بود؟ یقناً كه أولی و مقدم به كفر صریح
بوده و اتداد میباشد.
در حالیكه كسانیك ه رو به عقب قبله مناز میگذارند با علم یا بدون علم به مراتب هبرت از كسانی
هستند كه مطلقاً مناز منی گذارند ،اما با وجود آن كافر گردیده و از دائره اسالم خارج میشوند
مهانطوریكه نصوص و اقوال اهل علم نیز به آن داللت دارد.
مهینطور ابن قیم رمحه اهلل میگوید :مسلمانان درین اختالف ندارند كه ترك مناز فرض از بزرگرتین
گناهان و اكرب كبائر است ،و گناه آن نزد اهلل بزرگرت از قتل نفس و گرفنت ناحق اموال مردم  ،و زنا ،

 . 43اسر كاكای امحد بن حنبل.
 . 44عن الفتاوی إلین تیمیة.)102/1( :
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سرقت  ،نوشیدن مخر میباشد ،و تارك الصالة به گرفت و قهر اهلل مواجه میباشد ،و در دنیا و آخرت
ذلیل و شرمسار میگردد.45
باید در توضح این قول بگومی :جبز شرک و کفر هیچ گناه و عملی بزرگرت از قتل نفس و كشنت
یك مسلمانان منی باشد ،مهانطوریكه اهلل متعال میفرمایدَ {:وال ِْف ْت نَةُ أَ َش ُّد ِم َن الْ َق ْت ِل}.البقرة.222:
 و فتنه و فساد از کشنت شدیدتر و بدتر است.و مراد از فتنه درین آیت كفر و شرك میباشد ،اس گناه ترك مناز با هیچ گناهی كم تر از شرک به

اهلل عزوجل نیست ،زیرا این ترك در ذات خود شرك میباشد.
و ابن قیم رمحه اهلل در مسأله نابودی اعمال تارك الصالة میگوید :اما در صورتیكه كالً مناز ترك
گردد از صاحب آن هیچ عملی اذیرفته منیشود ،مهانطوریكه از صاحب شرك هیچ عملی اذیرفته منی
شود ،زیرا مناز ستون اسالم است مهانطوریكه این قول نبی صلی اهلل علیه وسلم به صحت رسیده
است ،وقبولی سائر اعمال موقوف و مشروط به قبولی مناز است ،و چون این عمل از شخص اذیرفته
نشد و برایش دوباره رد گردید سائر اعمال شخص نیز اذیرفته نشده و برایش رد میگردد.
و میگوید :ترك دو نوع است -2 :ترك كلی ( :كه فرد هیچگاه مناز نگذارد )  ،كه درین صورت

مجیع اعمال شخص را باطل میگرداند.46....

و مجیع اعمال ( نیك ) شخص هرگز باطل منیگردد و جلو كسب اجر و ااداش ( سایر اعمال
ط َع ْن ُه ْم َما
نیك شخص ) را منیگریید ،جز شرك ،مهانطوریكه اهلل متعال میفرمایدَ {:ولَ ْو أَ ْش َرُكوا لَ َحبِ َ
َكانُوا يَ ْع َملُو َن}.األنعام.88:
 و اگر شرک می ورزیدند هر آنچه عمل میکردند نابود شده و به هدر مریفت.اس واضح میگردد كه ترك مناز شرك بوده و تارك الصالة مشرك و در شرك اكرب قرار دارد ،و هیچ
طاعت و عمل نیك از وی اذیرفته نشده و اعتقاد به توحید و نطق به شهادتنی برایش نفع منی
رساند -و اهلل تعالی أعلم.
شوكاين رمحه اهلل میگوید :فالتارك للصالة من الرعايا كافر ،و في حكمه من فعلها و هو ال
يحسن من أذكارها و أركانها ما ال تتم إال به مع إمكانه و وجود من يعرفه بهذه الصالة.
 . 45كتاب الصالة ،ص ،25ط املكتب اإلسالمي.
 . 46الصالة ،ص .55-52

 تارك الصالة از رعایائی كافر بوده و در حكم آنان میباشد ،هركسی آنرا اجنام بدهد ( یعنیمناز را ترك مناید ) و اذكار و اركان آنرا نیك نپندارد ( اسالم و دین شخص ) بدون آن تكمیل
منیگردد ،باوجود آنکه امكان معرفت ( اسالم شخص ) به وسیله مهنی مناز میباشد.
و میگويد :هركسیكه تارك اركان اسالم و مجیع فرائض آن  ،و انكار كننده و تكذیب كننده ای
مهه آن مواردی كه بر باالی او عم از اقوال و افعال واجب است باشد  ،درحالیکه نزد او بدون جمرد
تكلم و تلفظ شهادتنی چیز دیگر نباشد ،هیچ شك و ترديدی وجود ندارد كه وی كافر و در
شديدترين نوع كفر قرار دارد و خون اش حالل است.

47

خالصه :این بعضی از دالئل و نصوصی بود كه ترجیحاً خواستیم در مورد كفر تارك الصالة به

آن اشاره منامی ،اما هنگامیكه به دالئل خمالفنی مواجه شدمی ،خواستیم آن دالئل را با مناقشه آن نیز

ذكر كنیم ،زیرا امكان ندارد از تكفری و كفر تارك الصالة بدلیل استدالل كفر عملی اصغر بودن ترك
مناز صرفنظر گردد ،و الزماً باید تارك الصالة كافر و كفرش اکرب و خمرج از ملت ( اسالم ) دانسته
شود.
و حرف هنائی ما درین قضیه برای خمالفنی اینست كه میگومی :ما مهانطوریكه قبالً نیز حبث كردمی
– تارك الصالة را كافر میدانیم -و برای این استدالل و تكفری خویش دالئل كافی از كتاب و سنت،
و اقول مجهور صحابه نزد ما موجود میباشد كه سایر صحابه با آنان درین مقام هیچ اختالفی نداشته
اند ،و مهچنان دالئل زیادی دیگر از كبار تابعنی و سلف صاحل مهانطوریكه ابن تیمیه و شاگردش ابن
قیم ...وغریه علماء نیز به آن در كتب خویش تصریح منوده است در زمینه صراحت دارد.
اس از میان این دو گروه كدام یكی از آهنا مستحق و شایسته اتباع و تأئید میباشند ،آن یكی كه
در حق و امن و سالمت و اتباع از منهج سلف صاحل  ،با وجود وقوف و آگاهی از دالیل و
نصوص وارده و اقوال صحابه و اكثریت سلف قرار دارند ،یا آنانیكه در صف خلف متوقف مانده در
حالیكه ایشان در مكان اائنی تر از صحابه در علم و آگاهی و وقوف از منهاج نبوی قرار دارند؟!!

 . 47جمموعة الرسائل السلفیة.
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- 2حكم نماز گذاری كه بر نماز های خويش محافظت ندارد:

تارك الصالة که به صورت كلی مناز را ترک منوده باشد و در متام عمر خویش مناز نگذارد ،كافر
بوده و كفرش اكرب و خمرج از ملت میباشد ،مهانطوریكه قبالً درین مورد توضحات الزم ارایه منودمی ،اما
سؤالی که اینجا مطرح میگردد اینست  :كسیكه گاهی اوقات مناز میگذارد و گاهی ترك میكند و یا

بعضی از مناز ها را میخواند و بعضی دیگر آنرا ترك میكند 48حکم اش چه میباشد؟ آیا حكم آن به
مانند تارك الصالة كلی است یا اینكه فرق میكند؟!!
راجح اینست – واهلل تعالی أعلم .مناز گذاری كه أحیاً مناز میگذارد و بعضاً ترك میكند و یا

بعضی اوقات را میگذارد و بعضی اوقات دیگر را ترك میكند ،اما عدم ترك غالباً اتفاق می افتد ،یعنی
اكثراً مناز میگذارد با وجود آنكه گناهان بزرگی را اجنام بدهد كفر اش به درجه كفر اكرب و خمرج از
ملت ( اسالم ) منریسد ،و این چیزیست كه در نتیجه اجتهاد از نصوص وارده درین مسئله از آن به
نتیجه رسیده امی ،بناً آنچه برای تبنی این موضوع و مهچنان داللت نصوص الزماً قابل ذكر است
درینجا برآن اشاره میكنیم:

الص َال َة واتَّب عوا َّ ِ
ف يَ ْل َق ْو َن
س ْو َ
ف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
اهلل متعال میفرماید{:فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َضاعُوا َّ َ َ ُ
الش َه َوات فَ َ
غَیًّا}.مرمی.52:
 -بعد از آنان  ،فرزندان ناخلَفي ( روي كار آمدند و در زمنی ) جایگزین شدند كه مناز را (

ترك كردند و هبرهمندي از آن را ) هدر دادند و به دنبال ( لذائذ و ) شهوات راه افتادند  ،و
( جمازات ) گمراهي ( خود را در دنیا و آخرت ) خواهند دید .

سلف رضی اهلل عنهم این آیت را اینگونه تفسری میكنند :إضاعة الصالة بإضاعة وقتها ،و قالوا:
49
لو كان تركاً لكان كفراً ،و كانوا كفاراً.
 -یعنی :مراد درین جا از ضایع شدن مناز ضایع شدن وقت آن ( و یا بعضی اوقات مناز) 50

است ،اگر (كالً ) ترك گردد اس ( این عمل ) كفر است ،و ( ترك كننده گان ) كافر میگردند.
 . 48مثالً؛ مناز فجر و عصر را میخواند و باقی را ترك میكند ،و یا ظهر  ،عصر و مغرب را میگذارد ،و فجر و عشاء را ترك میكند.
 . 49ابن كثری.232/3 :
 . 50زیرا اگر مناز عمداً ترک گردد تا آنکه وقت آن بگذرد و شخص مناز نگذارد قضاء ندارد بناً مناز با ضایع شد وقت آن ضایع میگردد.

و برخی دیگر از آئمه سلف به این عقیده اند كه مراد از ضیاع مناز درین جا ترك كلی آن
است.51
پس واضح میگردد ضایع ساخنت اوقات مناز گناه بزرگ و عظیم بوده اما درجه آن به كفر اكرب

منریسد.

و از نبی صلی اهلل علیه وسلم به اثبات رسیده است كه میگوید« :أول ما يحاسب الناس به يوم
القیامة من أعمالهم الصالة ،يقول ربنا تعالی لمالئكته و هو أعلم :انظروا في صالة عبدي أتمها
أم أنقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامتة ،و إن كان أنتقص منها شیئاً ،قال :انظروا هل لعبدي من

تطوع؟ فإن كان له تطوع قال :أتموا لعبدي فريضة ،ثم تؤخذ األعمال علی ذاكم».52

 اولنی چیزی كه مردم نسبت به آن أعمال در روز قیامت مورد حماسبه قرار میگریند مناز است،آنروز اهلل تبارك برای مالئك در حالیكه میداند میگوید :به سوی مناز بنده ام ببینید كه آیا آنرا متام
كرده است یا درآن كوتاهی منوده است؟ اگر كامالً ( و مهه مناز ها را ) اداء كرده بود ،برایش كامل (
و ااداش اوره ) نوشته میگردد ،و اگر گوتاهی كرده بود ( و ناقض اجنام داده بود ) میفرماید :بنگرید
آیا بنده ام مناز تطوع ( سنن رواتب و مناز های نفل ) دارد یا خری؟ اگر داشت گفته میشود با آهنا
مناز های فرض وی را ( كه ترك منوده است ) تكمیل مناید ،بعداً سایر اعمال اش به مهنی منوال مورد
حماسبه قرار میگرید.
اس اگر كوتاهی و یا عدم اااندی بر فرائض ( مناز های انجگانه ) كفر حمسوب شود ،چگونه
تطوع یا نوافل برای شخص نفع رسانیده میتواند ،و مناز های فرض وی را جربان میكند؟ در حالیكه
صاحب كفر و شرك را هیچ عمل و طاعتی نفع رسانیده منی تواند ،زیرا مهه آهنا به نابودی مواجه
میشود.
و از قول نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید :انتقص منها شیئاً -دو امر احتمال مریود ،و به

هر دو آن سنت نیز داللت دارد ،اوالً -آنكه مناز را بگذارد اما احیاناً بعضی اركان و فرائض آهنا به
وجه مطلوب اجنام ندهد ،و ثانیاً -آنكه اكثراً در زندگی مناز را كامالً ترك منوده باشد ،اس درینصورت

نوافل یا مناز های تطوع مهه مناز های ترک شده ویرا جربان میكند ،و آن وقتی است كه شخص نوافل
زیادی اجنام داده باشد.
 . 51ابن كثری.123/5 .
 . 52رواه أمحد ،و أبو داود ،و النسائي و غریهم ،صحیح اجلامع.1512:
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و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:إنها ستكون علیكم بعدي أمراء ،يشغلهم أشیاء عن
الصالة لوقتها ،حتی يذهب وقتها ،فصلوا الصالة لوقتها -قال رجل :إن أدركتها أصلي معهم؟
قال :نعم إن شئت».

 مهانا بعد از من مشا امریانی خواهید داشت ،كه بعضی از امورات ایشانرا را از اقامه مناز دروقت آن باز میدارد ،اس مشا مناز را در وقت آن اداء مناید ،شخص ارسید اگر آنان را دریامب آیا با

ایشان یكجا مناز بگذارم ،نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :بلی اگر خواستی.
یعنی اگر خواستی با ایشان مناز های خود را نفل بگردان ( و فرائض را در وقت آن اداء كن ) ،
زیرا فرائض در یك روز دوبار اقامه كرده منیشود.
و از جانب دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم آنشخص را به ِأمتام 53آن امراء و مناز گذاشنت عقب
آنان اجازت داد ،اس واضح میگردد كه آنان بدلیل ترك ( تأخری ) مناز ( تا آنكه وقت آن میگذرد )
كافر منیگردند
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید « :قال اهلل تعالی :من صلی الصالة لوقتها ،و حافظ علیها
و لم يضیعها استخفافاً بحقها ،فله علي عهد أن أدخله الجنة ،و من لم يصلها لوقتها ،و لم
يحافظ علیها ،وضیعها استخفافاً بحقها ،فال عهد له علي ،إن شئت عذبته ،و إن شئت غفرت

له».54

 اهلل متعال میفرماید :هر آنكه مناز را در وقت اش اداء كرد  ،و مناز های خود را حمافظتكرد ،و آنرا استخفافاً ضایع نگردانید ( یعنی مهه مناز ها را در وقت آن اداء كند ) ،تعهد میكنم كه
او را داخل جنت مینمامی ،و اگر در وقت اش مناز خنواند ،و برآن ( بر اقامه مناز های فرض ) اهتمام
و حمافظت نداشته باشد ،و استخفافاً آنرا ضایع گرداند ،هیچ تعهدی نسبت به وی ندارم ،اگر
خواستم عذابش میكنم ،و اگر خواستم مغفرتش میكنم.
اس ترك این اشخاص به مشئیت اهلل تعالی بر عدم کفر آنان داللت دارد؛ زیرا برای كافر هیچ
ااداشی خنواهد بود مگر اینكه جاویدان در جهنم خواهد ماند .أعاذنا اهلل منها.

 . 53عقب شخصی مناز خواندن.
 . 54رواه الطرباين وغریه ،صحیح الرتغیب.321 :

و محل قول  :ولم يحافظ علیها ،و ضیعها استخفافاً بحقها -.یعنی اگر مناز را حمافظت نكند،

و آنرا استخفافاً ترك مناید.

به مفهوم مطلق ترك درست نیست ؛ بدلیل اینكه تارك كلی مناز كافر است مهانطوریكه قبالً بیان
آن گذشت.
ابن تیمیة میگوید :اما اگر شخص به ترك مناز اصرار ورزد و هیچگاه مناز نگذارد ،و به مهنی
حالت اصرار و ترك مبرید ،درینصورت شخص مسلمان باقی منیماند ،حاالنكه اكثریت مردم گاهی
اوقات مناز میگذارند و گاهی ترك میكنند ،اما ایشان كسانی هستند كه مناز های خویش را حمافظت
منی ك نند ،و مهنی اشخاص مهچنان حتت وعید قرار دارند ،و مهنی اشخاص كسانی هستند كه این
حدیث در مورد شان صراحت دارد«:عن عبادة عن النبي صلی اهلل علیه وسلم أنه قال :خمس
تبهن اهلل علی العباد في الیوم و اللیلة ،من حافظ علیهن كان له عهد عند اهلل أن يدخله
صلوات ك َّ
الجنة ،و من لم يحافظ علیهن لم يكن له عهد عنداهلل إن شاء عذبه و إن شاء غفر له».55

 از عباده بن الصامت روایت است که نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :اهلل انچ ( وقت ) منازرا در یك شبانه روز بر باالی بنده گان خویش فرض گردانیده است كسیكه آنرا حمافظت كرد ( و
کامالً هر انج وقت را اقامه منود ) اهلل عهد كرده است كه او را داخل جنت میسازد ،اما كسیكه بر
آن ( مناز ها ) حمافظت نكرد هیچ عهدی از جانب اهلل بر او نیست اگر خواست او را عذاب میكند
و اگر خواست او را میبخشد.
و بعداز آنكه این حدیث را ذكر میكند میگوید :اس واضح میگردد كه احتجاج به این حدیث

بر عدم تكفری تارك الصالة یك حجت ضعیف میباشد ،اما این حدیث ثابت میسازد که تارك

حمافظت مناز كافر نیست.56
بناً مهانطوریكه شیخ االسالم ابن تیمیه میگوید میان تارك كلی مناز و تارك حمافظت ( بر متام )
منازها فرق بنیادی وجود دارد قسمیكه اول آن كافر و دومی كافر منیباشد.
و ابن قیم در تأویل نابودی عمل شخص وارد درین حدیث«:فإن من ترك صالة العصر فقد
حبط عمله» – .هرآنكه مناز عصر را ترك گوید اعمالش نابود میگردد -میگوید :آنچه از ظاهر
 . 55صحیح اجلامع .3123 :صحیح ايب داود.2115:
 . 56الفتاوی ،518/1 :و .22/11
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حدیث آشكار میگردد – و اهلل أعلم -اینست كه ترك دو نوع است :ترك كلی كه شخص ابداً مناز
نگذارد ،كه درینصورت مجیع اعمال شخص باطل و نابود میگردد ،و ترك معین در روز معنی ،كه

درین حالت صرفاً عمل مهان روز شخص ازبنی رفته و نابود میگردد ،اس نابودی عام در مقابل ترك
عام  ،و نابودی معنی در مقابل ترك معنی حتقق میآبد.57
اس ازین تفسری و توضح كامالً فرق میان ترك كلی و عام مناز كه سبب نابودی و بطالن مجیع
اعمال صاحب اش میگردد و ترك جزئی خاص در روز معنی كه سبب بطالن و نابود اعمال شخص
در مهان روز و عدم كفر اكرب وی میشود واضح میگردد.
و از ادله دیگر مهچنان فرموده نبی صلی اهلل علیه وسلم است كه میفرماید«:أُمر بعبد من عباد
فجلد
اهلل أن يُضرب في قبره مائة جلدة ،فلم يزل يسأل و يدعوا حتی صارت جلدة واحدةُ ،
جلدة واحدة ،فامتالء قبره علیه ناراً  ،فلما ارتفع عنه و أفاق قال :علی ما جلدتموني ؟ قالوا:

إنك صلیت صالة واحدة بغیر طهور ،و مررت علی مظلوم فلم تنصره».58

 دستور داده شد تا بنده ئی از بنده گان اهلل را در قربش صد جلد یا دره زنند ( ،آن بنده )مادام میپرسید و اهلل را میخواند ( كه چرا زده میشود؟ ) تا آنكه اولنی ضربه به او اصابت میكند ،و
قربش بر وی ُار از آتش میگردد ،هنگامیكه از آن آتش بلند كرده میشود و هبوش میآید میگوید:

برای چه مرا دره میزنید؟ میگویند :تو منازی را اقامه منوده ای كه برای آن طهارت ( وضوء و یا غسل )
نگرفته بودی  ،و بر مظلومی گذشتی اما او را كمك و یاری نرسانیدی.

ازین حدیث نیز عدم كفر این شخص افاده میگردد علریغم آنكه او منازی را بدون وضوء خوانده
بود ،و مناز بدون وضوء به مانند آنست كه اصالً آنرا خنوانده باشد ،زیرا وضوء و طهارت شرط برای
صحت مناز است ،اس واضح میگردد تارك الصالة كه چند و یا بیشرت مناز های فرض را در طول
حیات خویش ترك منوده باشد كافر منیگردد ،اما این غری از حكم تارك الصالة كلی است ،كه بعضی
از مشایخ درین قسمت مغالطه كرده اند و این حدیث را حجت برای تارك الصالة كلی گرفته اند ،در

 . 57كتاب الصالة و حكم تاركها :ص .55
 . 58أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار  ،السلسلة الصحیحة.1112 :

حالیك ه این حدیث نه از حیث منطق و نه از حدیث داللت الفاظ و نه هم از حیث مفهوم به چننی
امری داللت دارد -و اهلل تعالی أعلم.
 شبهات وارده:اولنی شبهه ای وارده درین مورد اینست كه میگویند :اگر حالت ( شخص تا آخر عمرش ) چننی
ادامه ایدا كند ،اس چه تعداد مناز میتواند ترك مناز آنشخص را جربان كند؟ یا اینكه باب ترك الصالة
بر روی سیل گریش مفتوح است ،و برای شخص كفایت میكند تا جهت برائت و رهائی خود از
حكم و وصف كفر بعضی از مناز ها را جبا بیآورد ،تا آنكه به مانند شخص تارك الصالة كلی
نباشد...؟؟!!
در جواب میگومی :آنچه سنت بدآن داللت دارد ،مهانطوریكه در حدیث أبی هریره نیز آمده
است -اگر شخص مناز های تطوع و یا نوافل زیادی به اندازه ترك مناز های فرض اجنام داده باشد،
اس درینصورت راجح آنست كه تطوع و نوافل گرفته شده و فرائض با آن تكمیل میگردد ،و آنشخص
مهچنان حتت وعید و مشئیت اهلل باقی میماند ،اگر خواست او را میبخشد و اگر خواست او را عفو
مینماید.
اما اگر غالباً تارك الصالة باشد و مهچنان مناز های تطوع و نوافل نیز نداشته باشد اس چیزی

ندارد تا بآن نواقص و كمبودی های مناز هایش تكمیل گردد ،لذا ناچار به كفر و تكفری او حكم
میگردد -و اهلل تعالی أعلم.
و الزم است یاد آوری كنیم كسانیكه جز مجعه و رمضان و یا بعضی مناسبات چون اعیاد وغریه
...هیچگاه مناز منیگذارند ،آنان كافر و مرتد میباشند ،و باید ازیشان طلب توبه گردد ،اگر توبه
نك ردند باید به حد ارتداد گردن های شان زده شود ،و با وی معامله مرتد شده و اسم و وصفت و
حكم مرتد بروی محل گردد.
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 تنبیه:باید خباطر داشته باشیم كه هدف ما از قول ما بر عدم تكفری و عدم رسیدن كفر شخص به كفر
اكرب تارک حمافظت مناز ها  ،استخفاف و بی امهیت نشان دادن مناز نیست ،و ما قبالً در مورد
امهیت و جایگاه اسالم حبث كردمی ،مهانطوریكه گفتیم گناه ترك یك وقت مناز عمداً بدون عذر از مهه
گناهان بغری از شرك بزرگرت و شدیدتر است.
الص َال َة واتَّب عوا َّ ِ
ف
س ْو َ
ف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
و اهلل متعال میفرماید{:فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
الش َه َوات فَ َ
يَ ْل َق ْو َن غَیًّا}.مرمی.52.

 بعد از آنان  ،فرزندان ناخلَفي ( روي كار آمدند و در زمنی ) جایگزین شدند كه مناز را ( ترككردند و هبرهمندي از آن را ) هدر دادند و به دنبال ( لذائذ و ) شهوات راه افتادند  ،اس (
جمازات ) گمراهي و زیان ( خود را در دنیا و آخرت ) خواهند دید .
و معنی «غي» مهانا زیان و خسران است ،و نام وادیی در قعر جهنم میباشد كه دارای عذاب

تلخی است ،و یا وادیی در جهنم است كه خوراك اهل آن از قیح ( چرك و رمی ) و خون
میباشد -59أعاذنا اهلل من جهنم و ودیاهنا.
ِ
َّ ِ
اهو َن}.املاعون.5-2:
ص َالتِ ِه ْم َس ُ
ين ُه ْم َع ْن َ
ْم َ
و میفرماید{:فَ َويْ ٌل لل ُ
ین  ،الذ َ
صلِّ َ
 اس وای حبال آنعده مناز گذاران که مناز های خویش را بدست فراموشی می سپارند.و معنی «الويل» درینجا مشقت عذاب است ،و مهچنان گفته شده است وادیی در جهنم میان

دو كوه میباشد كه آنشخص در آجنا در عمق چهل بار سقوط ( خریف ) انداخته میشود ،و نیز گفته
شده است كه وادیی در جهنم است كه مملو از چرك و رمی اهل جهنم بوده و در آن عذاب كرده
میشود ،و بعضی تفاسری دیگر نیز از آن صورت گرفته است.60
و این مهه برای مناز گذارانی است نه برای تاركنی آن  ،آنعده مناز گذارانی که مناز های خویش را
بدست فراموشی میسپارند ،و مناز ها را از مواقیت آن بتأخر اداء میكنند.
و از مصعب بن سعد روایت است كه میگوید :برای ادر خود گفتم ،ای ادر آیا به این قول اهلل
ِ
َّ ِ
اهو َن}.املاعون -.2:در حالیكه چه
ص َالتِ ِه ْم َس ُ
ين ُه ْم َع ْن َ
ْم َ
متوجه شده ای  {:فَ َويْ ٌل لل ُ
ین  ،الذ َ
صلِّ َ
 . 59ابن كثری.285/3:
 . 60تفسری القرطيب1/1:

كسی از ما ( گاهی اوقات ) مناز خویش را فراموش منی كند؟ و چه كسی از ما با چننی وضعیتی
روبرو منیگردد؟ گفت :چیزی را كه میگوئی ( و آنچه ازین آیت برداشت منوده ای ) غری از آنست (
كه مفهوم اصلی آیت میباشد ) ،بلكه این ضایع گردانیدن آنست كه شخص در بازی و سرگرمی
مشغول شود و بگذارد تا آنكه وقت مناز از او بگذرد ( نه آنكه از روی سهو و خطاء وقت مناز را
فراموش میكند ).61
و اهلل عزوجل میفرماید{:ما سلَ َك ُكم فِي س َقر  ،قَالُوا لَم نَ ُ ِ
ین}.املدثر.23-21:
ك م َن ال ُْم َ
ْ
َ َ ْ
صلِّ َ
َ َ
چه چیزهائي مشا را به سقر (جهنم ) كشانیده است و بدان انداخته است ؟ ميگویند  ( :در جهان
) از زمره منازگزاران نبودهامی .
و این آیت باالی كافر – تارك الصالة كلی محل میگردد ،مهچنان عظمت و امهیت مناز را در
اسالم وامنود میسازد ،تاجائیكه در اولنی حماسبه به سبب ترك مناز داخل «سقر» میگردند ،و سقر
ِ
جائی است كه اهلل متعال از آن چننی وصف میكندَ {:وَما أَ ْد َر َ
احةٌ
اك َما َس َق ُر َ ،ال تُ ْبقي َوَال تَ َذ ُر  ،لََّو َ
ش ِر} .املدثر.12-11:
لِلْبَ َ
و تو چه ميدانی كه سقر چگونه جائی است ؟ (جائی یست که ) نه ميمریاند و نابود ميكند  ،و
نه رها ميسازد .
به اهلل اناه میربمی از آن و از آنچه سبب دخول ما درآن گردد.
و در حدیث صحیح از عبداهلل بن عمرو بن العاص روایت است كه روزی نبی صلی اهلل علیه
وسلم از مناز یاد آوری كرد و گفت« :من حافظ علیها كانت له نوراً و برهاناً و نجاة يوم القیامة ،و

من لم يحافظ علیها لم تكن له نوراً و ال برهاناً و ال نجاة ،و كان يوم القیامة مع قارون ،و فرعون

و هامان و أبي بن خلف».62

 كسیكه برآهنا حمافظت كند برای وی نور و برهان و ( سبب ) جنات وی در روز قیامتمیباشد ،و كسیكه بر آهنا حمافظت نكرد هیچ نور  ،و برهان و جنات ( از عذاب جهنم ) برایش
خنواهد بود ،و در روز قیامت یكجا با قارون  ،فرعون  ،هامان  ،و أيب بن خلف حشر میشود.

 . 61رواه أبویعلی ،صحیح الرتغیب.515:
 . 62رواه أمحد ،و الطرباين ،و ابن حبان ،و إسناده جید .عن فقه السنة.83/2:
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ابن قیم میگوید :تارك المحافظة علی الصالة ،إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته
 ،فمن شغله عنها ماله فهو مع قاروق  ،و من شغله عنها ملكه فهو مع فرعون  ،و من شغله عنها
63
رياسته و وزارته فهو مع هامان  ،و من شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف.
 -تارک حمافظت مناز ها اگر ترک اش بسبب مصروفیت اش به مال  ،و اادشاهی  ،و ریاست ،

و جتارت اش باشد ،اس آنانی را كه مالش مصرف و مشغول میگرداند با قارون حشر میشود ،و

كسانیكه را ك ه اادشاهی و قدرت اش مصروف میگرداند با فرعون حشر میشوند ،و كسانریاكه
ریاست و وزارت ( و مقامش ) مصروف میسازد با هامان حشر میشوند ،و كسانریاكه جتارت اش
مصروف میگرداند با أبی بن خلف حشر میشوند.
بناً مالحظه گردد ك ه این اشخاص بسبب مشغولیت به امور دنیا و سفاسف آن با چگونه قرین

های بد مهراه میگردند و در چگونه جایگاهی انداخته میشوند ،بعداً به علت این مهه بنگرید ....در
حالیكه یگانه سبب و علیت آن عدم حمافظت بر مناز ها است!!
و در حدیث متفق علیه از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است كه میفرماید«:الذي تفوته
صالة العصر فكأنما ُوتِر أهله و ماله».
 كسیكه مناز عصر از او فوت شود و آنرا از دست بدهد به مانند آنست كه مال و خانوادهخویش را ازدست داده باشد.
و در روایت دیگر آمده است«:من فاتته صالة ،فكأنما ُوتر أهله و ماله».64

 كسیكه منازی از او فوت شود و آنرا از دست بدهد به مانند آنست كه خانواده و ثروتخود را از دست داده باشد.
یعنی :مال و دارائی و خانواده ( و مهه چیز ) خود را از دست داده و تنها باقی میماند ،و این
مهه فقط در نتیجه از دست دادن یك مناز است ،اس خود تصور كنید كسیكه مهه مناز ها و یا
بیشرتین مناز های خود را از دست داده است چه حالتی خواهد داشت؟!!
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:من ترك ثالث جمعات من غیر عذ ٍر  ،كتب من

المنافقین».65

 . 63عن فقه السنة.83/2 :
 . 64رواه ابن حبان ،صحیح الرتغیب.515:
 . 65رواه الطرباين  ،صحیح الرتغیب.132 :

 -كسیكه سه مجعه را عمداً بدون هیچ عذری ترك مناید ،از مجله منافقنی به مشار مریود.

و از ابن عباس روایت است كه میگوید :من كان ترك الجمعة ثالث جُمع متوالیات  ،فقد نبذ
66
اإلسالم وراء ظهره.
 كسیكه سه مناز مجعه را متوالیاً ترك مناید ،حقیقاً اسالم را به عقب خویش انداخته است.بناً اگر ترك سه مناز مجعه بدون عذر شخص را در زمره منافقان قرار میدهد ،و چننی دانسته

میشود كه اسالم را به اشت سر خویش انداخته باشد ،اس كسانیكه مناز ها را ترك میكند و مجُعه
های متعددی را منی گذارد ،بدون شك گناه و جرم شان شدیدتر و بزرگرت است ،و وصف شان به
نفاق و كفر مقدم و أولی میباشد.
- 5مناقشه ادله مخالفین درين مسأله.

ابن قیم رمحه اهلل میگوید :و عجیب تر از آن اینست كه بعضی ها در كفر تارك الصالة باوجود
آنكه برین ترك خویش اصرار نیز میورزد شك میكنند ،در حالیكه برین فعل خود در مالء عام اقرار
دارد و به آن دعوت میكند ،و چون مششری برهنه را باالی سر خود ببیند ، 67و به كشته شدن خود
آماده گی داشته باشد ،و چشمانش حلقه بزند  ،و برایش گفته شود :مناز خبوان جز این كشته میشوی
! میگوید :مرا بكشید ،اما هرگز مناز منیگذارم .و كسانیكه تارك الصالة را تكفری منیكنند میگویند :این

شخص مؤمن و مسلمان بوده و غسل داده شده و برآن مناز ( جنازه ) خوانده میشود ،و در قربستان
مسلمانان دفن میگردد ! و بعضی ازیشان میگویند :آنشخص مؤمن و كامل االمیان است ،و امیانش
به مانند امیان جربیل و میكائیل است ،و ازین گفته های خویش و انكار تكفری كسیكه كتاب و سنت
68
و امجاع صحابه به كفر آن شخص شهادت میدهد حیاء منیكنند!!.
باوجود آن درینجا ادله خمالفنی را مفصل تر به مناقشه میگریمی  ،تا دیده شود چه دالیل است كه
مذهب ایشان عدم كفر تارك الصالة را مرجوح میپندارند ،و اگر دقت گردد این ادله از موارد ذیل
خارج نیست:
 . 66رواه ابو یعلي بإسناد صحیح :صحیح الرتغیب.135 :
 . 67زیرا حد تارك الصالة به امجاع قتل او میباشد.
 . 68كتاب الصالة.53-15 :
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ك لِ َم ْن يَ َ
دلیل اول :اهلل متعال میفرماید{:إِ َّن اللَّ َه َال يَغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَغْ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
شاءُ
ِ
ِ ِ ِ
یما}.النساء.28:
َوَم ْن يُ ْش ِر ْك باللَّه فَ َقد افْ تَ َرى إِثْ ًما َعظ ً
 -بیگمان خداوند ( هرگز ) شرك به خود را منيخبشد  ،ويل گناهان جز آن را از هركس كه خود

خبواهد ميخبشد  .و هر كه براي خدا شریكي قائل گردد  ،گناه بزرگي را مرتكب شده است .
میگویند :ترك الصالة گناهی است غری از شرك  ،كه به این اساس تارك الصالة حتت مغفرت و
مشئیت اهلل قرار میگرید ،زیرا این آیت جبز صاحب شرك صاحبان مهه گناهان را شامل میشود.
در جواب باید بگومی :میان این آیت و قول به تكفری تارك الصالة و جاویدان بودن او در جهنم
هیچ منافاتی وجود ندارد ،بدلیل اینكه از احادیث صحیح و ثابت طوریكه قبالً به آهنا اشاره داشتیم
واضح میگردد كه تارك الصالة در شرك و كفر اكرب واقع میشود ،بناً تاركنی الصالة مشمول در وعید
جزء اول آیت بوده نه در وعد جزء دوم این آیت :یعنی شامل{:إِ َّن اللَّهَ َال يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه}،
میگردند ،اس این آیت دلیل بر كفر تارك الصالة است نه دلیل بر برائت آنان بر خالف آنطوریكه
فكر میشود.
اما اگر گفته شود چگونه تارك الصالة را مشرك میتوانیم گفت در حالیكه به اهلل متعال هیچ
شریكی قرار نداده است؟
در جواب میگومی :اوالً -هیچگونه بدیلی برای اختیار موقف بیطرفانه در مورد تسمیه و وصف

اشیاء و امور و احكام شرعی وجود ندارد ،جبز اینكه آنچه را ( از عقیده  ،فعل و قول ) شارع شرك و
كفر نامیده باشد ،كفر و شرك بنامیم و به آن اعتقاد و اقرار داشته باشیم ،ثانیاً -در مورد اینكه
چگونه تارك الصالة را مشرك بدانیم؟ باید گفت :بدلیل اینكه شخص مناز را ترك گفته و از هواء و
هوس و شهوات و خواهشات خویش بغری از اطاعت از اهلل و رسول او اریوی میكند ،میتوانیم چننی
اشخاص را مشرك و كافر بدانیم ،زیرا او بر عالوه آنكه نصوص بر مشرك بودن او داللت دارد  ،بنده
گی و اطاعت و اریوی از خواهشات نفسانی خود را شریك و مهاتا با اهلل تعالی قرار داده است ،كه
در حقیقت آنشخص خواهشات و نفس خود را در برابر عصیان و سركشی از عبادت و اوامر اهلل به
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِلَ َههُ َه َواهُ}.الفرقان.23:
عبادت گرفته است  ،آیا این قول اهلل را خنوانده اید{:أ ََرأَيْ َ
 -آیا منی بینی كسي كه هوی و هوس خود را اله برای خویش گرفته است.

و درین جا منظور از عبادت هواء و خواهشات از جهت اطاعت و اتباع آن در كفر است  ،و
شرك در شریعت به هرنوع عبادتی گفته میشود که بغری اهلل اجنام گردد و یا ختصیص داده شود ،و این
نوع كفر را از خالل تعاریف متعددی كه از عبادت لغتاً و اصطالحاً صورت گرفته است میشناسیم.
دلیل دوم :

ابن ماجه با سندی از أيب معاویة  ،از أيب مالك األشجعي  ،از ربعي  ،و او از حذیفة رضی اهلل

درس اإلسالم كما يدرس و شي الثوب، 69
عنه روایت میكند كه نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت«:يَ ُ

حتی ال يدری ما صیام  ،و ال صالة  ،و ال نسك  ،و ال صدقة  ،و لیُسری علی كتاب اهلل تعالی

في لیلة  ،فال يبقی في األرض منه آيةّ  ،و تبقی طوائف من الناس  ،الشیخ الكبیر و العجوز ،

يقولون :أدركنا آباءنا علی هذا الكلمة  :ال إله إال اهلل  ،فنحن نقولُها  ،فقال صلة بن زفر لحذيفة:

ما تُغي عنهم ال إله إال اهلل  ،و هم ال يدرون ما صالة و ال صیام و ال نسك و ال صدقة ؟ فأعرض
عنه حذيفة  ،ثم ردها علیه ثالثاً  ،كل ذلك يعريض عنه حذيفة  ،ثم أقبل علیه في الثالثة  ،فقال:
يا صلةُ تنجیهم من النار  ،ثالثاً.70».

 -اسالم به مانند نقش و نگار لباس ااك میشود و ازبنی مریود ،تا جائی كه كسی منی داند روزه

 ،و مناز  ،و قربانی  ،و زكات چیست ،و از كتاب اهلل متعال شبی میگذرد که آثاری از آن در روی
زمنی باقی منی ماند ،و تنها اقوامی از میان مردم باقی میمانند  ،كه اری مردان و یا اری زنانی هستند كه
میگویند :ما ادران خویش را برین كلمه ال إله إال اهلل – دریافته بودمی  ،اس ما نیز آنرا میگومی ،صلة
بن زفر برای حذیفة گفت :ال إله إال اهلل برای آنان چه نفعی مریساند در حالیكه منی دانند  ،مناز  ،و
روزه  ،و قربانی  ،زكات چیست؟ حذیفه ازوی روی گردانید ،و سه بار این كار را تكرار منود ،اما
صلة مهواره خود را با حذیفه مواجه میساخت ،اما در بار سوم حذیفه با صله مقابل شد و گفت :ای
صلة ( ال إله إال اهلل ) آنان را از آتش جهنم جنات میدهد ،و این گفته خود را سه بار تكرار منود.

 . 69یُدرس :یعنی آثار و نشان آن حمو میشد و ازبنی مریفت ،و شي الثوب :یعنی نقش اش.
 . 70أخرجه ابن ماجة ، 2022 :و احلاكم ، 213/2 :من طریق أيب معاویة و قال حاكم  :صحیح علی شرط مسلم و وافقه الذهبی -و صححه
اآللباين يف السلسلة الصحیحة.
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شیخ آلبانی بعداز تأئید صحت این حدیث میگوید :درین حدیث فوائد فقهی مهمی موجود
میباشد ،و آن عبارت از جنات یافنت گوینده ال إله إال اهلل از آتش جهنم و عدم جاویدان ماندن در

آن در روز قیامت میباشد ،هر چند اهتمام و اایبدی به هیچ یك از اركان انجگانه ای االسالم ،
71
مانند؛ مناز و غریه ...نداشته باشد.
اما لفظ این حدیث صرفاً روایت ابن ماجه است  ،اما روایت حاكم مهانطوریكه در مستدرك
( )213/2آمده است  ،شیخ آلبانی نیز آنرا ذكر كرده است – و حاكم آنرا به شرط مسلم صحیح
دانسته و ذهبی نیز با وی موافق است -از مناز هیچگونه تذكری بعمل نیآمده است ،نه در منت
حدیث و نه هم در سؤال صلة از حذیفة بن الیمان  ،و برای شیخ هبرت آن بود كه صرفاً حدیث را
بدون ذكر مناز در آن میآورد ،و خاصتاً زمانیكه تصحیح حاكم و موافقت ذهبی را در حدیث

مستدرك آورده است ،و ( شاید هم ) اعتبار حدیث را جهت تقویت و انتصار مذهب خود در عدم
كفر تارك الصالة آورده باشد.
و مهچنان برای بار دوم شیخ آلبانی دچار وهم و تذبذب گردیده است ،آجنائیكه قول حافظ ابن
حجر  ،و ابو حامد غزايل را جهت انتصار مذهب اش در مورد عدم كفر تارك الصالة روایت میكند،
و میگوید :و الزم است كه درینجا قول غزالی را بیان کنیم که حافظ ( ابن حجر ) آنرا در الفتح (

 ) 300/21نقل کرده است طوریكه میگوید :والذي ينبغي االحتراز منه  :التكفیر ما وجد إلیه
سبیالً  ،فإن استباحة دماء المسلمین المقرين بالتوحید خطاء  ،و الخطاء في ترك ألف كافر في

الحیاة  ،أهون من الخطاء في سفك دم لمسلم واحد -.و آنچه الزم است كه از آن باید جداً
خوداری گردد  :تكفری ( هر فرد و شخصی ) است كه هبانه ای برای تكفریش موجود گردد  ،زیرا
جواز و اباحت خون مسلمانان كه به توحید اقرار دارند خطاء و اشتباه است ،و خطاء در اباحت

رخيتاندن خون یك مسلمان بزرگرت و سنگنی تر از خطاء در رها منودن هزار كافر در زندگی و ( عدم
اباحت خون و قتل آنان) میباشد.72
اوالً -صحیح آنست طوریكه در الفتح (  ) 322 /21نیز آمده است ؛ غزايل نگفته است:
اباحت خون مسلمانان كه به توحید اقرار دارند خطاء است؛ بلكه گفته است :فإن استباحة دماء
المصلین المقرين بالتوحید خطاء.یعنی :اباحت خون مناز گذاران كه به توحید اقرار دارند خطاء و
 . 71السلسلة الصحیحة.230-211 /2
 . 72رسالة حكم تارك الصالة للشیخ األلباين  ،ص  ، 52الطبعة األولی.

اشتباه است ،كه بنی این دو قول و دو نقل فرق آشكاری موجود است  ،اس هرگاه كلمه مصلنی به
عوض كلمه مسلمنی برای شیخ مهانطوریكه در اصل آن نیز است ثابت گردد ،علریغم آن این
استشهادش بقول غزالی چه معنی و دلیل داشته میتواند؟ در حالیكه به این قول جهت تبنی حرمت (
خون ) تارك الصالة و خطاء تكفری آنان استدالل منوده است.
ثانیاً -بر فرض صحت این حدیث ، 73هرگز دلیل بر عدم كفر تارك الصالة و تارك یكی از اركان
انجگانه اسالم شده منی تواند - ،مهانطوریكه شیخ گمان دارد -بلكه این حدیث داللت بر مبداء
عذر به جهل معجز شخص دارد كه دفع آن از او ممكن نیست ،و معنی :ال يدرون  - ،یعنی چیزی
را منی دانند ،اینست كه توانائی دانسنت و آموخنت قرآن را منی داشته باشند ،بدلیل اینكه قرآن از روی
زمنی برداشته شده و بسوی آمسان باال برده میشود ،74و آثار قرآن و تعلیم و تعلم آن از روی زمنی

حمو و ناادید میگردد.
اس باید به نص حدیث توجه صورت گرید و مراد ازین قول نبی صلی اهلل علیه وسلم را ( در
صورت اثبات صحت این حدیث ) بدانیم ؛ زیرا آنان عاجز از معرفت حق هستند ،اس الزماً عمل
ازیشان نیز فاقد و غری قابل تصور میباشد  ،و این نوع عجز و عذر به جهل باعث رفع تكلیف از
صاحب اش میگردد ،و درین امر هیچ یك از علماء با هم اختالف ندارند ،طوریكه اهلل متعال
استَطَ ْعتُ ْم}.التغابن.25:
میفرماید{:فَاتَّ ُقوا اللَّ َه َما ْ
 -ترس و تقوا اهلل را اختیار کنید تا جائی که توانائی دارید.

و میفرمایدَ {:ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا إَِّال ُو ْس َع َها}.البقرة.185:
ف اللهُ نَ ْف ً

-اهلل برای هیچ کسی بیشرت از توانائی اش تکیف را متوجه منیسازند.

امام شافعی رمحه اهلل میگوید :اهلل متعال میداند ك ه هر بنده اش قدرت اجنام چننی عمل را به
اندازه توانائی خویش دارد ،و با اجنام آن اجر و ثواب آنرا را صاحب میگردد ،و چون شخص با
وجود داشنت قدرت و توانائی الزم آنرا اجنام ندهد  ،اس او را عذاب میكند  ،بدلیل اینكه آنشخص
 . 73زیرا در سند این حدیث أبو معاویة حممد بن خازم الضریر الكويف است  ،و او از مرجئه است ،و حدیث مذكور و امثال چننی احادیث متعلق
به این موضوع ( كفر و امیان ) میباشد ( ،در حالیکه مجهور علماء درین مسائل با مرجئه اختالف شدید دارند )  ،و روایات دیگر بغری از أعمش
مهه مضطرب و مبهم هستند مهانطوریكه أمحد و مجاعت از علماء به آن قائل هستند ،و مهچنان این شخص ( یعنی أبو معاویه ) را به تدلیس (
انهان كردن حقیقت شی ،طوریكه راوی از شخص روایت كند كه از آن مساع منوده است اما از غری مساع روایت را طوری بیان كند كه از مساع اش
تذكر نداده باشد ،و یا راوی روایت را از شیخ خود با ساقط ساخنت یك راوی ضعیف در میان دو ثقه كه یكی آن با دیگرش مالقات كرده باشد
روایت كند ).متهم كرده اند - ،عن فتوی لرئاسة إدارة البحوث العلمیة و اإلفتاء .رقم الفتوی ،1522 :بتاریخ 2201/22/2ه.
 . 74از عالمات كربی قیامت است.
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باوجود توانائی اجنام آن – آنرا اجنام منیدهد  ،و اهلل عزوجل این امر را دقیقاً از آنشخص میداند  ،و
كسیكه توانائی اجنام آنرا ندارد اس او را نه امر میكند و نه هم عذاب میدهد – زیرا آنشخص توانائی
اجنام آن امر و – عمل را ندارد.75

از مهنی جهت هنگامیكه از حذیفه ارسیده شد :آیا شهادت دادن به توحید به ایشان منفعتی
مریساند ( یعنی ایشان را از آتش جهنم جنات میدهد ) در حالیكه ایشان در وضعیتی قرار دارند كه
هیچ عمل اسالمی را منی شناسند و به هیچ یك از آهنا عمل منیكنند  ،و سبب آن نیز عجز و ناتوانی
شان از حصول آگاهی از احكام شرع میباشد  ،ازین جهت حذیفه گفت :بلی ایشان را منفعت
مریساند و ایشانرا از عذاب جنات میدهد.
و مثال چننی اشخاص به مانند كسی است كه نطق به شهادتنی میكند اما فرصت آموخنت اركان
دین ...حالل و حرام  ...و عمل به آن موارد برایش میسر منیگردد و قبل از آن میمرید  ،و یا كسیكه
اسالم میآورد اما در منطقه دور دست ( نائیة ) زندگی دارد و حصول علم شرعی برایش معذور و
ناممكن میباشد  ،و یا سایر اشخاصیكه عذر شرعی جهت عدم حصول علم دین و حالل و حرام
 .....میداشته باشد  ،اس این اشخاص مهه معذور به جهل بوده تا زمانیكه در مهان ظروف قاهره
زندگی دارند  ،و مهچنان توانائی خروج و بریون رفت از آن عذر نیز برایش شان متوافر منیباشد  ،بناً
ال إله إال اهلل ایشان را منفعت مریساند و ایشانرا از عذاب جهنم جنات میدهد.
و قابل تذكر است كه نباید شخص معذور و عاجر را با شخص قادر و توانا درین مسئله قیاس
كنیم  ،و برعكس آن نیز جواز ندارد -طوریكه احكام مرتب بر شخص معذور به جهل را باالی
عامل و قادر ( به حصول علم و اجنام احكام شریعت ) محل كنیم.
و اگر از حذیفه رضی اهلل عنه و غریه اهل علم ارسیده میشد  ،اگر مردمانی باشند كه در عصر و
زمان شان علم انتشار یابد و طلب آن برای هر شخص كه خبواهد ممكن باشد  ،باوجود آن ایشان به
جمرد تلفظ شهادت توحید اكتفاء منوده به هیچ یك از اركان اسالم و واجبات آن اهتمام نداشته باشند
و عمل نكنند  ،آیا او بازهم در مورد چننی اشخاص خواهند گفت  :بلی شهادت توجید ایشانرا
كفایت میك ند و آنان از عذاب جهنم جنات میدهد ،هرچند به هیچ یك از فرایض و اركان اسالم
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اابندی نداشته باشند در حالیكه اعمالشان ظاهراً و باطناً آشكار باشد -خواهند گفت – اللهم ال ،
و الف ال !...یعنی یا اهلل نه و هزار نه!..

ابن تیمیه میگوید :إن العذر ال يكون عذراً إال مع العجز عن إزالته  ،و إال متی أمكن اإلنسان
معرفة الحق فقصر فیه  ،لم يكن معذوراً.76.

 عذر تا زمانی عذر ( مقبول ) نیست تا آنكه شخص در ازبنی بردن آن عاجز و ناتوان نباشد ،در غری آن چه زمانی برای شخص شناخت حق ممكن و میسر خواهد بود در حالیكه در ( طلب
آن ) كوتاهی كرده باشد  ،اس چننی اشخاص هرگز معذور نیستند.
خالصه  :درین حدیث هیچگونه اشاره ئی به عدم كفر تارك الصالة موجود نیست  ،بلكه

داللت بر مبدأ عذر به جهل معجز كه دفع آن ممكن منیباشد دارد  ،و محل این حدیث بغری ازین معنی
و مفهوم ازباب حتمیل معانی بر مواردی است كه احتمال ندارد.
و گفته شیخ آلبانی ك ه شهادت ال إله إال اهلل ایشانرا از جاویدان بودن در آتش جهنم جنات
میدهد هرچند به هیچ یك از اركان اسالم اهتمام نداشته باشند و عمل نكنند ...بسیار نزدیك به قول
اهل جتهم و ارجاء است كه سلف صاحل شدیداً از ازین گروه انكار منوده و تكفری آنان نیز از بعضی

سلف روایت شده است.

طوریكه امام أمحد میگوید :هركسیكه این چننی بگوید حقیقتاً به اهلل كافر شده است  ،و امر اهلل

را و آنچه كه بر رسول صلی اهلل علیه وسلم آمده است مردود مشرده است.

الر ُس ِ
ول
آمنَّا بِاللَّ ِه َوبِ َّ
و ابن تیمیه در الفتاوی ( ) 221/1میگوید :اهلل متعال میفرمایدَ { :ويَ ُقولُو َن َ
ِ ِ
ِ ِ
ك وما أُولَئِ َ ِ ِ ِ
ین.}...النور .21:اس درین آیت
َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌق م ْن ُه ْم م ْن بَ ْعد ذَل َ َ َ
ك بال ُْم ْؤمن َ
صراحت نفی امیان از شخصی است که از عمل به ( اوامر و احكام اهلل و رسول صلی اهلل علیه وسلم
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) اعراض میك ند و رو میگرداند  ،و مهچنان در قرآن و سنت دالیل زیادی در مواضع خمتلف بر نفی
امیان از تارك و اعراض كننده عمل ( به احكام و اوامر اهلل و رسول صلی اهلل علیه وسلم ) به كثرت
موجود است  ،مهانطوریكه از منافق ( با وجود عمل به اركان و احكام اسالم ) امیان نفی شده است.
و مهانطوریكه در جمموعة التوحید ازیشان روایت شده است شیخ حممد بن عبدالوهاب میگوید :
هیچ اختالفی درین امر وجود ندارد كه توحید الزماً باید با قلب  ،لسان  ،و عمل متثیل گردد ،زیرا اگر
موردی از آهنا از شخص خمتل گردد دیگر مسلمان بوده منی تواند  ،طوریكه اگر توحید را بداند و
بشناسد اما به آن عمل نكند  ،آنشخص كافر و معاند چون فرعون و ابلیس و امثال آنان
است...انتهی.
و ابن قیم میگوید :جمرد اقرار و إخبار بصحت رسالت ( نبی صلی اهلل علیه وسلم ) مستلزم
اسالم شخص منیباشد تا آنكه به اطاعت و متابعت از ( نبی صلی اهلل علیه وسلم ) التزام نداشته
باشد  ،در غری اینصورت چنان است كه شخص بگوید  :من میدامن كه او نبی اهلل است اما او را
اریوی منی كنم و دینی را كه آورده است قبول ندارم ....درحالیكه واضح است اين شخص از كافر
ترين كافران میباشد  ،مانند آنانیكه قبالً از ایشان تذك ر بعمل آوردمی  ،و این امر متفق علیه بنی
صحابه و تابعنی و آئمه سنت میباشد  ،كه برای صحت امیان شخص جمرد قول بدون شناخت و اقرار
قلب ...و التزام عمل به آن كافی نیست  ،زیرا متثیل ( مهنی سه عنصر ) نشانه دوستی اهلل و رسول او
صلی اهلل علیه وسلم و انقیاد به دین او و التزام به اطاعت و متابعت از رسول او صلی اهلل علیه وسلم

میباشد.77
و در رد ( این قول شیخ آلبانی عفا اهلل عنه ) شیخ سلیمان آل الشیخ در كتاب مفیدش بنام
«توحید اخلالق» میگوید :این فهم ك ه امیان با جمرد تصدیق قلبی و عدم عمل به آن صحت ایدا
میكند  ( ،درست نیست ) و خباری و غریه اصحاب و آئمه أعالم برین گروه منحرف مفصالً رد منوده
اند  ،و خطاء ها و اشتباهات و اعتقادات باطل شان را در روشنائی كتاب و سنت و آرای مذاهب
آئمه (فقه و حدیث) آشكار ساخته است.
و شیخ ناصر مهچنان بار دیگر هنگام استناد بر قول ابن قیم به خطاء مواجه گردیده است  ،و یا
اینك ه قول او را جهت انتصار مذهب اش در مسئله امیان حتریف منوده است  ،طوریكه گفته است :
كفر دو نوع میباشد  :كفر عملی  ،و كفر جحود و اعتقاد.
 . 77مفتاح دار السعادة .22-23/2 :

در حالیكه قول ابن قیم رمحه اهلل مهانطوریكه در كتاب اش «كتاب الصالة »..اینگونه است :
كفر دو نوع میباشد  :كفر عمل  ،و كفر جحود و عناد .
كه شیخ آلبانی كفر «جحود و عناد» را به «كفر جحود و اعتقاد»  ،جهت انتصار قولش و
حصر كفر در جحود ( انكار ) و اعتقاد قلبی تغری داده است.78
و مهچنان بار دوم در رساله خویش «حكم تارك الصالة» هنگامی به خطاء مواجه شده است
كه قول ابن قیم را خمتصر و حمذوف در بیان حكم تارك الصالة نقل میكند  ،كه شایسته موقف اش (
در علم روایت و حتدیث ) منیباشد  ،و اگر خواننده منصف این دو رساله ( كتاب الصالة از ابن قیم
و حكم تارك الصالة از شیخ البانی ) را مطالعه مناید تفاوت بزرگی میان صاحبان آن از حیث منهج
و اعتقاد و استدالل و استنباط احكام خاصتاً در مهنی مسئله حكم تارك الصالة مالحظه خواهد
كرد!!...
دلیل سوم  :حديث شفاعت.
عبدالرزاق در مصنف خود با سندی از أبی سعید اخلدری روایت میكند كه رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم گفت «:إذا خلص المؤمنون من النار وأَمنوا ،فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق
يكون له علیه في الدنیا بأشد من مجادلة المؤمنین لربهم في إخوانهم الذين أُدخلوا النار ،قال:
يقولون ربنا إخواننا كانوا يُصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويحجون معنا ،فأدخلتهم النار ،قال:
صورهم،
فیقولون :اذهبوا فأخرجوا من عرفت م منهم ،فیأتونهم فیعرفونهم بصورهم ،ال تأكل النار َ

فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقیه ،ومنهم من أخذته إلى كفیه فیخرجون ،فیقولون :ربنا قد

أخرجنا من أمرتنا .
قال :ثم يقول :أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من اإليمان ،ثم من كان في قلبه
وزن نصف دينار ،حتى يقول :أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرةٍ ،قال أبو سعید :فمن لم يصدق

ك حسنةً ي َ ِ
بهذا الحديث فلیقرأ هذه اآلية{ :إِ َّن اللَّه َال يظْلِم ِمثْ َق َ ٍ
اع ْفها وي ْؤ ِ
ت ِم ْن
ض َ َُ
ال ذَ َّرة َوإِ ْن تَ ُ َ َ َ ُ
َ َ ُ
ِ
یما}.النساء».04
لَ ُدنْهُ أ ْ
َج ًرا َعظ ً
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قال :فیقولون :ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أح ٌد فیه خیر ،قال :ثم يقول
اهلل:شفعت المالئكة ،وشفعت األنبیاء ،وشفع المؤمنون ،وبقي أرحم الراحمین ،قال :فیقبض
قبضة من النار أو قال :قبضتین ناساً لم يعملوا هلل خیراً قط ،وقد احترقوا حتى صاروا ُحمماً،
قال :فیؤتى بهم إلى ٍ
ماء يقال له الحیاة ،فیصب علیهم فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السیل،
ُ
قال :فیخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم :عتقاء اهلل ،قال:فیقال لهم :ادخلوا
الجنة ،فما تمنیتم ورأيتم من شيء فهو لكم ،قال :فیقولون ربنا أعطیتنا ما لم تُعط أحداً من
العالمین ،قال :فیقول :فإن لكم عندي أفضل منه ،فیقولون :ربنا وما أفضل من ذلك ؟ فیقول:
رضائي عنكم ،فال أسخط علیكم أبداً.
 هنگامیكه مؤمننی از آتش جنات یافتند و در امان شدند ( و به جنت بشارت داده شدند )اس آنگاه با اهلل نسبت به برادران ( مسلمانان شان در دنیا) كه داخل آتش جهنم شده اند به
شفاعت و گفتگو میپردازند و بیشرت و شدیدتر از آنك ه مشا نسبت به حق تان در دنیا به جمادله
میپرداختید به جمادله و گفتگو میپردازند  ،و میگویند :یا اهلل آنان برادران ما بودند و در دنیا با ما
یكجا مناز میگذاردند  ،روزه میگرفتند  ،و حج میكردند  ،حاال آنانرا داخل جهنم گردانیده ای! اهلل
عزوجل میگوید :بروید و كسانی را كه از آنان میشناسید بریون كنید  ،ایشان مریوند و آنان را با
صورت هایشان میشناسند  ،زیرا آتش صورت های آنان را منی خورد  ،و از میان آنان كسانی هست
كه آتش تا اندازه نصف ساق شان را فرا گرفته و كسانی هست كه تا كف هایشان آتش آنان را فرا
گرفته است اس آنانرا خارج میسازند  ،و میگویند :یا اهلل مهانطوریكه دستور داده بوده آنان را خارج
ساختیم .
نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :بعداً اهلل متعال میگوید ( :بروید ) و هركسیكه در قلب اش به اندازه
یك دینار امیان باشد خارج مناید  ،سپس كسانی راكه در قلبهایشان به اندازه ای نصف دینار امیان
باشد  ،تا جائیكه میگوید  :كسانی راكه در قلبهایشان به اندازه یك ذره امیان باشد از جهنم خارج
سازید  ،أبو سعید میگوید  :كسانیكه به این حدیث یقنی ندارند اس این آیت را خبوانند  { :اهلل ( به

ذرهاي ظلم روا منيدارد و ( از اجر كسي منيكاهد  ،ويل ) اگر كار نیكي ( از كسي ) سر زند  ،آن را
كسي ) ّ
چندین برابر ميگرداند  ،و از سوي خود ( به شخص نیكوكار  ،جداي از چندین برابر اجر عملش ) ااداش بزرگي

عطاء ميكند}.النساء.20:

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفت :اس آنان میگویند  :یا اهلل مهانطوریكه دستور داده بودی
مهه ای آنان را خارج ساختیم و هیچ كسیكه در او خریی بود در آتش باقی منانده است  ،رسول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم گفت :بعداً اهلل متعال میگوید  :مالئك شفاعت كردند  ،و انبیاء شفاعت كردند
 ،مؤمنان نیز شفاعت كردند  ،و حاال ( ذات ) أرحم الرامحنی باقی مانده است  ،رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم گفت :آنگاه اهلل متعال یك یا دو قبضه ( مشت ) از آتش جهنم را بریون میكند  ،و در
میان آن مردمانی هستند كه قطعاً خریی را ( خالصاً برای طلب رضای ) اهلل اجنام نداده اند  ،و در

آتش سوخته اند تا جائیكه به شكل الوا 79در آمده اند  ،اس آنان بسوی آبی آورده میشود كه آنرا
«آب حیات» میگویند  ،و چون آن آب برایشان مریسد به مانند دانه های در مسری آب جاری تازه
و شاداب مریویند  ،و جسم های شان به مانند لؤلؤ درخشان از آب بریون آورده میشود و در گردن
هایشان نشان مهری میباشد  ،كه در آن عتقاء 80اهلل مضروب است  ،و برایشان گفته میشود :داخل
جنت شوید  ،و هرچیزی كه میخواهید و آرزو دارید و هر آنچه را مبیند مهه از آن مشا است  ،اس
میگویند  :یا اهلل آنچیز های را برامیان اعطاء كرده ای كه ( شاید ) برای احدی از عاملیان اعطاء
نكرده ای  ،آنگاه اهلل متعال میگوید :خری! برای مشا هبرت ازینها نیز نزد من موجود میباشد  ،میگویند :

یا اهلل آن چیز هبرت ازین مهه ( نعمات جاویدان ) چه است؟ اهلل متعال میگوید :رضایت من از مشا !
در حالیكه من هرگز ( بعدازین ) بر مشا قهر و غضب منیشوم.81
و شیخ ( آلباين ) در «كتاب اش حکم تارک الصالة » بعداز آنکه این حدیث نقل میكند
میگوید :و این حدیث داللت برآن دارد – هنگامیکه اهلل متعال شفاعت مؤمنان را در مورد برادران
شان كه در دینا بایشان یكجا مناز میگذاردند و روزه میگرفتند میپذیرد و آنان را با نشانه های شان از
آتش جهنم خارج میسازد  ،مرحله اول شفاعت میباشد ،اما در مرحله دوم اهلل متعال كسانی را از
جهنم خارج میسازد كه قطعاً خریی را اجنام نداده اند و مهینطور در میان ایشان مناز گذار نیز منیباشد

 . 79مواد مذاب و گداخته شده.
 . 80آزاد شده گان.
 . 81شیخ ابو بصری میگوید :این حدیث اصل آن در صحیحنی روایت شده است  ،اما ترجحا منت این روایت را درین جا از مصنف عبدالرزاق نقل
منوده ام  ،بدلیل انیكه شیخ ( اآللباين ) نیز به مهنی حدیث در كتاب خویش «حكم تارك الصالة» استناد كرده است  ،بلكه گفته میتوانیم متام رساله
اش باالی مهنی حدیث بناء یافته است  ،زیرا به این حدیث بعنوان حجت قاطعه بر عدم كفر تارك الصالة استدالل منوده است  ،و گمان منوده
است كه این حدیث از سابقنی ( سلف امت ) ترك و فراموش شده و به فقه و تفسری این حدیث احدی غری از او هدایت نیافته است!
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...و هریك از آنان به اندازه امیان ایشان به ترتیب خارج كرده میشوند و این یك امر كامالً واضح و
روشن بوده و از هیچ احدی ( از اهل علم ) انهان منی باشد -ان شاء اهلل.
و در جائی دیگر از كتابش میگوید« :آنچه این حدیث بر آن واضحاً داللت دارد اینست-
شفاعت مؤمنان در مرحله دوم و مابعد آن (اختصاصاً) برای غری مناز گذاران است ،و آنان ( بسبب
مهنی شفاعت ) از آتش جهنم خارج كرده میشوند  ،و این نص قاطع درین مسئله بوده و الزم است
تا از نزاع در مورد آن اهل علم تنازل منایند ( و این حدیث را با مهنی مفهومش بپذیرند).»...
و جائی دیگر میگوید « :و این حدیث قاطعاً داللت برآن دارد كه تارك الصالة هرگاه مبرید و
مسلمان باشد و به ال إله إال اهلل شهادت داده باشد  ،در جهنم با مشركنی جاویدان باقی منی ماند ،
و مهچنان این حدیث جداً و قویاً دلیل برآنست كه چننی اشخاص ( در آخرت ) در مشئیت اهلل

تعالی داخل هستند.»...
و میگوید« :و تعجب زیاد ازین دارم كه بیشرتین مؤلفان در تألیفات شان این مسئله مهم را به
شكل یك سؤال مطرح ساخته اند – كه آیا كسانیكه هتاوناً و یا از روی كسالت مناز را ترك میكنند
كافر هستند یا خری؟ در حالیكه مهه غافل از آنچه هستند كه برآن اطالع یافته امی  ،و آن ایراد و
وعد موجود در این حدیث صحیح میباشد...و آنرا ذكر نكرده اند تا بر علیه ایشان حجت نباشد ،
و آنكه برایش حجت ثابت شده است ( یعنی -بر آن وقوف ایدا كرده اند و آنرا روایت كرده اند )
آنرا نپذیرفته اند» .أنتهی اقتباس از رساله «حكم تارك الصالة».
 حاال به موارد قبلی آنچه الزماً ااسخ گفته شود توضحات میدهیم  ،و مهچنان تعلیق الزم كهدر مورد گفته های شیخ آلبانی و فهم اش ازی حدیث باید صورت گرید ذیالً به آن اشاره
میكنیم:
اوالً :هنگام احتجاج به وعد و عید موجود درین حدیث ،الزماً باید مجیع نصوص مرتبط و ذی

عالقه به این مسئله را در نظر داشته باشیم  ،و باید آهنا را هپلو در هپلو هم قرار داده و به بررسی

گریمی  ،و هنگام ظهور تعارض در چننی موارد و احادیث به قدر امكان به اجتهاد ارداخته ( علوم
درایتی حدیث ) و فقه حدیث را به كار ببندمی  ،تا نصوص را با یكدیگر ( بدون فهم و نا آگاهانه )
رد و مردود نساخته باشیم.

و و مهچنان عدالت و انصاف و تقوی اجیاب منیكند كه هنگام توضیح یك مسئله به یك نص
استناد گردد و از نصوص ذیعالقه دیگر چشم اوشی و اغماض صورت گرید  ،اعم از اینكه اینكار
جهت انتصار یك حكم  ،رأی  ،و مذهب و یا مصحلت و یا شخصی باشد  ،از مهنی جهت
بسیاری اشخاص ( علماء و جمتهدین ) در جهات افراط و تفریط یا غلو و جفاء قرار گرفته اند و اهل
حق و اوسط كم و نادر میباشند  ،و دلیل آن نیز إعمال نصوص و یا نصوص واحد  ،در مقابل سایر
نصوص است  ،كه مهنی امر علت واقع شدن شان در گمراهی میباشد  ،و یا اینكه نسبت به سایر
نصوص ذی عالقه نا آگاه میباشند و سایر دالیل كه در مقابل شان قرار میگرید التفات الزم به آن
منیكنند.
از مجله قولشان در مورد حدیث «أن من قال ال إله إال اهلل دخل الجنة» است ،یعنی -هر
آنكه ال إله إال اهلل بگوید داخل جنت میشود.
و استدالل شان اینست ك ه جمرد قول و نطق به شهادتنی باعث دخول شخص به جنت میگردد
هرچند هیچ عملی هم اجنام نداده باشد  ،در حالیكه نصوص صحیح دیگری صحت ال إله إال اهلل را
بر عالوه نطق مشروط به شروط دیگر میسازد كه الزماً باید افاده گردند و حتقق بیآبند تا آنكه انتفاع
از شهادتنی كه مهانا جنات از آتش جهنم است حتقق یابد...مانند؛ شرط علم به ال إله إال اهلل و به
مدلوالت آن  ،صدق و اخالص  ،شرط انتفاء شك و حصول یقنی  ،شرط حمبت با آن و با اهل آن
 ،شرط رضایت و تسلیم شدن و انقیاد تام به آن  ،شرط عمل به آن و به لوازم آن  ،سپس شرط
موافات با آن ...زیرا «العبرة بالخواتیم» ،یعنی :اعبتار به آنچیزی است كه خامته شخص به آن

صورت گرفته است.
و این مهه شروط انتفاع از ال إله إال اهلل است  ( ،که با تأسف ) كسانیكه جرأت تذكر و بیان
این نصوص را در مقابل اهل جور و ظلم و گمراهی میكنند  ،و صراحتاً از موقف این نصوص خاصتاً
مسائل برزگ و مهم چون مهنی موضوع مورد حبث ما صدای خویش را بلند میكنند و به تبیان و
تفسری این نصوص میپردازند...به سرعت ایشانرا به تكفریی بودن..و خارجی بودن...و خمالفت با
سنت متهم میسازند.
ثانیاً :از اصول اهل سنت و مجاعت اینست كه هرگاه شخص گناهانانش نسبت به حسنات اش

زیاد گردد  ،اگر از اهل توحید بوده و بر توحید مرده باشد از مجله مؤحدین حمسوب میشود  ،حتی
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میتوان به جتنی بودن و رمحت و رضایت اهلل به او بشارت داد  ،و مهچنان مشمول شفاعت شافعنی
در آخرت خواهد میگردد.
مهانطوریكه مسلم نیز درین مورد حدیثی را روایت میكند« :أن النبي صلی اهلل علیه وسلم قال
لعمر :يا ابن الخطاب أذهب فناد في الناس :إنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون -أي الموحدون».
 نبی صلی اهلل علیه وسلم برای عمر گفت :ای اسر اخلطاب برو و در میان مردم اعالن كن :كه داخل جنت منیگردد مگر مؤمنان – یعنی موحدان.
و در حدیث دیگر میفرماید  :يا ابن عوف اركب فرسك  ،ثم ناد  :إن الجنة ال تحل إال
المؤم ٍن.

 ای اسر عوف بر باالی اسب ات سوار شو  ،و سپس اعالن كن  :كه جنت جز برایمؤمن حالل نیست.
و در حدیث دیگر نزد خباری روایت است « :ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة».
 -داخل جنت منیگردد مگر مسلمان.

و میفرماید  «:أتاني آت من عند ربي  ،فخیرني بن أن يدخل نصف أمتي الجنة و بین الشفاعة
 ،فاخترت الشفاعة  ،و هي لمن ال يُشرك باهلل شیئاً .ه».

 فرستاده ئی از جانب اهلل نزدم آمد  ،و مرا خمتار میان دو امر قرار داد  ،اینكه نصف امتمن داخل جنت گردانیده شوند  ،و یا شفاعت گردند -اس من شفاعت را اختیار كردم و این
شفاعت برای كسانی هست كه به اهلل شریك قرار نداده باشند -یعنی  :با توحید كه منافی مجیع

مظاهر شرك اكرب است مرده باشد.
و هچنان حدیث مشابه دیگر است كه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید« :أعیطت الشفاعة و
هي نائلة من ال يشرك باهلل شیئاً».

 -برای من حق شفاعت داده است بشرط كه مشفوع عنه به اهلل هیچ چیزی را شریك نساخته

باشد.
و در حدیث شفاعت روایت خباری آمده است – بعداز آنکه نبی صلی اهلل علیه وسلم آنعده
افرادیكه در قلب هایشان به اندازه وزن یك دانه جو امیان است شفاعت میكند  ،و سپس كسانی
راكه در قلب هایشان به اندازه نصف جو و به اندازه یك ذره یا دانه خردل امیان موجود باشد

شفاعت مینماید  ،و بعداً اجازه داده میشود آنانیكه به اندازه كمرت از یك ذره یا دانه خردل امیان
داشته باشند از آتش جهنم بریون كرده شوند  ،و در مرحله چهارم نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید :
یا اهلل آیا اجازه میدهی كسانی را كه ال إله إال اهلل گفته اند ( از جهنم خارج گردامن )  ،اهلل عزوجل
میگوید -وعزتي و جاللي و ك بريائي و عظمتي ألخرجن منها من قال ال إله إال اهلل – یعنی  :به
عزت و جالل و كربیائی و عظمت من سوگند كه ( مهه آن كسانریاكه ) ال إله إال اهلل گفته باشد از
آجنا خارج میسازم.
و در روایت صحیح نزد ابن أبی عاصم در السنة  :نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید « :ما
زلت أشفع إلی ربي تعالی و يشفعني  ،أشفع و يشفعني حتی أقول أی رب  ،شفعني فیمن قال :
ال إله إال اهلل .فیقول  :هذه لیست لك يا محمد و ال ألحد  ،هذه لي و عزتي و جاللي و رحمتي
ال أدع في النار أحداً يقول ال إله إال اهلل».

 -مهواره از اهلل متعال طلب شفاعت ( امت خویش ) را میكنم  ،و اهلل عزوجل مرا حق شفاعت

در برابر آنان میدهد  ،و طلب شفاعت میكنم بازهم مرا حق شفاعت میدهد تا آنكه میگومی  :یا رب
شفاعت من را در مورد كسانیكه ال إله إال اهلل گفته اند بپذیر! اهلل عزوجل میگوید :این ( حق ) برای
تو نیست و نه هم برای هیچ احدی غری از تو -بلكه این حق از من و از عزت من و جالل من و
رمحت من است كه هیچ فردی را كه ال إله إال اهلل گفته باشد داخل جنهم نگذارم ( و مهه را وارد
جنت گردامن ).
اس این احادیث داللت برین دارند كه چننی اشخاص برمحت اهلل تعالی داخل جنت میگردند ،
مهانطوریكه در حدیث ايب سعید اخلدری آمده است  ،یعنی هنگامیكه اهلل عزوجل یك یا دو قبضه (
مشت ) از آتش جهنم را بریون میكند در میان آن مردمانی هستند كه هرگز هیچ عمل خریی را اجنام
نداده اند  ،اما ایشان كسانی هستند كه به ال إله إال اهلل شهادت داده و از مجله مؤحدین هستند -و
دو حدیث مذكور انس رضی اهلل عنه نیز بدان داللت دارد.
و مهینطور جواز ندارد كه قول «لم يعملوا هلل خیراً قط» ،را بر انتفاء توحید ازیشان محل كنیم ،

زیرا این قول عدم اجنام هیچ عمل خری را مازاد بر حفظ اصل توحید افاده میكند  ،و محل آن بر انتفاء
توحید از شخص دقیقاً در تعارض با سایر نصوص شرعی قرار دارد كه از اهل شرك و كفر مشولیت
رمحت اهلل را در روز قیامت و مهچنان شفاعت شفاعت كننده گان را نفی میكند.
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و از ادله ای كه بیانگر شفاعت شافعنی و رمحت اهلل متعال در روز قیامت است مهه اختصاصاً
برای اهل توحید بوده و تنها مؤحدین شامل این رمحت و شفاعت میگردند – طوریكه احادیث ذیل
برآن نیز داللت دارد:
- 2از جابر رضی اهلل عنه روایت است كه نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت« :يُعذب ناس من
أهل التوحید في النار  ،حتی يكونوا فیها ُحماً  ،ثم تدركهم الرحمة  ،فیخرجون و
يطرحون علی أبواب الجنة  ،قال  :فیَ ُرش علیهم أهل الجنة الماء  ،فینبتون كما ينبت
الغثاء في ِحمالة السیل ثم يدخلون الجنة».82
 -مردمانی از اهل توحید در جهنم عذاب كرده میشوند تا جائیكه به شكل الوا در میآیند ،

آنگاه رمحت اهلل ایشانرا در میآبد  ،و آنان را خارج ساخته و در مقابل دروازه های جنت
میاندازد  ،و اهل جنت بر باالیشان آب میپاشند  ،اس مریویند مهانگونه ایكه ژاله ( و باران
) دانه ها را مریویاند و بعداً مهگی در حنت وارد میگردند.
اس اگر تأمل صورت گرید دیده میشود كه نبی صلی اهلل علیه وسلم ایشان را اهل توحید گفته
است  ،و این مهان گروهی است كه قبالً در حدیث ايب سعید اخلدری از آنان یاد آوری كردمی كه
شفاعت شافعنی و رمحت اهلل ایشان را در میآبد و آنانرا در كنار «آب حیات» میاندازد.
و مهینطور شفاعت آنان را در حالتی در میبآبد ك ه ایشان مازاد بر حفظ اصل توحید و امیان به
اندازه های یك دینا و یا نصف دینار و یا كم تر از نصف دینار و كمرت از آن از اعمال خری میداشته
باشند.
اما آنعده از اهل توحید كه قطعاً هیچ عمل خریی اجنام نداده باشند  ،اهلل متعال ایشان را حتت
رمحت خویش آنان را از آتش جهنم خارج میگرداند ،و بر ما نیز الزم است كه این نص به مهانگونه
ئی که صراحت دارد محل کنیم ،زیرا ایشان مضاف بر حفظ اصل توحید و عدم اجنام هیچ عمل خری
مستحق دخول در جنت گردیده اند  ،و مهنی نیز مقتضای اختاذ موقف صحیح و مجع میان مجیع

نصوص ذات عالقه به این مسئله میباشد.

 . 82أمحد و ترمذی – و قال حسن صحیح  :السلسلة الصحیحة .1252:

ابن حجر در الفتح ( )13/2میگوید  :مراد از دانه خردل ( سپند ) درینجا اعمال نیک مازاد بر
حفظ اصل توحید است  ،بدلیل روایت دیگر از نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید « :أخرجوا من
قال ال إله إال اهلل و عمل من الخیر ما يزن ذرة» -.یعنی :از آتش خارج كرده میشود هر آنكه ال إله
إال اهلل گفته باشد و به اندازه وزن یك ذره عمل خری اجنام داده باشد .انتهی .

ثالثاً  :حاال كه این موضوع دانسته شد الزم است تا صفت توحید را كه خروج از جهنم و دخول

به جنت به آن وابسته است نیز بدانیم .
توحید تنها یك كلمه نیست كه بر زبان آورده شود  ،قسمیكه مرجئه عصر گمان میكند  ،كه

بعداً سرگردانی و اعراض از دین و قیود و شروط آنرا بدنبال داشته باشد  ،و مهچنان توحید اعتقاد
حمبوس در سینه نیز منی باشد كه آثار و نشانه هایش در جوارح ظاهر و باطن شخص آشكار
نگردد ،بلكه توحید عبادت است اطاعت است و انقیاد و خضوع است و مواالت و معادات برای
ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ِّين
ین لَهُ الد َ
اهلل و خباطر اهلل است طوریكه اهلل متعال میفرماید َ { :وَما أُم ُروا إ َّال لیَ ْعبُ ُدوا اللهَ ُم ْخلص َ
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 در حالیكه جز این بدیشان دستور داده نشده است كه خملصانه و حقگرایانه اهلل را بپرستند و تنها شریعت او راآئنی (خود) بدانند ،و مناز را خبوانند ،و زكات را بپردازند ،و دین و آئنی راستنی و ارزمشند این است و بس.

و توحید كه برای شخص نفع مریساند  :مهانا اعتقاد  ،قول  ،و عمل است  ،كه از یكدیگر غری
قابل انفكاك بوده و الزم و ملزوم یكدیگر خویش میباشند  ،و این چیزیست كه اعتقاد أهل سنت و
مجاعت برآنست.
ابن تیمیة در الفتاوی (  )102/1میگوید :شافعی رمحه اهلل در كتاب األم میگوید  :كان
اإلجماع من الصحابة و التابعین من بعدهم  ،و من أدركناهم يقولون  :اإليمان قول و عمل و نیة
 ،ال يجزیء واحد من الثالثة إال باآلخر .انتهی.
 امجاع صحابه و تابعنی كه بعداز ایشان بودند و مهچنان هر كسی ازیشان را كه دریافته ام اینبود كه میگفتند  :امیان مهانا قول و عمل و نیت است  ،كه هیچ یك از سه از دیگرانش جمزا منیگردد
– یعنی با انتفاء و انفكاك یكی  ،دیگرانش نیز منتفی میگردد.

و حسن بصری میگويد  :ال يصح القول إال بالعمل  ،و ال يصح قول و عمل إال بنیة  ،و ال
يصح قول و عمل و نیة إال بالسنة.
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 گفتار شخص درست نیست تا آنكه با عمل مهراه نباشد  ،و گفتار و كردار شخص درستنیست تا زمانیكه با نیت مهراه نباشد  ،و گفتار و كردار و نیت شخص درست نیست تا زمانیكه با
سنت موافق نباشد.

و سفیان بن سعید الثوری میگويد  :امیان مهانا قول  ،عمل و نیت است  ،كه زیاد و كم
میشود  ،و با اطاعت زیاد و با معصیت كم میگردد  ،و قول یا گفتار شخص جواز ندارد 83مگر
اینك ه با عمل مهراه نباشد  ،و قول و عمل شخص جواز ندارد مگر با نیت  ،و قول و عمل و نیت
شخص جواز ندارد مگر اینكه موافق با سنت باشد.
و احمد بن حنبل میگويد  :و امیان قول و عمل مطابق به سنت بوده و داشنت نیت برآن الزم
است  ،و امیان زیاد و كم میشود  ،و كامل ترین مؤمنان در امیان نیك ترین شان در اخالق است  ،و
ابن جریر طربي میگوید  :امیان قول و عمل بوده زیاد و كم میشود  ،و مهچنان در زمینه اخباری از
مجاعت اصحاب رسول صلی اهلل علیه وسلم موجود است كه ایشان نیز برمهنی اعتقاد بوده اند و
بیشرتین ( علماء و آئمه و ) اهل دین و فضلیت نیز برمهنی نظر هستند.84

این خمتصر عقیده اهل سنت و مجاعت در مورد امیان بود  ،اما نوع عمل كه داخل در شروط
صحت توحید و امیان میگردد  ،عبارت از ترك هر عملی میباشد كه صاحب اش را بطرف شرك و
كفر و نابودی مجیع اعمال میكشاند  ،بناً فعل شخص شرطی است برای صحت توحید و امیان اش.
و مهینطور برعكس آن هر عملی كه اجنام آن صاحب اش را بسوی شرك و كفر میربد  ،ترك و
اجتناب از آن شرط متمم صحت توحید و امیان میباشد.
و قسمیكه قبالً تذك ر دادمی و برای ما روشن گردید مناز از مجله اعمالی است كه شرط برای

صحت توحید و امیان میباشد  ،و این چیزی است كه نصوص متعدی برآن داللت دارد و ما قبالً
مفصالً نصوص را بربرسی گرفتیم  ،و مهچنان اقوال اهل علم را نیز در مورد آن تذكر دادمی .
و واضح گردید كه ترك الصالة كفر و شرك بوده  ،مجیع اعمال شخص را نابود میگرداند  ،و از
مجله اعمالی است كه با انتفاء آن امیان شخص منتفی میگردد و با اثبات و استحكام آن امیان و
توحید شخص مستحكم و استوار باقی میماند.
 . 83یعنی ممکن نیست و قابل قبول منی باشد.
 . 84شرح اصول عقیده اهل سنة و اجلماعة .285-252/2 :

ابن تیمیه در الفتاوی ( )181/1میگوید  :هرگاه قومی این توانائی را ایدا كنند كه به نبی صلی
اهلل علیه وسلم بگویند :آنچه كه بر تو نازل گردیده است امیان میآورمی ،بدون اینكه شك و تردید در
قلب های خویش نسبت به آن داشته باشیم و آنرا به لفظ شهادتنی به نزدت اقرار میكنیم ،اما به
آنچیز های كه امر میكنی و آن مواردیكه هنی میكنی ،اابندی نشان منیدهیم – یا كالً آهنا را اجنام
منیدهیم -و مناز منیگذارمی ،روزه منی گریمی ،حج را اداء منیكنیم ،و زمانی كه سخن گفتیم راست منی
گومی ،و امانت را بصاحبش باز منیگردانیم ،و به وعده و ایمان خویش وفاء منی كنیم ،و صله رحم را
جبا منی آورمی ،و هیچ كار خوبی را كه به آن امر كرده ای اجنام منی دهیم ،و مخر مینوشیم ،و با حمارم
خویش نكاح میكنیم ،و در مقابل دید مهه زنا میكنیم ،و هر قدر كه خبواهیم دوستان و افراد امت ات
را میكشیم ،اموال شانرا غصب و بزور اخذ میكنیم ،بلكه با دمشنانت یكجا آنان را به قتل مریسانیم،
و در مقابل تو و اصحابت میجنگیم !!.....آیا نبی صلی اهلل علیه وسلم برایشان میگوید :با وجود
این مهه مشا مؤمننی بوده و ا میان تان كامل میباشد ،و مشا از اهل شفاعت من در روز قیامت خواهید
بود ،و برای مشا نزد اهلل رفته و میخواهم كه یكی از مشا را هم داخل آتش جهنم نسازد...زیرا مشا به
توحید شهادت داده اید و به آن صادق هستید!!! بلكه هر مسلمان این را میداند و آناً ااسخ

میدهد ،كه نبی صلی اهلل علیه وسلم خواهد گفت :مشا كافر ترین مردمانی هستید كه تا هنوز نزد من
آمده اند ،و گردن های شانرا در صورت كه توبه نكنند خواهد زد .انتهی.

رابعاً :شیخ ألبانی در مورد شفاعت مؤمننی در مرحله دوم میگوید  « :افراد یكه در قلب هایشان
به اندازه یك دینا و یا نصف دینار امیان موجود است درین مرحله از آتش جهنم بریون آورده میشوند
 ،آنان غری مناز گذاران هستند»  ،و این گمان و ظن او است و مهچنان محل یك نص در جائی

است كه نباید محل گردد ( و هیچ دلیلی حمكمی از سایر نصوص برآن موجود منیباشد )  ،مهانطوریكه
ِ ِ
ِِ ِ
ْح ِّق َش ْیئًا}.
اهلل متعال میفرماید َ { :وَما لَ ُه ْم بِه م ْن عل ٍْم إِ ْن يَتَّبِعُو َن إَِّال الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن َال يُغْني م َن ال َ
النجم .18 :

 ایشان در این باب چیزي منيدانند  ،و جز از ظن و گمان اریوي منيكنند  ،و ظن و گمان هم ( در خبشاعتقادات  ،به كسي سودي منيرساند  ،و انسان را ) يبنیاز از حق منيگرداند .

خامساً  :سنت داللت برین دارد  ،آنانیكه در مرحله دوم و سوم به شفاعت مالئك و مؤمنان از

جنهم خارج كرده میشوند از اهل توحید و اهل مناز میباشد  ،مهانطوریكه خباری و غریه از أيب هریره

حكم تارك الصالة

51

روایت میكنند كه نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید « :حتی إذا فرغ اهلل من القضاء بن عباده  ،و
أراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن ال إله إال اهلل  ،أمر المالئكة أن
يخرجوهم  ،فیعرفونهم بعالمة آثار السجود  ،قال  :و حرم اهلل علی النار أن تأكل من ابن آدم أثر
صب علیهم من ماء يقال له الحیاة  ،فینبتون نبات
السجود  ،قال  :فیخرجوهم قد امتحشوا فیُ ُ
الحبة في حمیل السیل.»...
تا جائیك ه اهلل متعال از قضاوت میان بنده گان اش فارغ میشود  ،و میخواهد افرادی را بارمحت خویش از آتش جنهم خارج سازد  ،اس به مالئك دستور میدهد كسانی را كه به ال إله إال اهلل
شهادت داده اند از جهنم خارج سازند  ،اس ( مالئك ) آنان را از عالمات سجده ایشان میشاسند
 ،و اهلل متعال بر آتش ( جهنم ) خوردن اثر سجود اوالده آدم را حرام ساخته است  ،اس ( از جهنم
) خارج كرده میشوند و در مقابل آبی گذاشته میشوند كه آنرا آب حیات میگویند  ،اس آنان به
مانند دانه ای كه در مسری آب جاری قرار میداشته باشد مریویند.85
اس دیده میشود كه چگونه آنان با عالمات سجود شناخته شده و از جهنم خارج كرده
میشوند ،و این امر داللت بر مناز گذار بودن آنان است  ،و این گروه دقیقاً مهان كسانی هستند كه
در مرحله دوم و سوم شفاعت در حدیث أيب سعید اخلدری ( حدیث مورد استدالل شیخ ألبانی ) از
جهنم بعداز انتهای شفاعت انبیاء و مالئك و مؤمننی برمحت و عزت و جالل و عظمت اهلل خارج
ساخته میشوند  ،و این دو حدیث الزماً یكی جز دیگرش بوده و بدلیل تطابق اوصاف آهنا منیتوان به
یكی از آن دو بدون دیگرش استدالل كرد.
طوریكه در حدیث أيب سعید اخلدري آمده است  :و قد احترقوا حتی صاروا حمماً  - ،یعنی:

آتش جهنم آنان را بقدری میسوزاند كه حتی بشكل الوا در میآیند ؛ آنگاه در مقابل آبی آورده
میشوند كه آنرا «آب حیات» میگویند  ،و چون به آن آب برخورد میكنند به مانند دانه های مسری
آب جاری مریویند ...؛ و این مرحله دوم و سوم شفاعت است كه بعداز شفاعت شفاعت كننده گان
واقع میشود.

 . 85أخرجه البخاری  ،عبدالرزاق يف مصنفه ( )10855و این حدیثی است كه در رساله اش به این حدیث بسیار استناد كرده است.

اما در حدیث أيب هریره صفت این مردمان ذكر شده است كه میگوید « :فیعرفونهم بعالمة آثار
السجود» - ،یعنی  :آنان به عالمت آثار سجده شان شناخته میشوند  ،و سپس از جهنم خارج
ك رده شده و در مقابل آب حیاه انداخته میشوند  ،و به مانند دانه های كه در مسری آب جاری قرار
دارد مریویند.
كه به وضاحت دیده میشود این افراد مهان كسانی هستند كه در حدیث قبلی ( أيب سعید
اخلدري ) از آنان تذكر بعمل آمده است  ،و در حدیث أيب هریره مهان گروه با ازیاد بیان وصف شان
ذكر شده است  ،و این امر از ظاهر این دو حدیث روشن است  ،و مهچنان اهل مناز و اهل سجده
بودن ایشان نیز واضح است  ،اما شیخ ناصر از ذكر و بیان آن خود داری و اعراض منوده است...؟!
سادساً  :حاال چون دانستیم كه در حدیث مورد استدالل شیخ ألبانی كوچكرتین داللت بر عدم

كفر تارك الصالة موجود نیست  ،و هرگاه این روایت را و سایر روایت ذات عالقه بشكل كامل و از
طرق خمتلف كه روایت شده است بربرسی گرفته شود  ،به وضاحت عدم صحت استداالل شیخ
معلوم شده و بر عالوه این حدیث دلیل و شاهد بر علیه این استدالل ثابت میگردد  ،بناً این قول
شیخ برای ما بسیار عجیب معلوم میشود كه میگوید  :و این حدیثی است كه سلف و خلف امت از
آن و از داللت آن درین مسئله غافل شده اند  ،و فقه این حدیث ازیشان انهان مانده است !...
سابعاً  :داللت و وضاحت كه درین احادیث موجود است این مسئله را از حد خفی بودن و
ظنی بودن و مرجوحیت خارج میسازد  ،و در شریعت اصل است كه یقنی با شک ازبنی منریود 86و
راجح با متشابه و مرجوح  ،بلكه نص حمكم در ذات خود دلیل و حجت در مسائل ذات عالقه
خویش میباشد تا هنگامیكه در عنی قوت نص حمكم دیگر در خمالفت با وی قرار نداشته باشد  ،و
درین مسئله ( حكم تارك الصالة ) نصوص وارده تثمیل كننده نصوص راجح و حمكم در بیان كفر
تارك الصالة میباشد...و قبالً آن نصوص را تذكر داده امی.
درینجا به تعلیق استدالل خمالفنی درین حدیث كفایت میكنیم  ،و میپردازمی به تعلیق و رد دلیل
چهارم ایشان كه به عدم كفر تارك الصالة به آن استناد میكنند :

 . 86القنی ال یزول بالشک.
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دلیل چهارم  :حديث البطاقة: 87
از عبداهلل بن عمرو روایت است كه از نبی صلی اهلل علیه وسلم شنید كه میگفت«: :إن اهلل
سیخلص رجالً من أمتی علی رؤوس الخالئق يوم القیامة ،فینشر علیه تسعة و تسعین سجالً ،كل

سجل مثل مد البصر ثم يقوم  :أتنكر من هذا شیئا ؟ أظلمت كتبتی الحافظون ؟ يقول :ال يارب ،

فیقول  :أفلك عذر؟ فیقول  :ال يا رب  ،فیقول :بلی إن لك عندنا حسنة وإنه ال ظلم علیك
الیوم ،فیخرج بطاقة فیها أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،فیقول :احضر

وزنك ،فیقول :يا رب ما هذه البطاقة ،وما هذه السجالت ؟! فقال :فإنك ال تُظلم  .قال :فتوضع
السجالت فی كفة والبطاقة فی كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ،وال يثقل مع اسم اهلل

شیء»

88

 -اهلل سبحانه و تعالی شخصی از امت مرا از میان مجیع خملوقات در روز قیامت جنات می

دهد ،برای او  22دفرت اعمالش نشان داده می شود ،كه هر دفرت آن به اندازه دید چشم می باشد،
سپس می گوید :آیا این مهه را انكار میكنی؟ و آیا باالی تو در نوشنت این مهه ظلم شده است؟ می
گوید :خری!یا رب ،برایش گفته می شود :آیا عذری داری – كه دلیل برای اجنام این اعمالت باشد-؟
می گوید :خری! یا رب ،برایش گفته می شود :نزد ما از برای تو نیك ئی موجود است و امروز باالی
تو ظلم منیشود ،اس اعمال نامه ای مربوط او بریون كرده می شود ،كه درآن «أشهد أن ال إله إال اهلل
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله» نوشته است ،می گوید  :یا رب این اعمال نامه چیست؟ و این دفاتر
چی است؟ برایش گفته می شود :بر تو ظلم كرده منی شود،حاال -این مهه دفاتر را در یك كف و
مهان اعمال نامه را در كف دیگر بگذار! و آنگاه دفاتر با مهان بزرگی اش اائنی آمده و در مقابلش
مهان عمل نامه كوچك سنگینی میكند ،و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید :در مقابل اسم
اهلل هیچ چیزی سنگنی تر نیست.
شیخ ألبانی به تعقیب روایت این حدیث میگوید:
این حدیث صحیح است و داللت بر جنات شخصی دارد که هیچ حسنات و اعمال نیك بدون
شهادت توحید نداشته باشد  ،و برعکس گناهان و معاصی بی حد و اندازه ئی در کارنامه خود
داشته باشد  ،تا جائیكه  22دفرت از دفاتر اعمال اش مملو از گناهانش شود  ،و هر دفرت هم برابر با
 . 87البطاقة = اعمالنامه
 . 88أخرجه الرتمذی  ،و ابن ماجة  ،صحیح سنن الرتمذی 1211 :

دید چشم باشد  ،باوجود این مهه اهلل متعال او را به فضلیت یك نیكی اش كه مهانا شهادت به توحید
است داخل جنت میسازد  ،بناً این حدیث دلیل برآنست كه تارك الصالة كافر نبوده و رمحت اهلل

شامل حال او گردیده و او را درمیآبد.

حاال به این فهم و استدالل طی دو مبحث ااسخ میدهیم:
اوالً  :جواز ندارد كه گناهان موجود در اعمالنامه ئی که تعداد شان به  22دفرت مریسد و در نوع

خود متنوع و متعدد میباشند شامل شرك و كفر اكرب و یا سایر نواقض امیان و توحید نیز بسازمی  ،كه
ترك الصالة نیز شامل آن میگردد  ،زیرا با شرك هیچ عملی صاحب اش را نفع رسانیده منی تواند  ،و
مهینطور اجتماع شرك و امیان در یك قلب ممكن نیست  ،مهانطوریكه در حدیث میآید « :ال يجتمع
إيمان و كفر في قلب امریء»89؛  -یعنی  :امیان و كفر در قلب یك شخص مجع شده منی تواند ؛
زیرا اجتماع این دو مستلزم اجتماع دو ضد میباشد  ،و به معنی آنست كه شخص چیزی بگوید و در
آن واحد بر منافی و ضد آن نیز قائل باشد ، 90و این چیز مستحیل و غری قابل تصور است  ،و

مهچنان در ادامه این حدیث  ،حدیث قبلی را از مفهوم و مدلول عدم كفر تارك الصالة خارج
میسازد.
ثانیاً  :آن شهادت توحید كه صاحب اش را با داشنت چننی اعمالنامه و گناهان و معاصی
...نفع مریساند  ،توأم باید با حتقق مجیع شروط صحت توحید باشد  ،زیرا بدون آن و جمرد تلفظ و
نطق به شهادت توحید صاحب اش را هیچگونه نفع منریساند  ،و قبالً درین مورد مفصالً توضحات
ارایه کردمی و حاال به شك ل امجالی به این شروط اشاره میداشته باشیم تا مفاد این مبحث با كمی
تفصیل بیشرت واضح گردد.
- 2شرط نطق  :و آن عبارت از تلفظ شهادت توحید است  ،قسمیكه رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم میفرماید « :أمرت أن أقاتل حتی يشهدوا أن ال إله إال اهلل و أن محمداً رسول اهلل ،

 . 89رواه ابن وهب يف اجلامع ،السلسلة الصحیحة .2052 :
 . 90مثالً؛ شخص بگوید من مسلمان هستم اما به شهادتنی اقرار منیکنم.
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يقیموا الصالة  ،و يؤتوا الزكاة  ،فإذا فعلوا ذلك عصمواً مني دماءهم و أموالهم إال بحق اإلسالم

و حسابهم علی اهلل».91

 امر شده ام تا به مقاتله علیه مردم بپردازم تا آنكه گواهی بدهند ،هیچ معبودی جبز از اهللنیست و حممد فرستاده اهلل میباشد ،و مناز را بپا دارند و زكات را اداء كنند ،و هرگاه چننی كردند خون
و اموال شان مصئون است مگر حبق اسالم ( مانند قصاص وغریه ) و ( باقی ) حسابشان به اهلل
واگذار میباشد.
نووی در شرح اش بر مسلم  121/2میگوید :این قول رسول صلی اهلل علیه وسلم داللت به
یكی از شروط امیان دارد ،و آن عبارت از اقرار شهادتنی با وجود اعتقاد بر آن و اعتقاد بر مجیع آنچه
به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم داده شده است.
و ابن تیمیه در فتاوی خود  502/1میگوید :شهادتنی امری است كه اگر شخصی با وجود
قدرت و توانائی به گفتنش آنرا نگوید به اتفاق مسلمین كافر میباشد ،و ظاهراً و باطناً نزد سلف
امت و آئمه آنان و مجهور علماء ایشان كافر است.
- 1شرط كفر به طاغوت  :و طاغوت هر آنچیزی است كه بغری اهلل و یا مهراه با اهلل عبادت

شود  ،هرچند در حلظه از جلظات عبادت باشد و یا در عملی از اعمال كه شرعاً و ختصیصاً عبادت
گفته شود ،و او راضی به این مهه باشد.
ِ ِ
ِ ِ
ك بِالْعُ ْرَوةِ ال ُْوثْ َقى َال
استَ ْم َس َ
اهلل متعال میفرماید { :فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بِالطَّاغُوت َويُ ْؤم ْن بِاللَّه فَ َقد ْ
انِْفصام لَها واللَّه س ِم ِ
یم} .البقرة .155 :
ََ َ َ ُ َ ٌ
یع َعل ٌ

 هر آنكه به طاغوت كافر شده و به اهلل امیان بیآورد ،به حمكم ترین دستاویز در آوخيته است(،و او را از سقوطو هالكت می رهاند و) اصالً گسسنت ندارد ،و اهلل شنوا و دانا است.

و مراد از «العروة الوثقی» در اینجا  :مهانا ال إله إال اهلل بوده كه متضمن مجیع معانی و دوائر
توحید است.

ومفهوم برعكس آن مطابق صراحت نص آنست ك ه هرگاه شخص به اهلل امیان بیآورد اما به
طاغوت كفر نورزد به عروة الوثقی یا ( گره حمكم ) متمسك نشده است  ،و مهینطور به توحیدی كه
برایش نفع مریساند و او را ( از آتش جهنم ) جنات میدهد شهادت نداده است  ،و این امر را
حدیث صحیح كه مسلم آنرا ختریج كرده است واضح میسازد « :من قال ال اله اال اهلل و كفر بما
 . 91متفق علیه.

يعبد من دون اهلل حرم ماله و دمه و حسابه علی اهلل» - .92هر كه ال اله اال اهلل بگوید ،و به آنچه

كه غری اهلل عبادت میشود كفر ورزد ،خون و مالش بر مهه مسلمانان حرام بوده و حساب اش به اهلل
واگذار میباشد.
شیخ حممد بن عبدالوهاب میگوید :قول نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید  «:و كفر بما يعبد
من دون اهلل»؛ تأكید بر نفی است  ،كه بدون آن شخص معصوم الدم و مال منیگردد  ،و در صورت
شك و تردید درآن خون و مالش مصئون و در امان نیست.
زیرا كسیكه به ال إله إال اهلل شهادت میدهد و به طاغوت كفر منیورزد  ،به مانند آنست كه قولی
را بیان كند و در آن واحد بر ضد و منافی آن نیز قائل باشد  ،یعنی به توحید اقرار كند و در عنی
حال به اهلل شریك قرار دهد  ،از مهنی حلاظ در آیه كرمیه كفر به طاغوت مقدم بر امیان به اهلل ذكر
شده است  ،و این نشان دهنده امهیت این اصل میباشد.
و كفر به طاغوت نیز دارای صفات و حاالتی است كه بدون آن حتقق منی یابد  ،و مهچنان
چیزی نیست كه با گفنت یك عبارت یا كلمات كه بر زبان آورده شود استیفاء گردد و بعداً واقع حال

شخص كامالً نشان دهنده خالف آنچه بر زبان آورده است باشد.

- 3شرط علم  :به دلیل قول اهلل متعال كه میفرماید { :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ}.حممد.22:
 -بدان كه قطعاً هیچ معبود و اله بر حق جز اهلل وجود ندارد.

و قول نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید « :من مات و هو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل
الجنة» -مسلم.
 هر كسیكه مبرید و این را بداند كه هیچ إله (معبود) جز اهلل نیست داخل جنت میگردد.و مفهوم این حدیث اینست كه هرگاه كسی مبرید و این را ندارد كه هیچ اله ( معبود) جز اهلل
نیست داخل جنت منیگردد  ،زیرا جهل به یك شیء و یا امری از لوازم عدم اعتقاد قلبی بر آن است،
و عدم اعتقاد به توحید بدون اختالف كفر است.
- 2شرط صدق و اخالص  :بدلیل قول نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید« :ما من أحد

يشهد أن ال إله اال اهلل ،و أن محمداً رسول اهلل صدقاً من قلبه إال حرمه اهلل علی النار».93
 . 92مسلم.
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 هیچ فردی نیست كه به ال إله اال اهلل و حممداً رسول اهلل به صدق از قلب خویش شهادتبدهد ،مگر اینكه اهلل او را بر آتش جهنم حرام قرار میدهد.
و میفرماید « :أبشروا و بشروا من وارءكم أنه من يشهد أن ال إله اال اهلل صادقاً بها دخل
الجنة».94
 مژده بگرید و برای كسانیكه بعداز مشا هستند مژده بدهید ،كه هر كسی به ال إله اال اهللشهادت بدهد و به آن صادق باشد داخل جنت میگردد.
و مفهوم برعكس آن متضمن شهادت دادن به ال إله إال اهلل به كذب و از روی نفاق میباشد  ،و
در نتیجه ای شان از اهل جهنم بوده و در آجنا جاویدان میباشند  ،و بریشان حكم منافقنی محل
میگردد و در اائنی ترین نقطه جهنم جایگاه شان خواهد بود.
- 5شرط انتفاء شك  :اهلل متعال میفرماید َ { :وقَالُوا إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َما أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِه َوإِنَّا لَِفي َش ٍّ
ك
ت رسلُهم أَفِي اللَّ ِه َش ٌّ ِ
السماو ِ
ِم َّما تَ ْدعُونَنَا إِلَْی ِه ُم ِر ٍ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض} .إبراهیم.20-2:
يب  ،قَالَ ْ ُ ُ ُ ْ
ك فَاط ِر َّ َ َ

 و گفتند ما امیان ندارمی به چیزی كه به مهراه آن فرستاده شدیه اید (و دالیل و معجزات مشا را قبول منی كنیم ،ورسالتتان را تصدیق منی منائیم) و در باره ای چیزی كه ما را بدان می خوانید سخت در شك و گمانیم (و به
یكتا ارستی و قانون آمسانی یقنی و باور ندارمی)؛ ایغمربان شان بدیشان گفتند :مگر در باره ای وجود خدا،
آفریننده آمسان ها و زمنی بدون ُم ِدل و منونه ای ایشنی شك و تردیدی در میان است؟!.

و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید « :أ شهد أن ال إله اال اهلل و أنی رسول اهلل ،ال يلقی اهلل

بهما عبد غیر شاك فیهما إال دخل الجنة» -مسلم.
 شهادت میدهم اینكه جبز اهلل هیچ معبود و اله برحق نیست و من فرستاده او هستم ،زیرا اهللمتعال با هیچ بنده كه این كلمه را گفته باشد و در آن شك نداشته باشد ،مالقات منیكند ،مگر اینكه
او را داخل جنت میسازد.
و مفهوم بر عكس آن متضمن شهادت دادن به توحید و شك و تردید داشنت در صحت آن و
یا یكی از ملزومات و مقتضیات آن میباشد  ،كه درینصورت صاحب آن داخل جنت نگردیده و از
اهل آن بوده منی تواند.
 . 93صحیح البخاری.
 . 94صحیح البخاری.

- 5شرط حصول يقین  :در حدیثی كه مسلم آنرا در صحیح خویش ختریج كرده است نبی صلی
اهلل علیه وسلم میفرماید« :من يشهد أن ال إله اال اهلل مستیقناً بها قلبه فبشره بالجنة» مسلم.

 آنكه به ال إله اال اهلل شهادت بدهد ،و قلباً به آن یقنی داشته باشد ،او را به جنت بشارتدهید.
و برعكس آن یعنی ،شهادت دادن به توحید و غری متیقن بودن قلب به آن و مبقتضاء و
مطالبات آن ،باعث عدم بشارت صاحب اش به جنت میگردد ،و از اهل آن خنواهد بود و آنكه
جنت برایش حرام باشد ،هیچ مسكنی جز آتش جهنم خنواهد داشت ،اعاذنا اهلل منها!
ِ
َّاس من يت ِ
َّخ ُذ ِم ْن
شرط محبت منافی كراهیت به ما أنزل اهلل  :اهلل تعالی میفرماید َ { :وم َن الن ِ َ ْ
يحبُّونَهم َكح ِّ َّ ِ َّ ِ
ادا ِ
ُد ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِلَّ ِه} ،البقرة.255-
ون اللَّ ِه أَنْ َد ً
ُْ ُ
ين َ
ب الله َوالذ َ
-برخی از مردم هستند كه غری از اهلل را شریكان اهلل بر میگزینند و آنان را مهچون اهلل دوست

میدارند،و كسانیكه امیان آورده اند اهلل را سخت دوست میدارند ( و باالتر از هر چیزی بدو حمبت
می ورزند).
اج ُك ْم َو َع ِش َیرتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ
وها
ال اقْتَ َرفْ تُ ُم َ
و میفرماید{ :قُ ْل إِ ْن َكا َن آبَا ُؤُك ْم َوأَبْنَا ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ِِ
ِِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
صوا
َح َّ
َوتِ َج َارةٌ تَ ْخ َ
ساكِ ُن تَ ْر َ
سَ
ب إِلَی ُك ْم م َن اللَّه َوَر ُسوله َوج َهاد فی َسبِیله فَ تَ َربَّ ُ
ض ْونَ َها أ َ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ ِ َّ
ین} ،التوبة.12-
َحتَّى يأْتی اللهُ بأ َْم ِره َواللهُ َال ْيهدی الْ َق ْو َم الْ َفاسق َ
بگو :اگر ادران و فرزندان و برادران و مهسران و قوم و قبیله مشا ،و اموالی كه فراچنگش آوردهاید ،و جتارت كه از بی بازاری و بی رونقی آن میرتسید ،و منازلی كه مورد عالقه ای مشا است ،اینها
در نظر تان از اهلل و ایغمربش و جهاد در راه او جمبوبرت باشد ،در انتظار باشید كه اهلل كار خود را
میكند (و عذاب خویش را فرو میفرستد) اهلل كسان نافرمانربدار را (راه سعادت) هدایت منی مناید.
َّ ِ
ط
َحبَ َ
َض َّل أَ ْع َمالَ ُه ْم َ ،ذلِ َ
سا لَ ُه ْم َوأ َ
ك بِأَنَّ ُه ْم َك ِرُهوا َما أَنْ َز َل اللَّهُ فَأ ْ
و میفرمایدَ {:والذ َ
ين َك َف ُروا فَ تَ ْع ً
أَ ْع َمالَ ُه ْم}.حممد.2-8 :

 كافران ،مرگ بر آنان باد ،و اهلل اعمال (نیك) ایشان را باطل و بی سود گرداند! بدان خاطر كه چیز كه اهللفرو فرستاده ات دوست منی دارند ،و لذا اهلل كار های (نیك) ایشان را هم باطل و بیسود میگرداند.

حكم تارك الصالة

55

و علت كفر و نابودی اعمال این اشخاص اینست كه ایشان به آنچه اهلل نازل كرده است
كراهیت داشتند  ،و بزرگرتین امری را ك ه اهلل متعال بر باالی انبیاء و فرستاده گان خویش نازل كرده
است  ،مهانا شهادت توحید است  ،اس كسیكه از آن كراهیت داشته باشد و با آن دمشنی اختیار
مناید و یا با اهل آن دمشنی كند  ،و یا با دمشنان آن دوستی مناید از مجله كافران و كسانیكه كه از ما
أنزل اهلل كراهیت دارند حمسوب میشوند.
ك َال
- 1شرط رضايت و تسلیمی  ،و انقیاد تام  :بدلیل قول اهلل متعال كه میفرماید{ :فَ َال َوَربِّ َ
ِ
وك ِفیما َشجر بینَ ُهم ثُ َّم َال ِ
یت
يج ُدوا فِی أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما قَ َ
ض َ
ْيؤمنُو َن َحتَّى َ
يح ِّك ُم َ َ َ َ َ ْ
ِ
یما} ،النساء.55-
يسلِّ ُموا تَ ْسل ً
َو َ

 اما نه! به رب ات سوگند كه آنان مؤمن بشمار منی آیند تا تو را در اختالفات و درگرییهای خود به داورینطلبند و سپس تنگی و ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و كامالً تسلیم (قضاوت تو) باشند.

و میفرماید { :يا أ َّ ِ
ین ي َدی اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه
َ
آمنُوا َال تُ َقد ُ
ين َ
ِّموا بَ َ
َيها الذ َ
َع ِلیم،يا أ َّ ِ
َصواتَ ُكم فَ و َق صو ِ
ت النَّبِی َوَال
َ
آمنُوا َال تَ ْرفَ عُوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
ين َ
ٌ
َيها الذ َ
ب ْع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن} ،احلجرات.2،1-
ض أَ ْن تَ ْحبَ َ
َ

یع
َواتَّ ُقوا اللَّ َه إِ َّن اللَّ َه َس ِم ٌ
تَ ْج َه ُروا لَهُ بِالْ َق ْو ِل َك َج ْه ِر

 ای كسانیكه امیان آورده اید! بر اهلل و رسول اش ایشی مگریید و ایش دستی مكنید و از اهلل برتسید و ارواداشته باشید ،چرا كه اهلل شنوای (گفتارتان ،و) آگاه (از كردارتا) می باشد؛ ای كسانیكه امیان آورده اید! صدای
خود را از صدای رسول اهلل بلندتر مكنید ،و مهچنان كه با یكدیگر سخن میگوئید ،با او به آواز بلند سخن
مگوئید ،تا دانسته اعمالتان ضائع و نابود نشود.

ضى اللَّهُ ورسولُهُ أَمرا أَ ْن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخ َیرةُ}،
و میفرماید َ { :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ُُ
ََ ُ ًْ
األحزاب.35-
-هیچ مرد و زن مؤمنی ،در كاری اهلل و رسول اش داوری و قضاوت كرده باشد (و آن را مقرر منوده باشند)

اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ای ایشان باید تابع اراده ای اهلل و رسول باشد).

ِ
ِ
َّ ِ
صیب ُهم فِ ْت نَةٌ أَو ِ
ِ
اب
يصیبَ ُه ْم َع َذ ٌ
و میفرماید { :فَ ل ْ
ْ
ين ي َخال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُ َ ْ
ْیح َذ ِر الذ َ
ِ
یم}،النور.53-
أَل ٌ

 آنانی كه با فرمان او (رسول اهلل) خمالفت می كنند باید ازین برتسند كه فتنه ای (در برابر عصیانی كه میورزند) گریبان گری شان گردد ،یا این كه عذاب دردناكی دچار شان شود.

و امام امحد وغریه اهل علم و تفسری فتنه را درینجا به شرك معنی كرده اند مستند برین قول اهلل
متعال  { :و الفتنة أكبر من القتل}؛ یعنی -شرك و كفر.
مهچنان باید بدانیم هرآنكه به توحید ال إله إال شهادت میدهد  ،اما به آن بعنوان منهج و نظام
زندگی رضایت نشان منیدهد و به مفاد و معانی آن تسلیم منیگردد  ،و به آن حكم و حتاكم منیكند ،
اس او از مجله كسانی نیست كه به توحید ال إله إال اهلل شهادت داده و این شهادت ایشان را در روز
قیامت نفع رسانیده و از آتش جهنم جنات بدهد.
- 8شرط عمل به آن و به لوازم و مطالبات آن  :الزماً باید به توحید عمل گردد  ،و از شرك
ظاهراً و با باطناً اجتناب صورت گرید  ،و این مراد از این قول اهلل متعال است َ { :وَما أ ُِم ُروا
ِ ِ
َّ ِ ِ
اء} ،البینة.5 -
ِّين ُحنَ َف َ
ین لَهُ الد َ
إ َّال ل ْیعبُ ُدوا الل َه ُم ْخلص َ

 در حالیكه جز این بدیشان دستور داده نشده است ،كه خملصانه و حقگرایانه اهلل را بپرستند و تنها شریعتاو را آئنی (خود) بدانند.

اإلنْس إَِّال لِ ْیعب ُد ِ
و مهچنان میفرماید{ :وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
ون} ،الذاریات.55-
ُ
ََ
ت الْج َّن َو ْ َ
 -و جنیات و انسانان را جز عبادت خود نیآفریده امی.

بناً با ازبنی رفنت عمل از توحید به عنوان شرط صحت آن ،دین و روح آن نیز ازبنی مریود ،و حق
اهلل از باالی بنده گان و هدف و غایه خلقت موجودات نیز ازبنی رفته و كتاب های كه نازل شده
است و ایامربان كه برانگیخته شده اند مهه باطل شده و بی مفهوم خواهند بود ،زیرا غایه و هدف
هنائی مهه این مإمول مهانا عبادت اهلل متعال به یگانگی و شریك قرار ندادن به او میباشد-
ول إَِّال نُ ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
وحی إِلَ ِیه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أَنَا
مهانطوریكه اهلل متعال میفرمایدَ {:وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَ ْب ِل َ
َ
فَا ْعب ُد ِ
ون}،االنبیاء.15-
ُ
 و ما ایش از تو هیچ ایغمربی را نفرستاده امی ،مگر این كه به او وحی كرده امی كه :معبودی جز من نیست ،اسفقط مرا عبادت كنید.

و میفرماید { :ولََق ْد ب عثْ نَا فِی ُك ِّل أ َُّم ٍة رس ً ِ
وت} ،النحل.35-
اجتَنِبُوا الطَّاغُ َ
وال أَن ا ْعبُ ُدوا اللَّ َه َو ْ
َ ََ
َُ

 ما به میان هر ملّتی ایغمربی را فرستادمی (و حمتوای دعوت مهه ای ایغمربان این بوده است) كه اهلل را بپرستیدو از طاغوت دوری كنید.

اس طوریكه گفتیم با ابطال عمل از توحید بعنوان شرط صحت آن مهانا هدف و غایه فرستادن
رسوالن و بر انگیخنت انبیاء به ابطال مواجه میشود  ،و هركسیكه به جمرد نطق به شهادت توحید
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بدون عمل به مضامنی و مطالبات آن اكتفاء كند  ،اس او كافر بوده و در جهت مناقض و مكذب
شهادت توحید اش قرار دارد.

و قبالً نقل قول شیخ حممد بن عبدالوهاب در زمینه گذشت كه میگوید :و هیچ اختالفی در میان
علماء درین مسئله نیست ك ه توحید باید توأم با قلب  ،زبان  ،و عمل باشد  ،و چون یكی از آهنا
خمتل گردد شخص مسلمان بوده منی تواند  ،طوریكه توحید را بشناسد اما به آن عمل نكند اس او
كافر معاند چون فرعون و إبلیس و امثال آن است .انتهی.
- 2شرط موافات بر آن  :و این شرط بعداز حتقق و تكمیل سایر شروط متذكره در قدم اخری الزم
است  ،و شخص برای اینكه از مفاد توحید هبرمند گردد باید بر توحید مبرید تا آنكه رمحت اهلل

او را دریافته و یا شفاعت شفاعت ك ننده در حال وی حتقق یابد  ،زیرا اعتبار هر امر با خامته
آن است ،95و به آنچیزی است كه خامته شخص به آن صورت گرفته است  ،طوریكه اهلل
ِ ِ
ِ ِِ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِی
ك َحبِطَ ْ
یم ْ
ت َو ُه َو َكافِ ٌر فَأُولَئِ َ
متعال میفرماید َ { :وَم ْن ْيرتَد ْد م ْن ُك ْم َع ْن دينه فَ ُ
ُّ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َیها َخالِ ُدو َن} ،البقرة.121-
الدنْیا َو ْاآل ِخ َرةِ َوأُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ

 و هر كسی از مشا از دین خود بر گردد و در حال كفر مبرید ،چننی كسانی اعمالشان در دنیا و آخرت بر بادمریود ،و ایشان یاران آتش جهنم میباشند ،و در آن جاویدان میمانند.

و در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است كه میفرماید « :ما من عب ٌد قال ال

إله إال اهلل ثم مات علی ذلك إال دخل الجنة» ،مسلم.

 هیچ بنده ای نیست كه ال إله اال اهلل بگوید و بعداً بر آن مبرید ،مگر اینكه داخل جنتمیشود.
كه اینجا مهچنان دخول به جنت معلق به مردن بر توحید گردیده است!...
مفهوم این حدیث اینست كه هرآنكه ال إله إال اهلل بگوید و بعداً بر آن منرید  ،و بر ضد و
مناقض آن یعنی شرك و كفر مبرید داخل جنت منیشود  ،و از اهل آن منیگردد و اعمال سابق اش
برایش هیچ نفعی منریساند.

 . 95العربة باخلواتیم .

بناً هركسیكه ال إله إال اهلل بگوید و به آنچه بغری اهلل عبادت میشود كفر ورزد  ،و به توحید كه
شهادت داده است و به مطالبات و ملزومات آن آگاه باشد ( علم داشته باشد )  ،و صادق و
خملص بآن باشد  ،و بدون هیچ شك و تردیدی به آن یقنی داشته باشد  ،و با آن و اهل آن حمبت
ورزد  ،و به آن و به مقتضیات آن عمل مناید  ،بعداً باوجود حتقق این مهه شروط مبرید  ،بدون آنكه تا
وقت مرگ خویش به متضاد و مناقض این مهه ارداخته باشد  ،اهلل متعال وی را داخل جنت
میگرداند.
و مهنی امر نتیجه و حاصل مطابقت و مجع میان مجیع نصوص ذات عالقه درین مسئله میباشد.
اما إعمال یك نص واحد  ،و چشم اوشی از نصوص دیگر اعم ازین كه از روی هوی و هوس و
یا ترس و متایل باشد  ،و یا نصرت مذهب و عقیده خاص ....جز رفتار اغراض آمیز و دزدانه ئی
نیست  ،نه دزدی درهم و دینار  ،بلكه دزدی علم و دین.
و در اخری باید یاد آور شومی  ،آن شهادت توحید كه صاحب  22اعمالنامه زشت و اُر از
گناهان را جنات داده است مهانا شهادتی است كه شروط متذكره قبلی در آن متحقق گردیده بوده
است  ،نه آن شهادتی كه جمرد نطق یا حركت زبان بوده باشد و بس .
اس آگاه باشد كه اقول و آراء مشایخ ارجاء و جتهنم مشار نفریبد و هالك نگرداند.
دلیل پنجم  :از مجله دالیل كه جهت عدم تكفری تارك الصالة به آن استناد صورت میگرید
اینست كه میگویند  :مراد از بشرتین اطالقات شریعت بر اعمال كه حكم كفر برآهنا شده است كفر
اصغر یا كفر نعمت و كفر دون كفر است  ،و ترك الصالة نیز از مجله ای مهنی اعمال میباشد  ،كه
مراد شارع از آن مهانا كفر نعمت و كفر اصغر است.
این شبهه را در نقاط ذیل ااسخ میدهیم.
اوالً  :مهانطوریكه امیان .نیزد اهل سنت و مجاعت .عبارت از اعتقاد  ،قول  ،و عمل میباشد به

مهانگونه ك فر نیز به اعتقاد  ،قول و عمل حتقق میپذیرد  ،و با این حرف هیچ یك از اهل علم
اختالف ندارد مگر كسانیكه بر عقیده جتهم و ارجاء قرار داشته باشند.
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ثانیاً  :منی توان هر عمل را به جمرد اینكه عمل است به عدم كفر آن حكم كنیم96؛ زیرا بسیاری

از اعمال وجود دارد كه شارع باالی آهنا اطالق كفر منوده است  ،و مراد از آن كفر  ،كفر اكرب

میباشد  ،هرچند مهراه با استحالل و اعتقاد قلبی نیز نباشد  ،مانند؛ دشنام دادن به دین و اهلل  ،و
استهزاء به دین و یكی از واجبات  ،فرائض و احك امات آن  ،سجده بردن به بت  ،استغاثه و نذر و
قربانی برای خملوق  ،و عبادت خملوق بر هر نوع عبادت كه باشد اعم از جهت دعاء و حمبت و یا
اطاعت و اتباع  ،و مواالت كفار و مظاهرت ( كمك و یاری رساندن ) آنان بر علیه مسلمانان ،
نشسنت در جمالس كفر و شرك بدون انكار و اكراه  ،دمشنی و معادات با مسلمانان و قتال آنان و
جلو عمل و امور دینی ایشانرا گرفنت  ،و مهچنان قتال انبیاء و رسوالن و جنگیدن با آنان و دشنام
دادن و طعن وارد منودن به ایشان  ،و یا با ایشان دمشنی اختیار منودن و اذیت منودن ایشان  ،و
مهچنان مانع حكم مبا انزل اهلل گردیدن و رفنت بسوی حتاكم به طاغوت  ،و ساخنت قواننی و احكام
بر خالف شریعت اهلل  ،دعوت به سوی كفر و شرك و تعریف و متجید از آئدیولوژی و اارادامی كفر و
شرك در برابر مردم  ،سحر منودن و عالج سحر با سحر  ،و ترك الصالة ....وغریه مهه از اموری
هستند كه در ذات خود كفر است به جمرد اجنام آن شخص كافر گردیده و از ملت ( اسالم ) خارج
میگردد  ،هرچند مهراه با اعتقاد و استحالل قبلی نباشد  ،و نصوص شرعی نیز به مهنی امر صرحیاً
داللت دارد  ،و این مبحث را در رساله مستقل مجع آوری منوده امی تا به تفصیل باالی آن حبث كرده
باشیم و واضح گردد كه اعمالی وجود دارند كه به جمرد اجنام آن اصحاب آن كافر بوده و كفر شان

اكرب و خمرج از ملت ( اسالم ) میباشد.97

صرف احكام شرعی وارده در كتاب و سنت .از مجله حكم كفر .به سایر
ثالثاً  :محل و َ
صرف را صرحیاً افاده كند ،و
مدلوالت شرعی جواز ندارد مگر بدلیل و قرینه شرعی كه این نوع محل و َ
برمهنی اساس و ضابطه ما احكام شریعت و مراد شارع را از احكام میشناسیم  ،و غری آنرا ضیاع
احكام و باز شدن باب تأویالت و دخول اغراض و خواهشات باطل بر احكام موجود در قرآن و

 . 96بسیاری از دعاة و مؤلفنی حتی شیوخ  ،كفر را به كفر عملی و اعتقادی تقسیم كرده اند كه این تقسیم بنده عینیت نداشته و بر خالف آن از
قرآن و سنت ثابت میباشد - ،برای توضحات بیشرت مراجعه گردد :قواعد يف التكفری /قاعدة اخلامسة  -للشیخ ايب بصری الطرطوسي.
 . 97برای توضیحات و تفصیل بیشرت مراجعه گردد  :أعمال خترج صاحبها عن امللة .للیشیخ ايب بصری الطرطوسي.

سنت میباشد  ،مهانطوریكه در طول تاریخ تأویالت و خواهشات أهل بدعت و زنادقه اشتهار یافته
است  -و تا هنوز هم این باب بسته نشد است.
ابن حزم رمحه اهلل میگوید  :حق ندارمی در شریعت ( از احكام و اوصاف شرعی )...امسی بربمی
مگر آن امسی را كه اهلل ما را به آن دستور داده و با نص مباح گردانیده است  ،زیرا ما مراد اهلل متعال
را از تسمیه امور و احكام جز از طریق وحی منی دانیم كه چه است  ،و از جانب دیگر اهلل متعال
شدیداً از اسم گذاری در شریعت بغری از اذن اش منع كرده است  ،طوریكه میفرماید ِ { :ه َي إَِّال
َّ ِ ِ
ٍ ِ ِ َِّ َّ
س
َس َماءٌ َس َّم ْیتُ ُم َ
أْ
وها أَنْ تُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْ َز َل اللهُ ب َها م ْن ُس ْلطَان إ ْن يَتَّبعُو َن إال الظ َّن َوَما تَ ْه َوى ْاألَنْ ُف ُ
اء ُه ْم ِم ْن َربِّ ِه ُم ال ُْه َدى}.النجم.13:
َولََق ْد َج َ
 اینها فقط نامهائي است كه مشا و ادرانتان ( از ایش خود ) بر آهنا گذاشتهاند  .هرگز اهلل دلیل و حجيت ( برصحت آهنا ) نازل نكرده است  .آنان جز از گماهناي يباساس و از هواهاي نفس اریوي منيكنند  .در حايل
كه هدایت و رهنمود از سوي اهلل براي ایشان آمده است.

َس َم ِاء َه ُؤَال ِء
ض ُه ْم َعلَى ال َْم َالئِ َك ِة فَ َق َ
اء ُكلَّ َها ثُ َّم َع َر َ
و میفرمایدَ { :و َعلَّ َم َ
ال أَنْبِئُونِي بِأ ْ
آد َم ْاأل ْ
َس َم َ
إِ ْن ُك ْنتُم ِ ِ
ین}.البقرة.32:
ْ َ
صادق َ
 سپس به آدم نامهاي مهه (اشیاء و )...را آموخت  .سپس آهنا را به مالئک عرضه داشت و فرمود  :اگر راستاص و اسرار ) اینها را
ميگوئید ( و خود را براي امر جانشیين از انسان بایستهتر ميبینید ) اسامي ( و خو ّ
برمشارید .

بناً برای هیچ ملك و انسانی درین امور بغری از اهلل اباحت تسمیه جواز ندارد  ،و هركسیكه برین

امر خمالفت مناید بدون شك به اهلل افرتاء بسته و با قرآن خمالف كرده است  ،پس ما هیچ فردی را
مؤمن خطاب نمی كنیم مگر اينكه اهلل او را مؤمن خطاب كرده باشد  ،و مهینطور از هیچ فردی
امیان را ساقط منی سازمی تا آنکه اهلل تعالی از وی امیان را ساقط نكرده باشد  ،مهچنان بعضی اعمال
را در میآبیم ك ه اهلل تعالی آهنا را امیان گفته است یعنی اهلل متعال امیان را از ترك كننده گان اش ساقط
و نفی نگردانیده است  ،اس بر ما نیز الزم است كه امیان را ازیشان ساقط نسازمی.98

 . 98الفصل يف امللل.22/3 :
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لذا هرگاه شارع بر فعل معینی حكم كفر را اطالق كرده باشد  ،اصل مهنی است كه ما نیز به
ظاهر حكم و مدلوالت آن عمل كرده و حكم كفر را بر آن محل منامی  ،و مهچنان كفر در اصلی ترین
معنی خود مهانا مناقض امیان بوده و صاحب آن مستحق جاویدان بودن در آتش جهنم میباشد  ،و
جواز ندارد كه این كفر را به سایر مفاهیم و مدلوالت آن بكشانیم  ،و بر آن اطالق كفر نعمت  ،و
كفر اصغر یا كفر دون كفر را كه صاحب آن مستحق خلود یا جاویدانی در آتش جهنم نیست منامی ،
مگر بدلیل و قرینه شرعی كه این تأویل را صرحیاً افاده مناید  ،در غری آن وقوف در معنی و مفهوم
خنست الزم میباشد.
اس تا زمانیكه دلیل و قرینه شرعی دال بر انعدام كفر از تارك الصالة موجود نگردد  ،منیتوانیم
كفر تارك الصالة را كفر اصغر و كفر دون كفر بنامیم  ،بلكه محل ظاهر نصوص شریعت كه بر كفر
اكرب تارك الصالة داللت دارد بر ما الزم است .
دلیل ششم  :از دالیل دیگر كه بر عدم كفر تارك الصالة بر آن استناد میشود  ،حدیث أيب

99
صوى ومناراً
هریرة است كه از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت میكند كه میفرماید  « :إن لإلسالم ً
كمنار الطريق ،منها أن تؤمن باهلل وال تشرك به شیئاً ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان،

وحج البیت ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وأن تسلم على أهلك إذا دخلت علیهم ،وأن
تسلم على القوم إذا مررت بهم ،فمن ترك من ذلك شیئاً ،فقد ترك سهماً من اإلسالم  ،ومن
تركهن كلهن فقد ولى اإلسالم ظهره .»100
 -اسالم دارای عالمات و نشانه های است مبانند عالمی و نشانه های راه  ،از مجله اینكه به

اهلل امیان بیآورید و به او هیچ چیزی را شریك نسازید  ،و مناز بگذارید و زكات را اداء كنید  ،و
رمضان را روزه بگرید و حج بیت اهلل را اجنام بدهید  ،و امر به معرف و هنی از منكر كنید  ،و برای
خانواده خویش هنگام دخول بر آهنا سالم بدهید  ،و مهچنان برای قوم و گروهی كه از كنار شان
میگذرید سالم بدهید ؛ اس هر كسیكه یكی ازین موارد را ترك كرد مهانا سهم و حصه ای از اسالم
را ترك منوده است  ،و هركسیكه مهه آهنا را ترك مناید  ،مهانا از اسالم روی گردانیده است .

 . 99إن لإلسالم صوی و مناراً یعنی :أی عالمات و شرائع یعرف هبا /النهایة يف غریب احلدیث و األثر .إلابن اثری.
 - 100الصحیحة .333:وانظر حكم تارك الصالة للشیخ األلباين،ص.55

شیخ ألباين بعداز روایت این حدیث میگوید  :این حدیث دلیل برای آنست كه تارك الصالة كافر
نیست ،زیرا اسالم وقتی از شخص جدا میشود كه مهه موارد را ترك مناید نه اینكه حصه و سهمی از
آن از شخص ترك گردد.
اما در جواب باید بگومی  :درین حدیث هیچ گونه دلیل بر عدم كفر تارك الصالة وجود ندارد ،
حتی بر عدم كفر تارك الصالة اشاره ئی هم نشده است  ،طوریكه :
اوالً  :قول نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید « :فمن ترك من ذلك شیئاً»؛ شامل مجیع
مواردی كه در حدیث ذكر شده است منیگردد  ،بدلیل صراحت نصوص عدیده دیگر ؛ زیرا ترك امیان
به اهلل متعال شخص را عمالً در كفر صریح و آشكار داخل میگرداند ( و مهنی امر به تنهائی به معنی
روی گرانیدن از اسالم است )  ،و این امر بعنوان ترك یك سهم یا حصه از اسالم نیست كه
نشاندهنده عدم خروج شخص از اسالم باشد  ،و به مهنی شكل واقع شدن شخص در شرك نیز
بعنوان یك سهم از اسالم حبساب نیآمده بلكه با واقع درآن مهه اسالم شخص ازبنی مریود.
مهچنان نصوص زیادی وجود دارد كه داللت بر كفر تارك الصالة دارد  ،بناً الزم است مناز را ازین

حدیث و خاصتاً این لفظ «فمن ترك من ذلك شیئاً» مستثناء قرار دهیم مهانگونه كه امیان به اهلل
متعال و شریك قرار دادن به وی را مستثاء قرار باید بدهیم  ،بناً مهنی مقدار برای بطالن استدالل
ایشان كفایت میكند -و اهلل تعالی أعلم.
ثانیاً  :هنگامیكه این را دانستم كه ترك امیان به اهلل تعالی و مهچنان واقع شدن در شرك به تنهائی

و در ذات خود كفر اكرب میباشد  ،بناً مراد از قول نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید « :من
تركهن كلهن فقد ولی اإلسالم ظهره» ،غری از توحید و امیان سایر قواننی و نشانه های اسالم است.
و از جهت دیگر این حدیث در ذات خود دلیل بر كفر تارك الصالة و كفر كسانیكه هریك از
اركان و قواننی عملی مذكور در حدیث را ترك كند میباشد  ،و این درست برخالف ادعای مشایخ
ارجاء و جتهم است.
ثالثاً  :نصوص صحیح شرعی دال بر آنست كه هرگاه مناز از كسی فوت شود و از دست برود به

مثابه آنست كه مهه دین شخص از وی فوت شده و از دست اش رفته است  ،و قبالً نصوص و
اقوال صحابه و اهل علم را در مورد نقل كرده امی  ،و این مهانا به معنی روی گردانیدن از دین میباشد،
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اس آن هنگام چیزی از دین نزدش باقی منی ماند  ،و این امر بیانگر نفس حكم در حدیث نیز
است ،كه مهانا نشاندهنده ترك جنس عمل با اركان و اساسات عملی آن میباشد  ،واین دلیل دیگر
بر كفر تارك الصالة و تارك جنس عمل با اركان و فرائض آن است.
پس واضح میگردد كه در این حدیث كوچكرتین اشاره ئی برای انتصار مذهب ایشان در این
مسئله نبوده بلكه شاهد و دلیل بر علیه ایشان میباشد -.و اهلل احلمد.
و با مناقشه ادله خمالفنی درین مسئله برای خواننده گان به وضاحت معلوم میشود كه نزد ایشان
هیچ دلیل و استدالل صحیح و ثابت مستند بر عدم كفر تارك الصالة موجود نبوده و آنچه نزد ایشان
موجود است اقول ضعیف و مرجوع میباشد  ،هلذا هیچ دلیل صحیح و صریح از كتاب و سنت
داللت بر صدق ادعای شان وجود ندارد.
مهانطوریكه شیخ ابن عثیمنی میگوید :و چون بر ادله آنانیكه به عدم كفر تارك الصالة بر آن
استدالل میكنند نظر كردم ،دیدمی كه از چهار حالت خالی نیست:
- 2یا اینکه بر آنچه استدالل منوده اند اصالً هیچ گونه دلیلی بر مدعی ایشان منیباشد.
- 1و یا اینكه آن نص بوصفی قید شده است كه ترك الصالة از آن مستثناء میباشد.
- 3و یا (حكم و نص ) به حالتی قید شده است كه تارك الصالة معذور میباشد.
- 2و یا اینكه (حكم و نص) عام بوده كه با احادیث كفر تارك الصالة ختصیص میگردد.
و بعداً میگوید  :مهچنان در هیچ یك از نصوص شرعی تارك الصالة مؤمن خوانده نشده است و
نه هم به دخول جنت و جنات از آتش جهنم آنان اشاره ئی شده است ،و نه دلیل یا قرینه ای موجود
است كه بتوان كفر تارك الصالة را به كفر نعمت و یا كفر دون كفر تأویل كنیم.101

 . 101عن رسالة حكم تارك الصالة  /للیشخ ابن عثیمنی.

مسأله  :آيا همه كسانیكه بعدم كفر تارك الصالة قائل هستند بر قول و اعتقاد مرجئه
میباشند؟
جواب  :این مسئله را به گونه ئی ااسخ منیدهیم كه خمالفنی درین امر را كالً موافق و یا در بعضی

از اقوال مشابه به عقیده ارجاء جلوه دهیم  ،مهانطوریكه شیخ آلبانی در بسیاری از مواضع خمالفنی
خود را درین امر به خارجی بودن متهم و به دوری از اعتقاد خوارج دعوت كرده است  ،آجنا كه

میگوید  :فلو قال قائل بأن الصالة شرط لصحة اإليمان  ،و أن تاركها مخلد في النار  ،فقد التقی
102
مع الخوارج في بعض قولهم هذا ؛
 یعنی :هرگاه کسی قائل برین باشد كه مناز شرط صحت امیان است  ،و تارك آن در آتشجهنم جاویدان باقی میماند  ،مهانا در بعضی از اقوال با خوارج مشاهبت و نزدیكی دارد.

پس شیخ درینجا صحابه و اكثریت سلف را به مشاهبت و نزدیكی با خوارج متهم منوده

است!!...

اما ما با كمی تفصیل درین موضوع میگومی  :هر آنكه ( از أهل علم ) تارك الصالة را بدلیل
استنباط عدم کفر تارک الصالة از نصوص شرعی موجود در نیزدش تكفری نكند  ،نظر به سالمت
اصول و اعتقادش به ارجاء متهم منی سازمی  ،زیرا نصوص كه برایش رسیده است و برداشت فقهی كه
از آهنا منوده است صحیح منیداند که به تكفری تارك الصالة بر اساس آن حکم مناید.103
اما آنعده اشخاصیكه از تكفری تارك الصالة بدلیل اینكه مناز عمل است خود داری میكنند  ،و
عمل را در نوع خود تا زمانیكه مقرون به استحالل و جحود قلبی مهراه نباشد كفر منیدانند  ،الزماً
باید از اهل ارجاء دانسته شوند  ،زیرا چننی قول از اعتقاد و اصول مرجئه میباشد.

 . 102حكم تارك الصالة  ،للشیخ ناصر  ،ص  .23قلت  :از ملزومات قول شیح متهم كردن صحابه به اكثر سلف به مشاهبت خوارج و نزدكی با
ایشان در بعضی اقوال میباشد ،که حرف بزرگ و ظلم عظیم بر صحابه رضوان اهلل تعالی علیهم و ارضاء عنهم است!!....
و با وجود آن هیچ یك از مقلیدن شیخ نیست كه شعار سلفیت را باال نكنند و سلفیت ازیشان بیزار است...و هرگاه شخصی ازین اطالق و اقوال
تاریك و ستمگارانه ایشان انكار و رد مناید  ،تقلید و تعصب چشمان ایشان را كور ساخته و هیچ خطاء و نقیصه كه از شیخ صادر شده است هر
چند طعن بر صحابه و تابعنی نیز باشد نادیده میگریند  ،در حالیكه ما ( مؤلف ) در بعضی از كتب خویش اشاره داشته امی كه شیخ در مسئله
امیان ( و كفر ) بر قول جهم است  ،و دالئل و براهینی نیز بر این مدعای خویش ایش كرده امی  ،كه این حرف اثراتی زیادی بر ما داشته است  ،و
وعظ و نصحت ایشان نیز زیاد بر ما زیاد شده است و گفته اند  :أن حلوم العلماء مسمومة :...یعنی -گوشت علماء زهری است  ،بلی ! گوشت
علماء زهری و مسموم كننده است  ،اما آیا گوشت صحابه و تابعنی آهنا غذائی اصلی بوده و از خوردن آهنا لذت میربید...؟!!
 . 103چون چننی شخص در فهم و برداشت از نصوص به خطاء مواجه شده است.
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مسأله دوم  :چگونه از تارك الصالة توبه پذيرفته شود تا بسبب آن دوباره داخل اسالم
گردد؟
جواب :هرگاه شخص بسبب یك عمل از اسالم خارج میگردد  ،با اقالع ( ترك و دست

كشیدن ) و اقرار از مهان سبب دوباره داخل اسالم شده میتواند  ،زیرا مهان عمل سبب خروج و كفر
و ارتدادش بوده است  ،و مهچنان عالوه بر اقالع و اقرار و نطق به شهادتنی توبه نیز باید كند  ،تا
آنكه دوباره بازگشت اش به اسالم صحت ایدا كند و از نو مسلمان گردد.
طور مثال اگر ارتداد شخص از جهت این باشد كه گفته است  ،حممد صلی اهلل علیه وسلم
فرستاده بسوی اعراب است نه مهه جهانیان ؛ اس شهادت توحید او را تا زمانیكه بر قول خویش
مِ
صر باشد نفع منریساند  ،زیرا مهنی قول سبب كفر و ارتدادش است  ،نه امتناع اش از نطق و تلفظ
ُ
به شهادتنی  ،بناً هرگاه میخواهد توبه ك ند و از نو داخل اسالم گردد اس الزم است بر عالوه ئی نطق
به شهادت توحید  ،براءت خویش را از قول اش اعالن كرده و نیز بگوید  :حممد صلی اهلل علیه وسلم
فرستاده بسوی جهانیان است.
طوریكه شیخ حممد أنور الكشمریي در كتابش إكفار امللحدین میگوید :هر كسیكه كفرش از
جهت انكار یك امر ضروری در دین مانند؛ استحالل مخر باشد ،ضرور است برای بازگشت به اسالم
از این قول خویش رجوع مناید ،چون باوجود آنكه كلمه شهادتنی را اقرار داشت ،به عدم حرمت مخر
قائل گردیده بود ،بناً باید برای دوباره مسلمان شدن مهراه با نطق به شهادتنی براءت خویش را از قول

سابقش یعنی عدم حرمت مخر نیز اظهار كند ،مهان طوریكه اقوال شافعیه به این موضوع صراحت
دارد ،و در كتابات شان چون «رد املختار علی ُدر املختار» و «جامع الفصولنی» در موضوع ارتداد
ظاهر است؛ و اگر باوجود انكارش كلمه شهادت را از روی عادت تلفظ مناید هیچ نفعی برایش
منریساند ،تا زمانیكه از آنچه گفته است رجوع نكند ،و مهینطور حكم كفر نیز از وی تا آنزمان
برداشته منی شود.
بناً بازگشت تارك الصالة به اسالم با نطق شهادتنی و اقامه مناز و دست كشیدن از ترك آن حتقق
میپذیرد  ،چون از مهان جمرائی كه از دائره اسالم خارج شده است مهان جمراء یگانه راه برای بازگشت
اش شناخته میشود.
اما آنچه كه بعنوان مناظره و مناقشه منسوب به دو امام بزرگ یعنی شافعی و أحمد میباشد،
صحت ندارد نه از حلاظ سند و نه هم از حلاظ منت و معنی  ،برعكس از ایشان خالف آن درین

مورد بعنوان آئمه علم و اجتهاد روایت شده است  ،و اگر این قصه در بعض كتب اهل علم اشتهار
ایدا منیكرد هرگز ما این روایت را متذكر منیشدمی و باالی آن حبث منیكردمی.
طوریكه شافعي به امام أمحد گفت  :آیا تو گفته ای كه او كافر میشود یعنی تارك الصالة ؟
گفت بلی ! شافعی گفت :اس با چه چیزی مسلمان میشود؟ گفت :با گفنت ال إله إال اهلل حممد
رسول اهلل  .شافعی گفت :اس آنکس که مناز را ترک میکند مهواره آنرا گفته و ترك نکرده است  ،امحد
گفت :با مناز گزاردن مسلمان میشود ،شافعی گفت :اما مناز کافر درست نیست و با مناز گزادن
منیشود بر اسالم او حكم کرد  ،اس امام امحد سكوت كرد!!
- 5چگونگی معامله مسلمانان با تارك الصالة.
بعداز آنكه با ادله ئی از كتاب و سنت و اقوال علماء امت كفر و ارتداد تارك الصالة به اثبات
رسید  ،الزم است كه مسلمان خطر و حساسیت و آثار این حكم را که بر باالی صاحب اش و
كسانیكه باوی در تعامل هستند مرتب میگردد بدانند  ،تا آنكه تكلیف خویش را در برابر تارك
الصالة شناخته و آنچه بر باالیشان واجب است اقامه منایند  ،و مهینطور رفتار و روابط و چگونگی
معامله خویش را با چننی اشخاص تشخص داده مطابق منهج سلف آنرا رعایت مناید.
اس برای اختصار این مسئله خویش را در نقاط ذیل خالصه میکنیم:
- 2تارك الصالة كافر و مرتد است  ،و حكم اش قتل میباشد بدلیل قول رسول صلی اهلل علیه
وسلم كه میفرماید « :من بدل دينه فاقتلوه»؛  -كسیكه دین اش را تبدیل میكند ( یعنی از اسالم
خارج میشود ) او را بكشید ؛ برابر است ك ه مرتد مرد باشد یا زن  ،و سنت در مورد تارك الصالة
اینست كه از وی استتابه 104گردد  ،اس اگر توبه كرد و مناز خواند  ،اسالم اش نیك میگردد  ،در
غری آن به حد كفر و ارتداد كشته میشود.

- 1نكاح اش با زن مسلمه حرام است  ،بناً عقد ازدواج با تارك الصالة منعقد منیگردد  ،و
اگر متزوج باشد نكاح اش فسخ میگردد  ،زیرا ازدواج كافر با زن مسلمه جواز ندارد  ،مهانطوریكه اهلل
متعال میفرماید َ { :ال ُه َّن ِحلٌّ لَ ُه ْم َوَال ُه ْم يَ ِحلُّو َن لَ ُه َّن} .املمتحنة.20 :
 . 104طلب توبه .
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 این زنان ( مسلمان ) براي آن مردان ( مشرک )  ،و آن مردان ( مشرک ) براي این زنان ( مسلمان ) حاللنیستند.

در حالیكه بسیاری از مردم این جانب حكم را فراموش كرده اند و نسبت به آن هیچگونه اهتمام
و التفات ندارند  ،و دخرتان و زنان حتت تكفل خویش با مردانی ازدواج میكنند كه آنان تاركنی
الصالة بوده و طهارت و وضوء را منیشناسند  ،و به اینگونه دخرتان مسلمه را در آغوش مشركان جنس
می اندازند  ،بدون اینكه كمرتین توجه به آینده آنان و آثار و نتائج و عواقب كه بدنبال دارد منایند ،و
اهلل متعال میفرماید{ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذين َ ِ
س} .التوبة.18 :
َ
آمنُوا إنَّ َما ال ُْم ْش ِرُكو َن نَ َج ٌ
 -ای کسانیکه امیان آورده اید ( بدانید که ) مشرکان جنس و الید هستند.

اما متأسفانه آنچه برایشان خیلی امهیت دارد  ،جاه و جالل  ،مال و عزت و شهرت است ،
هرچند كه كسب این مهه بقیمت ترك دین و ترك حمرمات و احكام اهلل متام شود  ،درحالیكه این مهه
مغایر توجهات نبوی میباشد  ،و ما را امر كرده است با كسی ازدواج كنید كه از دین و اخالق اش
نیك باشد  ،مهانطوریكه در حدیث آمده است «:إذا أتاكم من ترضون ُخلُقه و دينه فزوجوه  ،إال

تفعلوا تكن فتنة في األرض و فساد عريض.»105

 هرگاه نزد مشا شخصی آمد كه از دین و اخالق اش راضی بودید با وی ازدواج كنید  ،در غریآن در روی زمنی فتنه و فساد بزرگی را براا میكنید.
و از سهل روایت است كه گفت  « :مر رجل غني على رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فقال:
ري إن خطب أن يُنكح ،وإن شفع أن يُشفع ،وإن قال أن يُسمع
" ما تقولون في هذا ؟ " قالوا :ح ٌّ
قال :ثم سكت ،فمر رجل من فقراء المسلمین ،فقال " :ما تقولون في هذا ؟ " قال وا :حري إن
خطب أن ال يُنكح ،وإن شفع أن ال يشفع ،وإن قال أن ال يُسمع ،فقال رسول اهلل صلی علیه
وسلم  " :هذا خیر من ملء األرض من هذا »106؛ مرد ثرومتندی از كنار نبی صلی اهلل علیه وسلم
گذشت  ،اس نبی صلی اهلل علیه گفت :در مورد این شخص چه میگوید؟ اصحاب گفتند :سزاوار
است اگر دخرتی را خواستگاری كند برایش داده شود  ،و اگر از كسی شفاعت كند شفاعت اش در
مورد آن ك س اذیرفته شود  ،و اگر سخنی بزند حرف اش شنیده شود  ،سهل گفت سپس سكوت
كردمی تا آنكه مرد فقریی از مسلمانان از كنار ما گذشت  ،اس نبی صلی اهلل علیه وسلم ارسید  :در
 . 105صحیح سنن ابن ماجة.2502 :
 . 106متفق علیه.

مورد این مرد چه میگوید؟ اصحاب گفتند :سزاور است اگر دخرتی را خواستگاری كند برای داده
نشود  ،و اگر از كسی شفاعت كند شفاعت اش اذیرفته نشود  ،و اگر سخن گوید حرف اش شنیده
نشود  ،اس رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفت :این مرد ( فقری ) هبرت از آن ( ثرمتندانی ) است كه
زمنی را اُر كنند.
- 3داخل شدن اش در مساجد حرام میباشد  ،خاصتاً حرم مكی  ،بدلیل قول اهلل متعال :
ِ
{يَا أَيُّ َها الَّ ِذين َ ِ
ْح َر َام} .التوبة .18 :
س فَ َال يَ ْق َربُوا ال َْم ْسج َد ال َ
َ
آمنُوا إنَّ َما ال ُْم ْش ِرُكو َن نَ َج ٌ
 -ای کسانیکه امیان آورده اید مشرکان جنس و الید هستد  ،آنان را نگذارید که نزدیک مسجد احلرام شوند.

و میفرماید { :ما َكا َن لِلْم ْش ِركِین أَ ْن ي عمروا م ِ َّ ِ ِ ِ
ك
ين َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم بِالْ ُك ْف ِر أُولَئِ َ
َ
ُ
ساج َد الله َشاهد َ
َ َْ ُُ َ َ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم َوفِي النَّا ِر ُه ْم َخالِ ُدو َن}.التوبة.21:
َحبِطَ ْ
 مشركانی را كه به كفر خویش گواه اند نسزد ( و حق ندارند ) مساجد اهلل را ( با عبادت یا تعمری و تنظیف وخدمت ) آباد كنند  .آنان اعمالشان هدر و تباه است ( و اجر و مزدي به كارهایشان تعلّق منيگرید ) و
جاودانه در آتش جهنم ماندگار ميمانند .

ِ ِ
ِ
ِ
و میفرماید { :إِنَّما ي ْعمر م ِ
الص َال َة َوآتَى َّ
ام َّ
الزَكاةَ
آم َن بِاللَّه َوالْیَ ْوم ْاآلخ ِر َوأَقَ َ
ساج َد اللَّه َم ْن َ
َ َ ُُ َ َ
ش إِالَّ اللّهَ } .التوبة.28 :
َولَ ْم يَ ْخ َ
 ( بلکه ) تنها كسي حق دارد مساجد اهلل را آباد سازد كه به اهلل و روز قیامت امیان داشته باشد و مناز را براادارد و زكات را بدهد و جز از اهلل نرتسد .

و از افتضاحات مسلمانان در عصر كنونی اینست كه ما بسیاری از مساجد خصوصاً مساجد
قدمیی را میبینم كه به حمل توریستی برای گردش گران و حمققان مشرك اعم از زن و مرد تبدیل شده
است  ،و با كفشهای آلوده ئی خود در آن مكان های مقدس گشت و گذار میكنند و در آن مكان
ها عك س ها و تصاویر یادگاری میگریند  ،و فضاحت دیگر اینكه مناز گذاران نیز ازیشان ایذیرائی
میكنند...در حالیك ه این مهه نتیجه و آثار دخول انتشار اول بیگانه گان و حرص اخذ مالیات از
توریستان در شهرهای ما است ،كه اگر چننی است اهلل ایشانرا هرگز هبرمند ازین اول ها نگرداند...اما
اینکه این گروه های توریستی و جهانگرد بر شهر ها و مردمان ما چگونه امراض و نابودی های
اخالق را نشر میكند باید برحذر باشیم (...و در قسمت آنعده اشخاصی كه این گروه ها را بر ملت
های مسلمان به هبانی های خمتلف حتمیل میكنند باید بگومی )  ،گاهی حكمی باقی منی ماند كه بر
زنادقه ( حكام مرتد عصر ) محل كنیم!
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- 2تارك الصالة واليت خويش را از باالی پسران و دختران خود از دست میدهد ؛ بناً
جواز ندارد كه ازدواج دخرتان و اسران خود را با کسی اجنام دهد  ،بدلیل اینكه كافر بر مسلمان حق
َّ ِ ِ
ِِ
ین َسبِ ًیال}.
ين َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
والیت ندارد  ،مهانطوریكه اهلل متعال میفرماید َ { :ولَ ْن يَ ْج َع َل اللهُ ل ْل َكاف ِر َ
النساء.222 :
 و اهلل هرگز بر کافران بر باالی مؤمنان راه تسلطی نگردانیده است.ابن عباس میگوید  :نكاح بدون سرارست و رهنما جواز ندارد  ،و بزرگرتین رهنمائی و هدایت
مهانا دین اسالم است  ،و سفاهت و اائنی ترین آن كفر و ارتداد از اسالم است  ،طوریكه اهلل تعالی
107
ِ َّ ِ ِ ِ
یم إَِّال َم ْن َس ِف َه نَ ْف َسهُ}.
میفرماید َ { :وَم ْن يَ ْرغَ ُ
ب َع ْن ملة إبْ َراه َ
-و چه كسي از ملت ابراهیم رویگردان خواهد شد مگر آن كه نادان و بیخرد باشد.

- 5مسلمان از وی ارث نمی برد و نه او از مسلمان ؛ زیرا ( مریاث بر اساس والء استوار
بوده ) و بنی أهل امیان و أهل كفر ( والء ) و توارث وجود ندارد  ،بدلیل قول نبی صلی اهلل علیه
وسلم كه میفرماید « :ال يرث المسلم الكافر  ،و ال يرث الكافر المسلم».

108

 مسلمان از كافر مریاث منربد و كافر از مسلمان.و در مورد انتقال مریاث کافر برای اوالد های مسلمان اش تفصیل و اختالف وجود دارد  ،و از
علی رضی اهلل عنه نقل است ك ه مریاث مرتد به اوالد های مسلمانش داده میشود ،و مهچنان مثل آن
از عبداهلل بن مسعود نقل شده است.109
- 5ذبیحه تارك الصالة خورده نمیشود ؛ چون ذبح اش حرام است  ،بدلیل اینكه شرط

صحت ذبح مهانا مسلمان و یا كتابی بودن ذابح میباشد  ،خازن در تفسریش میگوید  :بر حترمی ذبح
جموس و سائر أهل شرك از مشركنی عرب و بنده گان بتها ( طواغیت ) و كسانیكه برایشان كتب ( از
جانب اهلل ) نازل نشده است امجاع وجود دارد.

 . 107عن حكم تارك الصالة إلین عثیمنی.
 108أخرجه مسلم يف الصحیح .
 . 109انظر فقه السنة .221/1.

و امام امحد میگوید  :هیچ فردی را نیافته ام كه با این قول خمالفت كرده باشد مگر صاحب
بدعت.110
- 1و اگر تارك الصالة بر همین ترك اش بمیرد احکام جنائز بر او تطبیق نمیگردد ،یعنی:
غسل داده منیشود  ،كفن منیگردد  ،و نه هم بر او مناز ( جنازه ) خوانده میشود  ،و مهچنان برایش
دعاء و طلب مغفرت نیز جواز ندارد  ،و مهچنان در قربستان مسلمانان دفن منیگردد  ،بلكه در حفره
ئی به مانند جیفه و جسد سگ مرده انداخته میشود تا بوی بد آهنا كسی را اذیت نكند  ،و دلیل
برین قول نیز حدیثی است كه ابوداود در سنن خویش آنرا روایت كرده است « :و لما مات أبو
طالب :قال علي رضی اهلل عنه للنبي صلی اهلل علیه وسلم  :إن عمك الشیخ الضال قد مات ،
قال :أذهب فوا ِر أباك  ،ثم أمره باالغتسال».111
 هنگامیكه أبو طالب ُمرد  ،علي رضی اهلل عنه نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم آمد و گفت :اریدمرد گمراه كاكای ات ُمرد  ،نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :برو و ادرت را زیر خاك كن  ،سپس وی

را امر كرد كه غسل مناید.
ولی آنچه از اعمال مرجئه بیشرت در این زمان انتشار یافته است اینست كه هرگاه فردی میمرید
بدون متیز و تفكیك اسالم و کفر و یا ارتداد شخص به جمرد انتساب اش به اسالم و اسم اسالمی
اش و یا اینکه اگر از والدین مسلمان تولد شده باشد  ،باالی وی حکم اسالم را محل منوده و بروی
مناز (جنازه ) براا میدارند  ،و در مقربه مسلمانان دفن اش میكنند  ،و مراسم تكفنی و جتهیز معروف
شرعی را باالی وی اجراء مینمایند  ،هرچند در زندگی اش آشكارا كافر بوده و با اسالم و مسلمانان
دمشنی اختیار كرده باشد  ،دین و اهلل را دشنام داده و نه مناز را میشاخته است و نه هم روزه و یا
سایر اركان دین و واجبات آنرا !!....
- 8سپس در آخرت مسیرش به سوی عذاب دردناك و جهنم خواهد بود  ،و برای مهیشه در
آجنا جاویدان میماند  ،مهانطوریكه اهلل متعال میفرماید َ { :وَال يَ َزالُو َن يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َحتَّى يَ ُردُّوُك ْم َع ْن

 . 110عن رسالة تارك الصالة لشیخ ابن عثیمنی.
 . 111صحیح أبوداود.1153 :
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ِ
ِ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي
ك َحبِطَ ْ
استَطَاعُوا َوَم ْن يَ ْرتَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه فَ یَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِ ٌر فَأُولَئِ َ
دينِ ُك ْم إِن ْ
ُّ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َیها َخالِ ُدو َن}.البقرة.121:
الدنْیَا َو ْاآل ِخ َرةِ َوأُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ

 ( مشركان ) ایوسته با مشا خواهند جنگید تا اگر بتوانند مشا را از دینتان برگردانند  ،ويل كسي كه از مشا از دینخود برگردد و در حال كفر مبرید  ،چننی كساين اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد ميرود  ،و ایشان اهل آتش
( جهنم ) ميباشند و در آن جاویدان ميمانند .

- 2اما هرگاه به حد كشته نشود  .خصوصاً درین زمان كه تطبیق حدود شرعی مهه تعطیل

گردیده است .الزم است كه وی نصیحت گردد و در صورت لزوم مناز برایش آموزش داده شود و از
ترك مناز و عواقب آن در دنیا و آخرت سرزنش و تذكر داده شود ،اگر این نصیحت مفید واقع نشد
و توبه نكرد و مناز خنواند و حرف هایتان را نشنید و بر ترك الصالة اصرار داشت و به تكرب و عناد
خویش ادامه داد  ،اس دوری و اعتزال از او و حتدیز مردم از او و از مصاحبت و معامله و نزدیكی
با او الزم است  ،و مهینطور جمالست و یكجا غذا خوردن با او جواز ندارد -زیرا در كفر و عنادی
ك ه وی قرار دارد شخص دوست و مهراه وی نیز در آن شریك خواهند بود  ،اس باید توبه كرده و
ازوی دور باشند.112
ان داو ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
یسى ابْ ِن َم ْريَ َم
سِ َُ َ
اهلل متعال میفرماید{ :لُع َن الذ َ
ود َوع َ
یل َعلَى ل َ
ين َك َف ُروا م ْن بَني إ ْس َرائ َ
ِ
س َما َكانُوا يَ ْف َعلُو َن ،تَ َرى
ذَلِ َ
ص ْوا َوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َن َ ،كانُوا َال يَتَ نَ َ
ك بِ َما َع َ
اه ْو َن َع ْن ُم ْن َك ٍر فَ َعلُوهُ لَب ْئ َ
ِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
ط اللَّهُ َعلَْی ِه ْم َوفِي ال َْع َذ ِ
اب
س ُه ْم أَ ْن َس ِخ َ
س َما قَ َّد َم ْ
َكث ًیرا م ْن ُه ْم يَتَ َول ْو َن الذ َ
ت لَ ُه ْم أَنْ ُف ُ
ين َك َف ُروا لَب ْئ َ
ُه ْم َخالِ ُدو َن }.املائدة.12-18 :

كافران بيناسرائیل بر زبان داود و عیسي اسر مرمی لعن و نفرین شدهاند  .این بدان خاطر بود كه آنان ایوسته ( از
فرمان اهلل ) سركشي ميكردند و ( در ظلم و فساد ) از ح ّد ميگذشتند  .آنان از اعمال زشيت كه اجنام ميدادند
دست منيكشیدند و مهدیگر را از زشتكاریها هني منيكردند و اند منيدادند  .و چه كار بدي ميكردند ! بسیاري
از آنان را ميبیين كه كافران را به دوسيت مياذیرند ( و با مشركان براي نربد با اسالم مهدست ميشوند  .با این كار
زشت ) چه توشه بدي براي خود ایشاایش ( به آخرت ) ميفرستند ! توشهاي كه موجب خشم اهلل و جاودانه در
عذاب ( جهنم ) ماندن است .
 . 112به دلیل حدیث نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید «:إن املرء علی دین خلیله فلینظر أحدكم من خيالل -.».هر فرد به دین دوست اش
است  ،اس ببیند كه با چه كسی دوستی میكنید.

از طربی در تفسری این آیت روایت است كه میگوید « :عن ابن مسعود قال ،قال رسول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم  " :إن بني إسرائیل لما ظهر منهم المنكر ،جعل الرجل يرى أخاه وجاره
وصاحبه على المنكر ،فینهاه ،ثم ال يمنعه ذلك من أن يكون أكیله وشريبه ونديمه ،فضرب اهلل
قلوب بعضهم على بعض ،ولعنوا على لسان داود وعیسى ابن مريم ،قال عبد اهلل :وكان رسول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم متكئاً ،فاستوى جالساً ،فغضب وقال :ال واهلل ،حتى تأخذوا على يدي
الظالم فتأطروه على الحق أطراً " وفي رواية قال :والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف و لتنهون

بن اهلل قلوب
عن المنكر  ،و لتأخذن علی يدي المسيء و التؤطرنه علی الحق أطرا  " ،أو لیضر َّ
بعضكم على بعض ،ولیلعننكم كما لعنهم».113

 از عبداهلل بن مسعود روایت است كه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفت :هنگامیكه درمیان قوم بنی اسرائیل منكرات انتشار یافت  ،تا جائیكه شخص برادر و مهسایه و دوست خود را در
منكرات میدید  ،اس او را هنی میكرد  ،اما این فحشاء و منکرات مانع قطع رابطه اش با آنان
منیگردید بدلیل اینكه آن شخص باوی یكجا خوراك و نوشاك و خدمت یکدیگر را کنند  ،اس اهلل
به واسطه این عمل قلب های بعضی ازیشان را نسبت بر بعض دیگر مهر زد (یعنی در میان شان
دمشنی و عدوات افگند)  ،و ایشان را بزبان داود و عیسی ابن مرمی لعنت كرد  ،عبداهلل ( بن مسعود )
گفت  :هنگامیگه رسول صلی اهلل علیه وسلم این قصه را حكایت میكرد نشسته و تكیه بود ،اس
راست نشست  ،قهر شد و گفت :نی و به اهلل سوگند كه مشا باید دستان ظامل را گرفته و وی را
بسوی حق بكشاید و او را ( درین راستا ) حتسنی و ستایش كنید ،و در روایت دیگر آمده است :
سوگند به ذاتی كه جامن در دست اوست كه مشا باید امر به معروف و هنی از منكر مناید و دست
خطاء ك ار را از گناه و خطاء بگرید و بسوی حق هدایت و حتسنی اش مناید در غری آن اهلل متعال بر
قلب هایتان طوری مهر میزند كه بر قلب های آنان زده بود و مهانطوریكه ایشان لعنت شدند مشا نیز
لعنت میشوید .
و نصوص شرعی در مورد امر باملعروف و هنی از منكر زیاد است كه اشاره به مهنی حدیث در
این مبحث ما كفایت میكند.
113

 -انظر تفسری الطربي ،حدیث .21308 :وما بعده فاحلدیث مروي بأسانید وطرق عدیدة تقوي بعضها البعض .
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تنبیه  :استتابت از تارك الصالة و اقامه و تطبیق حد بر او موكول بر امام مسلمانان و یا سلطان
مسلمان كه صاحب شوكت و قوت تنفیذ حدود شرعی را داشته باشد است  ،در صورتیكه این تطبیق
حد طوری نباشد كه باعث اجیاد فتنه بزرگ شود  ،و مهچنان برای هیچ یك از آحاد مسلمانان جواز
نیست كه اقدام به اقامه این حد منایند  ،برای اینكه در چننی عملی فته های بسیازی هنفته میباشد كه
مهار آهنا و اعاده حالت اولی خیلی دشوار خواهد بود.
در اخری باید یاد آوری كنیم آنچه را درین مبحث خویش به شكل مؤجز و خمتصر به بربرسی
گرفتم مسائل مهم و اساسی مرتبط به این موضوع بود كه خواستیم آنرا بشكل یك جمموعه و جوابات
بعضی شبهات به خواننده گان ارایه دهیم خصوصاَ آنعده كسانیكه بر تعلیم مسائل و احكامات دین
چون مسأله حاضر ( حكم تارك الصالة ) اهتمام بیشرت دارد.
از اهلل متعال امید قبول و رمحت و توفیق دارمی و میخواهیم كه این رساله سبب هدایت و توفیق
تاركنی الصالة ....بگرداند...أنه تعالی مسیع قریب جمیب.
وصلی اهلل علی حممد النيب األمي  ،علی آله و صحبه و سلم.
عبداملنعم مصطفی حلیمة
«أبو بصری الطرطوسي»
2228/2/1ه.
2221/8/22م.
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