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 ماعونالسوره 

  آيه است 7نازل شده و داراى  »مكه « اين سوره در 
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم  ِبْسِم ا

ينِ َأرَأَْيَت  لدِّ ِ َوال َحيُضُّ َعَلى طََعاِم   ﴾٢﴿ َفَذِلَک الَِّذی َيدُعُّ اْلَيِتيمَ   ﴾١﴿ الَِّذی ُيَکذُِّب 
الَِّذيَن ُهْم  ﴾٥﴿  الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِْم َساُهونَ  ﴾٤﴿ فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ   ﴾٣﴿ اْلِمْسِکنيِ 

  ﴾٧﴿ َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعونَ  ﴾٦﴿  يـَُراُءونَ 

 مؤجز: معلومات
) بيست وپنج کلمه، 25) هفت آيت، (7) رکوع ، (1دارای ( مکی و» الماعون «  سورهٔ 

  .) پنجاوه وشش نقطه است 65( ) يکصدو پانزده حرف، و 115(
طوريکه در فوق .  آخری اين  سوره گرفته شده است از آيهٔ  » الماعون « نام اين سوره 

از اين سوره را که برخی از مفسرين ولی هستند مکی بوده،  » الماعون « سورهٔ  گفتيم 
  .داندمدنی می جمله سور های 

چنين » الماعون «در مورد مدنی بودن سوره » جلوه های از اسرار قرآن« مفسر تفسير 
  دو دليل در باره مدنی بودن اين سوره را ميتوان عمده ساخت: استدالل می نمايد :

که مورد نداشته ، نمازگذاران رياکار در مکه نه اول: بحث از نمازگذاران ريا کار در م
بلکه در مدينه تبارز کردن، شرايط مکه چنان نبود که عناصر منافق، دو رو  وريا کار به 
صفوف نهضت  بپيوندند، اين عناصر در مدينه وبا مشاهده قدرت وسلطه مسلمانان و بر 

نماز شان برای خدا نبود، برای ای کسب امتيازات به صف پيوستند ، به نماز باور نداشتند، 
خود نمايی ونفوذ در صف مسجد می آمدند ونماز می خواندند، در مکه شرايط چنان بود  

که نماز با جماعت ، علنی ودر محضر مشرکان دشوار ومصروف دعوت مشرگان به 
  جنگ بود ، چنين کاری از عناصر ريکار ومنافق ساخته نبود .

اعی وامور مربوط به آن از موضوعات بحث سوره های دوم: بحث در باره روابط اجتم
مدنی است ، نه سوره های مکی ، در اين سوره به امتناع نماز گذاران رياکار از دادن 

اشاره شده است ، بحث » مردم يک محله به همديگر کمک می کنند « ماعون ، آنچه عادتآ
  رحله سازگار نيست.در مورد چنين مسائلی با فضای مکه وسور های مربوط به اين م

  مدنی بودن اين سوره می نويسد: شهيد سيد قطب در تفسير خويش در مورد مکی و
برخی از مفسرين اين سوره را مکی وبرخی ديگر مفسرين اين سوره را مدنی می 

شمارند . ولی در عين زمان تعداد از مفسرين بدين عقيده اند که :اولين سه آيه اين سوره 
  اين سوره مدنی می باشد . مکی ومتباقی آيات 

  سيد قطب می فرمايد:
طور   به  سوره  اين  وجود  اين  با  . است  ارجح  دوم  نظريّۀ 

 يک  بيان  در  ای يگانه  رويکرد   دارای  . است  مرتبطی  و  متّفق  وحدت  دارای  کلّی
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  حقيقت 
  اين  دارد می  آن  بر  را  ما  که   ای يگانه  رويکرد  ، است  عقيده  اين  حقائق   از  کلی

موضوعی   زيرا  بدانيم.  مدنی   طور کلّی  به  را  سوره
    . است  قرآن  مدنی  موضوعات  جملۀ  از  پردازد می  بدان  سوره  اين  که

 که م  نيز در  ريا  و  نفاق  . است  ريا  و  نفاق  به   راجع  نظر  مورد  موضوع
   . است  نبوده  مشهور  و  موجود  مسلمانان  گروه  ميان

  روايتهائی  پذيرش  اّما 
چ  دارد  احتمال  زيرا  ندارد.  مانعی  هيچ  است  سوره  اين   مدنی  و  کیم  گويای که 

هار 
م  سوره  اين  نخستين  آيۀ  سه  به   و  باشد  شده  نازل  مدينه  در  سوره  اين  آخر  آيۀ

  . است  در موضوع  موجود  که  پيوندی  و  مشابهت  مناسبت  به  باشد  گرديده  لحق
اين سوره را مدنی    و قتاده  عباس ابن  قول  اما به  است  مكی  سوره  جمهور، اين  قول  بهاما

  می شمارد .
  درباره  در مكه  سوره  اين  است: نصف  گفته  آن  نزول  سبب  مفسر نابينا در بيان» هللا  هبه«

  . است شده   نازل  منافق  ابی عبدهللا بن  در باره  در مدينه  آن  و نصف  وائل بن عاصی
  :اسباب نزول

  سوره ماعون مفسرين اقوالی مختلفی ارائه داشته اند :  نزول  سبب  انيدر ب
  ». ديگرد  نازل  یسهم  وائل بن یعاص  درباه  هيآ  نيا«د: يگو یهللا عنهما م یرض  عباس ابن

  درباره  هيآ  ني: ایقول  به». شد  نازل  رهيمغ دبنيول  درباره  هيآ  نيا«د: يگو یم  یاما سد
  مال  یآمد و از و  نزدش  برهنه  یبا تن  ميتي  آن  بود پس  یميتي  یوص  شد كه  نازل  ابوجهل

  را از خود راند.   ميتيكرد اما او   خود را طلب
  كشت یم  یشتر  در هر هفته  د كهيدگر  نازل  انيابوسف  درباره  هيآ  نيا«د: يگو یم  حيجر ابن

  ».خود راند  را با چوب دست  ميتي  اما او آن  خواست  یزيچ  یاز و  یميتي  حال  نيدر ا
  ترجمٔه مؤجـز:

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام هللا بخشنده مهربان

ينِ « ُب بِالّدِ    را که تکذيب کند دين را ) کسی ( آيا ديدی   )1(» أََرأَيَت الَِّذی يَكذِّ
  ( پس او همان است که می راند يتم را )  )2(»  فََذِلَك الَِّذی يُدعُّ اْليتِيمَ « 
دادن طعامی مسکين ر(ونمی انگيزد کسی را ب )3( » َوَال يُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكينِ « 
  )را
ْلُمَصلِّينَ «   گزاران )( پس وای بر اين نماز )4( »  فََويٌل لِّ
  (آنانيکه غافل اد از نماز شان ) )5(»   الَِّذيَن هُْم َعن َصَالتِِهْم َساُهونَ «
   ( همان ها که خود نمائی کنند ) )6(»  الَِّذيَن هُْم يَراُؤونَ «
  ( واشيای عاريت دادنی را باز دارند ) )7( » َويْمنَعُوَن اْلَماُعونَ «
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از صفات واعمال منکران قيامت که آنها به در اين سوره طوريکه مالحظه می فرمايد 
  خاطر تکذيب اين روز:

  در راه هللا سر باز می زننند .» انفاق « از  -
  غفلت می نمايند .» يتيمان « از کمک به  -
  فرار می نمايند .» مسکينان « از کمک ومساعدت به  -
  مسامحه کار ورياکار اند.» نماز«  در مورد اقامه -
 روی گردانند.  » ازمندان ني« ازکمک به  -
 

  خالصهٔ تفسير:
آيا شما آن کسی را ديدی که روز جزا را تکذيب می نمايد، پس ( شما می خواهيد حال او 
را بيشنويد ، پس بشنويد  که ) آن کسی است که يتيم را ازخود می راند ، وبه طعام دادن 

است که خود او به فقيرا که محتاج ( ديگران را ) تر غيب نمی کند ، ( او آنچنان سنگدلی 
هيچ ، ديگران رانيز بر اين وادار نمی کند ، پس وقتی تضييع حقوق بند گان چنين بداست 

، پس تضيع حق خلق به طريق اولی بدتر خواهد شد ) پس ( از اين ثابت شدکه ) برای 
ا اينگونه نماز خواندنان ويرانی بزرگی است که نماز خود را فراموش می کنند ( آن ر

ترک می کنند)پس کسانی که چنين هستند ، ( وقتی که نماز می خوانند پس ) رياکاری 
کنند واصال زکات نمی دهند ، ( زيرا برای زکات شرعآ الزم نيست که در جلو هر  می 

کس آن ظاهر نموده بدهد ، بنابر اين ، در صورت ندادن آن هم کسی نمی تواند اعتراض 
با جماعت آشکارا  ادا می گردد ، اگر آن کامآل تر ک شود ، بکند ، بر خالف نماز که آن 

  پس نفاق بر همه کس روشن می گردد ، لذا نماز را فقط به خاطر نشان دادن می خواند .)
  کلی سورٔه ماعون: امحتو

توجهی  اند، اما در عمل به دستورات دينی بی اين سوره به كسانی كه ظاهراً به دين گرويده
  دهد . یکنند، هشدار م می
 راندن انفاق، از زدن (سرباز قيامت منکران  خصوصيات از مورد پنج سوره اين در

 مندان) نياز به کمک از مردم داشتن باز و نماز در مسامحه ريا، مسکينان، و يتيمان
  . است گرفته قرار بحث ومورد مطرح

دارد و در اين سوره اشاره به هر چيز از ريا و رياكاری و سهل انگاری در نماز 
ديگران را به اطعام مسكين و مستمند تشويق می كند تا مثل ابوسفيان نباشندوبه يتيمان 
احترام بگذارندوبه روز جزا و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن در عمل انسان هم 

  اشاره شده است.
 کند که دينداری تنها اعتراف به به بيان ديگر سوره ماعون به اين حقيقت مهم اشاره می

ها و  وجود هللا تعالی  نيست، بلکه بايد همراه با اعمال صالح و شايسته و ترک زشتی
  . اعمال ناشايست باشد

  تفسير مؤجز:
ينِ « ُب بِالّدِ کند  که روز جزا را تکذيب می (ای پيامبر) آيا کسی(  )1(» أََرأَيَت الَِّذی يَكذِّ
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 انکار هللا ورسولش ، ورزوجزا و) کسی را دين را انکار کند ، وکسی را که در ای؟! ديده
  تشويق  جهت  حال  و درعين  تعجب  برانگيختن  برای  استفهام  اين کند؟ احکام را انکار می

  شود. می  بيان  بعد از آن  كه  است  امری  شناخت  به  شنونده
آيد، که آيا ديدی . قابل ذکر است که   رؤيت به دو  به ظاهر از رؤيت می»:    أََرأَيتَ  «

  قسم است ، روئيت چشمی و  رؤيت قلبی.
  بکار  رفته است ، هدف از آن  رؤيت قلبی است.»  أََرأَيتَ «در همه آيات قرآنی که کلمه 

ای و نظر تو ر  را بايد اينطور معنا کرد:» های قرآنأََرأَيَت  «پس   در اين صورت 
کند دين الهی را. اين به اصطالح اولين کلمه   تکذيب می چيست در بارۀ کسی که مثالً 

يِن « فرمايد طلبد. وقتی که می است که تأمل و دقت خاصی را می ُب بِالّدِ » أََرأَيَت الَِّذی يَكذِّ
 رسد که دين به معنای روز جزاست. چون دين در قرآن کريم استعماالت  می به نظر

 گوناگونی دارد وليکن يکی از مهمترين معانی و استعماالت دين عبارت از روز قيامت
يِن، و ما ادراک ما يوم الدين «سورۀ حمد هم داريم است چنانچه در  در » ماِلِك يْوِم الّدِ

  سورۀ افطار اينجا هم ما دين را به معنای روز جزا می گيريم.
 ) راند که يتيم را (با خشونت از خود) می پس او (همان) کسی )2(»  فََذِلَك الَِّذی يُدعُّ اْليتِيمَ «

نه تنها  به او کمکی بعمل نمی اورد ، بلکه به شخصيتش نيز  توهين واهانت می کند و 
  به او صدمه روحی می رساند.

اين مفهوم را می رساند که: يتم را دور می سازد وآنرا از خود » يُدعُّ اليتِيمَ « در جمله 
گيرد، بر اطعام مسکين  وطرد اش می کند . منکِر دين حق يتيم را ناديده می می راند

دهد. بنابراين،  کند و در مورد هيچ کاری انجام  نمی ای آماده نمی کند و زمينه تشويق نمی
های پذيرفتن ايمان. هر کس که  رعايت حال يتيم و مسکين از شروط دين است و از بنيان

شود، خدا را انکار کرده و به او ايمان نياورده و دين خدا را اين واجب عملی ، را منکر 
  تکذيب کرده است. 

گذارد:  اين بيان حجتی قاطع است که تعبيری باالتر از آن نيست و جايی برای شک نمی
يِن فَذِلَک الَِّذی يَُدعُّ اليِتيَم َو ال يَُحضُّ َعلی َطعاِم الِمسکِ « ُب بِالّدِ حقيقت » يِن.أََرأيَت الَِّذی يَُکذِّ

اين است که معنای درست ايمان به خدا و دين مستلزم رسيدگی و توجه به خلق خدا و 
امور جامعه و وضعيت مردم است، و در غير اين صورت ايمان در کار نيست. علت اين 
است که ايمان به خدا معنای ايمان به آفرينندۀ جهان، خدای عالِم عادِل رئوِف رازِق رحيم 

شود و به او نيز پايان  ای از او آغاز می که هر صفت نيکو و شايسته است، خدايی
يابد، نقطۀ آغاز و پايان هر خيری. ايمان به خدا به اين معنا مستلزم اين است که ما به  می

هستی بنيان نهاده شده بر حق و عدل، ايمان داشته باشيم، زيرا که صفات آفريننده بر 
  .شود اش منعکس می  آفريده

نوا  (و مسکين)  و (ديگران را) به اطعام بی ()3( »َوَال يُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكينِ «
خود   نه  كه  است  كس  منكر روز جزا، همان  شخص  يعنی: اين) کند ترغيب و تشويق نمی

بر را   خود يا ديگران  خانواده  كند و نه می  را اطعام  دارد، مساكين  كه  و آزی  بخل  سبب  به
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  انگيزد. كار برمی  اين
 

  ر:ـيـقـمسکين وف
فرق بين فقير ومسکين اين است که فقير هيچ چيزی در اختيار ندارد و توان برآوردن 

احتياجات روزمره اش را هم ندارد و مسکين کسی است که احتياج و نيازمندی اش نسبت 
  . به فقير کمتر است

همين است. البته عده ای از علما ء صحيح ترين قول در مورد تعريف فقير و مسکين  
تعريف اين دو را برعکس گفته اند. به هر يکی از اين دو قشر به اندازه ی احتياجش به 
همراه رعايت کردن درآمدش داده می شود و بيشتر از آن نبايد به او داده شود، چون در 

يازمندی اين صورت غنی می گردد و از اصناف زکات خارج می گردد. البته حاجت و ن
  .بر حسب تفاوت محيط زندگی متفاوت است

ليس المؤمن الذی يشبع و  «پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديث صحيحی می فرمايد: 
». اش گرسنه باشد، مؤمن نيست کسی که خود سير باشد و همسايه» «جاره جائع إلی جنبه

  .) 112) و بخاری در (األدب المفرد) ( 1/149السلسله الصحيحه ( (
اين حديث دليل واضحی است بر «شيخ  البانی رحمه هللا در شرح اين حديث می گويد: 

اينکه هرگاه کسی خود غنی باشد، بر او حرام است که همسايه ی گرسنه ی خود را 
فراموش کند، بلکه بر او واجب است تا آنچه را که موجب برطرف شدن گرسنگی شان 

  را بدانها بدهد.می شود و همچنين ديگر ضروريات زندگی 
و همچنين حديث اشاره می کند بر اينکه بر مال و دارايی هر فردی عالوه بر حق 
پرداخت  زکات آن، حق ديگری نيز وجود دارد (و آن صدقه به نيازمندان است) و 

ثروتمندان گمان نکنند که آنها با پرداخت زکات ساالنه امواشان بریء الذمه خواهند شد و 
ساقط می شود، بلکه حقوق ديگری بر آنها ، در شرايط مورد نياز و  تکليف از دوششان

وجود دارد، که بر آنها واجب است آن حقوق را ادا کنند، وگرنه مشمول اين  - پيش آمده 
ةَ َوالَ يُنِفقُوَنَها «  وعيد و هشدار هللا تعالی قرار می گيرند: و َالَِّذيَن َيْکِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

ِ َفبَِشّْرُهم ِبعََذاٍب أَِليمٍ فِی َسبِ  ّ و کسانی که طال و نقره را  ).يعنی:34(سوره توبه » يِل 
کنند، به مجازات دردناکی  سازند، و در راه خدا انفاق نمی گنجينه (و ذخيره و پنهان) می

  بشارت ده!
َوُجنوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهذَا َما َکنَْزتُْم  يَْوَم يُْحَمی َعلَْيَها فِی نَاِر َجَهنََّم فَتُْکَوی ِبَها ِجبَاُهُهمْ  «

در آن روز که آن را در آتش  يعنی: ).35(سوره توبه» ألَنفُِسُکْم فَذُوقُواْ َما ُکنتُْم تَْکنُِزونَ 
کنند؛ (و به  جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورتها و پهلوها و پشتهايشان را داغ می

است که برای خود اندوختيد (و گنجينه ساختيد)! پس  گويند): اين همان چيزی آنها می
  ).1/149السلسله الصحيحه (» اندوختيد! بچشيد چيزی را که برای خود می

بنابراين هر مسلمانی که الحمد خود از لحاظ معيشت و خوراک در وضعيت مطلوبی به 
به سر می  سر می برد، چنانکه يکی از همسايگانش در وضعيت نابسامان مالی و معيشتی

بردند، يکی از حقوق واجب آن همسايه اينست که فرد غنی به ياری او بشتابد و در حد 
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توان نيازهايش را برآورده کند، و از مالی که خداوند متعال به فضل خويش به وی عطا 
  فرموده به همسايه ی نيازمندش انفاق کند.

  آن  و به» غافلند  از نماز خويش  كه  نمازگزارانیبر   وای  پس  ()4( »  فََويٌل لِّْلُمَصلِّينَ «
برند و در  را نمی  اگر نماز بگزارند، از نماز خود اميد ثوابی  كه طوری دهند به نمی  اهميتی

  از دست  آن  از نماز غافلند تا وقت  آنان  ندارند همچنين  بيم  نيز از مجازاتی  آن  برابر ترك
نبودند، نماز   خوانند اما اگر با مؤمنان ريا نماز می  ند، بهباش  اگر با مؤمنان  برود پس

  خوانند.   نمی
  ، از نماز خويش مباالتی بی  به  آن  نماز، يا با خواندن وقت   تأخير انداختن  با به  آنانهکذا 

  غافلند.   از نماز خويش  اندكه نمازانی غافلند. يا مراد بی
  )( رض  وقاص ابی سعدبن هللا صلی هللا عليه وسلم در جواب  رسول  كند كه می  كثير نقل ابن
نماز را از   كه  كسانی«اند؟ فرمودند:  كسانی  چه   » َفَويٌل لِّْلُمَصلِّينَ « پرسيد:  از ايشان  كه

  ».اندازند تأخير می  به  آن  وقت
  درباره  آيه  اين«گويد:  اين آيه می  نزول  سبب  هللا عنهما در بيان رضی  عباس ابن

  نماز می  ريا و خودنمايی  بودند، از روی حاضر می  مؤمنان  وقتی  شد كه  نازل منافقانی 
از   آنان  كردند همچنين می  بودند، نماز را ترك می  غايب  مؤمنان  خواندند اما وقتی

  كردند. می  خودداری  مؤمنان  به  منزل  ضروری  اشيا و وسايل  دادن عاريت 
  (آنانيکه غافل اد از نماز شان ) )5(»  يَن ُهْم َعن َصَالتِِهْم َساُهوَن الَّذِ «
  كه آن  عالوه  يعنی: به  ( همان ها که خود نمائی وريا کنند ) )6(» الَِّذيَن هُْم يَراُؤوَن «

كنند.  می  خوانند، رياكاری می  نيز را که   نمازهايی  بلکه همان از نماز خود غافلند،   آنان
را   آنان  كنند تا مردم می  دهند، رياكاری می  انجام  كه نيكی   از اعمال  در هر عمل  يا آنان

  بنام نيک ياد کنند .
  دبيب  من  الرياء أخفی«اند:  فرموده شريف   در حديث هللا صلی هللا عليه وسلم   رسول
  تر از خزيدن  وشيدهريا پ»( االسود  المسح  علی  المظلمة  الليلة  السوداء فی النملة 
  ». است  سياهی  بر پالس  تاريك  در شبی   (حشرت ) سياه موری

  : برخی از انواع ريا
  . مردم  و ثنا و ستايش  جاه  قصد حب  خود به  و هيأت  شخصيت  دادن ـ نيكو جلوه  1
دنيا و در  در  وسيله  اين  ، يا پوشيدن لباس با رنگ های تيز ، تا به كوتاه  جامه  ـ پوشيدن 2

  زهد درآيد.  وهيبت  هيأت  به  نظر مردم
از  كه   بر آنچه  دنيا و اظهار تأسف  بر اهل  اظهار خشم  وسيله  با گفتار به  ـ ريا كردن 3

  شود. می  از او فوت  خير و طاعت
  . مردم چشم   نماز در پيش  ، يا نيكو آراستن ديگران  خود به  نماز و صدقه  دادن  ـ نشان 4

   كه:  است  و رياكار اين  منافق  در ميان  رقف
  خشوعی  رياكار: آشكار كننده  كه در حالی  كفر است  كننده  و پنهان  ايمان  آشكار كننده  منافق
بيند، او را  او را می  ظاهری  خشوع  اين  كه  وجود ندارد؛ تا كسی وی   در قلب  كه  است

  رساند.   هم به  ارادتی  بپندارد و در حقش و خداترس   متدين
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از   پيروی  به  برانگيختنشان  اگر با هدف  ديگران به   نيك  عمل  ادند  اند: نشان علما گفته
  ندارد.  از خود باشد، باكی  تهمت  نفی  انگيزه  خود، يا به

و (از پرداخت زکات و) عاريت دادن وسايل ضروری ( )7( » َويْمنَعُوَن اْلَماُعونَ «
جريان است چنانكه آن ماعون آن است كه پيوسته در گردش و ) ورزند. زندگی دريغ می

اند.  را تبر، ديك، دستاس و نحو آن كه معموال به عاريه داده می شوند، معنى كرده
  )263صفحه  6جلد  -(قاموس القرآن

در اين آيه خداوند متعال می فرمايد که : اينها از جمله کسانی هستند که از دادن 
وتاهی می کنند.حتی از کوچکترين چيز ها حتی وسائل معمولی زندگی به ديگران هم ک

درخواست های کمی که ديگران از آنان دارند و آنها هم انجام آن برايشان مقدور است 
کوتاهی می کنند و اين باعث می شود که روحيه بخشش در آنها نهادينه نشود و بالتبع 

  به مصرف برسانند. هللادرموارد ديگر هم نتوانند از مال شان  بگذرند و در راه 
  ستگی به اموال مانع اين می شود که حتی نماز آنها، نماز حقيقی  ای باشد.اين واب
  تارک نمازدراسالم:حکم 

ما سلککم فی سقر؟ قالو « سوره مدثر ) ميفرمايد :  43و 42 ۀــقرآن عظيم الشان در ( آي
وقتی که مومنان از گناهکاران می پرسند چه چيزی باعث شد که »( من المصلين  لم نک

داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و ( يعنی تارک الصالة بودنمان ما به دوزخ 
را به اين روز سياه کشانده ) و دچار آتش دوزخ کرد ) بلی واقعآ چنين است . عقيده 

  .نداشتن به نماز و ترک ان به کلی آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت
در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در رض بودن نماز معتقد باشند و ـاما آنان که به ف

  .تهديد می کند و غی بيابانی در دوزخ می باشد »غی «  قرآن کريم انان را به عذاب
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصالة و اتبعوا « آنجا که خداوند می فرمايد:  

نده ( بعد از آن مردمی که هرگاه آيات رحمن بر آنان خوا  »فسوف يلقون غيا  الشهوات 
می شد به سجود می افتادند و بر خود می گريستند بعد از آن مردم ديندار مردمی ناخلف 
روی کار آمدند که نماز را ضايع کردند و آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصی 

  .) ۵٩راه افتادند آنان به قعرغی انداخته خواهند شد)(سوره مريم آيه
يده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سهل ولی آنان که به فرض بودن نماز عق

انگاری می کنند و از اينکه نمازشان به تاخير افتد يا وقت آن بگذرد پروايی ندارند قرآن 
ويل و  ( »فويل للمصاين الذين هم عن صالتهم ساهون « رمايد: ـدر مورد اين افراد می ف

فلت می کنند و از تاخير آن پروايی عذاب خدا بر نمازگزارانی که در انجام نماز خود غ
  .) ۵و  ۴سوره ماعون آيه  ندارند و نماز خود را به دست فراموشی می سپارند ) (

صلی  هللا در روايتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که:  در خصوص اين ايه از رسول
( آنان  »هم الذين يوخرون الصالة عن وقتها «  هللا  عليه وسلم پرسيدم ايشان فرمودند:

  .مردمی هستند که نماز را به تاخير می اندازند تا از وقت آن می گذرد )
صلی هللا عليه  هللا همچنان طوريکه درفوق گفتيم درحديث صحيح آمده است که رسول

حد فاصل ايمان با کفر ترک نماز  ( »الصالة  بين الکفر و االيمان ترک« وسلم فرمود:
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واند از دايره ايمان خارج است و به کفر رسيده است ) يعنی اگر کسی نماز فرض نخ
  است.

من حافظ علی «  صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: هللا در حديث مسند آمده است که رسول
کانت  له نورا و برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم يکن له نورا  الصلوت 

کسی که بر انجام نماز  ( »بن خلف  يوم القيامة مع القارون و فرعون و هامان و ابی
فرض مواظبت نمايد و ارکان و شروط آن را درست بجا آوردن و با جماعت بخواند در 

روز قيامت نماز نور و روشنايی او خواهد بود و دليل و برهان ايمان داری و وسيله 
نجات و رهايی او از عذاب الهی خواهد بود . و کسی که بر انجام نمازهای فرض 

اظبت ننمايد و نماز نخوانده باشد او هيچ نوری ندارد و بی نصيب از هر نور و وسيله مو
  .فرعون هامان و ابی بن خلف خواهد بود ) نجاتی از همراهان قارون

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

( کسی که نماز فرض را بعمد ترک  »هللا تعالی حتی يرجع  توبة  و برئت منه ذمه
می نويسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ  نمايد خدای متعال نام او را بر در دوزخ

بود می است و کسی که يک نماز فرض را بعمد ترک کرد خدای متعال اعمال او را نا
کند و از ذمه خدا يعنی در سايه حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی 

  .).خدا باز گزدد و بر انجام نمازهای فرض مواظبت و مداومت داشته باشد
صلی هللا عيه وسلم  بر مردمی گذشت که  هللا در حديث اسرا و معراج آمده که رسول

صلی هللا عليه وسلم  از  هللا حال اول بر می گشتند. رسولسرشان را می کوفتند و باز به 
جبرئيل پرسيد : اينان چه کسانی هستند ؟ جبرئيل گفت : اينان مردمی هستند که از 

  خواندن نماز فرض سرشان سنگين می شد و نماز را به وقت نمی خواندند .
زهای پنجگانه را بنآ حکم اسالمی واجماع علماء  بر اين است : شخصيکه واجب بودن نما

انکار نمايد کافر و مرتد است و حتی علماء حکم ميکنند که قتل شخصی متذکره واجب 
  ميباشد.

  
  :نزد امامان اهل سنت و جماعت حكم تارک نماز

علمای اسالم بدين عقيده اند که اولين وظيفه يک شخصی  مسلمان ودر نهايت امر از همه 
عبادت  و پرستش پروردگار با عظمت خويش  هر انسان است که در زندگی خويش پابند

شمار  عنوان کوتاهی در عمل ذاتی و اساسی فرد مسلمان به  باشد ،و ترک  عبادت  به
  آيد. می

نماز يکی از عبادت در دين مقدس  اسالم است، وطوريکه در فوق ياد اور شديم ، ترک 
(بطور عمد)  حديثی عمدی آن موجب  کفر ميگردد ، واستدالل بر کافربودن تارک نماز 

ُجِل َو بَْيَن اْلکُْفِر تَْرُک الصَّالةِ  «پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که ميفرمايد: » بَْيَن الرَّ
)  .اند حنبل اين حديث را روايت کرده و احمدبن  ماجه (مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن
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  (تفاوت ميان مرد با کفر، ترک نماز است ) .
احمد و » ( اَْلعَْهُد الَّذی بَْيَننا َو َبْينَُهْم الصَّالةُ فََمْن تََرَکها فَقَْد َکفََر « وهمچنان حديثی : 

ما را از کافران جدا   عهد و پيمانی که« .) .اند صاحبان سنن اين حديث راروايت کرده
 .».است  سازد نماز است، هر کس نماز را ترک کند، کافر شده می

فصيل  اين موضوع که ترک نماز بصورت قصدی ولی در مورد مفهوم وتعريف وت
صورت گيرد وياغير قصدی ، آيا اينکه در جنب اينکه شخص  تارک نماز از فرضيت 

  آن هم منکر است  موضوع است که در بين علماء  دارايی اختالف است .
عده ای از علماء  ميگويند  تا زمانی که شخص  وجوب  نماز را  انکار نکند کافر 

ُجِل َو بَْيَن اْلکُْفِر تَْرُک الصَّالةِ    «احاديث   شود و نمی را  به کفر اصغر تأويل  »  بَْيَن الرَّ
  وتعبير ميکنند .

ولی طبق صحيح ترين فتوا، که توسط برخی ديگری علماء صادر گرديده است  ،  
شود هر چند که وجوب آن را هم  ميگويند  ، ترک عمدی نماز موجب کفر (اکبر) می

  کند.انکار ن
ولی هستند علماء  اسالم که در اصدار حکم  تارکين نماز از احتياط  استفاده نموده 

  د.ـوتارکين نماز را بدو دسته تقسيم نموده ان
  اول:  ۀـــتـدس
تنبلى و   اول شامل حال  آنعده از :  بى نمازان و فاسقانى  ميشود که  از جهت ۀـدست

  سستى نماز  را ترك ميکنند.
صاحب ابو حنيفه ( رح ) ميفرمايند : اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز  پيروان امام

  را انكار نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل هم نمی رسد.
  امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز:حکم 

ق ومرتد امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز ميفرمايند : شخص متذکره  فاس
باشد ، تا سه روز برايش مهلت داده مى شود. اگر در اين مدت توبه كند  است  و کافر نمی

  .شود  عنوان حّد شرعی کشته  و نماز بخواند رها كردد، واگر توبه نكند به
آنچه که « ميفرمايد:(11/54) شيخ عثيمن طی  فتوای خويش در مجموع فتوای ورسائل

شود که بطور  ر میـاست که شخص بی نماز زمانی کافبرای من ثابت شده است اين 
مطلق تارک نماز باشد، به اين معنی که اصالً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار 

ولی اگر گاهی اوقات  نماز بخواند و گاهی اوقات نخواند، از نظر من نمی  .شناخته نشود
 ِ َّ بَيَن «  :َعلَيِه ِ َوَسلََّم فرموده است توان فتوای کفرش را صادر کنيم، چون پيامبر َصلَّى 

(فاصله بين انسان و شرک و کفر ترک ».   الَّرُجل َو َبيَن الَّشرِک والکُفِر تَرُک الصالَة 
نماز است) پس شخصی که گاهی اوقات، نماز می خواند نمی توان گفت که وی بطور 

  »کلی تارک نماز است. 
  حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز:

يخ عثيمن استدال ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنين ش
( وجه تمايز ما  .»العهد الذی َبيَننَا َو بينَُهم الصَّالةُ فََمن تََرَکَها فَقَد َکفََر «مستند می سازد : 
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  .د)گرد نماز است، پس هر کسی که آن را ترک کند کافر می (کفار و مشرکين) و آنان
شيخ عثيمن ميفرمايد : اگر در الفاظ حديث دقت بعمل ايد ، مالحظه ميشود که پيامبر 

شود، و  صلی هللا عليه وسلم نه گفته است که :هر کسی يک نماز را ترک دهد کافر می
تَرُک « حد فاصل بين انسان و شرک وکفر يک نماز است؛ بلکه فرمود :  :نگفت

از ظاهر اين احاديث چنين بر می آيد که »  .طورمطلق يعنی ترک دادن نماز به «الصالَة
ليکن  .شود مگر آن که به کلی تارک آن بشود شخص با ترک يکی دو نماز کافر نمی

  طوريکه قبآل ياد اور شديم :
کسيکه  در بعضی اوقات نماز می خواند و گاهی اوقات آن را ترک می دهد فاسق 

   .واقع بر وجود خود جنايت نمودهشود و مرتکب جرم بزرگی شده است و در  می
ولی به علت ترک  .شود اين شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمی

   .شود بعضی از نمازها عاصی و نافرمان محسوب می
ولو اين که   ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسالم خارج است

کما اين که نصوص قرآن، سنت و اقوال  ترک کند، آن را از روی تنبلی و سهل انگاری
صحابه همين مطلب را تأييد می کنند، تا جايی که عبدهللا بن شقيق رضی هللا عنه اجماع 
صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راهويه اجماع امت 

  (11/54) ثيمن  )  (مجموع فتوای ورسائل شيخ ع .را در اين مورد حکايت کرده است
  دوم: ۀـتـدس
دۀ ازافرادی  بی نمازان ميگردد :که نه تنها نماز نمی خواننند ــدوم شامل حال آنع  ۀــدست

بلکه بر  فرضيت نماز نيزاعتراف  ندارند ونخواندان نماز را ضرور نمى دانند. حتی بر 
  واجب بودن نماز  در بين مردم استهزا وتمسخر  اشکار ميکنند.

  دوم: ۀـصادره در مورد طايف احکام
علماء  ميگويند : در مورد منکرين  نماز  يعنى كسانى كه از فرضيت نماز   نه تنها  
انکار ميکنند ، بلکه بر مقام  و منزلت  نماز ضرر ی ميرسانند وآنر بباد تمسخر قرار 

درمور د ميدهند ، اين عده افراد به دين ضرر ميرسانند  بنآ حکم  امامان چهارگانه 
را خوار وسبک بشمارد، وبدين وسيله امر  منکرين وجوب نماز ويا کسانيکه آنرا 

ی  اندازه  و در قلب او حتّی به  پروردگار را وپيامبر صلی هللا عليه وسلم را تکذيب نمايند ،
خداوند متعال آنان   ی خردلی ايمان وجود نداشته باشد ،پس او  مانند کافرانی است که دانه
َوإَِذا نَاَديتُْم إِلَى الصَّالَةِ اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذِلَک بِأَنَُّهْم «  :نمايند توصيف می  ينگونهرا ا

گوييد و مردمان را) به  که (آذان می آنان هنگامی  ) (  58(سوره مائده/» قَْوٌم الَّ يْعِقلُونَ 
دهند (و بدان  اش قرار می يچهگيرند و باز خوانيد، نماز را به باد استهزاء می نماز می

  .کنند) خندند و تمسخرش می می
شعوری هستند (و ضاللت را از  اين کارشان بدان خاطر است که ايشان کساِن نفهم و بی

   کنند).  شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمی هدايت باز نمی
بادت را از مظاهر نماز و ع  شويم که می  کسانی آگاه  بدين ترتيب، از منزلت و جايگاه

  .کنند می  دانند، و برپادارندگان نماز را مسخره ماندگی و ارتجاع می عقب
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  در مورد تارک نماز:  (رح) حکم امام ابوحنيفه
پيروان امام صاحب ابو حنيفه در مورد اشخاص تارک نماز ميفرمايند : اگر شخص  از 

کسی، با ترک نماز فاسق جهت تنبلى و سستى نماز را ترك مى كنند فاسق بوده چنين 
حّدی زد، تا خون از   او را تأديب و تعزير کرد و بايد او را به  شود، و واجب است که می

ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند، و حکم   به  که اندام او جاری گردد و تا هنگامی
  .همين منوال است  نيز به  تارک روزه

  زيند:ـمی اف (رح) پيروان امام ابو حنيفه
ولی  اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر 

  كرده نمى شود و بقتل هم نمی رسد.
  حکم امام احمد در مورد تارک نماز:

گويد: شخص نماز نخوان کافر است،  ، در مشهورترين روايات خود، می(رح) امام احمد
  گردد، و مجازاتی جز قتل ندارد. و واجب است که می تلقی» مارق«و خارج از دين و 
اسالم برگردانند، اگر پذيرفت، او   نمايد، و با ادای نماز وی را به  توبه  از او بخواهند که

  .را رها کنند و اگر نپذيرفت گردن او را بزنند
  حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز:
م در کتاب خود العهود المواثيق المحمديه امام شعرانی از جمله اساتيذ جيد جهان اسال

صلی هللا عليه وسلم  از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند که  هللا رسول مينويسد که :
هرکسی که تارک الصالة است از هرطبقه باشد عالم عامی و يا مقلد باشد بايد برای او 

را با تاکيد کامل به او ياد بيان نماييم که فضيلت نمازهای فرض چه می باشد و اين مطلب 
آوری کنيم و به همه نزديکان و آشنايان خود بگوييم که گناه تارک الصالة تا چه اندازه 

  .مذموم است و مرتکب چه گناهی می شود و با اينکار دين خود را به باد می دهد
  حکم شيخ حبيب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز:

حداد در نصايح خود آورده است:همانگونه که محافظت بن علوی ال هللاشيخ حبيب ابن عبد
و مداومت نماز بر خودت واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه 
بر تو واجب است که بر اهل و اوالدت در خصوص بجا آوردن نماز سختگيری نمايی و 

هيچ عذری در  همانطور هر کس که زير دست توست بايد او را به اقامه نماز واداری و
نماز نکردن از او نپذيری و هرکدام از آنان که سخنت را نشنيدند بر تو واجب است که 

بر آنان خشم بگيری و آنان را تهديد نمايی و عقوبت دهی . اگر اينکار را نکردی خودت 
هم از جمله کسانی خواهی بود که به نماز و حقوق خداوندی و دين خدا بی اعتنايی می 

آنان را عقوبت دادی و تهديد نمودی و بر آنان خشم گرفتی سودی نداد واجب کند .اگر 
است که آنان را از خود برانی زيرا شيطانی بی خير و برکت هستند که نه دوستی با آنان 

رواست و نه زندگی با آنان جايز است دشمنی با آنان بريدن از آنان و دوری گرفتن از 
دشمنان خدا و رسول هستند و چنانچه خدای متعال آنان واجب است برای اينکه آنان 

ال تجد قوما با و اليوم االخر و يوآدون من حاد هللا و رسوله و کانوا ءابائهم : «  فرموده
  »او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب فی قلوبهم االيمان و ايدهم بروح منه 
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( مردمانی را نخواهی يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ولی کسانی را به  
دوستی بگيرند که به خدا و پيغمبرش دشمنی ورزيده باشند هرچند که آنان پدران يا 

پسران يا برادران و يا قوم وقبيله ايشان باشند. چرا که مومنان را خدا بر دلهايشان رقم 
با نفخه ربانی خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است .( سوره ايمان زده است و 

  .) 22مجادله آيه 
  خوانندگان محترم!

  قرآن عظيم الشان ، نماز نخواندن را از خصوصيات کفّار دانسته واقعيت امر اينست که:
(چنان از  ) «.48الت/سوره مرس»( َوإَذا ِقيَل لَُهُم اْرَکعُواْ الَ يْرَکعُونَ  «  :فرمايد می  آنجا که

شود: (در برابر اوامر و نواهی الهی)  باده غرور سرمست هستند که) وقتی بدانان گفته می
 .» برند!  کنند و کرنش نمی خضوع کنيد و کرنش ببريد خضوع نمی

يْوَم يْکَشُف َعن َساٍق َويْدَعْوَن إِلَى  «  :کند و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف می
وِد فَالَ يْستَِطيعُوَن، َخاِشعَةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد َکانُواْ يْدَعْوَن إَِلى ٱلسُُّجوِد َوُهْم ٱلسُّجُ 

شود.  رسد، و کار سخت دشوار می روزی، هول و هراس به اوج خود می ( .»َساِلُمونَ 
نش ببرند، اّما ايشان شود که سجده کنند و کر بدين هنگام از کافران و مشرکان خواسته می

توانند چنين کنند. اين در حالی است که چشمانشان (از خوف و وحشت و شرمندگی و  نمی
شرمساری) به زير افتاده است، و خواری و پستی وجود ايشان را فرا گرفته است. پيش 

از اين نيز (در دنيا) بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن 
 .» کردند).  شدند (و ايشان با وجود توانايی، سجده و کرنش نمی ده میخوان

نيت جان خويش برخوردار خواهد بود، و تحت لوای ؤاز نظر قرآن زمانی انسان از مص
اخّوت اسالمی درخواهد آمد، که از شرک توبه کند و نمازرا برپای دارد و زکات را 

فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ «  :فرمايد حربی میی مشرکان  و کافران  بپردازد. خداوند درباره
ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ ّ َکاةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهْم إِنَّ   .»الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ

اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسالم گرويدند و برای نشان دادن آن) نماز «
ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان  خواندند و زکات دادند، (ديگر از زمره شمايند و

کنندگان از گناهان،) و  باز گذاريد. بيگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبه
 . » رحمت گسترده (برای همه بندگان) است. 

َکاةَ   « :فرمايد و بعد از آن می ُل فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ يِن َونُفَّصِ فَإِْخَوانُُکْم فِی الّدِ
اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسالم را مراعات داشتند،   »( اآلياِت ِلقَْوٍم يْعلَُمونَ 

و از جمله) نماز را خواندند و زکات دادند (دست از آنان بداريد، چرا که) در اين 
زهائی بوده که شما سزاواريد، و صورت برادران دينی شما هستند (و سزاوار همان چي

همان چيزهائی که بر شما واجب است، بر آنان هم واجب است). ما آيات خود را برای 
 .) .دهيم کنيم و شرح می اهل دانش و معرفت بيان می

کند که کافران و ستمگران در  قرآن تصويری از سيمای آخرت را برای ما ترسيم می
 :پرسند ن از آنان میاليمي اند، و مؤمنان اصحاب دوزخ

َما َسلََکُکْم فِی َسقََر ؟ قَالُواْ لَْم نَُک ِمَن ٱْلُمَصلِّيَن، َولَْم نَُک نُْطِعُم ٱْلِمْسِکيَن، َوُکنَّا َنُخوُض َمَع «
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ينِ  ُب ِبيْوِم ٱلّدِ (چه چيزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گويند: از  »ٱلَُخآئِِضيَن، َوُکنَّا نَُکذِّ
کرديم و  درايی می درايان هرزه داديم، با هرزه وديم و بينوايان را غذا نمینمازگزاران نب

 ).شمرديم روز جزا را دروغ می
نخستين نموِد ُجرم و کفر آنان اين بود که از نمازگزاران نبودند. هرگاه به سنّت نبوی 

 .کند یيابيم که کافرشدن نماز نخوان را تأييد م مراجعه نماييم، احاديث صحيح نبوی را می
در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  خطاب به وی 

ةُ هللاِ :« فرمود  داّ فَقَْد بَِرئَْت ِمْنهُ ِذمَّ (نماز را » التَتُْرِک الصَّالةَ فَإنَّ َمْن تََرَک الصَّالةَ ُمتَعَّمِ
د متعال تعّهدی در قبال عمداً ترک مکن که هرکس به طور عمد نماز را ترک کند، خداون

)  طبرانی به سند خود در معجم أوسط اين حديث راروايت  کرده و .او نخواهد داشت
 .منذری در متابعات گفته است: قابل قبول است

ی نماز  از عبدهللا بن عمر روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روزی درباره
ی او نور و برهان و نجات در روز هرکس بر نماز محافظت کند نماز برا«فرمود: 

قيامت خواهد شد، و هر کس بر آن محافظت ننمايد هيچ نور و برهان و نجاتی برای او 
احمد بن حنبل » خلف خواهد بود. بن فرعون و هامان و ابیّ   نيست و در روز قيامت همراه

  .باشند اين حديث را روايت کرده و هيثمی گفته است: رجال آن موثّق می
  ابن قيّم (رح) در مورد تارک نماز: حکم 

) هجری دردمشق در مورد تارک نماز ميفرمايد :  691شيخ ابن قيم دمشقی از مواليد (
سياست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور   سبب سرگرمی به  هرکس به«

مال و دارايی نماز را ترک کند، با قارون   سبب سرگرمی به  خواهد شد، و هرکس به
پست و مقام او را از نماز باز دارد، با هامان محشور   محشور خواهد شد، و هرکس که

خلف  بن تجارت نماز را ترک کند با اُبیّ   سبب سرگرمی به  خواهد شد، و هرکس به
  » .محشور خواهد شد

نمايند، با اين کافران ستمگر محشور شوند، در حالی  بر نماز محافظت می  وقتی کسانی که
طور کامل نماز را ترک  به  ذاب آنان در دوزخ بسيار شديد است، پاداش کسانی کهع  که

 است؟  باشند، چگونه  خداوند نبرده  درگاه  کنند، و يک عمر رکوع يا سجودی به
(احمد و  « َمْن تََرَک َصالةَ اْلعَْصِر َحبَِط َعَملُهُ «فرمايد:  و پيامبرصلی هللا عليه وسلم می

هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از « .اند روايت کرده  بريده بخاری و نسايی از
 ».گردد ميان رفتن و َحبط اعمال او می

ی  همه  گردد، کسی که وقتی که ترک يک نماز باعث از ميان رفتن و حبط اعمال می
 است؟  نمازها را ترک کند مجازات او چگونه

ايستند با تنبلی و  ی آنان برای نماز میوقت  کند که قرآن منافقان را برای ما چنين معرفی می
خواهد   ايستند، چگونه نماز می  با تنبلی به  با نشاط و نه  نه  ايستند. حال کسان که کسالت می

 بود؟
نماز را عمداً ترک کند و يا خارج   تکفير کسی که  راجع به  همچنان هيچ يک از صحابه

  .ستا  از دين قلمداد کردن چنين کسی مخالفت ننموده
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  است:  او گفته  نمايد که سند صحيح روايت می  شقيق(رض) به بن  ترمذی از عبدهللا
دانستند.  جز نماز کفر نمی  ياران رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم  ترک هيچ عملی را به 

اتفاق نظر داشتند،   (رض) همگی در اين مسئله  صحابه  که  عبارت راوی بيانگر اين است 
  طور مشخص و معيّن نسبت نداده  يکی از اصحاب به  نظر را به  ر اين نقطه همين خاط  به

 .است
همچنين، علمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کرام ، تابعين و فقها را بشرح بيان 

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

  .نماز را ترک کند کافر استهرکس  عباس روايت  فرموده اند که: ابن 
 .دين است هرکس نماز را ترک کند بی  است که  مسعود روايت شده همچنان  از ابن

باتمام جابر بن عبد هللا (رض) حکم جابر بن عبد هللا (رض) درمورد تارک نماز:
 .هر کس نماز نخواند کافر استصراحت حکم نموده است که 

است کسی   اند ايمان ندارد، و نيز نماز را ادانکردهکسيکه نماز نخوابودرداء ميفرمايد: 
 .وضوء ندارد  که

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

گويد: جماعتی از  های پيشينيان می حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوه
جبل،  عباس، معاذ بن بن  مسعود، عبدهللا بن  ب، عبدهللاخطا عمربن  اصحاب از جمله

حنبل، اسحاق  عنهم) و از غير اصحاب، احمد بن  هللا و ابودرداء( رضی  عبدهللا جابربن
، ايوب سختيانی، ابوداود طيالسی،  عتيبه مبارک، نخعی، حکم بن بن  ، عبدهللا راهويه بن

اند: هر کس عمداً  تعالی) گفته  (رحمهم هللا، زهير بن حرب و ديگران شيبه ابوبکر بن ابی
، 1الترغيب والترهيب، جلد  - نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد، کافر است. (
  .کتاب الصالة، فصل الترهيب، (من ترک الصالة تعّمداً)

  درمورد تارک نماز:  تيميه حکم امام ابن
ز سالم کرد ونبايد مهمانی او را قبول شيخ ابن تيميه (رح ) ميفرمايد :  نبايد بر تارک نما

 کرد ... 
نماز درآورد؛ زيرا  همسری شخص بی  پدر، دختر خود را به  همچنين، جايز نيست که

نماز در حققت مسلمان نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و  شخص بی
 .تواند نگهداری و سرپرستی او و فرزندان او امين باشد نمی

  نماز را بحيث  ها وفابريکه ها ، اشخاص بی صاحبان مؤسسه  جايز نيست کهو نيز 
گردد، و کسی  معصيت تلقی می  به  عنوان اعانه  کارمندی مقررنمايد، زيرچنين عملی به

مراتب   گرداند، حقوق بندگان را به  خالق و رازق اوست تباه  حقوق پروردگاری را که  که
 .ردبيشتر اهمال و تضييع خواهد ک
ی  عنوان ستون و پايه  به  ی الهی که در مقابل اين فريضه  با اين ترتيب، مسؤوليت جامعه

ترک آن برای   ای است که آيد، واضح و روشن خواهد شد، نماز فريضه شمار می دين به
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فاقد هوش و اختيار   چنان مريضی سختی مبتال شود که  به  هيچ کس جايز نيست مگر آنکه
مان الهی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر گردد، و درک فر
گير يا فلج گردانند، نماز از  قطع اندامهای شخص گردند يا او را زمين  حتّی اگر منجر به

  .او ساقط نخواهد شد
  گويد: مريض می  شريعت خطاب به

ی نماز در توان دار  که  به هرطوريکه ميتوانی  تطهير کن و وضوء بگير، آن اندازه
ترک نکن، با آب وضوء بگير، اگر آب نيافتی با خاک پاک تيمم   بگزار و نماز را هيچگاه

پهلو   ، و اگر باز نتوانستی به صورت نشسته نماز را ادا کن و اگر نتوانستی به  کن. ايستاده
 .ی سر يا ابرو، نماز را بخوان ، با اشاره پشت خوابيده  يا به

َ َما اْستََطْعتُمْ «  :فرمايد میخداوند متعال   همچنانکه َّ ) (  تآ 16سوره تغابن/  »  فَاتَّقُواْ 
  .توانيد از خدا پروا بداريد) می  آنجا که
  حاکم مسؤولی نسبت به  ، مسؤوليت دارد، بخصوص  در برابر انجام اين فريضه  جامعه

همسر،   هفرزندان کوچک يا شوهر نسبت ب  رعيت و زيردستان همچون پدر نسبت به
  مسؤوليت دارد.

َوأُْمْر أَْهلََک بِالصَّالَةِ َواْصَطبِْر َعلَيَها الَ «:فرمايد می  پروردگار با عظمت ما در اين باره
)(و کسان خود را به نماز  .132طه/سوره »( نَْسأَلَُک ِرْزقاً نَّْحُن نَْرُزقَُک َواْلعَاِقبَةُ ِللتَّْقَوى

ش، ما از تو جويای روزی نيستيم ما به تو روزی فرمان ده و خود بر آن شکيبا با
 دهيم و فرجام نيک برای پرهيزگاری است). می

ياايَها الَِّذيَن آَمنُواْ قُواْ أَنفَُسُکْم َوأَْهِليکُْم نَاراً َوقُوُدَها « همچنان خداوند متعال ميفرمايد :   
ايد، خود واهل  که ايمان آورده) (ای کسانی .6تحريم/  - سوره » ( النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ   

  تانرا از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنيد)    
همسر خود دارد و دوستدار اوست، همچنين پدر   خاصی به  شوهر اهتمام و توجه  وقتی که

  کند، بايد همواره ورزد و برای آنان دلسوزی می فرزندان خود عشق می  نسبت به  که
اطاعت و عبادت   دارد، و آنان را نسبت به  از آتش دوزخ مصون نگاهبکوشد تا آنان را 

  .ی نماز است، دستور دهد ی آن اقامه مهمترين زمينه  پروردگار که
  حکم شيخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز:

شيخ ابن باز  طی فتوای  : تارک نماز را کافر می داند و حتی ايشان کسی را که عمدا 
نمازهايش را به تاخير بياندازد را نيز کافر می داند.( برای معلومات مزيد يکی از 

  ) .6/40،50»  (فتاوی اللجنة «مراجعه  شود : به 
که چنانکه کسی مدا و بدون وجود  چنانکه برخی ديگر از اهل علم بر اين رای هستند 

از بعدی برسد، عذر شرعی نمازی را فوت نمايد بگونه ايکه وقت آن نماز گذشته و به نم
پس او کافر شده است.و گذشت وقت نماز يعنی اينکه نماز ظهر را تا وقت غروب، و 

نماز مغرب را تا بياندازد.( و اين حکم به دليل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز 
است) و از جمله علمای سلف که بر اين رای هستند: محمد بن نصر المروزی و عبدهللا 

 هستند. لذا بر اساس اين قول کسی که مثال فقط نماز جمعه می ابن مبارک رحمهما هللا
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خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اينکه روزی نماز می خواند و روزی ديگر 
  نماز نمی خواند ( حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد) کافر است.

  حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين  درموردتارک نماز:
با تائيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوری نموديم در جای ديگری :  شيخ عثيمين

تارک نماز دائمی را کافر می داند، بدين معنی که اگر کسی هميشه و دائم تارک نماز 
باشد کافر است و اين بر خالف رای فوق است، بر اساس اين رای کسی کافر است که 

  بطور مطلق تارک نماز باشد. 
خ االسالم ابن تيميه رحمه هللا نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی و اين رای شي

نمازی را می خواند و نمازی را ترک می کند، چنانکه در قلب خود چنين نيت داشته باشد 
که بطور کلی نماز را ترک خواهد کرد، او باطنا کافر شده است يعنی کفری که هللا تعالی 

) ، 7/615) ، (22/49 تعالی است.( مجموع الفتاوى  (بدان خبر دارد و بين او بين هللا
  ). 2/94» (شرح العمدة« و

آنچه که از ادله اين امر « و شيخ ابن عثيمين نيز بر همين رای هستند چنانکه می گويند:
ظاهر می شود اينست که: تارک نماز کافر نيست مگر اينکه او نماز را دائمی ترک کند، 

را بر ترک نماز قرار دهد، و او نماز ظهر نمی خواند و نيز بدين معنی که او نفس خود 
نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمی خواند، در اين وضعيت شخص کافر است. ولی 
اگر او در شبانه روز يکی يا دو فرض نماز را بخواند کافر نمی شود، زيرا نسبت به او 

پيامبر صلی اله عليه وسلم  گمان نمی رود که قصد ترک نماز را داشته باشد در حاليکه
مابين شخص مسلمان و » بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة  «می فرمايند:

(ترك صالة)   يعنی نفرمودند ترک  شرک و کفر ، ترک نماز است. و ايشان نفرمودند
»  الشرح الممتع«  انتهى من   نکره است).(» صالة «هر نمازی باعث کفر است.( 

)2/26.( (  
البته بطور شفاهی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در هفته فقط نماز  

جمعه می خواند می پرسند و ايشان جواب می دهند که؛ ظاهر اين اشخاص کافر می شود 
زيرا او از سی و پنج نماز که در هفته بعنوان واجب وجود دارد، فقط يک نماز خوانده و 

فته قليل و اندک است، و به کسی که فقط يک نماز در طول اين در برابر نمازهای يک ه
   هفته می خواند نمازخوان گفته نمی شود بلکه او تارک نماز است.

  حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز:
شيخ ناصرالدين  االلبانی با تايد نظريات ساير علماء  تارک نماز را در صورتيکه منکر 

می داند و ايشان بر اين رای هستند که در تمامی عبادات واجب وجوب نماز باشد کافر 
ماداميکه شخصی منکر وجوب آنها باشد کافر می شود و فرقی نمی کند که آن عبادت 

، و ايشان کسی که از روی واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا عبادت واجب ديگری
کفير نمی کنند.و ايشان می گويند سستی تارک نماز است ولی به گناه خود اقرار دارد را ت

به کسی که تارک نماز است می گوييم: آيا از نظر تو نماز واجب است يا خير؟ اگر گفت 
آری واجب است پس او را نمی توانيم تکفير نماييم زيرا او به نماز اعتقاد و ايمان دارد 
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ولی او هر چند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختی کرده است 
  کسی است که شهادتين را برزبان جاری ساخته و به شرائع اسالم ايمان دارد.

ولی اگر گفت که نماز را  واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری  گفته و او کافر است. 
    نتيجه کلی در مورد تارک نماز:

می دانند. و تارک  عمد باعث کفر برخی از علماء  حتی ترک يک نماز را از روی
ً بر است را  یمينماز نمی خواند و تارک نماز دا خی ديگر از علماء  کسی را که مطلقا

دانند ولی برخی ديگر از علماء  کسی را که منکر وجوب نماز باشد را کافر  یکافر م
( ابن عثيمين) به ثواب  دانسته ولو اينکه تارک نماز باشد. و البته بنظر می رسد رای دوم

  نزديکتر باشد. 
شخاصيکه  منکر وجوب نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک نداند، در اين اما از 

ظاهر احاديث و ظاهر فتوای   که  صورت با ترک نماز يا کافر مرتّد است همانگونه
 .گردد اصحاب و ديگران بيانگر آن است، يا فاسق و دور از خدا محسوب می

  ای که گونه  حساب آوردن اوست به  نماز فاسق به ی شخص بی باالترين حّد تخفيف درباره
بعضی   بعضی از گناهان منجر به  رود و شکی نيست در اينکه بيم کفر از او می  هر لحظه

، و کبائر منجر  گناهان کبيره  منجر به  گناهان صغيره  شوند، همچنانکه از گناهان ديگر می
 .گردند کفر می  به

  نمايد و در پيشگاه  درون خود مراجعه  به  بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که
ی نماز تصميم بگيرد.  تصحيح دين خود بپردازد و بر اقامه  کند و به  پروردگار توبه

نماز مصّر بر ترک نماز، پس از  با اشخاص بی  بر دينداران واجب است که  همانطور که
  و ترک معاشرت متداول نمايند.  معروف و نهی از منکر، قطع رابطه  بهر ــنصيحت و ام

  يادداشت ضروری:
ر حال بر مسئولين امر واجب است که  شخص  بی نماز را وادار به توبه نمايند،وبا ـبه ه

حکمت حکم پرودگار وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفوايد  نماز را برايش 
گر شخص متذکره  توبه کرد کاری به او نداشته باشند . ولی توضيح  وتشريح  نمايد ، ا

اگر با  آنهم لجاجت وبر انکار  نماز تاکيد بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمه 
  اسالمی آنرا بقتل  برسانند.

در مورد اينکه  با شخاصيکه   تارک نماز هستند، روابط صله رحمی قايم گردد ويا آن  
ميفر مايند  که با ايشان  نبايد روابط صلحه رحمی قطع گردد ، هم  قطع گردد ، علماء  

بايد با روابط با ايشان ادامه داد وبا استفاده از موعظه حسنه ، ايشان  را به ادای  نماز 
  دعوت  نمود.

حکم شرعی است که بايد به همچو اشخاص دعوت ونصحيت  صورت گيرد وايشان از 
يد که توبه کنند ودوباره  به راه مستقيم  هديت عقوبتهای اخروی ترسانيده شوند ، شا

  گردند.

   صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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  فهرست:
 معلومات مؤجز  

  اسباب نزول  
  ترجمه مؤجز  
    خالصه تفسير

  ماعون  کلی سورهٔ  ی محتو
  تفسير مؤجز

   حکم تارک نمازدراسالم
  حكم تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماعت

  حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز
  حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز

  در مورد تارک نماز   حکم امام ابوحنيفه
  حکم امام احمد در مورد تارک نماز  

  حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز  
  حکم شيخ حبيب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز 

  ارک نمازحکم ابن قيّم (رح) در مورد ت
  حضرت علی (رض) فرموده است  

  ابودرداء ميفرمايد  
  درمورد تارک نماز   تيميه حکم امام ابن

  حکم شيخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز
  حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين  درموردتارک نماز

  حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز
   نتيجه کلی در مورد تارک نماز
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  نابع و مأخذ های عمده:م
تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين  -

  سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  -تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
    امام المفسرين - تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  -تفسير القرآن الکريم   -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار -
وبندی مترجم موالنا محمد تفسير معارف القران  مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  دي -

   يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب (متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) -
  صحيح مسلم  -
  صحيح البخاری -


