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 3 ةحكم تارك الصال

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 :دمهمق

حنمده و نستعیه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا من  إن احلمَد هلل
 .یهده اهلل فال مضل له و من یضلل فال هادي له

 .له ، و أشهد أن حممداً عبده و رسوله كو أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شری
 201:آل عمران.{الّلَه َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُمونَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقواْ }
ُهمَ } َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 2:النساء.{الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْیُكْم رَِقیباً رَِجاالً َكِثیراً َوِنَساء َوات َُّقوْا 
ُكْم يا َأيَها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا، يْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويْغِفْر َلُكْم ُذنُوبَ }

 .10-12:األحزاب. {ُه فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظیًماَوَمْن يِطِع اللََّه َوَرُسولَ 
 

الم اهلل و خری اهلدي هدي حممد صلی اهلل علیه وسلم و شر األمور كفإن أصدق احلدیث  : اما بعد
 .ل ضاللة يف الناركل بدعة ضاللة و  كل حمدثة بدعة و  كحمدثاهتا و  
نند، ك كان بوده هرچند مناز را تر ه ایشان مسلمكبسیاری از مردمان به این گمان هستند  : و بعد

و در مقابل آن و امر به آن بی تفاوت باشند، و دنیا و متاع و لذات آن ایشان را از اجنام مناز باز 
را میشناسند و نه هم در مهه حیات خویش بسوی  ز مجعه ای را میدانند و نه مجاعتیمیدارد و نه منا

 ....!!را بعمل بیآورندئی وع و یا سجده كر  آهنا رو میآورند، تا بسوی قبله و برای اهلل
خمالفت و عدم احرتام و  شانانه و زشت ایشان وكه بیشرت برین طینت و سرشت سر كو آنچه  

ردن و بودن آنان در میان دعوت گران ارجاء و كزندگی  و فزاید ا ام و ملزومات دین میكبه اح جفاء
د و ار كفر را میكدر قلب های مردم نفاق و   شانه ها و سخنان بیهوده و باطل ه با گفتكجتهم است،  

 د، و با اینگونهداشته باشن قلبی را مهراه ه اعتقاد و تصدیقكفری بواح نیست تا زمانیكهیچ   :میگویند
امیان را صرفاً به اعتقاد قلب منحصر میسازند، و عمل را از آن بر میدارند و ایشان را از اهل شفاعت 

می اابندی نداشته باشند و هیچ عمل اسال به هرچند در ظاهر خویش د،شافعان در روز آخرت میدانن



   

 
 

ش از اطاعت اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم كسر  متبکر و عصیان گر و ظاهرش شخص متمرد ،
 .و حتی حمارب با دین و مسلمان باشد

 (گوئی اسالم را به ارث برده است )  مسلمان خویش یاد میشود والدین نام و آنشخص مادام به
باشد، و یا گاهی شهادت توحید را برزبان جاری سازد، بدون  اسم و هویت بهاین اسالم فقط هرچند 

لوازم و مطالبات آن آگاهی و اابندی داشته باشد، بازهم او مسلمان دانسته میشود  ، ه به شروطكآن
میگذارند، و چننی است فهم و  صحه( ن شخص اسالم و امیا) و مشایخ ارجاء و جتهم نیز بآن 

شانند، كو مردم را نیز به آن گمراهی می م آن، خود را نیز گمراه شده انداكشان از دین و اح برداشت
ه در حصه آن كی ازین امور است  كاز هم یفر و ارتداد یاری میدهند،  منكبسوی   و مردم را در رفنت

 ...!!منوده اند جفاء وتاهی وكو در حق آن   واقع شده اند آشکار شیكی و سر گمراه  به
 

موضوع ار امهیت  ه درین رساله خویش باالی مهنیكخواستیم   با در نظرداشت موارد فوق بناً 
رده كه مسئولیت خویش را در زمینه نزد اهلل عزوجل اداء  كمنامی تا آن آن حبث كم تار كمناز و ح: یعنی

لِّیَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعن }:باع شیاطنی برحذر منوده باشیمباشیم و مهچنان امت را از تباهی دین و ات
َنةٍ  َنٍة َوَيْحَیى َمْن َحيَّ َعن بَ ی ِّ  .21:األنفال.{بَ ی ِّ

بدین وسیله آنانکه گمراه میشوند با امتام حجت بوده و آنانکه راه حق را میپذیرند با و  -
 .آگاهی و دلیل آشکار باشد

 :میگردداین مبحث در موارد ذیل خالصه 
 
 .أمهیت مناز  -2
 .لی منازكننده  ك كم تر كح  -1
بر مناز های انجگانه ندارد و یا گاهی اوقات مناز میگذارد  املكه اهتمام  كم مناز گذاری  كح  -3

 .و گاهی منیگذارد
 .لهدالیل خمالفنی درین مسأمناقشه   -2
 .(الصالة كتار )یا  ننده منازك كد با تر ر چگونگی برخو   -5

 
 



 

 
 

 5 ةحكم تارك الصال

 
 أهمیت نماز  -1

ه بدون آن امیان و اسالم شخص كاست   یدارد و مناز ستون یدر اسالم جایگاه و مقام بزرگمناز 
 .و بزوال مواجه میگرددو امیان شخص ازبنی رفته دین  زبنی رفنت آنبا زوال و ادرست منیگردد و 

رأس األمر اإلسالم، و عموده الصالة و ذروُة سنامه »: نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید
 .1«الجهاد

 .وهان آن جهاد استكرأس امور اسالم، و ستون آن مناز، و اوج بلندی   -
و با ازبنی رفنت آن مهه  زیادی بر خوردار استامهیت  از آن ه برای ساختمان ستونكبناً مهانطوری

 .با ازبنی رفنت آن دین شخص ازبنی مریودساختمان ازبنی مریود مهانطور ستون دین مناز است و 
باالی شخص فرض شهادت توحید  ه بعداز نطقك اولنی واجبات و فرائض اسالم استمناز از و 

وشش ها و كمیگردد، و اهلل متعال آنرا باالی نبی خویش صلی اهلل علیه وسلم در روز أُسری بعداز  
فرض   حجاب نبود در حالیکه بنی شان وجود داشت و صلی اهلل علیه وسلم ونبی تنازعات که بنی او

 .گردانید
شنت كامر به قتال و   را ه اهلل متعال نبی صلی اهلل علیه وسلمكمناز اینست   چنان امهیت دیگرمه

ُأمرت أن أقتاتل الناس حتی »:میآید نیز ه در حدیثكمناز بگذارند، قسمی مردم منود تا جائیکه آنان
 كاة فإذا فعلوا ذلكيشهدوا أن ال إله إال اهلل، و أن محمدًا رسول اهلل، و يقیموا الصالة و يؤتوا الز 

  .2«و حسابهم علی اهلل عصموا مني دماءهم و أموالهم إال بحق اإلسالم
ه به ال إله إال اهلل و أن حممدًا رسول كه با مردم جبنگم تا آنكبه من دستور داده شده است   -

آنان نزد ردند خون كات را ارداخت منایند و هرگاه چننی  كنند و ز كاهلل شهادت بدهند، و مناز را اقامه  
...( ه اگر قصاص بر آنان واجب شد و یا مرتد شدندك) ند مگر حبق اسالم كمن مصئونیت ایدا می
 .ول استكو حسابشان به اهلل مؤ 

تا آن و نبی صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را دستور داده است تا علیه آئمه و ولی االمر خویش 
: ه در حدیث میآیدكند مهانطوریه اردكن كاقامه مناز را تر ه آنان مناز را و امر به كد  ننكنقیام هنگام 

                                                   
 .2523-5235:، صحیح اجلامع12:أمحد، و الرتمذي، و ابن ماجة، مشكاة املصابیحرواه . 1
 .متفق علیه.  2



   

 
 

رون، فمن كون أمراء فتعرفون و تنكست: قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم: عن أم سلمة قالت»
 .3«ال، ما صلوا: أفال نقاتلهم؟ قال: ن من رضي و تابع، قالواكر سلم، و لكعرف برئ، و من أن

ار و نارضایتی دارید، كایشان را قبول و از بعضی انار هكه بعضی  كخواهند آمد   امیكح -
ار مناید سامل مباند، اما  كه انكند تربئه میشود، و آنكار های زشت آهنا اظهار نارضایتی  كه از  كآن
آیا با آنان قتال : ، گفتند(تربئه نشده و سامل منیماند ) ه تابع شود و رضایت نشان دهد كسیك
 .ه مناز میگذارندكتا زمانی! نه : گفت  نیم؟ نبی صلی اهلل علیه وسلمكن

 ...ردند، با ایشان جبنگیدك كه هرگاه ایشان مناز را تر كمفهوم حدیث اینست  
رسول اهلل صلی اهلل  هكاألشجعي روایت است   كو مهچنان در حدیث دیگر از عوف بن مال

لذين تحبونهم و م اكخیار أئمت: أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال »: علیه وسلم میفرماید
م، و كم الذين تبغضونهم و يبغضونكم، و شرار أئمتكم، و تصلون علیهم و يصلون علیكيحبون

م كال ما أقاموا فی: ؟ قالكقلنا يا رسول اهلل أفال ننابذهم عند ذل: م، قالواكتلعنونهم و يلعنون
 .4«م الصالةكالصالة، ال ما أقاموا فی

آنان مشا را ، و مشا  ه مشا آهنا را دوست میدارد وكسانی هستند  كهبرتین أئمه یا ولی االمر مشا   -
ه مشا ازیشان كسانی هستند  كو بدترین آئمه و ولی االمر مشا   آنرا دعاء خری میکند و آنان مشا را ،

یا رسول : گفتیم: ند، گفتندكنید و آنان مشا را لعنت میكنفرت دارید و آنان از مشا، و آنانرا لعنت می
تا ! نند، خنریكه در میان مشا مناز را براا میكتا زمانی! خنری: با آنان درین حالت جننگیم؟ گفتاهلل آیا 

 .ه در میان مشا مناز را اراا میدارندكزمانی
ن توحید میباشد، لذا برای كان اسالم بعد از ر كمناز از مهمرتین ار  و قسمیکه قباًل نیز تذکر دادمی

تا برای مناز بعداز توحید از ناحیه دعوت و بیات عظمت و  متامی دعوت گران و علماء الزم است
ه در حدیث متفق علیه از نبی صلی اهلل علیه كقایل گردند، مهانطوری و جایگاه بزرگی و آموزش ألولیت

انك : بعثنی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال: عن ابن عباس أن معاذاً قال»:وسلم روایت است
 -و فی رواية ال إله اال اهلل –تقدم علی قوم اهل كتاب، فلیكن اول ما تدعوهم الیه عبادة اهلل 

 .5«...ان اهلل فرض علیهم خمس صلوات فی يومهم ولیلتهمفاذا عرفوا اهلل، فاخبرهم 
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 1 ةحكم تارك الصال

فرستاد ( بسوی مین )نبی صلی اهلل علیه وسلم مرا : ه معاذ گفتكاز ابن عباس روایت است   -
ایشان را بسوی  كهتو بسوی قومی روانه هستی كه ایشان اهل كتاب هستند، اس اولنی چیزی :و گفت

و هنگامی كه اهلل را  -ال إله اال اهلل است -و در روایتی -استآن دعوت میكنی، عبادت اهلل 
ه فرض گردانید در یك شبانه روزشناختند، برایشان خرب بده كه اهلل باالی آهنا مناز های انجگانه را 

 .است
ه در صحیح خویش كامام خباری رمحه اهلل است   و منهج ننده گان این ترتیبكاز مجله رعایت  که 

رده كر  كآنرا ذ  ...تاب الصالة و متعلقات و لوازمكتاب العلم و سپس  كتاب االمیان و بعدًا  ك –اواًل 
 .است

امت خویش را در حالیکه در  ه نبی صلی اهلل علیه وسلم به آنكآخرین چیزیست   مناز مهچنان
 .«...مكت أيمانكالصالة الصالة، و ما مل»: و میفرمود: رده استكوصیت   بسرت مرگ قرار داشتند

 .نمكنیزان تان وصیت میكبا  ( حسن رفتار ) مناز و ( یعنی مشا را به ) -
 إن: خویش در شهر های خمتلف نوشت( والیان ) مال و عمر بن خطاب رضی اهلل عنه برای عُ 

ان لما سواها كم عندي الصالة، فمن حفظها و حافظ علیها حفظ دينه، و من ضیعها  كأهم أمر 
 .من عمله أشد إضاعة

یعنی  –ه آنرا نگهداشت كهرآن( و بدانید ) مهمرتین مسئولیت و امر مشا نزد من مناز است،  -
از آن ( بزرگرت ) د هیچ عملی برابر یه آنرا ضایع گردانكبراا منود دین خود را براا داشته است، و هرآن

 .ه او را ضایع گردانیده استكنیست  
 

ه در وقت آن كو مهچنان مناز از افضل ترین و حمبوب ترین اعمال نزد اهلل متعال میباشد بشرط آن
: عن عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه قال»: ه در حدیث میآیدكبدون تأخری اداء گردد، مهانطوری

الصالة علی : يا رسول اهلل أي العمل أفضل؟ قال:  صلی اهلل علیه وسلم ، قلتسألت رسول اهلل
 .6«الجهاد في سبیل اهلل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين ، قلت: میقاتها، قلت ثم أي؟ قال

                                                   
 .البخاری.  6



   

 
 

یا رسول اهلل چه : ه از نبی صلی اهلل علیه وسلم ارسیدكاز عبداهلل بن مسعود روایت است   -
مناز در وقت آن، گفتم : و هبرت است؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتافضل ( در اسالم ) عملی 

 .جهاد در راه اهلل: ی با والدین، گفتم بعداز آن چه؟ گفتكنی: بعداز چه؟ گفت
: سألت النبي صلی اهلل علیه وسلم أي العمل أحب إلی اهلل؟ قال: قال: و في رواية عنه 

 .متفق علیهر تتمة الحديث و هو كالصالة علی وقتها، ثم ذ 
از نبی صلی اهلل علیه وسلم : ه گفتكروایت است  ( ابن مسعود ) و در روایت دیگر از او  -
براائی مناز : است؟ گفت( از سایر اعمال ) چه عملی نزد اهلل حمبوبرت و دوست داشتنی تر : ارسیدم

 .رده است و آن متفق علیه میباشدك، و بعداً حدیث را تا آخر روایت  7در وقت آن
م الصالة، ولن يحافظ علی الوضوء إال كو أعلموا أن خیر أعمال: قال صلی اهلل علیه وسلمو 

 .8مؤمن
 .9م الصالةكو أعلموا أن أفضل أعمال: و فی رواية قال صلی اهلل علیه وسلم 

مهانا مناز (  عزوجل نزد اهلل) ه هبرتین اعمالتان كو بدانید  : و نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت -
 .10ندكو اهتمام منی   شخص مؤمن در وضوء خویش مواظبتاست، و جز 

 .ه هبرتین اعمال مشا مناز استكو بدانید  : و در روایت دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید
 

ه در روز قیامت بنده نسبت به آن مورد حماسبه قرار میگرید، و اگر این كو مناز اولنی چیزی است  
لش نیز رد اعما مالش نیز قبول میگردد، و اگر رد شد سایرعمل اش مورد قبول واقع شد سایر اع

 ...ار میشودكو نا امید و زیان  ، میگردد
أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصالة فإن صلحت »:نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید

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

                                                   
 .یعنی در اول وقت آن.  7
 .315...:رواه احلاكم، و ابن حبان، و صحیح الرتغیب. 8
 .315..:رواه الطرباين يف االوسط، و صحیح الرتغیب. 9

 .یعنی وضوء را كامل و صحیح اجنام میدهد.  10
 .311:رواه الطرباين يف األوسط، صحیح الرتغیب.  11
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در این ) اگر  مورد حماسبه قرار میگرد مناز است،ه بنده در روز قیامت از آن كاولنی چیزی   -
یماند، و اگر فاسد شد سایر اعمالش نیز سائر اعمالش نیز سامل م (از حماسبه )  سامل ماند( حماسبه 

 .مواجه میشود( و بطالن ) به فساد 
 

أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصالة، ينظر في صالته فإن صلحت فقد »:و میفرماید
 .12«ح، و إن فسدت خاب و خسرأفل

مورد حماسبه قرار میگرید مناز است، به سوی  ه بنده نسبت به آن در روز قیامتكاولنی چیزی   -
مناز او دیده میشود اگر سامل و صاحل گردید آنشخص رستگار میگردد، و اگر فاسد و باطل به 

 .ار میشودكحساب آمد نا امید و زیان  
أي الصالة قبلت  –فمن أداها بحقها »:نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید در روایت دیگر و

 .13«قبل منه سائر عمله، و من ردت علیه صالته، رُد علیه سائر عمله -منه
سائر اعمالش نیز اذیرفته میشود، و  -یعنی مناز او اذیرفته شد – ردكاداء   سی حق آنراكهر   -

برایش ( نیز اذیرفته نشده و ) اگر منازش مورد قبول قرار نگرفت و دوباره برایش رد شد، سائر اعمالش 
 .رد میگردد

 
ه در احادیث آمده است مناز شرط قبول اعمال دانسته شده و با ازبنی رفنت و نابودی كیبناً طور 

العیاذ و  -ورزیدن نابود منیشود كبا شر  ازبنی مریود، و مهه اعمال شخص جزمهه اعمال شخص  مناز
 .باهلل

ُهْم َما َكانُوا يْعَمُلونَ }: میفرماید ه اهلل متعالكنطوریمها  . 88:األنعام {َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعن ْ
 میشد، نابود و ضائع شان خری اعمال و)  مریفت هبدر میكردند آنچه هر میورزیدند شرك اگر -
 (.منریسانید برایشان منفعتی وهیچ
 

 .14«الصالة فقد حبط علمه كمن تر »:میآید و در حدیث نیز

                                                   
 .313:صحیح الرتغیب. رواه الطرباين يف االوسط أیضاً .  12
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 .اعمالش به نابودی رفته است( مجیع ) رد حقیقاً ك كه مناز را تر كسیك -
 
ه با از دست كو از دست مریود،   میشود ه از امور دین ناادیدكست  مهینطور مناز آخرین چیزی و

 .باقی منی ماند نزد او و امیان ست مریود و چیزی از دیناز د از هر شخص مهه دین ویرفنت آن 
و آخره م األمانة، كأول ما تفقدن من دين»:ه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكطوری

الناس بالتي  لما أنتقضت عروة تشبثكعروة، ف عروةّ  مَن عری اإلساللتنقض. و في رواية -الصالة
 .15«م، و آخرهنَّ الصالةكتلیها، فأولهنَّ نقضاً الح

و در روایت  -ه از دین تان از دست میدهید امانت است، و آخر آن مناز، كاولنی چیزی را   -
و این نقض ادامه میآبد اما گره ای  ند و ازبنی مریود،كگره اسالم حلقه حلقه میش   -دیگر آمده است

م كه نقض میشود حكره اسالم  كاولنی  ( اما ) نند، كمتشبث شده و آنرا دنبال میه مردم به آن كاست  
 .است و آخر آن مناز( ومتكنظام ح) 

سی به دنیا و مال كند، اما هر  كو مال عطاء می نی مناز اهلل بنده گان اش را رزقو بسبب مه
 .مشغول شد به زیان و خسران مواجه میشود

 
إنا أنزلنا المال إلقام الصالة  إيتاء : إن اهلل قال»:میفرماید رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

 .16«اةكالز 
براا دارید و  را ه منازكآن فرستادمی، تا( بسوی مشا ) ا ما مال و ثروت ر : اهلل متعال میفرماید -

 .ات را بدهیدكز 
ه برای بنی آدم خری كهر آنچه   و جاء عام و شامل مهه نعمات و رزق و مراد از مال درین

 .میگردد مریساند
 

                                                   
است، نه حكم مبا انزل ( حكومت ) و مراد از حكم درین حدیث نظام حكم . 5015:احلاكم، صحیح اجلامعرواه أمحد، و ابن حبان، و .  15

اهلل، و مفاد حدیث اینست كه كسانیكه نظام حكومت خالفت و شوری را به نظام حكومت اادشاهی و مریاثی مانند؛ اموییان و كسانیكه بعداز 
 .عدم انتفاء گره حمكم دیگر دین از ایشان آهنا آمدند تغری میدهند، كافر نیستند، بدلیل

 .2182:صحیح اجلامع. رواه أمحد و الطرباين.  16
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، و نفس او را سازدمی و نابود حمو را شخص ه گناهانكمناز اینست   دیگر حسنات و امهیت و از
و تطهری مینماید، و آتش گناه و عصیان گری را از قلب او  كاز گناه و رفنت به سوی معاصی اا

 .خاموش میگرداند
َوآتَ ْیُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرتُُموُهْم َوَأقْ َرْضُتُم الّلَه لَِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَلَة }:اهلل متعال میفرماید

َرنَّ َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوأُلْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنْ َهاُر َفَمن كَ  َُكفِّ َفَر بَ ْعَد قَ ْرضًا َحَسنًا ألَّ
ِبیلِ َذِلَك ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواء   .21:املائدة.{السَّ

 اهللبه  دكنیامیان بیاورید وآنان را یاري   رسوالمنو به  خود را بدهیداگر مناز بگزارید و زكات مال  -
وارد (  جنتاز ) می و مشا را به باغهائي منا اوشي مي از گناهان مشا چشم .ي دهید قرض نیكوئ

اّما كسي كه از مشا بعد از این كافر . آهنا جاري است ( درختان ) گردامن كه رودبارها از زیر  مي
  ( .و منحرف گشته است ) راه راست را گم كرده است ( و نقض عهد كند ) شود 

إن الصلوات »:ه میفرمایدكو در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت شده است  
 .17«ما يُذهب الماء الدرنكذهبن بالذنوب  الخمس يُ 
 .را ازبنی میربد كه آب چر كمناز های انجگانه گناهان را ازبنی میربد مهانطوری -

ع كلما ر كلها فوضعت إلی رأسه وعاتقیه، فكإن العبد إذا قام ُيصلی أُتي بذنوبه   »:و میفرماید
 .18«أو سجد تساقطت عنه

و شانه هایش گذاشته میشود،  مناز بر میخیزد گناهان اش باالی سر ه بنده برای اقامهكزمانی -
 .مرییزد فرو ند، آن گناهان ازویكمیئی که  وع و سجدهكر  اس با هر بار

 میباشد و منظره ئی زیبا ترای رمحت و مغفرت رب العاملنی صورتی از صورت ه این امر دقیقاً ه ك
 از در مقابل اهلل تعالی برخیزدبرای منمؤمن  ئی بنده هرگاه تر نسبت به آن نیست که و عالی و باشکوه

 .نمایدو آنرا در ذهن اش تصور ب
مهه گناهانش، به این معنی  -یعنی. « لهاكبذنوبه   » :که میگوید  و قول نبی صلی اهلل علیه وسلم

 .19ان شاء اهلل -بائر میباشدكننده مهه گناهان بشمول  كفاره مهه گناهان یا حموه  كمناز  ، که است 

                                                   
   .2558: اجلامع صحیح أمحد، اهرو   . 17
 . 1761:اه الطرباين، صحیح اجلامعرو  . 18
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ه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم كو از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است  
فإذا صلیتم الصبح غسلتها، ثم . مكم و معاصیكأي بسبب ذنوب. تحترقون تحترقون»:فرمود

تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العصر غسلتها، 
تحترقون فإذا صلیتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العشاء ثم تحترقون 

 .20«م حتی تستیقظواكتب علیكغسلتها، ثم تنامون فال ي
چون مناز صبح را اقامه ( اما )  -یعنی بسبب گناهان و معاصی تان – میسوزید میسوزید -
چون مناز ظهر را اقامه ( اما )  سوزیدمی میسوزیداز مشا شسته میشود، سپس ( آن گناهان مهه ) منودید 
چون مناز عصر را ( اما ) ، میسوزید میسوزیدشسته میشود، سپس ( آن مهه گناهان از مشا ) منودید 

آن مهه  ) چون مناز مغرب را اقامه منودید ( اما ) شسته میشود، ( آن مهه گناهان از مشا ) اقامه منودید 
آن ) چون مناز عشاء را اقامه منودید ( اما ) سوزید میسوزید شسته میشود، سپس می( گناهان از مشا 

ه كبر مشا نوشته منیشود تا آن( گناهی ) شسته میشود، بعدًا میخوابید و هیچ ( مهه گناهان از مشا 
 .برمیخیزید

 
يابني آدم قوموا إلی : ل صالةكًا ينادي عند  كمل إن هلل»:و نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید

 .21«التي أوقدتموها فأطفئوهام كنیران
ای اوالده آدم برخیزد و : هر مناز نداء در میآورد ه در هنگام اوقاتكی است  كبرای اهلل َمل -

 .وخته اید، و آنرا خاموش منایده برافر كده های خود بروید  كبسوی آتش
و  ه بسبب اجنام گناهان و معاصی خود بر افروخته اید برویدكده های خویش  كبسوی آتش: یعنی

 .با وضوء و اقامه مناز آنرا خاموش گردانید
نهراً  أرأيتم لو أن»:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم فرمودكآمده است   از ابوهریره و در صحیحنی

ال يبقی من درنه : ال يوم خمس مرات، هل يبقی من درنه شيء، قالواكم يغتسل فیه  كبباب أحد 
 .22«بهنَّ الخطايا مثل الصلوات الخمس يمحوا اهلل كذلكف: قال. شیء
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 بشویید، آن در را خودتان بار انج روز هر و باشد جارى مشا منزل جلو در آىب جوى اگر آیا -
 و گرد از چیزى خری،: گفتند مباند؟ باقى مشا بدن بر ( كچر  و  ) خاك و گرد از چیزى دارید عقیده
 مهینطور هم انجگانه منازهاى: فرمود نبی صلی اهلل علیه وسلم ماند، خنواهد باقى ما روى بر خاك
 .مناید مى حمو را گناهان آن وسیله به اهلل ، است
 

ه لباس كه مهانگونه ایكوجه متثیل این سخن نبی صلی اهلل علیه وسلم آنست   :ابن العريب میگوید
و فروان  كو تنها با آب ااو جنس میشود،  كو گرد و الیدی های حمسوسه نااا كو بدن شخص با خا

میگرداند، تا  كشده میتواند، مهانطور مناز نیز تلوث و آلودگی های ناشی از گناه و معاصی را اا كاا
آنرا ازبنی برده و حمو ( مناز ) ه كباقی منی ماند، مگر این صاحب اش ه هیچ گناهی بر دوشكجائی

 .میسازد
الوضوء، ثم  بغما من مسلم يتوضًا فیس»:درین مورد روایت است نبی صلی اهلل علیه وسلم از و

 23«یوم ولدته أمهكيقوم في صالته، فیعلم مايقول، إال انقتل و هو  
و سپس برای اقامه  امل گرداند،كوضوء بگرید و وضوء خویش را   هكنیست   هیچ مسلمانی -

به مانند روز  (و یا مبرید ) شته شود كه  كبداند، مگر این -مناز برخیزد، و آنچه را در مناز میخواند
 .والدت اش از مادرش میباشد

 -ندكامهیت مناز تقویت می بیان الم ما را در موردكه  كو این حدیث از مجله احادیثی است  
مهه   -گردداداء   با حتقق شروط و واجبات و نوافلوتاهی و كگفتم هرگاه حق آنرا بدون    مهانطوریکه

 .إن شاء اهلل تعالی. و ازبنی میربد بریه حموكگناهان و معاصی گذشته شخص را بشمول گناهان  
جاء رجل إلی »: ه گفتكو در صحیح مسلم از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است  

و إني  يا رسول اهلل، إني عالجت امرأة في أقصی المدينة،: النبي صلی اهلل علیه وسلم ، فقال
اهلل لو سترت  كلقد ستر : فقال عمر. شئت أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض فيَّ ما

فلم يرد النبي صلی اهلل علیه وسلم شیئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلی اهلل : ، قالكنفس
يا نبي : فقال رجل من القوم. {...أقم الصالة طرفي}:علیه وسلم رجاًل دعاه، و تال علیه هذا اآلية

هل : قال له صلی اهلل علیه وسلم  -و في رواية« فةاكبل للناس  »: اهلل هذا له خاصة؟ قال
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و فی رواية عند مسلم قال له صلی اهلل علیه . كقد غفر ل: نعم، قال: حضرت الصالة معنا؟ قال
بلی يا رسول : ، ألیس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قالكأرأيت حین خرجت من بیت: وسلم 

ل اهلل، فقال له رسول اهلل صلی اهلل علیه ثم شهدت الصالة معنا؟ فقال نعم يا رسو : اهلل، قال
 .24«.كذنب كفإن اهلل قد غفر ل: وسلم

( مدینه)من با زنی در دور ترین نقطه شهر : آمد و گفت نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم یشخص -
نی كاری جز جمامعت اجنام دادم، حاال تو در حال من هرگونه قضاوت میكجا شدم و با وی هر كی
اهلل این گناه تو را اوشانیده بود اگر تو آنرا : ، عمر گفت(آنرا بپذیرم من حاضرم ) ن كب

نگفت، و آن شخص  ینبی صلی اهلل علیه وسلم در مورد او هیچ چیز : میپوشانیدی، گفت
)  و برگشت، نبی صلی اهلل علیه وسلم شخصی را بدنبال وی فرستاد تا او را خبواند، برخاست

كه وقت مناز صبح و عصر است ) در دو طرف روز   }:ردكوت  این آیة را بروی تال( چون آمد 
. چنان كه باید مناز را به جاي آورید ( كه وقت مناز مغرب و عشاء است ) و در اوائل شب ( 

شخصی از میان آن گروه برخاست و   .222:هود .{برد ها بدیها را از میان ميبیگمان نیكی
: یا نبی اهلل آیا این امر خاص برای این شخص است؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت: گفت

 .ه برای مجیع مردمان استكبل

 ما آیا در مناز با :ه نبی صلی اهلل علیه وسلم  برایش گفتك -و در روایت دیگر آمده است
 .خبشیده شد( گناه ات : ) نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت! بلی: گفت  حاضر بودی؟

آیا  :ه نبی صلی اهلل علیه وسلم برایش گفتك -و در روایت دیگر نزد مسلم آمده است
بلی : ردی؟ گفتك( امل كو  ) ه از خانه ات بریون شدی وضوء گرفتی و این وضوء را هبرت كهنگامی

بلی یا رسول اهلل، اس رسول صلی اهلل : با ما حاضر گردیدی؟ گفتآیا در مناز : گفت! یا رسول اهلل
 .مهانا اهلل گناه ات را خبشیده است: علیه وسلم برایش گفت

رات كه از منكه مناز را به دلیل اینكسانی است  كاین حدیث در ذات خود اند و نصحیت برای  
 شیطان ایشان را و( ی خنواهد داشت و گویا مناز برای آهنا هیچ منفعت)  منوده اند كنند تر كاریوی می

رات و اقامه مناز كه درین حالت مجع بنی منكشانیده است،  ك یفسق و بد اخالقی و معاصدر 
                                                   

من مجیع معىن عاجلها أي تناوهلا واستمتع هبا، واملراد باملس اجلماع، ومعناه استمتعت بالقبلة واملعانقة وغریها : 16/08ل النووي يف الشرحقا - 24
.انتهى. تاع إال اجلماعتمأنواع االس  

 



 

 
 

 25 ةحكم تارك الصال

دیگر میباشد، بناً ایشان جمبوراً  كاز شروط و لوازم اتنهاء یا تر  ی از اموركی ئی ن میباشد، و اقامهكنامم
ی كمناز در شخص مجع میشود و ی كی تر كگناهان و تاریی  كتاری و درین حالت ،میگویند كمناز را تر 

و آخرت مواجه  منوده و به خسران دنیا كص را هالشده و سبقت میگرید و شخ بر دیگری مضاف
 .میگرداند

 الی صاحب اش هنگام ورود شبهات مششری از با ه باعث برداشنتكو مهچنان مناز عملی است  
قام رجل غائر »:ندكيب سعید اخلدري رضی اهلل عنه روایت میه مسلم حدیثی را از أكمهانطوری میگردد،

يارسول : ث اللحیة، محلوق الرأس، مشمر اإلزار، فقالكالعینین مشرف الوجنتین، ناشز الجبهة،  
ثم ولی الرجل، فقال : قال! أن يتقي اهلل؟ ، أولست أحق أهل األرضكويل: فقال!! اهلل أتق اهلل

م كو : ون يصلي، قال خالدكال، لعله أن ي: يا رسول اهلل أال أضرب عنقه؟ فقال: خالد بن الولید
إني لم أومر أن : ه وسلمیمن مصلًّ يقول بلسانه ما لیس في قلبه، فقال رسول اهلل صلی اهلل عل

 .25«أنقب عن قلوب الناس و ال أشق بطونهم
 با مردى اثنا این در( رد كه نبی صلی اهلل علیه وسلم غنائم جنگ را تقسیم میكامیهنگ) -
 كه تراشیده سر و مو ار ریش و آمده، بر ایشاىن و درشت صورت و رفته، فرو و كوچك چشمان
نبی صلی اهلل علیه . كن ارهیز و برتس اهلل از! اهلل رسول اى: گفت و شد بلند بود زده باال را دامنش
 اهلل امر خمالفت از ارهیز و تقوا به انسان ترین مستحق و سزاوارترین من مگر وای برتو: فرمود وسلم

 ناراحت نبی صلی اهلل علیه وسلم و گفت را سخن این مرد این كه وقىت: گوید سعید ابو! نیستم؟
 را گردنش تا دهید اجازه! اهلل رسول اى: گفت ولید بن خالد رفت، و شد خارج او حضور از شد
 به چیزهاىي منـازگزاران از بسیارى: گفت خالد باشد، منازگزاران از شاید مكن را كار این: فرمود بزمن،
 تفتیش كه نشده داده دستور من به: فرمود باشد، مى قلبشان مكنونات با خمالف كه گویند مى زبان

 .بشگافم را آنان هایقلب هكنه این و منامی، مردم قلىب عقاید
ه كبا وجود آن د،نكگونه شفاعت این شخص خارجی را میدیده میشود مناز چه درین جا ك

 .بود ردن سر از گردنش منودهكدا  واضح بود آنچه گفته بود او را مستحق ج

                                                   
 .متفق علیه.  25



   

 
 

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

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

 .شنت مناز گذاران منع شده امكمن از  مهانا  -
فر كفر حمتمل آنان، اما هرگاه ازیشان  كشنت مسلمان در حالت ورود شبهات و هنگام  كیعنی از  

ار ظاهر گردید، و ارتداد آهنا حقیقتًا به اثبات رسید آنگاه حد اهلل در برابر آنان واجب  كبواح و آش
ه در حدیث اسامه آمده كمهانطوری -سی حق شفاعت در حدی از حدود اهلل را نداردكگردیده و  

 .است
ه كام و امراء ظامل تا آنكو مهچنان هنی نبی صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را از خروج علیه ح

ال، ما : ه در حدیث صحیح مسلم آمده استك، طورینند نیز بیانگر مهنی امر استكمناز را اقامه می
ه بیان نیز  كو در روایت دیگر آمده است قسمی –م الصالة كم الصالة، ال ما أقاموا فیكأقاموا فی

ال ما : قالوا يا رسول اهلل أفال نقاتلهم؟ قال: روایت است نبی صلی اهلل علیه وسلم  ه ازك ردمیك
 .صلوا

م من اهلل فیه كفرًا بواحًا عند كإال أن تروا   :و در روایت دیگر نزد خباری و مسلم آمده است
تاب اهلل و سنت نبی كه از  كد  نیكفر بواح و ظاهر را مشاهده  كه از آهنا  كمگر این :یعنی -برهان، 

 .صلی اهلل علیه وسلم بر آن دلیل وجود داشته باشد
رده است، و هردو كر  كمناز را مساویًا ذ  كفر بواح و تر كدرین جا نیز نبی صلی اهلل علیه وسلم  

 .قرار داده است...امكبرای خروج و قیام علیه ح ئی صورت را وسیله
صورت عدم در  –وی و سوء ظن بر فری كت شخص و از موانعقرینه دال بر اسالم و مهچنان مناز 

من صلی صالتنا و استقبل قبلتنا، »:ه در صحیح خباری آمده استكمیباشد، طوری -فرشكصراحت  
 .«المسلم له ذمة اهلل و ذمة رسوله كل ذبیحتنا، فذلكأ

خبورد، اس او  ه به مانند ما مناز خبواند، و بسوی قبله ما رو بیآورد، و ذبیحه ما راكسیكهر   -
 .مسلمان بوده در امان اهلل و رسول اش قرار دارد

                                                   
 .البخاری.  26
 .1505:رواه أبوداود، صحیح اجلامع.  27



 

 
 

 21 ةحكم تارك الصال

 
ه خواستیم به عنوان مقدمه ورد به كاین خمتصری در مورد مزایا و امهیت مناز در اسالم بود،  

 .و اهلل تعالی املستعان -این مبحث خویش به آن اشاره داشته باشیم موضوع اصلی در ابتداء
 
 
 .لی نمازكننده  ك كم تر كح  -1

هرچند به رب و خمرج از اسالم میباشد، كفرش ا كو   ه تارک الصالة کلی کافر بودهكراجح اینست  
 .وجوب آن اقرار داشته باشد

، از امت تاب و سنت ثابت بوده و اقوال سلفكه با دالیل واضح از  كمی است  كو این ح
 :نیمكاشاره میه به اهم آهنا ك -صحابه و تابعنی و غریه آئمه هدایت ودین برآن وجود دارد

 
فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة فَِإْخَوانُُكْم ِفي }:اهلل متعال میفرماید: تابكداليل   -2

ينِ   .22:التوبة.{الدِّ
توبه کردند و مناز را براا داشتند ، و زکات را اداء کردند ، اس ( از کفر ) اگر آنان  -

 .ا هستنددرینصورت آنان برادران دینی مش
را اقامه ننمودند، و ردند، و مناز كتوبه ن كه اگر آنان از شر كس این آیت آنست  كمفهموم برع

افر نفی كمطلقًا  جبز از   یو برادری دینی و امیانات را نپرداختند، اس برادران مشا در دین نیستند، كز 
 .منیگردد

ند، مانند؛ كازین آیت استثناء میات را كز  كفر تار كه ختصیصًا  كاما نصوص دیگری وجود دارد  
نز ال يؤدي كما من صاحب  »:رده استكه مسلم وغریه آنرا روایت  كفرموده نبی صلی اهلل علیه وسلم  

وی بها جبهته و جنبه و ظهره، حتی كحقه، إال جعله اهلل يوم القیامة ُيحمی علیها في نار جهنم فت
خمسین ألف سنة مما تعدون، ثم يری سبیله إما ان مقداره كن عباده في يوم  یيقضي اهلل تعالی ب

 .«إلی الجنة و إما إلی النار
ه اهلل او را در كند، مگر اینكه حق مال و ثروت اش را اداء نكهیچ صاحب ثروت نیست   -

رده كاش به آن داغ   و اشت د او به جهنم میگرداند اس ایشانی و اطرافو وسیله ور  روز قیامت
ه مقدار آن انجاه هزار سال از كروزی   ند در آنكن بنده گان اش قضاوت  ه اهلل در میاكمیشود، تا آن



   

 
 

یا بسوی جنت و یا  نید، بعدًا مسریش برایش نشان داده میشودكمیه مشا حساب كروز های است  
 .بسوی آتش جهنم

ه بعدًا یا مستحق جنت و یا كئت اهلل گذاشته میشود  یات در روز قیامت به مشكز  كاس تار 
م اسالم بروی كسی از اهل توحید در چننی حالتی مبرید حكجهنم میشود، اس هر مستحق آتش 

 .افر در آخرت جز آتش جهنم خنواهد بودكمیشود، زیرا برای  
ه كات قول عبداهلل بن شقیق العقیلي رضی اهلل عنه است  كز  كفر تار كمهچنان از قرائن عدم  

فر غیر كه  كشیئًا من األعمال تر ال يرون صلی اهلل علیه وسلم   ان أصحاب محمدك: میگوید
 .الصالة

 .فر منی دانستندكملی را جز مناز  هیچ ع كاصحاب حممد صلی اهلل علیه وسلم تر  -
فر  خمرج از اسالم منیدانستند، در كات را  كز  كه آنان تر كاس ازین حدیث نیز ثابت میشود  

ات كز  كفر تار كات عمل است، بنًا این خود دلیل بر بطالن زعم امجاع صحابه به  كز   كه تر كحالی
 !!.میباشد

آمده ( 132/2)ه در التمهید از ابن عبدالرب كاز ابن عباس رضی اهلل عنه نقل است مهانطوری
 .انتهی. افر، و ال يحل دمهك: ك، فال يقال لذليكثیر المال و ال يز كتجده  : است

ات آنرا اداء منی كیعنی ز ) ردند كمنی كه مال و ثروت خویش را ااكثرومتندان زیادی را دریافته   -
 .و خون آنان را حالل نشمرده است ردهكافر خطاب نكاما برای آنان   -(منودند 
 

ه كات  كز  كفر تار كه هرگاه قرینه دال شرعی بر عدم  كات این بود  كز  كنتیجه تبصره ما در مورد تار 
ات ثابت كز  كبغیر از تار  الصالة كتار فر برای كاست موجود گردد،  الصالة كتار اائنی تر از 

 .میشود
يَ ْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق  }:ه میفرمایدكقول اهلل متعال است   الصالة كتار فر كو از ادله دیگر بر  

ُجوِد َفاَل َيْسَتِطیُعوَن َخاِشَعًة َأْبَصارُُهْم تَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإلَ  ُجوِد َويُْدَعْوَن ِإَلى السُّ ى السُّ
 .23-21:القلم.{َساِلُمونَ َوُهْم 
بدین هنگام . شود  ر ميرسد ، و كار سخت دشوا ، هول و هراس به اوج خود ميکه روزي  آن  -

این در    .توانند چننی كنند  بربند ، اّما ایشان مني شود كه سجده واسته مياز كافران و مشركان خ
به زیر افتاده است ( از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري ) حايل است كه چشمانشان 
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بدان گاه كه ( ر دنیا د) ایش از این نیز . ، و خواري و اسيت وجود ایشان را فرا گرفته است 
 ان با وجود توانائي ، سجده و ایش) شدند  خوانده مي ت بودند به سجده بردنسامل و تندرس

  ( .كردند  مني
 

ه در حیات دنیا بسوی سجده و مناز به اهلل كافران و منافقان است  كو این آیت وعید برای  
در دنیا مشمول وعید وارده  الصالة كتار ر اس ه تعالی خوانده میشوند اما أبا ورزیده و رو میگردانند،

 .محل میگردد فر و نفاق بر آنانكن آیت بوده و صفت  دری
و چون ایشانرا بسوی سجده در دنیا خبوانید امتناع ورزند  :میگوید( 235/2)ثری در تفسری كابن  

ه صحت و سامل هستند و توانائی اجنام آنرا دارند، اما در آخرت توانائی اجنام سجده را خنواهند كبا آن
افر و منافق كنند، اما هیچ  كند مهه مؤمنان او را سجده میكه اهلل تعالی جتلی میكداشت، آنگاهی  

تاده میباشند، از آهنا رو به عقب مسخ شده و اف كه هریكتوانائی سجده به اهلل را خنواهند داشت، بل
س سجده افتاده میباشند، كی از آهنا اراده سجده به اهلل را مناید، به عقب یعنی برعكچون ی
 .ه در دنیا بر خالف مؤمنان میباشندكمهانطوری

 
ُجوِد َفاَل َيْسَتِطیُعونَ }:قول اهلل متعال میگویدو بغوي در تفسری این   .{َويُْدَعْوَن ِإَلى السُّ

سخت و غری انعطاف اذیر )  منافقنی میباشند، و اشت هایشان به مانند شاخ گاوفار و كآنان  
 .در میآید و توانائی سجده بردن را خنواهند داشت (

أن اهلل تعالی يلقي في نار جهنم »:رده اند آمده استكه مسلم وغریه آنرا روایت  كو در حدیث  
ان يعبد ك، حتی إذا لم يبقی إال من  تاب وغیرهمكفار أهل الكفار من عبدة األصنام و  كجمیع ال

فماذا تنتظرون، : اهلل من بر و فاجر أتاهم رب العالمین في أدنی صورة من التي رأوه فیها، قال
نا إلیهم ولم نصاحبهم، كيا ربنا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما  : انت تعبد، قالواكما   ل أمةكلتتبع  

باهلل شیئًا مرتین أو ثالثاً، حتی إن بعضهم  كال نشر  كننعوذ باهلل م: م، فیقولونكأنا رب: فیقول
شف عن ساق فال كنعم، فی: ، فیقولونم و بینه آية تعرفونه بهاكهل بین: اد أن ينقلب، فیقولكلی

ان يسجد نفاقاً كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال أذن اهلل له بالسجود، و ال يبقی من  كيبقی من  
 .«لما أراد أن يسجد خرِّ علی قفاهكورياء إال جعل اهلل ظهره طبقة واحدة،  



   

 
 

تاب و غریه را در جهنم میاندازاد، تا كفار اهل  كفار از بنده گان بتها و  كاهلل متعال مجیع   -
رب  ار باقی منی ماند، آنگاه اهللكار و بد  ك كننده گان اهلل از نیكسی جبز عبادت  كهیچ  ه كجائی

: نزد آهنا میآید، و میگوید( و خبوبی میشناسند ) ه آنرا دیده اند كالعاملنی با معمول ترین چهره ئی  
یا رب : رده است، میگویندكه او را عبادت  كسی یا چیزی برود  كمنتظر چه هستند؟ هر امتی دنبال  

او  به آهنا نیازمند بودمی، ه شدیداً كما در دنیا از مردم فاصله گرفتیم و با آنان دوست نشدمی با وجودی
 كو ما به اهلل شریاز تو به اهلل اناه میربمی ما میگویند دو یا سه بار  آنان! میگوید من رب مشا هستم

ه بعضی از آهنا مصمم میشود و تقریبًا از اهلل روی میگردانند، آنگاه اهلل كیجائتا قرار منی دهیم، 
میگویند  ه او را بشناسید؟كنشانه ای است  ( یعنی اهلل ) متعالی ازیشان میپرسد آیا میان مشا و او 

( خالصًا ) ه كرا  های  ار میسازد اس هر مؤمن آن سجده كآنگاه اهلل ساق اای خویش را آش !بلی
ه از روی نفاق و ریاء كبیاد میآوید و اهلل ایشان به سجده اجازت میدهد و آنانی ند برده بودبرای اهلل

وع و سجده كو توانائی ر ) سطح واحد ساخته میشود ( ختته ) سجده برده بودند اشت شان به مانند 
 .نند به عقب می افتندكهرگاه اراده سجده می( ازیشان گرفته میشود 

 
نند چننی كو نفاق به اهلل سجده می( خود منائی ) ه از روی ریاء كسانیكاگر حالت  : مالحظه

د ند بود؟ و چه جایگاهی خواهنو قطعًا به اهلل سجده منیربد چگونه خواهه اصاًل كیانسكاست اس  
 .داشت
یعنی کسانیکه از روی ریاء مناز )  ه آن اشخاصكداللت برآن دارد   مهچنان حدیث این و

ه كسانیكاز بنده گان بشمول آنعده   كبه جهنم انداخته میشوند، و هیچ ی فاركبا   یکجا( میخواندند 
از روی نفاق و خود منائی به اهلل سجده برده بودند، و در هیچ گروه از بنده گان اهلل مؤمن اهلل 

و با به حاسب آمده افران كه الزمًا از مجله  كو نه از فاجر، بل(  كنی) ر گروه ب  حمسوب منیگردند، از
 .جا مسری خود را بسوی جهنم میپیمایندكان یآن

 
به اثبات رسیده  الصالة كتار بودن  كافر و مشر كاز نبی صلی اهلل علیه وسلم  :  در سنت اما  -1

 .28«الصالة كفر، تر كو ال كبین الرجل و بین الشر »:ه میفرمایدكاست مهانطوری
 .است مناز كتر فاصله ئی که وجود دارد مهانا فر، كو   كمیان شخص و شر  -

                                                   
 .مسلم.  28
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 .29«الصالة كفر إال تر كلیس بین العبد و بین ال»:و میفرماید
 .مناز كفر نیست جز تر كفاصله ای بنی بنده و   -

 .30«الصالة كفر و اإليمان تر كبین ال»:و میفرماید
 .مناز است كه است مهانا تر كفر و امیان فاصله ای  كمیان   -

 .31«فركا فقد  هكالعهد الذي بیننا و بینهم الصالة، فمن تر »:و میفرماید
فر ورزیده كرد مهانا  ك كه آنرا تر كسیكمناز است،  ( نی كفار و مشر ك) عهد میان ما و آنان  -

 .است
 .32«كها فقد أشر كفر و اإليمان الصالة، فإذا تر كبین العبد و بین ال»:و میفرماید

اهلل  به) رد مهانا ك كه آنرا تر كسیكفر و امیان مناز است، هر كمیان بنده و  ( عهد و فاصله ) -
 (.قرار داده است  كشری

 .33«فركالصالة فقد   كمن تر »:و میفرماید
 .فر ورزیده استكمنود مهانا   كه مناز را تر كسیكهر  -

الصالة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اهلل و  كالصالة متعمدًا، فإنه من تر  كال تتر »:و میفرماید
 .34«رسوله

خونش و ) منود، ذمه اش  كمناز را تر ه عمدًا كسیكند، اس هر كمنی كو مناز را عمدًا تر  -
 .در امان اهلل و رسول اش خنواهد بود...( مالش

أوصاني رسول اهلل صلی اهلل علیه »:ه میگویدكو از معاذ بن جبل رضی اهلل عنه روایت است  
و إن  كباهلل شیئًا و إن قتلت و ُحرقت، و ال تعقن والدي كال تشر : لمات، قالكوسلم بعشر  

توبة كصالة م كتوبة متعمدًا، فإن من تر كنَّ صالة مك، و ال تتر كو مال كأن تخرج من أهل كأمرا
 .«35 ...متعمداً فقد برئت منه ذمة اهلل

                                                   
 .553: رواه النسائي، صحیح الرتغیب.  29
 553:رواه الرتمذي، صحیح الرتغیب.  30
 .552:رواه أمحد، وغریه، صحیح الرتغیب.  31
 .555:صحیح الرتغیبرواه هبة اهلل الطربي، .  32
 .512:رواه ابن ايب شیبة، صحیح الرتغیب.  33
 .511: رواه أمحد وغریه، صحیح الرتغیب.  34
 .22/28: صحیح اآلداب املفرد.  35



   

 
 

نسازم،  كه به اهلل هیچ چیزی را شریكاین: ردكلمه توصیه  كنبی صلی اهلل علیه وسلم مرا به ده   -
 كنم هرچند مرا به تر كرا ن خویش ناسپاسی والدینبی احرتامی و و یا سوزانده شوم، و  شتهكهرچند  

ند ك كه مناز را عمداً تر كسیكنم، زیرا هر كن كو مامل دستور دهند، و مناز فرض را عمداً تر ( زن ) اهل 
 .مهانا ذمه اش از اهلل و رسول او خالص میگردد

 صلی أوصاني خلیلي رسول اهلل»:ه گفتكو از عبادة بن الصامت رضی اهلل عنه روایت است  
وا باهلل شیئًا و إن قطعتم أو ُحرقتم أو صلبتم، و ال كال تشر : اهلل علیه وسلم بسبع خصال، فقال

: عند ابن ماجه: و في رواية  36..ها متعمدًا فقد خرج من المللةكوا الصالة متعمدين، فمن تر كتتر 
 .«فقد برئت منه ذمة

به  :رد، و گفتكحمبومب رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مرا به هفت خصلت توصیه  و دوست  -
رده شوی و یا سوزانده شوی و یا به دار زده شوی، و مناز را كهرچند قطعه قطعه  ! قرار نده كاهلل شری
 .خارج میشود( اسالم  )مناید مهانا از ملت  كه عمداً آنرا تر كسیكن، زیرا هر كن كعمداً تر 
 

 .«آخر ما يفقد من الدين الصالة»:رمایدو میف
 .ه از دین ناادید میشود مناز استكآخرین چیزی   -

 .«آخر عری اإلسالم نقضاً الصالة»:و میفرماید
 .مناز است ( و ازبنی مریود) ند كه میشكآخرین گره اسالم   -

ل شيء يذهب آخره فقد ذهب جمیعه، فإذا ذهبت صالة المرء، ك :و امام امحد میگوید
 .دينهذهب 

آنچیز ازبنی رفته  ئی مهه (به این معنی است ) مریود مهانا نی به از كآخرین حصه های چیزی   -
 .از او رفته است اش دقیقاً دین( مناید  كیعنی آنرا تر ) است، اما چون مناز از شخص برود 

دارد فرموده نبی صلی اهلل علیه وسلم بر خروج  الصالة كتار فر كه داللت بر  كو مهچنان از اموری  
ه خود مناز خنواند و یا رعیت اش را به مناز ملزم كاست،   الصالة كتار ( امری ) ام كعلیه ح( قیام ) 

م كم الصالة، ال، ما أقاموا فیكال، ما أقاموا فی»:ه در حدیث مسلم آمده استكنگرداند، مهانطوری
 .«الصالة

                                                   
:  من روایة أيب الدرداء مشکاة.بهما بأس ال نيبإسناد الةلصا كتاب في نصر بن ومحمد الطبراني، رواه: الترغیب في المنذري الحافظ لقا.  36

 .بال لفظ خرج من امللة(. حسن: )قال اآللباين  580
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و این گفته را  -نندكمشا مناز را اقامه میه در میان كتا زماین( نید كن علیه آهنا خروج) یعنی  -
 .ردكرار  كدوبار ت

قیام ) ه نبی صلی اهلل علیه وسلم خروج كو این حدیث در نوع خود مماثل حدیث دیگری است  
فرش اش صریح و بواح نباشد، كه  كول دانسته است  كمسلمانان تا زمانی مؤ  م و امریكرا علیه حا ( 
صلی اهلل  النَِّبيُّ  َدَعانَا »:ندكه خباری در صحیح خویش از عبادة بن الصامت روایت میكنطوریمها

َنا َأَخذَ  ِفیَما فَ َقالَ  فَ َبايَ ْعَناُه،علیه وسلم  ْمعِ  َعَلى بَايَ َعَنا َأنْ »: َعَلی ْ  َمْنَشِطَنا ِفي َوالطَّاَعِة، السَّ
َنا، َوَأثَ َرةً  َوُيْسرِنَا، َوُعْسرِنَا َوَمْكَرِهَنا،  بَ َواًحا، ُكْفًرا تَ َرْوا َأنْ  ِإالَّ  َأْهَلُه، اأَلْمرَ  نُ َنازِعَ  ال َوَأنْ  َعَلی ْ

 .37«بُ ْرَهانٌ  ِفیهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِعْندَُكمْ 
ردمی و از آجنمله كنبی صلی اهلل علیه وسلم ما را خباطر بیعت نزد خویش خواست، اس بیعت   -

در حالت خوشحالی و نگرانی، سختی و آسانی و ترجیح : ه كه از ما بیعت گرفت این بود  كاموری  
خباطر ( ام و امریان خویش كح) نیم، و با صاحبان امر كدیگران برما، ازیشان بشنومی و اطاعت  

ه از جانب كاری ازیشان ببینیم  كفر آشكه  كومت و سایر مسائل درگری جنگ نشومی، مگر زمانیكح
 .بر آن دلیل باشد( رسول اش  )اهلل و 

مساوی قرار داده  الصالة كتار ار باشد با كفرش آشكه  ك افركم  كو درین حدیث خروج علیه حا 
 .ار میباشدكآش كفر و شر كار مانند سایر امور  كنیز صریح و آش الصالة كتار فر كشده است، یعنی  

 
 :الصالة كتار فر كدر مورد   اما آثار صحیح و ثابت از صحابه رضي اهلل عنهم  -3
 كال حظ في اإلسالم لمن تر  :ه میگویدكاست   روایت عمر بن خطاب رضی اهلل عنه از

 .الصالة
 .ندكمی كه مناز را تر كسیكآن   یچ نصیب و ااداشی از اسالم ندارده -

رتین كوچكصاحبش   هكیئاست، تا جا الصالة كتار  امل امیانكنفی   ئی و این قول در بر دارنده
 .دین و اسالم و امیان اش منیربدهبره و نصیبی از 

 .38الصالة فال دين له  كمن تر : ه میگویدكروایت است   مسعود رضی اهلل عنهو از عبداهلل بن 
 .هیچ دین ندارد ردك كه مناز را تر كسیك -

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



   

 
 

 .39ال إيمان لمن ال صالة له، وال صالة لمن ال وضوء له: و أيب الدرداء رضی اهلل عنه میگوید
، و مناز شخص صحیح نیست (یعنی مناز منی خواند ) ه مناز ندارد كشخصیامیان ندارد آن  -
 .ه وضوء نداشته باشدكمیتا هنگا

ه وضوء كه وضوء شرط صحت مناز است، و مناز شخص درست منیباشد تا آنكاس مهانطوری
نداشته باشد، مهانطور مناز شرط برای صحت امیان شخص است، و امیان با اقامه آن در وجود 

 .فی میگرددمنتشخص ثابت میشود و با انتفاء آن 
 40.افركمن لم يصل فهو  : ه میگویدكو از علي بن أيب طالب رضی اهلل عنه روایت است  

 .افر استكه مناز نگذاشت  كهر آن -
 41.افركمن لم يصل فهو  : ه میگویدكاز جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنهما روایت است   و
 .فر، ال يختلف فیهكالصالة   كتر : گفت( از تابعنی ) ه أیوب كاز محاد بن زید روایت است  و 

 .وجود ندارد( میان علماء ) فر است و درآن هیچ اختالفی كمناز   كتر  -
صح عن النبي : ه میگویدكه از اسحاق شنیده است  كو از حممد بن نصر املروزي روایت است  

 .افركالصالة عمداً من غیر عذر حتی يذهب وقتها   كصلی اهلل علیه وسلم أن تار 
 كه مناز را عمداً بدون عذر تر كسیك اهلل علیه وسلم به صحت رسیده است ؛از نبی صلی   -

 .افر استكه وقت اش بگذرد  كند تا آنكمی
ان أصحاب محمد صلی اهلل علیه ك :ه میگویدكو از عبداهلل بن شقیق العقیلي روایت است  

 .42فر غیر الصالةكه  كوسلم ال يرون شیئاً من األعمال تر 
 .مناز را كتر  جبز فر منیدانستند،كهیچ عملی را   كاصحاب حممد صلی اهلل علیه وسلم  تر   -

ه كاست، زیرا این واضح است  ( اسالم ) رب خمرج از ملت كفر ا كفر درین حدیث  كو مراد از   
برین  میدانستند و روایات موجود( اسالم ) فر اصغر و غری خمرج از ملت كایشان بسیاری از اعمال را  

 .استداالل صحه میگذارد
 

                                                   
 .512: صحیح الرتغیب.  39
 .موقوفاً  تارخيه يف والبخاري اإلمیان، كتاب يف شیبة أيب ابن رواه: الرتغیب يف ياملنذر  لقا . 40
 . موقوفاً  الرب عبد ابن رواه: الرتغیب يف املنذري لقا . 41
 .552:رواه الرتمذي وغریه، صحیح الرتغیب.  42



 

 
 

 15 ةحكم تارك الصال

أبي  و قد جاء عن عمر، و عبدالرحمن بن عوف، و معاذ بن جبل، و: و ابن حزم میگوید
ً حتی يخرج  كهريرة، و غیرهم من الصحابة رضی اهلل عنهم أن من تر  صالة فرض واحدة متعمدا

 .هیتأن. و ال نعلم لهؤالء من الصحابة مخالفاً  افر مرتد كفهو  وقتها 
 ، عبدالرمحن بن عوف ، معاذ بن جبل ، و أيب هریرة ، و غریه( بن خطاب ) و از عمر  -

ه از كگوید تا آن  كی از مناز های فرض را تر كی ه عمداً كسیك،  اصحاب رضی اهلل عنهم آمده است 
( سائر ) ، و درین مورد هیچ گونه خمالفتی از جانب میباشد افر و مرتدكوقت اش خارج شود،  

 .اطالع ندارمی رابا آنان اصحاب
 

 كتار ه بعداز ایشان بودند كسانیكگروهی از صحابه و  : میگوید..حافظ املنذری در ترغیب 
ی از مناز های فرض را تا هنگام خارج شدن كی ، حتی در صورتیکهردندكفری میكعمدی مناز را ت

و از آجنمله عمر بن اخلطاب ، عبداهلل بن مسعود ، عبداهلل بن عباس ، معاذ  مینمودند ؛ كوقت آن تر 
بن جبل ، جابر بن عبداهلل ، أبو الدرداء ، رضی اهلل عنهم میباشند، و از غری صحابه أمحد بن حنبل ، 

م بن عتبة ، و أیوب السختیاين ، و أبو ك، و النخعي ، و ح كاسحاق بن راهویة ، عبداهلل بن املبار 
 .ر بن أيب شیبة ، زهری بن حرب ، وغریه رمحهم اهلل تعالی میباشندكداود الطیالسي ، و أبو ب

له ك، هذا  افراً كقتل  ثر السلف علی أنه ُي كأو : میگوید( 18/308)در الفتاوی  و ابن تیمیة 
 .انتهی. مع اإلقرا بوجوبها

شته كفر  كبه حد  (  الصالة كتار یعنی ) ه او كثریت سلف امت به این رأی بودند  كو ا  -
 .اقرار داشته باشد( مناز ) ه شخص به وجوب و فرضیت كمیشود، و این مهه باوجود آنست  

 
ها ال يصلي قط، و يموت علی هذا كان مصرًا علی تر كفأما من  : میگوید( 11/22)و در 

 .انتهی. ون مسلماً كفهذا ال ي، كاإلصرار والتر 
مبرید،  كآن اصرار ورزد و هرگز مناز نگذارد، و بر مهنی اصرار و تر  كاما هرگاه شخص بر تر  -

 .اس یقیناً این شخص مسلمان منیباشد



   

 
 

ه به مناز كآن: ترا از آنچه مردم میگویند با خرب میسازم : احلمیدي برامی گفت :میگوید 43و حنبل
ه كاز آهنا را تا هنگام مرگ اجنام ندهد، و یا این كات و روزه و حج اقرار داشته باشد و هیچ یكو ز 

 از مناز و استقبال به قبله مبرید، مؤمن است در به شرط آنکه کهرو به عقب قبله مناز بگذارد تا آن
تاب و سنت رسول صلی اهلل كو خالف  ، ار استكفر آشكاين  : اس گفتار نداشته باشد، كان

َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِیَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه } : تعالی میفرمایداهللعلیه وسلم و علماء مسلمانان میباشد، 
يَن ُحنَ َفاَء   .5:البینة.{َويُِقیُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقیَِّمةِ الدِّ

عبادت کنند ، و درحالیکه جز این بدیشان دستور داده نشده است که خملصانه و حقگرانه اهلل را  -
دین راستنی و  رند و زکات را بپردازند وتنها شریعت و دین از خود بدارند ، و مناز را براا دا

 .میباشد و بسمهنی استوار 
فر باهلل كمن قال هذا فقد  : ه میگفتكاز أبو عبداهلل أمحد بن حنبل شنیدم  : و حنبل میگوید

 .44ورد علی أمره و علی الرسول ما جاء به عن اهلل
 آنچه به رسول او فر گردیده است، و امر اهلل را واكه چننی سخنی را بگوید به اهلل  كسیكهر  -

 .. رد کرده است از جانب اهلل آمده است
 

متصف  اسار میباشد، كفر آشكبدون عمل به آن   ینید هرگاه گفنت چننی قولكبناً خود مالحظه  
فر صریح كه أولی و مقدم به  كشدن به اوصاف و صفات اینگونه اشخاص چگونه خواهد بود؟ یقنًا  

 .میباشدبوده و اتداد 
سانی كه رو به عقب قبله مناز میگذارند با علم یا بدون علم به مراتب هبرت از  كسانیكه  كدر حالی

د ناسالم خارج میشو  دائره و از دهافر گردیكه مطلقًا مناز منی گذارند، اما با وجود آن  كهستند  
 .اهل علم نیز به آن داللت دارد ه نصوص و اقوالكمهانطوری

مناز فرض از بزرگرتین   كه تر كمسلمانان درین اختالف ندارند   :ابن قیم رمحه اهلل میگوید مهینطور
، و زنا ،  ناحق اموال مردم بائر است، و گناه آن نزد اهلل بزرگرت از قتل نفس و گرفنتكرب  كگناهان و ا 

                                                   
 .اسر كاكای امحد بن حنبل.  43
 (.1/102: )عن الفتاوی إلین تیمیة.  44
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به گرفت و قهر اهلل مواجه میباشد، و در دنیا و آخرت  الصالة كتار سرقت ، نوشیدن مخر میباشد، و 
 .45گرددذلیل و شرمسار می

شنت كهیچ گناه و عملی بزرگرت از قتل نفس و   جبز شرک و کفر :باید در توضح این قول بگومی
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ }:اهلل متعال میفرمایده كمنی باشد، مهانطوری مسلمانان كی  .222:البقرة.{َواْلِفت ْ

 .و فتنه و فساد از کشنت شدیدتر و بدتر است -
به م تر از شرک كمناز با هیچ گناهی   كمیباشد، اس گناه تر  كفر و شر كو مراد از فتنه درین آیت  
 .میباشد كدر ذات خود شر  كاهلل عزوجل نیست، زیرا این تر 

  كاًل مناز تر كه  كاما در صورتی :میگوید الصالة كتار و ابن قیم رمحه اهلل در مسأله نابودی اعمال 
هیچ عملی اذیرفته منی  كه از صاحب شر كگردد از صاحب آن هیچ عملی اذیرفته منیشود، مهانطوری

ه این قول نبی صلی اهلل علیه وسلم به صحت رسیده كشود، زیرا مناز ستون اسالم است مهانطوری
است، وقبولی سائر اعمال موقوف و مشروط به قبولی مناز است، و چون این عمل از شخص اذیرفته 

 .برایش رد میگردداذیرفته نشده و نشد و برایش دوباره رد گردید سائر اعمال شخص نیز 
ه درین صورت ك،  ( هیچگاه مناز نگذارد  فرد هك)  :لیك كتر  -2 :دو نوع است كتر : و میگوید

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

سایر اعمال ) سب اجر و ااداش كشخص هرگز باطل منیگردد و جلو  (  كنی) و مجیع اعمال 
ُهْم  }:ه اهلل متعال میفرمایدك، مهانطوریك، جز شر را منیگریید( شخص  كنی َما  َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعن ْ

 .88:األنعام.{َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
 .و اگر شرک می ورزیدند هر آنچه عمل میکردند نابود شده و به هدر مریفت -

، و هیچ رب قرار داردكا  كو در شر  كمشر  الصالة كتار بوده و  كمناز شر  كه تر كاس واضح میگردد  
از وی اذیرفته نشده و اعتقاد به توحید و نطق به شهادتنی برایش نفع منی  كطاعت و عمل نی

 .و اهلل تعالی أعلم -رساند
مه من فعلها و هو ال كو في ح افر،كللصالة من الرعايا   كفالتار : اين رمحه اهلل میگویدكشو 

 .الصالةانه و وجود من يعرفه بهذه كمع إم به انها ما ال تتم إالكارها و أر كيحسن من أذ 
                                                   

 .، ط املكتب اإلسالمي25كتاب الصالة، ص.  45
 .55-52الصالة، ص .  46



   

 
 

یعنی ) سی آنرا اجنام بدهد كم آنان میباشد، هر كو در ح افر بودهكاز رعایائی   الصالة كتار  -
میل كبدون آن ت( اسالم و دین شخص )  نپندارد كان آنرا نیكار و ار كو اذ ( مناید  كمناز را تر 

 .میباشد به وسیله مهنی مناز( اسالم شخص ) معرفت  انكام آنکه منیگردد، باوجود
 

ننده ای كذیب  كننده و تكار  كو مجیع فرائض آن ، و ان ان اسالمكار  كه تار كسیكهر  :میگويدو 
نزد او بدون جمرد  باشد ، درحالیکه ه بر باالی او عم از اقوال و افعال واجب استكمهه آن مواردی  

افر و در كه وی  كو ترديدی وجود ندارد   كهیچ ش، لم و تلفظ شهادتنی چیز دیگر نباشدكت
 47.فر قرار دارد و خون اش حالل استكشديدترين نوع  

 
به  الصالة كتار فر كه ترجیحًا خواستیم در مورد  كاین بعضی از دالئل و نصوصی بود  : خالصه

به دالئل خمالفنی مواجه شدمی، خواستیم آن دالئل را با مناقشه آن نیز ه كآن اشاره منامی، اما هنگامی
 كر فر عملی اصغر بودن تكاستدالل   بدلیل الصالة كتار فر كفری و  كندارد از تان كنیم، زیرا امكر  كذ 

دانسته ( اسالم ) ملت خمرج از  ش اکرب وفر كافر و  ك الصالة كتار باید  ردد، و الزماً مناز صرفنظر گ
 .شود

ردمی كه قباًل نیز حبث  كما مهانطوری: ه میگومیكو حرف هنائی ما درین قضیه برای خمالفنی اینست  
، تاب و سنتكافی از  كفری خویش دالئل  كو برای این استدالل و ت -افر میدانیمكرا   الصالة كتار  –

سایر صحابه با آنان درین مقام هیچ اختالفی نداشته  هكنزد ما موجود میباشد  و اقول مجهور صحابه 
و شاگردش ابن  ه ابن تیمیهكبار تابعنی و سلف صاحل مهانطوریكدالئل زیادی دیگر از  ، و مهچنان اند
 .در زمینه صراحت دارد خویش تصریح منوده است تبكنیز به آن در   علماء وغریه ...قیم

ه كی  كی از آهنا مستحق و شایسته اتباع و تأئید میباشند، آن یكدام یكاس از میان این دو گروه  
 و با وجود وقوف و آگاهی از دالیل منهج سلف صاحل ،از در حق و امن و سالمت و اتباع 

ه در صف خلف متوقف مانده در كثریت سلف قرار دارند، یا آنانیكا نصوص وارده و اقوال صحابه و 
 !!و وقوف از منهاج نبوی قرار دارند؟  یان اائنی تر از صحابه در علم و آگاهكه ایشان در مكحالی

 

                                                   
 .جمموعة الرسائل السلفیة.  47
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 :نماز های خويش محافظت ندارد بر هكم نماز گذاری  كح  -2
افر كو در متام عمر خویش مناز نگذارد،   مناز را ترک منوده باشد لیكبه صورت  که  الصالة كتار 
 توضحات الزم ارایه منودمی، اما ه قباًل درین موردكمیباشد، مهانطوری رب و خمرج از ملتكفرش ا كبوده و  

ند و یا كمی كه گاهی اوقات مناز میگذارد و گاهی تر كسیك: سؤالی که اینجا مطرح میگردد اینست 
م آن به كآیا ح ؟حکم اش چه میباشد 48ندكمی كاز ها را میخواند و بعضی دیگر آنرا تر بعضی از من

 !!ند؟كه فرق میكلی است یا اینك الصالة كتار مانند 
ند و یا كمی كه أحیًا مناز میگذارد و بعضًا تر كمناز گذاری  . واهلل تعالی أعلم –راجح اینست 

غالباً اتفاق می افتد، یعنی  كند، اما عدم تر كمی كتر بعضی اوقات را میگذارد و بعضی اوقات دیگر را 
رب و خمرج از كفر ا كفر اش به درجه  كه گناهان بزرگی را اجنام بدهد  كثرًا مناز میگذارد با وجود آنكا 

از آن به  نتیجه اجتهاد از نصوص وارده درین مسئلهه در كست  و این چیزیمنریسد، ( اسالم ) ملت 
ر است كچه برای تبنی این موضوع و مهچنان داللت نصوص الزمًا قابل ذ آن بناً نتیجه رسیده امی، 

 :نیمكدرینجا برآن اشاره می
َهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن }:اهلل متعال میفرماید َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ

 .52:مرمی.{َغیًّا
) جایگزین شدند كه مناز را ( روي كار آمدند و در زمنی )  بعد از آنان ، فرزندان ناخَلفي  -

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

: ة الصالة بإضاعة وقتها، و قالواإضاع: نندكاین آیت را اینگونه تفسری می سلف رضی اهلل عنهم
 49.فاراً كانوا  كفراً، و  كان  كاً لكان تر كلو  

 ( 50و یا بعضی اوقات مناز)  شدن وقت آنضایع  ایع شدن منازضمراد درین جا از : یعنی -
 .افر میگردندك (ننده گان ك كتر )  فر است، وك( این عمل ) گردد اس   كتر ( اًل ك) ، اگراست

                                                   
 .باقی را ترك میكند، و یا ظهر ، عصر و مغرب را میگذارد،  و فجر و عشاء را ترك میكندمثاًل؛ مناز فجر و عصر را میخواند و .  48
 .3/232: ابن كثری.  49
 .زیرا 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.  50



   

 
 

لی آن ك كتر  درین جا ه مراد از ضیاع منازكسلف به این عقیده اند   و برخی دیگر از آئمه
  .51است

رب كفر ا كواضح میگردد ضایع ساخنت اوقات مناز گناه بزرگ و عظیم بوده اما درجه آن به   پس
 .منریسد

أول ما يحاسب الناس به يوم »: ه میگویدكو از نبی صلی اهلل علیه وسلم به اثبات رسیده است  
انظروا في صالة عبدي أتمها : ته و هو أعلمكأعمالهم الصالة، يقول ربنا تعالی لمالئالقیامة من 

انظروا هل لعبدي من : ان أنتقص منها شیئاً، قالكتبت له تامتة، و إن  كانت تامة  كأم أنقصها؟ فإن  
 .52«مكأتموا لعبدي فريضة، ثم تؤخذ األعمال علی ذا : ان له تطوع قالكتطوع؟ فإن  

مناز است،  در روز قیامت مورد حماسبه قرار میگریند أعمال مردم نسبت به آن هكاولنی چیزی   -
ه آیا آنرا متام  كبه سوی مناز بنده ام ببینید  : ویدگه میداند میكدر حالی كبرای مالئ كآنروز اهلل تبار 

)  املك شرده بود، برایكاداء  ( و مهه مناز ها را ) اماًل كوتاهی منوده است؟ اگر  كرده است یا درآن  ك
بنگرید : فرمایدمی( و ناقض اجنام داده بود ) رده بود كنوشته میگردد، و اگر گوتاهی  ( و ااداش اوره 

دارد یا خری؟ اگر داشت گفته میشود با آهنا ( مناز  های نفل سنن رواتب و )  آیا بنده ام مناز تطوع
به مهنی منوال مورد  اش ر اعمالمیل مناید، بعداً سایكت(  منوده است كه تر ك) مناز های فرض وی را 

 .حماسبه قرار میگرید
چگونه  فر حمسوب شود،ك(  مناز های انجگانه) وتاهی و یا عدم اااندی بر فرائض كاس اگر  

ه كدر حالی ند؟كو مناز های فرض وی را جربان می تطوع یا نوافل برای شخص نفع رسانیده میتواند،
رسانیده منی تواند، زیرا مهه آهنا به نابودی مواجه  را هیچ عمل و طاعتی نفع كفر و شر كصاحب  

 .میشود
احتمال مریود، و به  دو امر -انتقص منها شیئاً  :ه میفرمایدكقول نبی صلی اهلل علیه وسلم   از و

ان و فرائض آهنا به كه مناز را بگذارد اما احیانًا بعضی ار كآن -هر دو آن سنت نیز داللت دارد، اوالً 
اس درینصورت منوده باشد،  كامالً تر كثراً در زندگی مناز را  كه  ا كآن -ندهد، و ثانیاً  وجه مطلوب اجنام

ه شخص نوافل كند، و آن وقتی است  كجربان می ا مناز های تطوع مهه مناز های ترک شده ویرانوافل ی
 .زیادی اجنام داده باشد

                                                   
 .5/123. ابن كثری.  51
 .1512:أمحد، و أبو داود، و النسائي و غریهم، صحیح اجلامعرواه .  52
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أمراء، يشغلهم أشیاء عن م بعدي كون علیكإنها ست»:و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید
تها أصلي معهم؟ كإن أدر : قال رجل -الصالة لوقتها، حتی يذهب وقتها، فصلوا الصالة لوقتها

 .«نعم إن شئت: قال
را از اقامه مناز در  ه بعضی از امورات ایشانراكخواهید داشت،   یمهانا بعد از من مشا امریان -

 آیا با داء مناید، شخص ارسید اگر آنان را دریامبا مناز را در وقت آن اوقت آن باز میدارد، اس مش
 .بلی اگر خواستی: علیه وسلم گفتم، نبی صلی اهلل جا مناز بگذار كایشان ی

، ( ن كو فرائض را در وقت آن اداء  ) یعنی اگر خواستی با ایشان مناز های خود را نفل بگردان 
 .رده منیشودكروز دوبار اقامه   كزیرا فرائض در ی

آن امراء و مناز گذاشنت عقب  53امأمتِ به و از جانب دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم آنشخص را 
( ه وقت آن میگذرد كتا آن) مناز ( تأخری )  كه آنان بدلیل تر كآنان اجازت داد، اس واضح میگردد  

 افر منیگردندك
لوقتها، و حافظ علیها من صلی الصالة : قال اهلل تعالی » :و نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید

و لم يضیعها استخفافًا بحقها، فله علي عهد أن أدخله الجنة، و من لم يصلها لوقتها، و لم 
يحافظ علیها، وضیعها استخفافًا بحقها، فال عهد له علي، إن شئت عذبته، و إن شئت غفرت 

 .54«له
ز های خود را حمافظت  ، و منا ردكاداء   از را در وقت اش ه منكهر آن: اهلل متعال میفرماید -

ه كنم  ك،  تعهد می(ند كمهه مناز ها را در وقت آن اداء  یعنی ) رد، و آنرا استخفافًا ضایع نگردانید ك
اهتمام ( بر اقامه مناز های فرض ) در وقت اش مناز خنواند، و برآن  و را داخل جنت مینمامی، و اگرا

هیچ تعهدی نسبت به وی ندارم، اگر ند، و استخفافًا آنرا ضایع گرداو حمافظت نداشته باشد، 
 .نمكنم، و اگر خواستم مغفرتش میكخواستم عذابش می

 
افر هیچ ك؛ زیرا برای  اص به مشئیت اهلل تعالی بر عدم کفر آنان داللت دارداین اشخ كاس تر 

 .أعاذنا اهلل منها. ه جاویدان در جهنم خواهد ماندكااداشی خنواهد بود مگر این

                                                   
 .عقب شخصی مناز خواندن.  53
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ند، كیعنی اگر مناز را حمافظت ن -.ولم يحافظ علیها، و ضیعها استخفافًا بحقها:  و محل قول
 .مناید كو آنرا استخفافاً تر 

ه قباًل بیان كافر است مهانطوریكلی مناز  ك كه تار ك؛ بدلیل ایندرست نیست  كبه مفهوم مطلق تر 
 .آن گذشت

رد، و به مهنی امناز اصرار ورزد و هیچگاه مناز نگذ كاما اگر شخص به تر : ابن تیمیة میگوید
اهی گثریت مردم  كه ا كحاالنمبرید، درینصورت شخص مسلمان باقی منیماند،  كحالت اصرار و تر 

ه مناز های خویش را حمافظت كسانی هستند  كاما ایشان  نند، كمی كاوقات مناز میگذارند و گاهی تر 
ه این كسانی هستند  كنند، و مهنی اشخاص مهچنان حتت وعید قرار دارند، و مهنی اشخاص  كمنی  

خمس : عن عبادة عن النبي صلی اهلل علیه وسلم أنه قال»:در مورد شان صراحت دارد حدیث
ان له عهد عند اهلل أن يدخله كتبهنَّ اهلل علی العباد في الیوم و اللیلة، من حافظ علیهن  كصلوات  

 .55«ن له عهد عنداهلل إن شاء عذبه و إن شاء غفر لهكو من لم يحافظ علیهن لم يالجنة، 
مناز ( وقت ) انچ اهلل : گفت  صلی اهلل علیه وسلم  بین از عباده بن الصامت روایت است که -

و  )  ردكآنرا حمافظت   هكسیكاست   نیدهفرض گردا خویش شبانه روز بر باالی بنده گان كدر یرا 
ه بر كسیكه او را داخل جنت میسازد، اما  كرده است  كاهلل عهد   (وقت را اقامه منود کاماًل هر انج 

ند كرد هیچ عهدی از جانب اهلل بر او نیست اگر خواست او را عذاب میكحمافظت ن( مناز ها ) آن 
 .و اگر خواست او را میبخشد

ج به این حدیث ه احتجا كاس واضح میگردد  : ند میگویدكر میكه این حدیث را ذ كآنو بعداز 
 كتار  که  ثابت میسازداین حدیث  ، اماحجت ضعیف میباشد كی الصالة كتار فری كبر عدم ت

 .56افر نیستك زحمافظت منا
 (بر متام )  حمافظت كلی مناز و تار ك كه شیخ االسالم ابن تیمیه میگوید میان تار كبنًا مهانطوری

 .افر منیباشدكدومی  افر و كه اول آن  كفرق بنیادی وجود دارد قسمی هامناز 
 

صالة العصر فقد  كفإن من تر »:در تأویل نابودی عمل شخص وارد درین حدیث و ابن قیم
آنچه از ظاهر  :میگوید -گوید اعمالش نابود میگردد  كه مناز عصر را تر كهرآن – .«حبط عمله
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مناز  ه شخص ابداً كلی ك كتر : دو نوع است كه تر كاینست   -و اهلل أعلم –ار میگردد كحدیث آش
ه كدر روز معنی،   معین كتر ه درینصورت مجیع اعمال شخص باطل و نابود میگردد، و كنگذارد،  

 كدرین حالت صرفًا عمل مهان روز شخص ازبنی رفته و نابود میگردد، اس نابودی عام در مقابل تر 
 .57معنی حتقق میآبد كعام ، و نابودی معنی در مقابل تر 

 
ه سبب نابودی و بطالن مجیع كلی و عام مناز  ك كفرق میان تر  امالً كح  اس ازین تفسری و توض
ه سبب بطالن و نابود اعمال شخص كجزئی خاص در روز معنی   كو تر  اعمال صاحب اش میگردد

 .یگرددواضح م رب وی میشودكفر ا كدر مهان روز و عدم  
ُأمر بعبد من عباد »:ه میفرمایدكو از ادله دیگر مهچنان فرموده نبی صلی اهلل علیه وسلم است  

اهلل أن ُيضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل و يدعوا حتی صارت جلدة واحدة، فُجلد 
: علی ما جلدتموني ؟ قالوا: جلدة واحدة، فامتالء قبره علیه نارًا ، فلما ارتفع عنه و أفاق قال

 .58«صلیت صالة واحدة بغیر طهور، و مررت علی مظلوم فلم تنصره كإن
( آن بنده ) ، را در قربش صد جلد یا دره زنندشد تا بنده ئی از بنده گان اهلل  دادهدستور  -

ند، و كه اولنی ضربه به او اصابت میكتا آن( ه چرا زده میشود؟ ك) مادام میپرسید و اهلل را میخواند 
: رده میشود و هبوش میآید میگویدكه از آن آتش بلند  كقربش بر وی اُر از  آتش میگردد، هنگامی

( وضوء و یا غسل ) هارت ه برای آن طكتو منازی را اقامه منوده ای  : برای چه مرا دره میزنید؟ میگویند
 .و یاری نرسانیدی كمكذشتی اما او را  ، و بر مظلومی گ نگرفته بودی

 
بدون وضوء خوانده  ه او منازی راكفر این شخص افاده میگردد علریغم آنكعدم   ازین حدیث نیز

ه اصاًل آنرا خنوانده باشد، زیرا وضوء و طهارت شرط برای كبود، و مناز بدون وضوء به مانند آنست  
فرض را در طول های ه چند و یا بیشرت مناز ك الصالة كتار صحت مناز است، اس واضح میگردد 

ه بعضی كلی است،  ك صالةال كتار م كافر منیگردد، اما این غری از حكمنوده باشد   كحیات خویش تر 
لی گرفته اند، در كالصالة   كرده اند و این حدیث را حجت برای تار كاز مشایخ درین قسمت مغالطه  
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ه این حدیث نه از حیث منطق و نه از حدیث داللت الفاظ و نه هم از حیث مفهوم به چننی كحالی
 .و اهلل تعالی أعلم -امری داللت دارد

 
 :وارده شبهات -

چننی (  شخص تا آخر عمرش) اگر حالت : وینده میگكاولنی شبهه ای وارده درین مورد اینست  
 الصالة كه باب تر كند؟ یا اینكمناز آنشخص را جربان   كند، اس چه تعداد مناز میتواند تر كادامه ایدا  

ند تا جهت برائت و رهائی خود از كفایت میك، و برای شخص  بر روی سیل گریش مفتوح است
لی ك الصالة كتار ه به مانند شخص كفر بعضی از مناز ها را جبا بیآورد، تا آنكو وصف   مكح

 !!؟؟...نباشد
 

ی هریره نیز آمده ه در حدیث أبكآنچه سنت بدآن داللت دارد، مهانطوری: در جواب میگومی
، باشداجنام داده  مناز های فرض كبه اندازه تر  زیادی مناز های تطوع و یا نوافل شخص اگر -است
میل میگردد، و آنشخص كه تطوع و نوافل گرفته شده و فرائض با آن تكراجح آنست   درینصورت اس

مهچنان حتت وعید و مشئیت اهلل باقی میماند، اگر خواست او را میبخشد و اگر خواست او را عفو 
 .مینماید

الصالة باشد و مهچنان مناز های تطوع و نوافل نیز نداشته باشد اس چیزی  كاما اگر غالبًا تار 
م كفری او حكفر و تكمیل گردد، لذا ناچار به  كمبودی های مناز هایش تك نواقص و ندارد تا بآن 

 .و اهلل تعالی أعلم -میگردد
اد وغریه ه جز مجعه و رمضان و یا بعضی مناسبات چون اعیكسانیكنیم  كو الزم است یاد آوری  

د، و باید ازیشان طلب توبه گردد، اگر توبه نمیباش افر و مرتدكآنان  هیچگاه مناز منیگذارند، ...
ردند باید به حد ارتداد گردن های شان زده شود، و با وی معامله مرتد شده و اسم و وصفت و كن

 .م مرتد بروی محل گرددكح
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 :تنبیه -

فر كفر شخص به  ك رسیدنعدم  فری وكعدم تقول ما بر ه هدف ما از كر داشته باشیم  باید خباط
، استخفاف و بی امهیت نشان دادن مناز نیست، و ما قباًل در مورد  رب تارک حمافظت مناز هاكا 

بدون عذر از مهه   وقت مناز عمداً  كی كم گناه تر یه گفتكردمی، مهانطوریكامهیت و جایگاه اسالم حبث  
 .بزرگرت و شدیدتر است كگناهان بغری از شر 

َهَواِت َفَسْوَف }:و اهلل متعال میفرماید َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ
 .52.مرمی.{يَ ْلَقْوَن َغیًّا

ترك  ) جایگزین شدند كه مناز را ( روي كار آمدند و در زمنی ) بعد از آنان ، فرزندان ناخَلفي  -
)  اسشهوات راه افتادند ، ( لذائذ و ) هدر دادند و به دنبال ( مندي از آن را  هبره كردند و
 .خواهند دید ( خود را در دنیا و آخرت )  و زیان گمراهي( جمازات 
ه دارای عذاب ك است، و نام وادیی در قعر جهنم میباشدمهانا زیان و خسران « غي»و معنی 

و خون  (و رمی  كچر )  اهل آن از قیح كه خوراكتلخی است، و یا وادیی در جهنم است  
 .أعاذنا اهلل من جهنم و ودیاهنا -59میباشد

 .5-2:املاعون.{الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم َساُهونَ  ،فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّیَن }:و میفرماید
 .اس وای حبال آنعده مناز گذاران که مناز های خویش را بدست فراموشی می سپارند -

در جهنم میان  درینجا مشقت عذاب است، و مهچنان گفته شده است وادیی« الويل» و معنی
انداخته میشود، و نیز گفته ( خریف ) ه آنشخص در آجنا در عمق چهل بار سقوط كوه میباشد  كدو  

رده كو رمی  اهل جهنم بوده و در آن عذاب   كمملو از چر ه كه وادیی در جهنم است  كشده است  
 .60فاسری دیگر نیز از آن صورت گرفته استد، و بعضی تمیشو 

 ش راخوی نی آن ، آنعده مناز گذارانی که مناز هایكنه برای تار  ی استو این مهه برای مناز گذاران
 .نندكاز مواقیت آن بتأخر اداء میو مناز ها را  میسپارند،فراموشی بدست 

ادر آیا به این قول اهلل  برای ادر خود گفتم، ای: ه میگویدكو از مصعب بن سعد روایت است  
ه چه  كدر حالی -.2:املاعون.{فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّیَن ، الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم َساُهونَ  }:متوجه شده ای 
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سی از ما با چننی وضعیتی كند؟ و چه  كمناز خویش را فراموش منی  (  گاهی اوقات) سی از ما ك
) غری از آنست ( و آنچه ازین آیت برداشت منوده ای ) ه میگوئی كچیزی را  : روبرو منیگردد؟ گفت

ه شخص در بازی و سرگرمی كه این ضایع گردانیدن آنست  ك، بل(ه مفهوم اصلی آیت میباشد ك
ه از روی سهو و خطاء وقت مناز را كنه آن) و بگذرد ا ه وقت مناز ازكگذارد تا آنبمشغول شود و 

 .61(ند كفراموش می
 .23-21:املدثر.{َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر ، قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّینَ }:میفرماید و اهلل عزوجل

در جهان )   :گویند  مي   ؟  ده است و بدان انداخته استیكشان  (جهنم )سقر چه چیزهائي مشا را به  
  .امی  از زمره منازگزاران نبوده( 

مهچنان عظمت و امهیت مناز را در لی محل میگردد، كالصالة   كتار  – افركو این آیت باالی  
میگردند، و سقر « سقر»مناز داخل  كه در اولنی حماسبه به سبب تر كاسالم وامنود میسازد، تاجائی

اَحٌة }:ندكه اهلل متعال از آن چننی وصف میكت  جائی اس َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر ، اَل تُ ْبِقي َواَل َتَذُر ، َلوَّ
 .12-11:املدثر. {لِْلَبَشرِ 

كند ، و  مریاند و نابود مي نه مي( جائی یست که ) ؟   كه سقر چگونه جائی است  یدان تو چه ميو  
  .سازد   نه رها مي

 .به اهلل اناه میربمی از آن و از آنچه سبب دخول ما درآن گردد 
نبی صلی اهلل علیه ه روزی كو در حدیث صحیح از عبداهلل بن عمرو بن العاص روایت است  

انت له نورًا و برهانًا و نجاة يوم القیامة، و كمن حافظ علیها  »: رد و گفتكوسلم از مناز یاد آوری  
ان يوم القیامة مع قارون، و فرعون كن له نورًا و ال برهانًا و ال نجاة، و  كمن لم يحافظ علیها لم ت
 .62«و هامان و أبي بن خلف

جنات وی در روز قیامت ( سبب ) و برهان و  برای وی نورند كه برآهنا حمافظت  كسیك -
برایش ( از عذاب جهنم ) و جنات  هیچ نور ، و برهانرد كه بر آهنا حمافظت نكسیكو  میباشد، 

 .قارون ، فرعون ، هامان ، و أيب بن خلف حشر میشودجا با كو در روز قیامت یخنواهد بود، 
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ه أو رياسته أو تجارته كالمحافظة علی الصالة، إما أن يشغله ماله أو مل كتار  :ابن قیم میگوید
ه فهو مع فرعون ، و من شغله عنها ك، فمن شغله عنها ماله فهو مع قاروق ، و من شغله عنها مل

 63.رياسته و وزارته فهو مع هامان ، و من شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف
فیت اش به مال ، و اادشاهی ، و ریاست ، و بسبب مصر ش ترک ااگر  تارک حمافظت مناز ها -

ه مالش مصرف و مشغول میگرداند با قارون حشر میشود، و  كو جتارت اش باشد، اس آنانی را  
ه كسانریا كه اادشاهی و قدرت اش مصروف میگرداند با فرعون حشر میشوند، و  كه را  كسانیك

ه جتارت اش كسانریا كن حشر میشوند، و  مصروف میسازد با هاما( و مقامش ) ریاست و وزارت 
 .مصروف میگرداند با أبی بن خلف حشر میشوند

ه این اشخاص بسبب مشغولیت به امور دنیا و سفاسف آن با چگونه قرین كمالحظه گردد   بناً 
در ....د ت این مهه بنگریانداخته میشوند، بعداً به عل یهای بد مهراه میگردند و در چگونه جایگاه

 !!ه سبب و علیت آن عدم حمافظت بر مناز ها استنایگه كحالی
الذي تفوته »:ه میفرمایدكو در حدیث متفق علیه از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  

 .«أهله و ماله أنما ُوتِركصالة العصر ف
ه مال و خانواده كبه مانند آنست   و آنرا از دست بدهد ه مناز عصر از او فوت شودكسیك -

 .ازدست داده باشدخویش را 
 .64«أنما ُوتر أهله و مالهكمن فاتته صالة، ف»:و در روایت دیگر آمده است

ه خانواده و ثروت كآنرا از دست بدهد به مانند آنست   ه منازی از او فوت شود وكسیك -
 .خود را از دست داده باشد

و این و تنها باقی میماند،  خود را از دست داده( و مهه چیز  )مال و دارائی و خانواده : یعنی
ه مهه مناز ها و یا كسیكنید  كمناز است، اس خود تصور   كمهه فقط در نتیجه از دست دادن ی

 !!چه حالتی خواهد داشت؟بیشرتین مناز های خود را از دست داده است 
تب من كثالث جمعات من غیر عذٍر ،   كمن تر »:و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید

 .65«المنافقین

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



   

 
 

 .مناید، از مجله منافقنی به مشار مریود كه سه مجعه را عمداً بدون هیچ عذری تر كسیك -
فقد نبذ الجمعة ثالث ُجمع متوالیات ،  كان تر كمن  : ه میگویدكو از ابن عباس روایت است  

 66.اإلسالم وراء ظهره
 .انداخته است به عقب خویشمناید، حقیقاً اسالم را  كه سه مناز مجعه را متوالیاً تر كسیك -
سه مناز مجعه بدون عذر شخص را در زمره منافقان قرار میدهد، و چننی دانسته  كاگر تر بنًا 
عه و مجُ ند كمی كه مناز ها را تر كسانیكانداخته باشد، اس   ه اسالم را به اشت سر خویشكمیشود  

وصف شان به گناه و جرم شان شدیدتر و بزرگرت است، و   كمنی گذارد، بدون ش های متعددی را
 .و أولی میباشد فر مقدمكنفاق و  

 
 .مناقشه ادله مخالفین درين مسأله  -5

الصالة باوجود  كفر تار كه بعضی ها در  كست  از آن این و عجیب تر: ابن قیم رمحه اهلل میگوید
ه برین فعل خود در مالء عام اقرار كنند، در حالیكمی كخویش اصرار نیز میورزد ش كه برین تر كآن

شته شدن خود ك، و به   67ند، و چون مششری برهنه را باالی سر خود ببیندكبه آن دعوت میدارد و 
شته میشوی كمناز خبوان جز این  : آماده گی داشته باشد، و چشمانش حلقه بزند ، و برایش گفته شود

این : نند میگویندكفری منیكالصالة را ت كه تار كسانیكو  . شید، اما هرگز مناز منیگذارمكمرا ب: میگوید! 
خوانده میشود، و در قربستان ( جنازه ) شخص مؤمن و مسلمان بوده و غسل داده شده و برآن مناز 

امل االمیان است، و امیانش كآنشخص مؤمن و  : و بعضی ازیشان میگویند! مسلمانان دفن میگردد 
تاب و سنت كه  كسیكفری  كار تكو ازین گفته های خویش و انائیل است، كبه مانند امیان جربیل و می

 68!!.نندكفر آن شخص شهادت میدهد حیاء منیكو امجاع صحابه به  
 

ه كمفصل تر به مناقشه میگریمی ، تا دیده شود چه دالیل است  درینجا ادله خمالفنی را باوجود آن 
الصالة را مرجوح میپندارند، و اگر دقت گردد این ادله از موارد ذیل  كفر تار كمذهب ایشان عدم  

 :خارج نیست

                                                   
 .135: صحیح الرتغیب: رواه ابو یعلي بإسناد صحیح.  66
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ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء }:اهلل متعال میفرماید :دلیل اول

 .28:النساء.{َوَمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقِد افْ تَ َرى ِإْثًما َعِظیًما
گناهان جز آن را از هركس كه خود خبشد ، ويل   شرك به خود را مني( هرگز ) بیگمان خداوند   -

  .و هر كه براي خدا شریكي قائل گردد ، گناه بزرگي را مرتكب شده است . خبشد  خبواهد مي
الصالة حتت مغفرت و  كه به این اساس تار ك،   كالصالة گناهی است غری از شر  كتر : میگویند

 .میشود صاحبان مهه گناهان را شامل  كجبز صاحب شر  مشئیت اهلل قرار میگرید، زیرا این آیت
الصالة و جاویدان بودن او در جهنم  كفری تار كمیان این آیت و قول به ت: در جواب باید بگومی

ه قباًل به آهنا اشاره داشتیم كه از احادیث صحیح و ثابت طوریكهیچ منافاتی وجود ندارد، بدلیل این
مشمول در وعید  نی الصالةكبنًا تار  واقع میشود، ربكفر ا كو   كالصالة در شر  كه تار كواضح میگردد  

، {ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِهِ }:یعنی شامل: نه در وعد جزء دوم این آیت جزء اول آیت بوده
ه كطوریبر خالف آنست نه دلیل بر برائت آنان الصالة ا كفر تار كمیگردند، اس این آیت دلیل بر  

 .ر میشودكف
ه به اهلل متعال هیچ كدر حالی میتوانیم گفت كالصالة را مشر  كگفته شود چگونه تار اما اگر  

 ی قرار نداده است؟كشری
هیچگونه بدیلی برای اختیار موقف بیطرفانه در مورد تسمیه و وصف  -اوالً  :در جواب میگومی

و  كشارع شر ( قول از عقیده ، فعل و ) ه آنچه را كاین ام شرعی وجود ندارد، جبزكاشیاء و امور و اح
ه كدر مورد این -بنامیم و به آن اعتقاد و اقرار داشته باشیم، ثانیاً  كفر و شر ك، فر نامیده باشدك

گفته و از هواء و   كه شخص مناز را تر كبدلیل این: بدانیم؟ باید گفت كالصالة را مشر  كچگونه تار 
ند، میتوانیم چننی كهوس و شهوات و خواهشات خویش بغری از اطاعت از اهلل و رسول او اریوی می

بودن او داللت دارد ، بنده   كه نصوص بر مشر كافر بدانیم، زیرا او بر عالوه آنكو   كاشخاص را مشر 
ه ك تعالی قرار داده است،  ا با اهللتو مها كگی و اطاعت و اریوی از خواهشات نفسانی خود را شری

شی از عبادت و اوامر اهلل به كبرابر عصیان و سر  در خواهشات و نفس خود را در حقیقت آنشخص
 .23:الفرقان.{َأرََأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ }:، آیا این قول اهلل را خنوانده ایدعبادت گرفته است 

 .خویش گرفته است برای هو هوس خود را ال یآیا منی بینی كسي كه هو  -



   

 
 

فر است ، و كآن در  و درین جا منظور از عبادت هواء و خواهشات از جهت اطاعت و اتباع 
و این ختصیص داده شود،  یا بغری اهلل اجنام گردد و که  در شریعت به هرنوع عبادتی گفته میشود كشر 

 .صورت گرفته است میشناسیمه از عبادت لغتاً و اصطالحاً كفر را از خالل تعاریف متعددی  كنوع  
 

 :دلیل دوم 
األشجعي ، از ربعي ، و او از حذیفة رضی اهلل  كابن ماجه با سندی از أيب معاویة ، از أيب مال

،  69ما يدرس و شي الثوبكَيدرُس اإلسالم  »:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتكند  كعنه روایت می
تاب اهلل تعالی ك، و ال صدقة ، و لُیسری علی   كحتی ال يدری ما صیام ، و ال صالة ، و ال نس

بیر و العجوز ، كفي لیلة ، فال يبقی في األرض منه آيّة ، و تبقی طوائف من الناس ، الشیخ ال
: فر لحذيفة، فقال صلة بن ز  ال إله إال اهلل ، فنحن نقوُلها: لمة كنا آباءنا علی هذا الكر دأ: يقولون

و ال صدقة ؟ فأعرض  ك، و هم ال يدرون ما صالة و ال صیام و ال نسما تُغي عنهم ال إله إال اهلل 
: يعريض عنه حذيفة ، ثم أقبل علیه في الثالثة ، فقال كل ذلكعنه حذيفة ، ثم ردها علیه ثالثًا ،  

 .70«.يا صلُة تنجیهم من النار ، ثالثاً 
سی منی داند روزه كه  كمیشود و ازبنی مریود، تا جائی   كاسالم به مانند نقش و نگار لباس اا -

آثاری از آن در روی  تاب اهلل متعال شبی میگذرد کهكاز  ات چیست، و ك، و مناز ، و قربانی ، و ز 
ه كه اری مردان و یا اری زنانی هستند  كزمنی باقی منی ماند، و تنها اقوامی از میان مردم باقی میمانند ،  

صلة اس ما نیز آنرا میگومی،  دریافته بودمی ،  – ال إله إال اهلل لمه كما ادران خویش را برین  : میگویند
ه منی دانند ، مناز ، و كال إله إال اهلل برای آنان چه نفعی مریساند در حالی: بن زفر برای حذیفة گفت

  رار منود، اماكار را تكات چیست؟ حذیفه ازوی روی گردانید، و سه بار این  كروزه ، و قربانی ، ز 
ای : خود را با حذیفه مواجه میساخت، اما در بار سوم حذیفه با صله مقابل شد و گفت صلة مهواره

 .رار منودكآنان را از آتش جهنم جنات میدهد، و این گفته خود را سه بار ت( ال إله إال اهلل ) صلة 
 

                                                   
 .یعنی نقش اش: یعنی آثار و نشان آن حمو میشد و ازبنی مریفت، و شي الثوب: یُدرس.  69
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درین حدیث فوائد فقهی مهمی موجود : شیخ آلبانی بعداز تأئید صحت این حدیث میگوید
جاویدان ماندن در  عدم و آن عبارت از جنات یافنت گوینده ال إله إال اهلل از آتش جهنم ومیباشد، 

،  ان انجگانه ای  االسالمكاز ار  كهر چند اهتمام و اایبدی به هیچ یآن در روز قیامت میباشد، 
 71.نداشته باشد...مانند؛ مناز و غریه 

 كه در مستدر كم مهانطوریكروایت حا  دیث صرفًا روایت ابن ماجه است ، امااما لفظ این ح
م آنرا به شرط مسلم صحیح كحا  و –رده است كر  كشیخ آلبانی نیز آنرا ذ  آمده است ،( 2/213)

نیآمده است، نه در منت بعمل ری كاز مناز هیچگونه تذ  -دانسته و ذهبی نیز با وی موافق است
ه صرفًا حدیث را كهبرت آن بود   حدیث و نه هم در سؤال صلة از حذیفة بن الیمان ، و برای شیخ

م و موافقت ذهبی را در حدیث كه تصحیح حا كر مناز در آن میآورد، و خاصتًا زمانیكبدون ذ 
تقویت و انتصار مذهب خود در عدم  اعتبار حدیث را جهت  ( هم شاید) آورده است، و  كستدر م
 .الصالة آورده باشد كفر تار ك

ه قول حافظ ابن كار وهم و تذبذب گردیده است، آجنائیو مهچنان برای بار دوم شیخ آلبانی دچ
ند، كالصالة روایت می كفر تار كجهت انتصار مذهب اش در مورد عدم   را غزايل ابو حامد حجر ، و
) لفتح را در اآن( ابن حجر ) حافظ  قول غزالی را بیان کنیم کهه درینجا كو الزم است  : و میگوید

فیر ما وجد إلیه كالت: والذي ينبغي االحتراز منه  :میگویده كنقل کرده است طوری(  21/300
ً ، فإن استباحة افر في كألف   كالمقرين بالتوحید خطاء ، و الخطاء في تر  دماء المسلمین سبیال

ه از آن باید جداً كو آنچه الزم است   -.دم لمسلم واحد كالحیاة ، أهون من الخطاء في سف
 زیرا فریش موجود گردد ، كه هبانه ای برای تكاست  ( هر فرد و شخصی ) فری كت: خوداری گردد 

 ، و خطاء در اباحته توحید اقرار دارند خطاء و اشتباه استه بكجواز و اباحت خون مسلمانان  
عدم ) افر در زندگی و كمسلمان بزرگرت و سنگنی تر از خطاء در رها منودن هزار   كی رخيتاندن خون
  .72میباشد (تل آنانو ق اباحت خون

: غزايل نگفته است نیز آمده است ؛ ( 322/ 21) ه در الفتح كصحیح آنست طوری -اوالً 
دماء فإن استباحة  :ه گفته استكه به توحید اقرار دارند خطاء است؛ بلكاباحت خون مسلمانان  

ه به توحید اقرار دارند خطاء و كمناز گذاران   اباحت خون :یعنی.خطاء المصلین المقرين بالتوحید
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لمه مصلنی به كاس هرگاه   موجود است ،اری كه بنی این دو قول و دو نقل فرق آشكاشتباه است،  
 این ه در اصل آن نیز است ثابت گردد، علریغم آنكلمه مسلمنی برای شیخ مهانطوریكعوض  

) این قول جهت تبنی حرمت  ه بهكاستشهادش بقول غزالی چه معنی و دلیل داشته میتواند؟ در حالی
 .فری آنان استدالل منوده استكالصالة و خطاء ت كتار ( خون 

ان كی از ار كی كتار  و الصالة كفر تار كهرگز دلیل بر عدم   ، 73بر فرض صحت این حدیث -ثانیاً 
مبداء  این حدیث داللت بر هكبل -ه شیخ گمان داردكمهانطوری -انجگانه اسالم شده منی تواند، 

یعنی چیزی  -ال يدرون ، : ن نیست، و معنیكه دفع آن از او ممكشخص دارد  جهل معجز  عذر به
ه قرآن از روی كه توانائی دانسنت و آموخنت قرآن را منی داشته باشند، بدلیل اینكرا منی دانند، اینست  

روی زمنی و آثار قرآن و تعلیم و تعلم آن از ، 74زمنی برداشته شده و بسوی آمسان باال برده میشود
 .حمو و ناادید میگردد

در )  علیه وسلم را اس باید به نص حدیث توجه صورت گرید و مراد ازین قول نبی صلی اهلل
عمل  هستند، اس الزماً  بدانیم ؛ زیرا آنان عاجز از معرفت حق( صورت اثبات صحت این حدیث 

لیف از كه جهل باعث رفع تازیشان نیز فاقد و غری قابل تصور میباشد ، و این نوع عجز و عذر ب
ه اهلل متعال كاز علماء با هم اختالف ندارند، طوری كصاحب اش میگردد، و درین امر هیچ ی

 .25:التغابن.{فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ }:میفرماید
 .ترس و تقوا اهلل را اختیار کنید تا جائی که توانائی دارید -

 .185:البقرة.{نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها اَل يَُكلُِّف اللَّهُ }:و میفرماید
 .منیسازند متوجه را تکیف اش توانائی از بیشرت کسی هیچ برای اهلل -

ه هر بنده اش قدرت اجنام چننی عمل را به كاهلل متعال میداند   :امام شافعی رمحه اهلل میگوید
و چون شخص با  دد، جر و ثواب آنرا را صاحب میگر اندازه توانائی خویش دارد، و با اجنام آن ا

ه آنشخص كند ، بدلیل اینكوجود داشنت قدرت و توانائی الزم آنرا اجنام ندهد ، اس او را عذاب می
                                                   

یة حممد بن خازم الضریر الكويف است ، و او از مرجئه است،  و حدیث مذكور و امثال چننی احادیث متعلق زیرا در سند این حدیث أبو معاو .  73
،  و روایات دیگر بغری از أعمش ( در حالیکه مجهور علماء درین مسائل با مرجئه اختالف شدید دارند ) میباشد، ( كفر و امیان ) به  این موضوع 

) را به تدلیس ( یعنی أبو معاویه ) ریكه أمحد و مجاعت از علماء به آن قائل هستند، و مهچنان این شخص  مهه مضطرب و مبهم هستند مهانطو 
ش 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 ا

را از شیخ خود با ساقط ساخنت یك راوی ضعیف در میان دو ثقه كه یكی آن با دیگرش مالقات كرده باشد  تذكر نداده باشد، و یا راوی روایت
 .ه2/22/2201، بتاریخ 1522: رقم الفتوی. عن فتوی لرئاسة إدارة البحوث العلمیة و اإلفتاء -متهم كرده اند، .( روایت كند
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و اهلل عزوجل این امر را دقیقًا از آنشخص میداند ، و  آنرا اجنام منیدهد ،  –باوجود توانائی اجنام آن 
زیرا آنشخص توانائی  –ند و نه هم عذاب میدهد كه توانائی اجنام آنرا ندارد اس او را نه امر میكسیك

 .75عمل را ندارد – و اجنام آن امر
 

آیا شهادت دادن به توحید به ایشان منفعتی : ه از حذیفه ارسیده شدكاز مهنی جهت هنگامی
ه كقرار دارند   یه ایشان در وضعیتكدر حالی( یعنی ایشان را از آتش جهنم جنات میدهد ) مریساند 

نند ، و سبب آن نیز عجز و ناتوانی كاز آهنا عمل منی كالمی را منی شناسند و به هیچ یهیچ عمل اس
بلی ایشان را منفعت : ام شرع میباشد ، ازین جهت حذیفه گفتكشان از حصول آگاهی از اح

 .مریساند و ایشانرا از عذاب جنات میدهد
ان كاما فرصت آموخنت ار ند كه نطق به شهادتنی میكسی است  كو مثال چننی اشخاص به مانند  

ه كسیكو عمل به آن موارد برایش میسر منیگردد و قبل از آن میمرید ، و یا  ...حالل و حرام ...دین 
زندگی دارد و حصول علم شرعی برایش معذور و ( نائیة ) اسالم میآورد اما در منطقه  دور دست 

علم دین و حالل و حرام ه عذر شرعی جهت عدم حصول كن میباشد ، و یا سایر اشخاصیكنامم
ه در مهان ظروف قاهره كمیداشته باشد ، اس این اشخاص مهه معذور به جهل بوده تا زمانی.....

زندگی دارند ، و مهچنان توانائی خروج و بریون رفت از آن عذر نیز برایش شان متوافر منیباشد ، بناً 
 .اب جهنم جنات میدهدال إله إال اهلل ایشان را منفعت مریساند  و ایشانرا از عذ

ه نباید شخص معذور و عاجر را با شخص قادر و توانا درین مسئله قیاس كر است  كو قابل تذ 
ام مرتب بر شخص معذور به جهل  را باالی كه احكطوری -س آن نیز جواز نداردكنیم ، و برعك

 .نیمكمحل  ( ام شریعت كبه حصول علم و اجنام اح) عامل و قادر 
ه در عصر و كرضی اهلل عنه و غریه اهل علم ارسیده میشد ، اگر مردمانی باشند  و اگر از حذیفه 

به  ن باشد ، باوجود آن ایشانكه خبواهد ممكزمان شان علم انتشار یابد و طلب آن برای هر شخص  
د ناهتمام نداشته باشان اسالم و واجبات آن كاز ار  كبه هیچ ی تفاء منودهكجمرد تلفظ شهادت توحید ا 

بلی شهادت توجید ایشانرا  : بازهم در مورد چننی اشخاص خواهند گفت  نند ، آیا اوكن و عمل
ان اسالم كاز فرایض و ار  كند و آنان از عذاب جهنم جنات میدهد، هرچند به هیچ یكفایت میك
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اللهم ال ،  –خواهند گفت  -ار باشدكه اعمالشان ظاهراً و باطنًا آشكاابندی نداشته باشند در حالی
 ..!نه یعنی یا اهلل نه و هزار...! ف اللو ا

 
ن اإلنسان كإال مع العجز عن إزالته ، و إال متی أم ون عذراً كإن العذر ال ي: ابن تیمیه میگوید

 .76.ن معذوراً كلم يمعرفة الحق فقصر فیه ، 
اتوان نباشد ه شخص در ازبنی بردن آن عاجز و نكنیست تا آن( مقبول ) عذر تا زمانی عذر  -

طلب ) ه در كن و میسر خواهد بود در حالیكاخت حق ممنبرای شخص ش غری آن چه زمانی، در 
 .چننی اشخاص هرگز معذور نیستنداس رده باشد ، كوتاهی  ك( آن 

 
ه كالصالة موجود نیست ، بل كفر تار كدرین حدیث هیچگونه اشاره ئی به عدم  :  خالصه

ن منیباشد دارد ، و محل این حدیث بغری ازین معنی كه دفع آن ممكداللت بر مبدأ عذر به جهل معجز  
 .ه احتمال نداردكو مفهوم ازباب حتمیل معانی بر مواردی است  

 
ه شهادت ال إله إال اهلل ایشانرا از جاویدان بودن در آتش جهنم جنات كو گفته شیخ آلبانی  

به قول  كبسیار نزدی...د ننكد و عمل ننان اسالم اهتمام نداشته باشكاز ار  كبه هیچ یمیدهد هرچند 
فری آنان نیز از بعضی كار منوده و تكه سلف صاحل شدیدًا از ازین گروه انكاهل جتهم و ارجاء است  
 .سلف روایت شده است

 
، و امر اهلل  افر شده استكحقیقتاً به اهلل  ه این چننی بگوید كسیكهر : ه امام أمحد میگویدكطوری
 .یه وسلم آمده است مردود مشرده استه بر رسول صلی اهلل علكرا و آنچه  

 
َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل }: اهلل متعال میفرماید: میگوید(  1/221)و ابن تیمیه در الفتاوی 

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنینَ  اس درین آیت  .21:النور.{...َوَأطَْعَنا ثُمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌق ِمن ْ
ام اهلل و رسول صلی اهلل علیه وسلم كاوامر و اح) از عمل به که صراحت نفی امیان از شخصی است  
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ند و رو میگرداند ،  و مهچنان در قرآن و سنت دالیل زیادی در مواضع خمتلف بر نفی كاعراض می( 
ثرت كبه  ( هلل علیه وسلم ام و اوامر اهلل و رسول صلی اكبه اح) عمل  نندهكو اعراض   كامیان از تار 

 .امیان نفی شده است( ام اسالم كان و احكبا وجود عمل به ار ) ه از منافق كموجود است ، مهانطوری
:  شیخ حممد بن عبدالوهاب میگویدمهانطوریكه در جمموعة التوحید ازیشان روایت شده است و 

اگر  ، لسان ، و عمل متثیل گردد، زیرا به توحید الزماً باید با قلكهیچ اختالفی درین امر وجود ندارد  
ه اگر توحید را بداند و كمسلمان بوده منی تواند ، طوری از شخص خمتل گردد دیگرموردی از آهنا 

افر و معاند چون فرعون و ابلیس و امثال آنان كند ، آنشخص  كبشناسد اما به آن عمل ن
 .انتهی...است

مستلزم ( نبی صلی اهلل علیه وسلم ) ت رسالت جمرد اقرار و إخبار بصح: و ابن قیم میگوید
التزام نداشته ( نبی صلی اهلل علیه وسلم ) ه به اطاعت و متابعت از كاسالم شخص منیباشد تا آن

اهلل است اما او را ه او نبی كمن میدامن  : ه شخص بگوید كدر غری اینصورت چنان است  باشد ، 
افر كه واضح است اين شخص از  كدرحالی....ندارم  ه آورده است قبولكنم و دینی را  كاریوی منی  

ر بعمل آوردمی ، و این امر متفق علیه بنی كه قباًل از ایشان تذ كمانند آنانیافران میباشد ، كترين  
ه برای صحت امیان شخص جمرد قول بدون شناخت و اقرار كصحابه و تابعنی و آئمه سنت میباشد ،  

نشانه دوستی اهلل و رسول او (  مهنی سه عنصر) را متثیل ست ، زیافی نیكو التزام عمل به آن  ...قلب 
طاعت و متابعت از رسول او صلی اهلل علیه وسلم اصلی اهلل علیه وسلم و انقیاد به دین او و التزام به 

 .77میباشد
تاب مفیدش بنام كشیخ سلیمان آل الشیخ در  (  عفا اهلل عنه این قول شیخ آلبانی) و در رد 

ه امیان با جمرد تصدیق قلبی و عدم عمل به آن صحت ایدا كاین فهم   :میگوید« اخلالقتوحید »
و خباری و غریه اصحاب و آئمه أعالم برین گروه منحرف مفصاًل رد منوده ( درست نیست ) ند ، كمی

مذاهب  آرای تاب و سنت وكباطل شان را در روشنائی   اتو خطاء ها و اشتباهات و اعتقاداند ، 
 .ار ساخته استكآش( حدیثفقه و )آئمه 

دیگر هنگام استناد بر قول ابن قیم به خطاء مواجه گردیده است ، و یا  و شیخ ناصر مهچنان بار
: ه گفته است كه قول او را جهت انتصار مذهب اش در مسئله امیان حتریف منوده است ، طوریكاین
 .فر جحود و اعتقادك، و   یفر عملك: فر دو نوع میباشد ك
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: اینگونه است « ..تاب الصالةك»تاب اش كه در  كقول ابن قیم رمحه اهلل مهانطوریه كحالی در
 .فر جحود و عناد كفر عمل ، و  ك: فر دو نوع میباشد ك

قولش و ، جهت انتصار  «فر جحود و اعتقادك»را به  «جحود و عناد»فر كه شیخ آلبانی  ك
 .78اده استو اعتقاد قلبی تغری د( ار كان) فر در جحود كحصر  
 

هنگامی به خطاء مواجه شده است  « الصالة كم تار كح»و مهچنان بار دوم در رساله خویش 
) اش ه شایسته موقف كند ،  كالصالة نقل می كم تار كقول ابن قیم را خمتصر و حمذوف در بیان حه ك

از ابن قیم تاب الصالة ك) ، و اگر خواننده منصف این دو رساله  منیباشد( در علم روایت و حتدیث 
صاحبان آن از حیث منهج را مطالعه مناید تفاوت بزرگی میان ( الصالة از شیخ البانی  كم تار كو ح

الصالة مالحظه خواهد   كم تار كام خاصتًا در مهنی مسئله حكو استنباط اح و اعتقاد و استدالل
 ..!!.ردك

 
 .حديث شفاعت: دلیل سوم 

ه رسول اهلل صلی اهلل كند  كسعید اخلدری روایت میعبدالرزاق در مصنف خود با سندی از أبی 
لمؤمنون من النار وَأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق اذا خلص إ »:علیه وسلم گفت

: يكون له علیه في الدنیا بأشد من مجادلة المؤمنین لربهم في إخوانهم الذين ُأدخلوا النار، قال
: لقا،  ويصومون معنا، ويحجون معنا، فأدخلتهم النار، يقولون ربنا إخواننا كانوا ُيصلون معنا

جوا من عرفت م منهم، فیأتونهم فیعرفونهم بصورهم، ال تأكل النار صوَرهم، ر اذهبوا فأخ: فیقولون
ربنا قد : فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقیه، ومنهم من أخذته إلى كفیه فیخرجون، فیقولون

 . أخرجنا من أمرتنا 
 قلبه في كان من ثم مان،ياإل من دينار مثقال قلبه في كان من أخرجوا: يقول ثم: الق 

 يصدق لم فمن: سعید أبو قال ذرٍة، مثقال قلبه في كان من أخرجوا: يقول حتى دينار، نصف وزن
ُيَضاِعْفَها َويُ ْؤِت ِمْن ِإنَّ اللََّه اَل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة }: اآلية هذه فلیقرأ الحديث بهذا

 «.04النساء.{َلُدْنُه َأْجًرا َعِظیًما
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 يقول ثم: قال خیر، فیه أحدٌ  النار في يبق فلم أمرتنا من أخرجنا قد ربنا: فیقولون: الق
 فیقبض: قال الراحمین، أرحم وبقي المؤمنون، وشفع األنبیاء، وشفعت المالئكة، شفعت:اهلل

 ُحممًا، صاروا حتى ترقواحا وقد قط، خیراً  هلل الو يعم لم ناساً    قبضتین: قال أو   النار من قبضة
 السیل، حمیل في الحبة تنبت كما فینبتون علیهم فیصب الحیاة، له يقال ماءٍ  إلى بهم فُیؤتى: قال
 ادخلوا: لهم فیقال:قال اهلل، عتقاء: الخاتم أعناقهم وفي اللؤلؤ مثل أجسادهم من فیخرجون: قال

 من أحداً  تُعط لم ما أعطیتنا ربنا نفیقولو : قال لكم، فهو ءيش من ورأيتم تمنیتم فما الجنة،
: فیقول ؟ ذلك من أفضل وما ربنا: فیقولون منه، أفضل عندي لكم فإن: فیقول: قال العالمین،

 .أبداً  علیكم أسخط فال عنكم، رضائي
( جنت بشارت داده شدند  به و) ه مؤمننی از آتش جنات یافتند و در امان شدند كهنگامی -

به  اند ه داخل آتش جهنم شدهك( مسلمانان شان در دنیا) اس آنگاه با اهلل نسبت به برادران 
ه مشا نسبت به حق تان در دنیا به جمادله كبیشرت و شدیدتر از آن و شفاعت و گفتگو میپردازند

نان برادران ما بودند و در دنیا با ما یا اهلل آ: میگویند و به جمادله  و گفتگو میپردازند ، میپرداختید
اهلل  !را داخل جهنم گردانیده ایآنان ردند ، حاالكجا مناز میگذاردند ، روزه میگرفتند ، و حج میكی

و آنان را با  نید ، ایشان مریوندكه از آنان میشناسید بریون  كسانی را  كبروید و  : میگویدعزوجل 
سانی هست  كهای آنان را منی خورد ، و از میان آنان   صورت هایشان میشناسند ، زیرا آتش صورت

ف هایشان آتش آنان را فرا  كه تا  كسانی هست  كه آتش تا اندازه نصف ساق شان را فرا گرفته و  ك
آنان را خارج  ه دستور داده بودهكیا اهلل مهانطوری :گرفته است اس آنانرا خارج میسازند ، و میگویند

 . یمساخت
به اندازه  اش ه در قلبكسیكو هر ( بروید )  :بعداً اهلل متعال میگوید: وسلم گفتنبی صلی اهلل علیه 

امیان نصف دینار به اندازه ای  ه در قلبهایشانكرا  سانیك امیان باشد خارج مناید ، سپس دینار كی
ذره امیان باشد از جهنم خارج  كشان به اندازه یهایه در قلبكرا  سانیك: ه میگوید كباشد ، تا جائی

به  )  اهلل  }: نند ه به این حدیث یقنی ندارند اس این آیت را خبواكسانیك: سازید ، أبو سعید میگوید 
سر زند ، آن را ( از كسي ) اگر كار نیكي ( كاهد ، ويل  از اجر كسي مني) دارد و  اي ظلم روا مني ذرّه( كسي 

ااداش بزرگي ( به شخص نیكوكار ، جداي از چندین برابر اجر عملش ) وي خود گرداند ، و از س چندین برابر مي
 .20:النساء.{كند عطاء مي



   

 
 

ه دستور داده بودی كیا اهلل مهانطوری: اس آنان میگویند : رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفت
، رسول اهلل  ه استبود در آتش باقی مناند یه در او خری كسیكمهه ای آنان را خارج ساختیم و هیچ  

ردند كردند ، و انبیاء شفاعت  كشفاعت   كمالئ: بعداً اهلل متعال میگوید : صلی اهلل علیه وسلم گفت
الرامحنی باقی مانده است ، رسول اهلل صلی اهلل  أرحم( ذات ) ردند ، و حاال ك، مؤمنان نیز شفاعت  

و در ،  ندكجهنم را بریون می آتش از(  مشت)  یا دو قبضه كمتعال ی آنگاه اهلل: علیه وسلم گفت
و در اهلل اجنام نداده اند ، ( خالصًا برای طلب رضای ) ه قطعًا خریی را كهستند   مردمانی آنمیان 

ه آنرا كدر آمده اند ، اس آنان بسوی آبی آورده میشود   79ل الواكه به شكآتش سوخته اند تا جائی
تازه  های در مسری آب جاریدانه  آن آب برایشان مریسد به مانند و چونمیگویند ، « آب حیات»

، و جسم های شان به مانند لؤلؤ درخشان از آب بریون آورده میشود و در گردن  و شاداب مریویند
داخل : اهلل مضروب است ، و برایشان گفته میشود 80ه در آن عتقاءكهایشان نشان مهری میباشد ،  

میخواهید و آرزو دارید و هر آنچه را مبیند مهه از آن مشا است ، اس ه كجنت شوید ، و هرچیزی  
برای احدی از عاملیان اعطاء ( شاید ) ه كرده ای  كیا اهلل آنچیز های را برامیان اعطاء  : میگویند 

: برای مشا هبرت ازینها نیز نزد من موجود میباشد ، میگویند ! خری: رده ای ، آنگاه اهلل متعال میگویدكن
! رضایت من از مشا : چه است؟ اهلل متعال میگوید( نعمات جاویدان ) اهلل آن چیز هبرت ازین مهه  یا

 .81هر و غضب منیشومبر مشا ق( بعدازین ) ه من هرگز كدر حالی
ند كاین حدیث نقل می کهعداز آنب« حکم تارک الصالة  تاب اشك» در( آلباين ) و شیخ 

در مورد برادران  را اهلل متعال شفاعت مؤمنان هنگامیکه –و این حدیث داللت برآن دارد : میگوید
ی شان از و آنان را با نشانه ها جا مناز میگذاردند و روزه میگرفتند میپذیردكه در دینا بایشان یكشان  

را از  سانیك، اما در مرحله دوم اهلل متعال  آتش جهنم خارج میسازد ، مرحله اول شفاعت میباشد
ه قطعًا خریی را اجنام نداده اند و مهینطور در میان ایشان مناز گذار نیز منیباشد كجهنم خارج میسازد  

                                                   
 .مواد مذاب و گداخته شده.  79
 .آزاد شده گان.  80
حدیث اصل آن در صحیحنی روایت شده است ، اما ترجحا منت این روایت را درین جا از مصنف عبدالرزاق نقل این : شیخ ابو بصری میگوید.  81

استناد كرده است ، بلكه گفته میتوانیم متام رساله « حكم تارك الصالة»نیز به مهنی حدیث در كتاب خویش ( اآللباين ) منوده ام ، بدلیل انیكه شیخ 
افته است ، زیرا به این حدیث بعنوان حجت قاطعه بر عدم كفر تارك الصالة استدالل منوده است ، و گمان منوده اش باالی مهنی حدیث بناء ی

 !ترك و فراموش شده و به فقه و تفسری این حدیث احدی غری از او هدایت نیافته است( سلف امت )  است كه این حدیث از سابقنی 
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اماًل واضح و كامر   كرده میشوند و این یكاز آنان به اندازه امیان ایشان به ترتیب خارج   كو هری...
 .ن شاء اهللا -انهان منی باشد( از اهل علم ) روشن بوده و از هیچ احدی 

 -آنچه این حدیث بر آن واضحًا داللت دارد اینست»: تابش میگویدكو در جائی دیگر از  
بسبب ) برای غری مناز گذاران است، و آنان ( اصاً تصخا)شفاعت مؤمنان در مرحله دوم و مابعد آن 

زم است رده میشوند ، و این نص قاطع درین مسئله بوده و الكاز آتش جهنم خارج  ( مهنی شفاعت 
 .«(...و این حدیث را با مهنی مفهومش بپذیرند)  ع در مورد آن اهل علم تنازل منایندا تا از نز 

الصالة هرگاه مبرید و  كه تار كحدیث قاطعًا داللت برآن دارد   این و» : و جائی دیگر میگوید
باقی منی ماند ،  نی جاویدانكمسلمان باشد و به ال إله إال اهلل شهادت داده باشد ، در جهنم با مشر 

مشئیت اهلل  در (در آخرت ) ه چننی اشخاص كو مهچنان این حدیث جدًا و قویًا دلیل برآنست  
 .«...تعالی داخل هستند

در تألیفات شان این مسئله مهم را به  ه بیشرتین مؤلفانكو تعجب زیاد ازین دارم  »: و میگوید
نند  كمی كسالت مناز را تر كه هتاونًا و یا از روی  كسانیكه آیا  ك –سؤال مطرح ساخته اند  كل یكش
و آن ایراد و  ، میه برآن اطالع یافته اكاز آنچه هستند  ه مهه غافل كافر هستند یا خری؟ در حالیك

باشد ، نایشان حجت علیه  رده اند تا بركر نكو آنرا ذ ...وعد موجود در این حدیث صحیح میباشد
( رده اند كرده اند و آنرا روایت  كبر آن وقوف ایدا   -یعنی) است ه برایش حجت ثابت شده كو آن

 .«الصالة كم تار كح»أنتهی اقتباس از رساله  .«آنرا نپذیرفته اند
 

ه كحاال به موارد قبلی آنچه الزمًا ااسخ گفته شود توضحات میدهیم ، و مهچنان تعلیق الزم   -
اشاره به آن  ذیاًل  رت گریدباید صو حدیث  یلبانی و فهم اش از در مورد گفته های شیخ آ

 :نیمكمی
 

مجیع نصوص مرتبط و ذی  الزمًا باید وعد و عید موجود درین حدیث، هنگام احتجاج به :اوالً 
به بررسی  و به این مسئله را در نظر داشته باشیم ، و باید آهنا را هپلو در هپلو هم قرار داده عالقه 

علوم )  ان به اجتهاد ارداختهكاحادیث به قدر ام می ، و هنگام ظهور تعارض در چننی موارد وری گ
 ( بدون فهم و نا آگاهانه)  دیگركار ببندمی ، تا نصوص را با یكقه حدیث را به  و ف( درایتی حدیث 

 .رد و مردود نساخته باشیم



   

 
 

نص  كمسئله به ی كه هنگام توضیح یكند  كعدالت و انصاف و تقوی اجیاب منیو مهچنان و 
ار كه اینكایناز ، اعم  عالقه دیگر چشم اوشی و اغماض صورت گریدو از نصوص ذی استناد گردد

م ، رأی ، و مذهب و یا مصحلت و یا شخصی باشد ، از مهنی جهت كح كجهت انتصار ی
در جهات افراط و تفریط یا غلو و جفاء قرار گرفته اند و اهل ( علماء و جمتهدین ) بسیاری اشخاص 

میباشند ، و دلیل آن نیز إعمال نصوص و یا نصوص واحد ، در مقابل سایر م و نادر كحق و اوسط  
ه نسبت به سایر كواقع شدن شان در گمراهی میباشد ، و یا این ه مهنی امر علتكنصوص است ،  

به آن الزم  یگرید التفاته در مقابل شان قرار مكو سایر دالیل   عالقه نا آگاه میباشندنصوص ذی 
 .نندكمنی

هر  -، یعنیاست« أن من قال ال إله إال اهلل دخل الجنة»مورد حدیث  ولشان درق لهاز مج
 .ه ال إله إال اهلل بگوید داخل جنت میشودكآن

 ه جمرد قول و نطق به شهادتنی باعث دخول شخص به جنت میگرددكو استدالل شان اینست  
صحت ال إله إال اهلل را  ه نصوص صحیح دیگریكدر حالیهم اجنام نداده باشد ،  هرچند هیچ عملی

ه انتفاع كنه الزمًا باید افاده گردند و حتقق بیآبند تا آكبر عالوه نطق مشروط به شروط دیگر میسازد  
به و  مانند؛ شرط علم به ال إله إال اهلل...ه مهانا جنات از آتش جهنم است حتقق یابدكشهادتنی   از

ول یقنی ، شرط حمبت با آن و با اهل آن و حص كمدلوالت آن ، صدق و اخالص ، شرط انتفاء ش
شرط  به آن و به لوازم آن ، سپسشرط عمل  و انقیاد تام به آن ، شرط رضایت و تسلیم شدن، 

 آن ه خامته  شخص بهكبه آنچیزی است   اعبتار :، یعنی«العبرة بالخواتیم»زیرا ...با آن موافات 
 .صورت گرفته است

ر و بیان كه جرأت تذ كسانیك( با تأسف  که  )،  إال اهلل است إله انتفاع از ال و این مهه شروط
و صراحتاً از موقف این نصوص خاصتاً  نند ،كمی ل جور و ظلم و گمراهیاین نصوص را در مقابل اه

نند و به تبیان و كمسائل برزگ و مهم چون مهنی موضوع مورد حبث ما صدای خویش را بلند می
و خمالفت با ...و خارجی بودن..فریی بودنكت سرعت ایشانرا بهبه ...پردازندتفسری این نصوص می

 .سنت متهم میسازند
 

سبت به حسنات اش ه هرگاه شخص گناهانانش نكاز اصول اهل سنت و مجاعت اینست  : ثانیاً 
اهل توحید بوده و بر توحید مرده باشد از مجله مؤحدین حمسوب میشود ، حتی  زیاد گردد ، اگر از
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بودن و رمحت و رضایت اهلل به او بشارت داد ، و مهچنان مشمول شفاعت شافعنی میتوان به جتنی 
 .میگردد خواهد در آخرت

نبي صلی اهلل علیه وسلم قال أن ال»: ندكه مسلم نیز درین مورد حدیثی را روایت میكمهانطوری
 .«الموحدونأي  -إنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون: ا ابن الخطاب أذهب فناد في الناسي: لعمر

: ن كاخلطاب برو و در میان مردم اعالن   ای اسر:  علیه وسلم برای عمر گفتنبی صلی اهلل -
 .یعنی موحدان –ه داخل جنت منیگردد مگر مؤمنان ك

 
إن الجنة ال تحل إال : ، ثم ناد  كب فرسكيا ابن عوف ار : و در حدیث دیگر میفرماید 

 .المؤمنٍ 
ه جنت جز برای ك: ن كای اسر عوف بر باالی اسب ات سوار شو ، و سپس اعالن    -

 .مؤمن حالل نیست
 .«ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة»: و در حدیث دیگر نزد خباری روایت است 

 .مسلمان داخل جنت منیگردد مگر -
الشفاعة  أتاني آت من عند ربي ، فخیرني بن أن يدخل نصف أمتي الجنة و بین»:و میفرماید 

 .«ه. باهلل شیئاً  ك، فاخترت الشفاعة ، و هي لمن ال ُيشر 
ه نصف امت كآمد ، و مرا خمتار میان دو امر قرار داد ، این از جانب اهلل نزدم ئی فرستاده  -

م و این ردكاس من شفاعت را اختیار   -من داخل جنت گردانیده شوند ، و یا شفاعت گردند
ه منافی مجیع كبا توحید  : یعنی  -قرار نداده باشند كاهلل شریه به كسانی هست  كشفاعت برای  

 .رب است مرده باشدكا  كمظاهر شر 
أعیطت الشفاعة و »: ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكو هچنان حدیث مشابه دیگر است  

 .«باهلل شیئاً  كهي نائلة من ال يشر 
نساخته  كهیچ چیزی را شریه مشفوع عنه به اهلل كبرای من حق شفاعت داده است بشرط   -

 .باشد
آنعده بعداز آنکه نبی صلی اهلل علیه وسلم  –در حدیث شفاعت روایت خباری آمده است  و
 سانیكند ، و سپس  كدانه جو امیان است شفاعت می كه در قلب هایشان به اندازه وزن یكافرادی

خردل امیان موجود باشد ذره یا دانه  كه در قلب هایشان به اندازه نصف جو و به اندازه یكرا 



   

 
 

ذره یا دانه خردل امیان  كرت از یمكه به اندازه  كآنانیشفاعت مینماید ، و بعدًا اجازه داده میشود 
: رده شوند ، و در مرحله چهارم نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید كداشته باشند از آتش جهنم بریون  

، اهلل عزوجل ( از جهنم خارج گردامن ) ه ال إله إال اهلل گفته اند ك را سانیكیا اهلل آیا اجازه میدهی  
به : یعنی  –بريائي و عظمتي ألخرجن منها من قال ال إله إال اهلل كوعزتي و جاللي و   -میگوید

ال إله إال اهلل گفته باشد از ( ه كسانریا كمهه آن  ) ه كربیائی و عظمت من سوگند  كعزت و جالل و  
  .مآجنا خارج میساز 

ما » : نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید : السنة  در و در روایت صحیح نزد ابن أبی عاصم
: زلت أشفع إلی ربي تعالی و يشفعني ، أشفع و يشفعني حتی أقول أی رب ، شفعني فیمن قال 

يا محمد و ال ألحد ، هذه لي و عزتي و جاللي و رحمتي  كهذه لیست ل: فیقول . ال إله إال اهلل
 .«ال أدع في النار أحداً يقول ال إله إال اهلل

نم ، و اهلل عزوجل مرا حق شفاعت كرا می( امت خویش ) مهواره از اهلل متعال طلب شفاعت  -
یا رب :  ه میگومیكنم بازهم مرا حق شفاعت میدهد تا آنكدر برابر آنان میدهد ، و طلب شفاعت می

برای ( حق ) این : اهلل عزوجل میگوید! ه ال إله إال اهلل گفته اند بپذیركسانیكشفاعت من را در مورد  
ه این حق از من و از عزت من و جالل من و كبل -تو نیست و نه هم برای هیچ احدی غری از تو

و مهه را وارد ) ارم نگذ ه ال إله إال اهلل گفته باشد داخل جنهمكه هیچ فردی را  كرمحت من است  
 (. جنت گردامن

ه چننی اشخاص برمحت اهلل تعالی داخل جنت میگردند ، كاین احادیث داللت برین دارند  اس 
) یا دو قبضه  كه اهلل عزوجل یكه در حدیث ايب سعید اخلدری آمده است ، یعنی هنگامیكمهانطوری
هیچ عمل خریی را اجنام هرگز ه كتند  ند در میان آن مردمانی هسكاز آتش جهنم را بریون می( مشت 

و  -ادت داده و از مجله مؤحدین هستندبه ال إله إال اهلل شهه كسانی هستند  كاما ایشان  نداده اند ، 
 .نیز بدان داللت دارد انس رضی اهلل عنه وركدو حدیث مذ 

 
نیم ، ك، را بر انتفاء توحید ازیشان محل  «لم يعملوا هلل خیرًا قط»ه قول كو مهینطور جواز ندارد  

و محل آن بر انتفاء ند ، كزیرا این قول عدم اجنام هیچ عمل خری را مازاد بر حفظ اصل توحید افاده می
فر مشولیت كو   كاز اهل شر ه كقرار دارد   در تعارض با سایر نصوص شرعی توحید از شخص دقیقاً 

 .ندكرا نفی می ننده گانكروز قیامت و مهچنان شفاعت شفاعت   رمحت اهلل را در
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بیانگر شفاعت شافعنی و رمحت اهلل متعال در روز قیامت است مهه اختصاصاً ه كو از ادله ای  
ه احادیث ذیل كطوری –برای اهل توحید بوده و تنها مؤحدین شامل این رمحت و شفاعت میگردند 

 :ن نیز داللت داردبرآ
يُعذب ناس من »: ه نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتكاهلل عنه روایت است   از جابر رضی -2

هم الرحمة ، فیخرجون و كونوا فیها ُحمًا ، ثم تدر كأهل التوحید في النار ، حتی ي
ما ينبت كفیَ ُرش علیهم أهل الجنة الماء ، فینبتون  : يطرحون علی أبواب الجنة ، قال 

 .82«الجنةالغثاء في ِحمالة السیل ثم يدخلون 
،  ل الوا در میآیندكه به شكرده میشوند تا جائیكمردمانی از اهل توحید در جهنم عذاب   -

آنگاه رمحت اهلل ایشانرا در میآبد ، و آنان را خارج ساخته و در مقابل دروازه های جنت 
و باران  )ژاله ه كمهانگونه ای بر باالیشان آب میپاشند ، اس مریویند و اهل جنتدازد ، انمی
 .در حنت وارد میگردند و بعداً مهگیرا مریویاند  دانه ها( 

 
ایشان را اهل توحید گفته ه نبی صلی اهلل علیه وسلم كتأمل صورت گرید دیده میشود   اس اگر

ه كردمی  كه قباًل در حدیث ايب سعید اخلدری از آنان یاد آوری  كاست ، و این مهان گروهی است  
 .دازدانمی« آب حیات»نار كدر   رااهلل ایشان را در میآبد و آنانشفاعت شافعنی و رمحت 

ه ایشان مازاد بر حفظ اصل توحید و امیان به كآنان را در حالتی در میبآبد   مهینطور شفاعت و
ه از اعمال خری میداشت مرت از آنكو  م تر از نصف دینار كدینا و یا نصف دینار و یا   كاندازه های ی

 . باشند
ان را حتت ه قطعًا هیچ عمل خریی اجنام نداده باشند ، اهلل متعال ایشكاما آنعده از اهل توحید  

مهانگونه  به ه این نصك، و بر ما نیز الزم است  رمحت خویش آنان را از آتش جهنم خارج میگرداند
خری  حفظ اصل توحید و عدم اجنام هیچ عمل ، زیرا ایشان مضاف برئی که صراحت دارد محل کنیم

اختاذ موقف صحیح و مجع میان مجیع مستحق دخول در جنت گردیده اند ، و مهنی نیز مقتضای 
 .نصوص ذات عالقه به این مسئله میباشد
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مازاد بر اعمال نیک درینجا ( سپند ) مراد از دانه خردل : میگوید ( 2/13)ابن حجر در الفتح 
أخرجوا من »: ه میفرماید كبدلیل روایت دیگر از نبی صلی اهلل علیه وسلم  حفظ اصل توحید است ، 

ه ال إله كرده میشود هر آنكاز آتش خارج  : یعنی -.«ال إله إال اهلل و عمل من الخیر ما يزن ذرةقال 
 .انتهی . ذره عمل خری اجنام داده باشد كإال اهلل گفته باشد و به اندازه وزن ی

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

 .به جنت به آن وابسته است نیز بدانیم 
ه كند ،  كگمان میه مرجئه عصر  ك، قسمی ه بر زبان آورده شودكلمه نیست  ك كتوحید تنها ی

مهچنان توحید اعتقاد و باشد ،  قیود و شروط آنرا بدنبال داشته بعدًا سرگردانی و اعراض از دین و
ار كه آثار و نشانه هایش در جوارح ظاهر و باطن شخص آشكنیز  منی باشد   حمبوس در سینه

ت اطاعت است و انقیاد و خضوع است و مواالت و معادات برای حید عبادت اسه تو ك، بلنگردد
يَن }: ه اهلل متعال میفرماید كاهلل و خباطر اهلل است طوری َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِیَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ

 .5:البینة.{َويُِقیُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقیَِّمةِ ُحنَ َفاَء 
عت او را در حالیكه جز این بدیشان دستور داده نشده است كه خملصانه و حقگرایانه اهلل را بپرستند و تنها شری -

 .بدانند، و مناز را خبوانند، و زكات را بپردازند، و دین و آئنی راستنی و ارزمشند این است و بس( خود)آئنی 
دیگر غری كه از یكمهانا اعتقاد ، قول ، و عمل است ،  : ه برای شخص نفع مریساند كو توحید  

ه اعتقاد أهل سنت و كیست  یز دیگر خویش میباشند ، و این چكبوده و الزم و ملزوم ی كاكقابل انف
 .مجاعت برآنست

ان ك: تاب األم میگوید كشافعی رمحه اهلل در  : میگوید( 1/102) ابن تیمیة در الفتاوی 
اإليمان قول و عمل و نیة : ناهم يقولون كاإلجماع من الصحابة و التابعین من بعدهم ، و من أدر 

 .انتهی. ، ال يجزیء واحد من الثالثة إال باآلخر
ه دریافته ام این كسی ازیشان را  كه بعداز ایشان بودند و مهچنان هر  كامجاع صحابه و تابعنی   -

از سه از دیگرانش جمزا منیگردد  كه هیچ یكامیان مهانا قول و عمل و نیت است ،  : ه میگفتند كبود  
 .دیگرانش نیز منتفی میگردد ، یكی كاكبا انتفاء و انفیعنی  –

ال يصح القول إال بالعمل ، و ال يصح قول و عمل إال بنیة ، و ال : میگويد  یو حسن بصر 
 .يصح قول و عمل و نیة إال بالسنة
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ردار شخص درست كه با عمل مهراه نباشد ، و گفتار و  كگفتار شخص درست نیست تا آن -
ه با كردار و نیت شخص درست نیست تا زمانیكه با نیت مهراه نباشد ، و گفتار و  كنیست تا زمانی

 .ت موافق نباشدسن
م كه زیاد و  كقول ، عمل و نیت است ،   مهانا امیان : و سفیان بن سعید الثوری میگويد 
مگر  83م میگردد ، و قول یا گفتار شخص جواز نداردكمیشود ، و با اطاعت زیاد و با معصیت  

و نیت ه با عمل مهراه نباشد ، و قول و عمل شخص جواز ندارد مگر با نیت ، و قول و عمل كاین
 .باشده موافق با سنت كشخص جواز ندارد مگر این

و امیان قول و عمل مطابق به سنت بوده و داشنت نیت برآن الزم  :و احمد بن حنبل میگويد 
ترین شان در اخالق است ، و  كامل ترین مؤمنان در امیان نیكم میشود ، و  كاست ، و امیان زیاد و  

م میشود ، و مهچنان در زمینه اخباری از كعمل بوده زیاد و   امیان قول و: ابن جریر طربي میگوید 
ه ایشان نیز برمهنی اعتقاد بوده اند و ك رسول صلی اهلل علیه وسلم موجود است مجاعت اصحاب

 .84فضلیت نیز برمهنی نظر هستند اهل دین و (و علماء و آئمه ) بیشرتین 
 

ه داخل در شروط كاین خمتصر عقیده اهل سنت و مجاعت در مورد امیان بود ، اما نوع عمل  
و   كصاحب اش را بطرف شر ه ك هر عملی میباشد كصحت توحید و امیان میگردد ، عبارت از تر 

 . ید و امیان اششاند ، بناً فعل شخص شرطی است برای صحت توحكفر و نابودی مجیع اعمال میك
و  كفر میربد ، تر كو   كرا بسوی شر صاحب اش اجنام آن ه كهر عملی   آن سكبرع مهینطور و

 .صحت توحید و امیان میباشد متمم اجتناب از آن شرط
ه شرط برای كر دادمی و برای ما روشن گردید مناز از مجله اعمالی است  كه قباًل تذ كو قسمی

برآن داللت دارد و ما قبالً  ه نصوص متعدیكصحت توحید و امیان میباشد ، و این چیزی است  
 .ر دادمی كمفصاًل نصوص را بربرسی گرفتیم ، و مهچنان اقوال اهل علم را نیز در مورد آن تذ 

بوده ، مجیع اعمال شخص را نابود میگرداند ، و از  كفر و شر كالصالة   كه تر كو واضح گردید  
ام آن امیان و كاثبات و استح و با یگردده با انتفاء آن امیان شخص منتفی مكمجله اعمالی است  

 .م و استوار باقی میماندكتوحید شخص مستح
                                                   

 .یعنی ممکن نیست و قابل قبول منی باشد.  83
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هرگاه قومی این توانائی را ایدا كنند كه به نبی صلی : میگوید ( 1/181)ابن تیمیه در الفتاوی 
تردید در  و آنچه كه بر تو نازل گردیده است امیان میآورمی، بدون اینكه شك: اهلل علیه وسلم بگویند

قلب های خویش نسبت به آن داشته باشیم و آنرا به لفظ شهادتنی به نزدت اقرار میكنیم، اما به 
آهنا را اجنام كاًل یا   –هنی میكنی، اابندی نشان منیدهیم  مواردیكه آنچیز های كه امر میكنی و آن

م راست منی  یانی كه سخن گفتمنیكنیم، و زم را اداء و مناز منیگذارمی، روزه منی گریمی، حج -منیدهیم
عده و ایمان خویش وفاء منی كنیم، و صله رحم را به و ، و گردانیمگومی، و امانت را بصاحبش باز منی

جبا منی آورمی، و هیچ كار خوبی را كه به آن امر كرده ای اجنام منی دهیم، و مخر مینوشیم، و با حمارم 
كنیم، و هر قدر كه خبواهیم دوستان و افراد امت ات خویش نكاح میكنیم، و در مقابل دید مهه زنا می

را به قتل مریسانیم،  آنانیكجا  دمشنانترا میكشیم، اموال شانرا غصب و بزور اخذ میكنیم، بلكه با 
با وجود : آیا نبی صلی اهلل علیه وسلم برایشان میگوید.....!! میجنگیم و اصحابت در مقابل تو و

میان تان كامل میباشد، و مشا از اهل شفاعت من در روز قیامت خواهید مشا مؤمننی بوده و ااین مهه 
زیرا مشا به ...سازدهم داخل آتش جهنم نرا بود، و برای مشا نزد اهلل رفته و میخواهم كه یكی از مشا 

بلكه هر مسلمان این را میداند و آنًا ااسخ !!! توحید شهادت داده اید و به آن صادق هستید
 نزد من تا هنوز د كهیهست یمشا كافر ترین مردمان: صلی اهلل علیه وسلم خواهد گفتمیدهد، كه نبی 

 .انتهی .در صورت كه توبه نكنند خواهد زد راآمده اند، و گردن های شان
 

در قلب هایشان  هكیافراد  » :میگوید  مورد شفاعت مؤمننی در مرحله دوم شیخ ألبانی در: رابعاً 
 تش جهنم بریون آورده میشونددرین مرحله از آ دینا و یا نصف دینار امیان موجود است كبه اندازه ی

نص در جائی  ك، و این گمان و ظن او است و مهچنان محل ی «غری مناز گذاران هستند ، آنان
ه ك، مهانطوری( می از سایر نصوص برآن موجود منیباشد كو هیچ دلیلی حم) ه نباید محل گردد كاست  
. {َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْیًئا}: تعال میفرماید اهلل م

 .18: النجم 
در خبش ) كنند ، و ظن و گمان هم  و جز از ظن و گمان اریوي مني ،دانند  ب چیزي منيایشان در این با  -

 .گرداند  نیاز از حق مني يب( رساند ، و انسان را  اعتقادات ، به كسي سودي مني

و مؤمنان از  كه در مرحله دوم و سوم به شفاعت مالئكسنت داللت برین دارد ، آنانی: خامساً 
ه خباری و غریه از أيب هریره كمهانطوریاهل مناز میباشد ،  رده میشوند از اهل توحید وكجنهم خارج  
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حتی إذا فرغ اهلل من القضاء بن عباده ، و »: ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید كنند  كروایت می
ة أن كان يشهد أن ال إله إال اهلل ، أمر المالئكأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن  

ل من ابن آدم أثر كو حرم اهلل علی النار أن تأ: بعالمة آثار السجود ، قال يخرجوهم ، فیعرفونهم 
فیخرجوهم قد امتحشوا فُیصُب علیهم من ماء يقال له الحیاة ، فینبتون نبات : السجود ، قال 

 .«...الحبة في حمیل السیل
را با  یده اهلل متعال از قضاوت میان بنده گان اش فارغ میشود ، و میخواهد افراكتا جائی  -

به ال إله إال اهلل  هكسانی را  كدستور میدهد   كرمحت خویش از آتش جنهم خارج سازد ، اس به مالئ
آنان را از عالمات سجده ایشان میشاسند (  كمالئ) شهادت داده اند از جهنم خارج سازند ، اس 

از جهنم ) ست ، اس خوردن اثر سجود اوالده آدم را حرام ساخته ا( جهنم ) ، و اهلل متعال بر آتش 
ه آنرا آب حیات میگویند ، اس آنان به كرده میشوند و در مقابل آبی گذاشته میشوند  كخارج  ( 

 .85ه در مسری آب جاری قرار میداشته باشد مریویندكمانند دانه ای  
 

رده كاز جهنم خارج   ن با عالمات سجود شناخته شده وه چگونه آناكشود  میاس دیده 
ه كسانی هستند  ك، و این امر داللت بر مناز گذار بودن آنان است ، و این گروه دقیقًا مهان  میشوند

از ( حدیث مورد استدالل شیخ ألبانی ) دری اخلدر مرحله دوم و سوم شفاعت در حدیث أيب سعید 
برمحت و عزت و جالل و عظمت اهلل خارج و مؤمننی  كبعداز انتهای شفاعت انبیاء و مالئ جهنم 

یتوان به من بدلیل تطابق اوصاف آهنا ی جز دیگرش بوده وكدو حدیث الزماً یاخته میشوند ، و این س
 .ردكبدون دیگرش استدالل   ی از آن دوكی

: یعنی -و قد احترقوا حتی صاروا حممًا ، : ه در حدیث أيب سعید اخلدري آمده است كطوری
آنگاه در مقابل آبی آورده ل الوا در میآیند ؛ كه حتی بشكآتش جهنم آنان را بقدری میسوزاند  

نند به مانند دانه های مسری كو چون به آن آب برخورد میمیگویند ، « آب حیات»ه آنرا كمیشوند  
ننده گان كه بعداز شفاعت شفاعت  ك؛ و این مرحله دوم و سوم شفاعت است  ...آب جاری مریویند 

 .واقع میشود

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



   

 
 

فیعرفونهم بعالمة آثار »: ه میگوید كر شده است  كمردمان ذ  یناما در حدیث أيب هریره صفت ا
شناخته میشوند ، و سپس از جهنم خارج   شان آنان به عالمت آثار سجده: یعنی  -، «السجود

ه در مسری آب جاری قرار كرده شده و در مقابل آب حیاه انداخته میشوند ، و به مانند دانه های  ك
 .دارد مریویند

أيب سعید ) ه در حدیث قبلی كسانی هستند  ك میشود این افراد مهانوضاحت دیده ه به ك
در حدیث أيب هریره مهان گروه با ازیاد بیان وصف شان ر بعمل آمده است ، و كاز آنان تذ ( اخلدري 

است ، و مهچنان اهل مناز و اهل سجده  این امر از ظاهر این دو حدیث روشنر شده است ، و كذ 
 !؟...ر و بیان آن خود داری و اعراض منوده استكاز ذ  شیخ ناصر ت ، امابودن ایشان نیز واضح اس

 
رتین داللت بر عدم  كوچكه در حدیث مورد استدالل شیخ ألبانی  كحاال چون دانستیم  :  سادساً 

امل و از كل  كالصالة موجود نیست ، و هرگاه این روایت را  و سایر روایت ذات عالقه بش كفر تار ك
، به وضاحت عدم صحت استداالل شیخ  روایت شده است بربرسی گرفته شوده ك طرق خمتلف

این قول  ، بناً  د بر علیه این استدالل ثابت میگرددشاه و دلیلاین حدیث معلوم شده و بر عالوه 
از  امت ه سلف و خلفكو این حدیثی است  : ه میگوید كشیخ برای ما بسیار عجیب معلوم میشود  

 .!..مسئله غافل شده اند ، و فقه این حدیث ازیشان انهان مانده است  آن و از داللت آن درین
 

ه درین احادیث موجود است این مسئله را از حد خفی بودن و كداللت و وضاحت  :  سابعاً 
و  86ه یقنی با شک ازبنی منریودكظنی بودن و مرجوحیت خارج میسازد ، و در شریعت اصل است  

م در ذات خود دلیل و حجت در مسائل ذات عالقه كنص حمه كراجح با متشابه و مرجوح ، بل
م دیگر در خمالفت با وی قرار نداشته باشد ، و كه در عنی قوت نص حمكخویش میباشد تا هنگامی

فر كم در بیان  كننده نصوص راجح و حمكمیل  نصوص وارده تث( الصالة  كم تار كح) درین مسئله 
 .داده امی ركتذ  آن نصوص راو قباًل ...الصالة میباشد كتار 

نیم ، و میپردازمی به  تعلیق و رد دلیل كفایت میك درینجا به تعلیق استدالل خمالفنی درین حدیث
 :نند كالصالة به آن استناد می كفر تار كه به عدم  كچهارم ایشان  

 
                                                   

 .القنی ال یزول بالشک.  86
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 : 87حديث البطاقة: دلیل چهارم 
إن اهلل »:: ه میگفتكه از نبی صلی اهلل علیه وسلم شنید  كاز عبداهلل بن عمرو روایت است  

من أمتی علی رؤوس الخالئق يوم القیامة، فینشر علیه تسعة و تسعین سجاًل، كل   سیخلص رجالً 
ال يارب ، : أتنكر من هذا شیئا ؟ أظلمت كتبتی الحافظون ؟ يقول: سجل مثل مد البصر ثم يقوم 

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

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

 88« شیء
مجیع خملوقات در روز قیامت جنات می میان از امت مرا از  یاهلل سبحانه و تعالی شخص -

باشد،  به اندازه دید چشم میآن دفرت اعمالش نشان داده می شود، كه هر دفرت  22دهد، برای او 
؟ و آیا باالی تو در نوشنت این مهه ظلم شده است؟ می  نیكمین مهه را انكار آیا ای: می گوید سپس
؟ -كه دلیل برای اجنام این اعمالت باشد  –آیا عذری داری : یا رب، برایش گفته می شود!خری: گوید

موجود است و امروز باالی  ئی نزد ما از برای تو نیك: گفته می شودش  یا رب، برای! خری: می گوید
 اهلل إال إله ال أن أشهد»ای مربوط او بریون كرده می شود، كه درآن  اعمال نامه یشود، استو ظلم من

 دفاتر این و چیست؟ نامه اعمال این رب یا:  گوید می ،است نوشته  «ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد
این مهه دفاتر را در یك كف و  -حاالشود، منی كرده ظلم تو بر: شود می گفته برایش است؟ چی

و در مقابلش  آمدهدفاتر با مهان بزرگی اش اائنی و آنگاه ! را در كف دیگر بگذار مهان اعمال نامه
در مقابل اسم  :، و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرمایدكندمهان عمل نامه كوچك سنگینی می

 .اهلل هیچ چیزی سنگنی تر نیست
 :روایت این حدیث میگوید شیخ ألبانی به تعقیب

بدون  كحسنات و اعمال نی هیچ دارد که شخصی است و داللت بر جنات این حدیث صحیح
معاصی بی حد و اندازه ئی در کارنامه خود  گناهان و  ، و برعکسشهادت توحید نداشته باشد 

 دفرت هم برابر باگناهانش شود ، و هر   دفرت از دفاتر اعمال اش مملو از 22ه كباشد ، تا جائی داشته
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ه مهانا شهادت به توحید كی اش  كنی كفضلیت ی وجود این مهه اهلل متعال او را بهدید چشم باشد ، با
افر نبوده و رمحت اهلل كالصالة   كه تار كدلیل برآنست   سازد ، بنًا این حدیثاست داخل جنت می

 .یده و او را درمیآبددشامل حال او گر 
 

 :طی دو مبحث ااسخ میدهیم حاال به این فهم و استدالل
دفرت مریسد و در نوع  22ه تعداد شان به ه گناهان موجود در اعمالنامه ئی کكجواز ندارد  : اواًل 

ه كرب و یا سایر نواقض امیان و توحید نیز بسازمی ،  كفر ا كو   كد شامل شر نخود متنوع و متعدد میباش
ملی صاحب اش را نفع رسانیده منی تواند ، و هیچ ع كالصالة نیز شامل آن میگردد ، زیرا با شر  كتر 

ال يجتمع »: ه در حدیث میآید كن نیست ، مهانطوریكقلب مم كو امیان در ی كمهینطور اجتماع شر 
شخص مجع شده منی تواند ؛  كقلب ی فر دركامیان و  : یعنی  -؛ «89فر في قلب امریءكإيمان و  

شخص چیزی بگوید و در  هكزیرا اجتماع این دو مستلزم اجتماع دو ضد میباشد ، و به معنی آنست  
، و این چیز مستحیل و غری قابل تصور است ، و  90آن واحد بر منافی و ضد آن نیز قائل باشد

الصالة خارج  كفر تار كعدم   مدلولو ، حدیث قبلی را از مفهوم  مهچنان در ادامه این حدیث
 .میسازد
 

ه صاحب اش را با داشنت چننی اعمالنامه و گناهان و معاصی كآن شهادت توحید  : ثانیًا 
زیرا بدون آن و جمرد تلفظ و باشد ، ید با حتقق مجیع شروط صحت توحید نفع مریساند ، توأم با...

مورد مفصاًل توضحات و قباًل درین نطق به شهادت توحید صاحب اش را هیچگونه نفع منریساند ، 
می كل امجالی به این شروط اشاره میداشته باشیم تا مفاد این مبحث با  كو حاال به ش ارایه کردمی

 .تفصیل بیشرت واضح گردد
ه رسول اهلل صلی اهلل كو آن عبارت از تلفظ شهادت توحید است ، قسمی: شرط نطق   -2

أمرت أن أقاتل حتی يشهدوا أن ال إله إال اهلل و أن محمدًا رسول اهلل ، »: علیه وسلم میفرماید 
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عصموًا مني دماءهم و أموالهم إال بحق اإلسالم  كاة ، فإذا فعلوا ذلكيقیموا الصالة ، و يؤتوا الز 
 .91«و حسابهم علی اهلل

جبز از اهلل  معبودیهیچ  ،بپردازم تا آنكه گواهی بدهند علیه مردم امر شده ام تا به مقاتله  -
، و مناز را بپا دارند و زكات را اداء كنند، و هرگاه چننی كردند خون دحممد فرستاده اهلل میباش ست ونی

حسابشان به اهلل ( باقی ) و  (مانند قصاص وغریه ) اسالم و اموال شان مصئون است مگر حبق 
 .واگذار میباشد

رسول صلی اهلل علیه وسلم داللت به این قول : میگوید 2/121نووی در شرح اش بر مسلم  
آن عبارت از اقرار شهادتنی با وجود اعتقاد بر آن و اعتقاد بر مجیع آنچه  ، ویكی از شروط امیان دارد

 .به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم داده شده است
شهادتنی امری است كه اگر شخصی با وجود : میگوید 1/502ابن تیمیه در فتاوی خود و 

ظاهرًا و باطنًا نزد سلف  ، وبه اتفاق مسلمین كافر میباشدتوانائی به گفتنش آنرا نگوید  قدرت و
 .كافر استایشان  و مجهور علماء  انامت و آئمه آن

اهلل عبادت  با ه بغری اهلل و یا مهراهكو طاغوت هر آنچیزی است  :  فر به طاغوتكشرط    -1
ه شرعاً و ختصیصاً عبادت  كشود ، هرچند در حلظه از جلظات عبادت باشد و یا در عملی از اعمال  

 .گفته شود، و او راضی به این مهه باشد
 َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل }: اهلل متعال میفرماید 

 .155: البقرة . {اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیمٌ 
و او را از سقوط )هر آنكه به طاغوت كافر شده و به اهلل امیان بیآورد، به حمكم ترین دستاویز در آوخيته است، -

 .اصاًل گسسنت ندارد، و اهلل شنوا و دانا است( و هالكت می رهاند و
ر و دوائه متضمن مجیع معانی كمهانا ال إله إال اهلل بوده  :  اینجادر « العروة الوثقی»د از و مرا

 .توحید است
ه هرگاه شخص به اهلل امیان بیآورد اما به كآنست   آن مطابق صراحت نص سكومفهوم برع

ه كو مهینطور به توحیدی   نشده است ، كمتمس( م كگره حم) فر نورزد به عروة الوثقی یا كطاغوت  
را  و این امرشهادت نداده است ،  دهدمیجنات ( از آتش جهنم ) را  و او ساندمری برایش نفع 

و كفر بما من قال ال اله اال اهلل » :رده است واضح میسازد ك ه مسلم آنرا ختریجكحدیث صحیح  
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به آنچه  و هر كه ال اله اال اهلل بگوید،  -. 92«حرم ماله و دمه و حسابه علی اهلل يعبد من دون اهلل
ش به اهلل ا عبادت میشود كفر ورزد، خون و مالش بر مهه مسلمانان حرام بوده و حساب كه غری اهلل

 .واگذار میباشد
فر بما يعبد كو   »:ه میفرماید كقول نبی صلی اهلل علیه وسلم  : شیخ حممد بن عبدالوهاب میگوید

در صورت  ، و آن شخص معصوم الدم و مال منیگردده بدون كید بر نفی است ،  ك؛ تأ«من دون اهلل
 .ن و مالش مصئون و در امان نیستخو  درآن یدو ترد كش

ه قولی كفر منیورزد ، به مانند آنست  كه به ال إله إال اهلل شهادت میدهد و به طاغوت  كسیكزیرا  
ند و در عنی ك، یعنی به توحید اقرار   د و در آن واحد بر ضد و منافی آن نیز قائل باشدنكرا بیان  

ر كفر به طاغوت مقدم بر امیان به اهلل ذ كرمیه  ك، از مهنی حلاظ در آیه   قرار دهد كحال به اهلل شری
 .شده است ، و این نشان دهنده امهیت این اصل میباشد

ه بدون آن حتقق منی یابد ، و مهچنان كفر به طاغوت نیز دارای صفات و حاالتی است  كو  
و بعداً واقع حال استیفاء گردد ورده شود ه بر زبان آكلمات  كعبارت یا   كه با گفنت یكچیزی نیست  

 .خالف آنچه بر زبان آورده است باشد هاماًل نشان دهندكشخص  
 
 .22:حممد.{فَاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ }: ه میفرماید كقول اهلل متعال   به دلیل: شرط علم  -3

 .بر حق جز اهلل وجود ندارد بدان كه قطعاً هیچ معبود و اله -
من مات و هو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل » :ه میفرماید كو قول نبی صلی اهلل علیه وسلم  

 .مسلم-« الجنة
 .جز اهلل نیست داخل جنت میگردد (معبود) هر كسیكه مبرید و این را بداند كه هیچ إله -

جز اهلل  (معبود) ه هیچ اله كسی مبرید و این را ندارد  كه هرگاه  كو مفهوم این حدیث اینست  
، آن استشیء و یا امری از لوازم عدم اعتقاد قلبی بر  كنیست داخل جنت منیگردد ، زیرا جهل به ی

 .فر استكو عدم اعتقاد به توحید بدون اختالف  
 
ما من أحد »: ه میفرمایدكبدلیل قول نبی صلی اهلل علیه وسلم  : شرط صدق و اخالص  -2

 .93«رسول اهلل صدقاً من قلبه إال حرمه اهلل علی الناريشهد أن ال إله اال اهلل، و أن محمداً 
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شهادت  از قلب خویش هیچ فردی نیست كه به ال إله اال اهلل و حممدًا رسول اهلل به صدق -
 .بر آتش جهنم حرام قرار میدهد او را بدهد، مگر اینكه اهلل

اهلل صادقًا بها دخل أبشروا و بشروا من وارءكم أنه من يشهد أن ال إله اال »: و میفرماید 
 .94«الجنة

مژده بگرید و برای كسانیكه بعداز مشا هستند مژده بدهید، كه هر كسی به ال إله اال اهلل  -
 .شهادت بدهد و به آن صادق باشد داخل جنت میگردد

ذب و از روی نفاق میباشد ، و كس آن متضمن شهادت دادن به ال إله إال اهلل به  كو مفهوم برع
م منافقنی محل كشان از اهل جهنم بوده و در آجنا جاویدان میباشند ، و بریشان حدر نتیجه ای

 .میگردد و در اائنی ترین نقطه جهنم جایگاه شان خواهد بود
 
َوقَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَما ُأْرِسْلُتْم بِِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ }: اهلل متعال میفرماید  :  كشرط انتفاء ش -5

ا َتْدُعو  َماَواِت َواأْلَْرضِ ، نَ َنا ِإلَْیِه ُمرِيٍب ِممَّ  .20-2:إبراهیم. {قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السَّ
نیم، و و دالیل و معجزات مشا را قبول منی ك)و گفتند ما امیان ندارمی به چیزی كه به مهراه آن فرستاده شدیه اید  -

و به )و در باره ای چیزی كه ما را بدان می خوانید سخت در شك و گمانیم ( را تصدیق منی منائیم رسالتتان
مگر در باره ای وجود خدا، : ؛ ایغمربان شان بدیشان گفتند(یكتا ارستی و قانون آمسانی یقنی و باور ندارمی

 !.میان است؟آفریننده آمسان ها و زمنی بدون ُمِدل و منونه ای ایشنی شك و تردیدی در 
شهد أن ال إله اال اهلل و أنی رسول اهلل، ال يلقی اهلل أ» : و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید

 .مسلم -«بهما عبد غیر شاك فیهما إال دخل الجنة
زیرا اهلل  ،برحق نیست و من فرستاده او هستم اینكه جبز اهلل هیچ معبود و اله شهادت میدهم -

این كلمه را گفته باشد و در آن شك نداشته باشد، مالقات منیكند، مگر اینكه متعال با هیچ بنده كه 
 .او را داخل جنت میسازد

و تردید داشنت در صحت آن و  كس آن متضمن شهادت دادن به توحید و شكو مفهوم بر ع
ه درینصورت صاحب آن داخل جنت نگردیده و از كی از ملزومات و مقتضیات آن میباشد ،  كیا ی

 .آن بوده منی توانداهل 

                                                                                                                                                  
 .صحیح البخاری.  93
 .صحیح البخاری.  94



   

 
 

 
رده است نبی صلی كه مسلم آنرا در صحیح خویش ختریج  كدر حدیثی  : شرط حصول يقین  -5

 .مسلم« من يشهد أن ال إله اال اهلل مستیقناً بها قلبه فبشره بالجنة» :اهلل علیه وسلم میفرماید
داشته باشد، او را به جنت بشارت به آن یقنی  اً آنكه به ال إله اال اهلل شهادت بدهد، و قلب -

 .یدده
عكس آن یعنی، شهادت دادن به توحید و غری متیقن بودن قلب به آن و مبقتضاء و و بر 

 آنكهو گردد، و از اهل آن خنواهد بود میصاحب اش به جنت  بشارتمطالبات آن، باعث عدم 
 !جنت برایش حرام باشد، هیچ مسكنی جز آتش جهنم خنواهد داشت، اعاذنا اهلل منها

 
َوِمَن النَّاِس َمْن يتَِّخُذ ِمْن }: اهلل تعالی میفرماید  :راهیت به ما أنزل اهلل كشرط محبت منافی  

 .255-، البقرة{ُحبًّا لِلَّهِ  ُدوِن اللَِّه َأْنَداًدا يِحبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ 
برخی از مردم هستند كه غری از اهلل را شریكان اهلل بر میگزینند و آنان را مهچون اهلل دوست  -

و باالتر از هر چیزی بدو حمبت ) میدارند،و كسانیكه امیان آورده اند اهلل را سخت دوست میدارند 
 (.می ورزند

َوَأبْ َناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْ تَ َرفْ ُتُموَها  ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكمْ } :و میفرماید
 فَ تَ َربَُّصوا َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَیُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفی َسِبیِلهِ 

 .12-، التوبة{ُه بَِأْمرِِه َواللَُّه اَل يْهِدی اْلَقْوَم اْلَفاِسِقینَ َحتَّى يْأِتی اللَّ 
اگر ادران و فرزندان و برادران و مهسران و قوم و قبیله مشا، و اموالی كه فراچنگش آورده : بگو -

اید، و جتارت كه از بی بازاری و بی رونقی آن میرتسید، و منازلی كه مورد عالقه ای مشا است، اینها 
نظر تان از اهلل و ایغمربش و جهاد در راه او جمبوبرت باشد، در انتظار باشید كه اهلل كار خود را  در

 .هدایت منی مناید( راه سعادت)اهلل كسان نافرمانربدار را ( و عذاب خویش را فرو میفرستد)میكند 
 

َذِلَك بِأَن َُّهْم َكرُِهوا َما َأنْ َزَل اللَُّه فََأْحَبَط  ،َوالَِّذيَن َكَفُروا فَ تَ ْعًسا َلُهْم َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم }:و میفرماید
 .2-8: حممد.{َأْعَماَلُهمْ 

بدان خاطر كه چیز كه اهلل ! ایشان را باطل و بی سود گرداند( نیك)كافران، مرگ بر آنان باد، و اهلل اعمال  -
 .ایشان را هم باطل و بیسود میگرداند( نیك)ستاده ات دوست منی دارند، و لذا اهلل كار های فرو فر 
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رده است  كه ایشان به آنچه اهلل نازل  كفر و نابودی اعمال این اشخاص اینست  كو علت  
رده كه اهلل متعال بر باالی انبیاء و فرستاده گان خویش نازل  كراهیت داشتند ، و بزرگرتین امری را  ك

راهیت داشته باشد و با آن دمشنی اختیار كه از آن  كسیكاست ، مهانا شهادت توحید است ، اس  
ه از ما كه  كسانیكافران و  كند ، و یا با دمشنان آن دوستی مناید از مجله  كمناید و یا با اهل آن دمشنی  

 .دنراهیت دارند حمسوب میشو كأنزل اهلل  
 
َفاَل َورَبَِّك اَل }: ه میفرمایدكبدلیل قول اهلل متعال  : شرط رضايت و تسلیمی ، و انقیاد تام  -1

ا َقَضیَت  ُموَك ِفیَما َشَجَر بَینَ ُهْم ثُمَّ اَل يِجُدوا ِفی َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ يْؤِمُنوَن َحتَّى يَحكِّ
 .55-، النساء{َويَسلُِّموا َتْسِلیًما

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

ُموا بَیَن يَدی اللَِّه َوَرُسوِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه }: و میفرماید  َسِمیٌع يا َأيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُ َقدِّ
ْهِر َعِلیٌم،يا َأيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبی َواَل َتْجَهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكجَ 

 .2،1-، احلجرات{بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْ ُتْم اَل َتْشُعُرونَ 
بر اهلل و رسول اش ایشی مگریید و ایش دستی مكنید و از اهلل برتسید و اروا ! ای كسانیكه امیان آورده اید  -

صدای ! می باشد؛ ای كسانیكه امیان آورده اید( از كردارتا)آگاه ( گفتارتان، و)داشته باشید، چرا كه اهلل شنوای 
و به آواز بلند سخن خود را از صدای رسول اهلل بلندتر مكنید، و مهچنان كه با یكدیگر سخن میگوئید، با ا

 .مگوئید، تا دانسته اعمالتان ضائع و نابود نشود
، {َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن يُكوَن َلُهُم اْلِخیَرةُ }: و میفرماید 

 .35-األحزاب
( و آن را مقرر منوده باشند)قضاوت كرده باشد هیچ مرد و زن مؤمنی، در كاری اهلل و رسول اش داوری و  -

 (.و اراده ای ایشان باید تابع اراده ای اهلل و رسول باشد)اختیاری از خود در آن ندارند 
َنٌة َأْو يِصیبَ ُهْم َعَذاٌب }: و میفرماید  فَ ْلیْحَذِر الَِّذيَن يَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصیبَ ُهْم ِفت ْ

 .53-،النور{َألِیمٌ 
در برابر عصیانی كه می )خمالفت می كنند باید ازین برتسند كه فتنه ای ( رسول اهلل)آنانی كه با فرمان او  -

 .گریبان گری شان گردد، یا این كه عذاب دردناكی دچار شان شود( ورزند



   

 
 

رده اند مستند برین قول اهلل كمعنی   كو امام امحد وغریه اهل علم و تفسری فتنه را درینجا به شر 
 .فركو   كشر  -؛ یعنی{بر من القتلكو الفتنة أ} : متعال 
به توحید ال إله إال شهادت میدهد ، اما به آن بعنوان منهج و نظام  هكمهچنان باید بدانیم  هرآن 

ند ، كم منیكم و حتا كزندگی رضایت نشان منیدهد و به مفاد و معانی آن تسلیم منیگردد ، و به آن ح
و این شهادت ایشان را در روز  ال إله إال اهلل شهادت داده ه به توحیدكسانی نیست  كاس او از مجله  

  .بدهدقیامت نفع رسانیده و از آتش جهنم جنات 
 
 كالزماً باید به توحید عمل گردد ، و از شر : شرط عمل به آن و به لوازم و مطالبات آن   -8

َوَما أُِمُروا } :ظاهراً و با باطناً اجتناب صورت گرید ، و این مراد از این قول اهلل متعال است 
ينَ ِإالَّ   .5 -، البینة{ُحنَ َفاءَ  لِیْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ

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

ْنَس }: مهچنان میفرمایدو   . 55-، الذاریات{ِإالَّ لِیْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
 .و جنیات و انسانان را جز عبادت خود نیآفریده امی -
، دین و روح آن نیز ازبنی مریود، و حق آنتوحید به عنوان شرط صحت عمل از  ا ازبنی رفنتبناً ب

 كتاب های كه نازل شدهخلقت موجودات نیز ازبنی رفته و  هدف و غایه  و گاناهلل از باالی بنده  
ایه و هدف زیرا غ ،ایامربان كه برانگیخته شده اند مهه باطل شده و بی مفهوم خواهند بودو  است

 -قرار ندادن به او میباشد كمهانا عبادت اهلل متعال به یگانگی و شری هنائی مهه این مإمول
اَل ِإَلَه ِإالَّ َأنَا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحی ِإلَیِه َأنَُّه }:مهانطوریكه اهلل متعال میفرماید

 .15-،االنبیاء{فَاْعُبُدونِ 
معبودی جز من نیست، اس : رستاده امی، مگر این كه به او وحی كرده امی كهو ما ایش از تو هیچ ایغمربی را نف -

 .فقط مرا عبادت كنید
 .35-، النحل{اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفی ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسواًل َأِن } :میفرماید  و

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

 صحت آن مهانا هدف و غایه فرستادن با ابطال عمل از توحید بعنوان شرطه گفتیم كاس طوری
ه به جمرد نطق به شهادت توحید كسیكبه ابطال مواجه میشود ، و هر  رسوالن و بر انگیخنت انبیاء
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ذب كمناقض و م در جهت افر بوده وكند ، اس او  ك فاءتكا  آن عمل به مضامنی و مطالباتبدون 
 .شهادت توحید اش قرار دارد

و هیچ اختالفی در میان : ه میگویدكقول شیخ حممد بن عبدالوهاب در زمینه گذشت   نقل و قبالً 
ی از آهنا ك، و چون ی ه توحید باید توأم با قلب ، زبان ، و عمل باشدكعلماء درین مسئله نیست  

ند اس او كه توحید را بشناسد اما به آن عمل نكخمتل گردد شخص مسلمان بوده منی تواند ، طوری
 .انتهی .افر معاند چون فرعون و إبلیس و امثال آن استك

 
خری الزم ره در قدم اكمیل سایر شروط متذ كو این شرط بعداز حتقق و ت: شرط موافات بر آن  -2

ه رمحت اهلل كه از مفاد توحید هبرمند گردد باید بر توحید مبرید تا آنكبرای ایناست ، و شخص 
ننده در حال وی حتقق یابد ، زیرا اعتبار هر امر با خامته كاو را دریافته و یا شفاعت شفاعت  

ه اهلل كه خامته شخص به آن صورت گرفته است ، طوریك، و به آنچیزی است  95آن است
ْن يْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَیُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفی َومَ }: متعال میفرماید 

نْیا َواآْلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ   .121-، البقرة{الدُّ
اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد و هر كسی از مشا از دین خود بر گردد و در حال كفر مبرید، چننی كسانی  -

 .مریود، و ایشان یاران آتش جهنم میباشند، و در آن جاویدان میمانند
ما من عبٌد قال ال »: ه میفرماید كصحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  و در حدیث 

 .، مسلم«إال دخل الجنة كإله إال اهلل ثم مات علی ذل
آن مبرید، مگر اینكه داخل جنت  رد و بعدًا بإله اال اهلل بگویهیچ بنده ای نیست كه ال  -

 .یشودم
 !...دخول به جنت معلق به مردن بر توحید گردیده است اینجا مهچنان كه

 
 ه ال إله إال اهلل بگوید و بعدًا بر آن منرید ، و بر ضد وكه هرآنكاینست  مفهوم این حدیث 

و از اهل آن منیگردد و اعمال سابق اش فر مبرید داخل جنت منیشود ، كو   كآن یعنی شر  مناقض
 .برایش هیچ نفعی منریساند

                                                   
 .العربة باخلواتیم .  95



   

 
 

ه كفر ورزد ، و به توحید  كال إله إال اهلل بگوید و به آنچه بغری اهلل عبادت میشود  ه كسیكبنًا هر 
دق و و صا، ( علم داشته باشد ) شهادت داده است و به مطالبات و ملزومات آن آگاه باشد 

و تردیدی به آن یقنی داشته باشد ، و با آن و اهل آن حمبت  كخملص بآن باشد ، و بدون هیچ ش
ه تا كورزد ، و به آن و به مقتضیات آن عمل مناید ، بعداً باوجود حتقق این مهه شروط مبرید ، بدون آن

اخل جنت  متعال وی را داین مهه ارداخته باشد ، اهلل وقت مرگ خویش به متضاد و مناقض
 .میگرداند

 .و مهنی امر نتیجه و حاصل مطابقت و مجع میان مجیع نصوص ذات عالقه درین مسئله میباشد 
ه از روی هوی و هوس و كنص واحد ، و چشم اوشی از نصوص دیگر اعم ازین   كاما إعمال ی

 اغراض آمیز و دزدانه ئی جز رفتار ....یا ترس و متایل باشد ، و یا نصرت مذهب و عقیده خاص
 .م و دیندزدی عل هكنیست ، نه دزدی درهم و دینار ، بل

اعمالنامه زشت و اُر از   22ه صاحب كآن شهادت توحید   و در اخری باید یاد آور شومی ،
ره قبلی در آن متحقق گردیده بوده كه شروط متذ كگناهان را جنات داده است مهانا شهادتی است  

 .ت زبان بوده باشد و بس كه جمرد نطق یا حر كی  است ، نه آن شهادت
 .نگرداند كه اقول و آراء مشایخ ارجاء و جتهنم مشار نفریبد و هالكاس آگاه باشد  

 
الصالة به آن استناد صورت میگرید  كفری تار كه جهت عدم تكاز مجله دالیل  :  دلیل پنجم

فر كفر برآهنا شده است  كم  كه حكمراد از بشرتین اطالقات شریعت بر اعمال  : ه میگویند كاینست  
ه كمجله ای مهنی اعمال میباشد ،   الصالة نیز از كفر است ، و تر كفر دون  كفر نعمت و  كاصغر یا  

 .فر اصغر استكفر نعمت و  كمراد شارع از آن مهانا  
 .این شبهه را در نقاط ذیل ااسخ میدهیم 

به  اعتقاد ، قول ، و عمل میباشدعبارت از . نیزد اهل سنت و مجاعت.ه امیان كمهانطوری:  اوالً 
از اهل علم  كفر نیز به اعتقاد ، قول و عمل حتقق میپذیرد ، و با این حرف هیچ یكمهانگونه  

 .ه بر عقیده جتهم و ارجاء قرار داشته باشندكسانیكاختالف ندارد مگر  
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زیرا بسیاری  ؛96نیمكم  كفر آن حكه عمل است به عدم  كبه جمرد این را عمل هرمنی توان : ثانیًا 
رب كفر ا كفر ،  كو مراد از آن  فر منوده است ، كه شارع باالی آهنا اطالق  كاز اعمال وجود دارد  

میباشد ، هرچند مهراه با استحالل و اعتقاد قلبی نیز نباشد ، مانند؛ دشنام دادن به دین و اهلل ، و 
امات آن ، سجده بردن به بت ، استغاثه و نذر و كی از واجبات ، فرائض و احكبه دین و ی استهزاء

یا ه باشد اعم از جهت دعاء و حمبت و كنوع عبادت  هر قربانی برای خملوق ، و عبادت خملوق بر 
بر علیه مسلمانان ،  آنان( و یاری رساندن  كمك) رت فار و مظاهك، و مواالت  و اتباع  طاعتا

راه ، دمشنی و معادات با مسلمانان و قتال آنان و كار و ا كبدون ان كفر و شر ك در جمالس  نشسنت
یاء و رسوالن و جنگیدن با آنان و دشنام و مهچنان قتال انبجلو عمل و امور دینی ایشانرا گرفنت ، 

ان ، و با ایشان دمشنی اختیار منودن و اذیت منودن ایش دادن و طعن وارد منودن به ایشان ، و یا
ام كم به طاغوت ، و ساخنت قواننی و احكم مبا انزل اهلل گردیدن و رفنت بسوی حتا كمهچنان مانع ح

فر و ك و اارادامی و تعریف و متجید از آئدیولوژی كفر و شر كبر خالف شریعت اهلل ، دعوت به سوی  
وغریه مهه از اموری ....الصالة  كدر برابر مردم ، سحر منودن و عالج سحر با سحر ، و تر  كشر 

خارج ( اسالم ) و از ملت  افر گردیدهكفر است به جمرد اجنام آن شخص  كه در ذات خود  كهستند  
میگردد ، هرچند مهراه با اعتقاد و استحالل قبلی نباشد ، و نصوص شرعی نیز به مهنی امر صرحیاً 

رده كمنوده امی تا به تفصیل باالی آن حبث  داللت دارد ، و این مبحث را در رساله مستقل مجع آوری 
فر شان كافر بوده و  كه به جمرد اجنام آن اصحاب آن  كه اعمالی وجود دارند  كباشیم و واضح گردد  

 .97میباشد( اسالم ) رب و خمرج از ملت كا 
 

به سایر  .فركم  كله حاز مج.تاب و سنت كام شرعی وارده در  كاح محل و َصرف:  ثالثاً 
و ، ندكرف را صرحیاً افاده  ه این نوع محل و صَ كمدلوالت شرعی جواز ندارد مگر بدلیل و قرینه شرعی  

یم ، و غری آنرا ضیاع سام میشناكام شریعت و مراد شارع را از احكبرمهنی اساس و ضابطه ما اح
قرآن و  د درموجو ام كام و باز شدن باب تأویالت و دخول اغراض و خواهشات باطل بر احكاح
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ه در طول تاریخ تأویالت و خواهشات أهل بدعت و زنادقه اشتهار یافته كسنت میباشد ، مهانطوری
 .و تا هنوز هم این باب بسته نشد است -است 
 

امسی بربمی ...( ام و اوصاف شرعیكحااز ) حق ندارمی در شریعت : ابن حزم رمحه اهلل میگوید 
آن دستور داده و با نص مباح گردانیده است ، زیرا ما مراد اهلل متعال  ه اهلل ما را بهكمگر آن امسی را  

ه چه است ، و از جانب دیگر اهلل متعال كام جز از طریق وحی منی دانیم  كرا از تسمیه امور و اح
ِهَي ِإالَّ }: ه میفرماید كرده است ، طوریكشدیدًا از اسم گذاری در شریعت بغری از اذن اش منع  

ْیُتُموَها َأنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما َأنْ َزَل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوىَأْسَماٌء سَ  اأْلَنْ ُفُس  مَّ
  .13:النجم.{َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن رَبِِّهُم اْلُهَدى

بر ) دلیل و حجيت  اهللهرگز . اند  ا گذاشتهبر آهن( از ایش خود ) است كه مشا و ادرانتان  ياینها فقط نامهائ  -
در حايل  . كنند  اساس و از هواهاي نفس اریوي مني آنان جز از گماهناي يب. نازل نكرده است ( صحت آهنا 

 .براي ایشان آمده است اهللدایت و رهنمود از سوي كه ه
َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل َأنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤاَلِء َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ }: و میفرماید 

 .32:البقرة.{ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقینَ 
اگر راست : عرضه داشت و فرمود  مالئکسپس آهنا را به . ا آموخت ر  ...(اشیاء و) سپس به آدم نامهاي مهه  -

اینها را ( و خواّص و اسرار ) اسامي ( بینید تر ميایستهو خود را براي امر جانشیين از انسان ب) گوئید مي
  .برمشارید 

ه برین كسیكجواز ندارد ، و هر تسمیه  اباحت بغری از اهلل درین امور و انسانی كبناً برای هیچ مل
پس ما هیچ فردی را رده است ، كبه اهلل افرتاء بسته و با قرآن خمالف   كامر خمالفت مناید بدون ش

 و مهینطور از هیچ فردیرده باشد ، كه اهلل او را مؤمن خطاب  كنیم مگر اينكمؤمن خطاب نمی  
رده باشد ، مهچنان بعضی اعمال كاهلل تعالی از وی امیان را ساقط ن امیان را ساقط منی سازمی تا آنکه

ننده گان اش ساقط ك كمتعال امیان را از تر ه اهلل تعالی آهنا را امیان گفته است یعنی اهلل كرا در میآبیم  
 .98ه امیان را ازیشان ساقط نسازمیكو نفی نگردانیده است ، اس بر ما نیز الزم است  
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ه ما نیز  به ك، اصل مهنی است  رده باشد كفر را اطالق  كم  كهرگاه شارع بر فعل معینی حلذا 
فر در اصلی ترین ك، و مهچنان   منامیفر را بر آن محل كم  كرده و حكم و مدلوالت آن عمل  كظاهر ح

و معنی خود مهانا مناقض امیان بوده و صاحب آن مستحق جاویدان بودن در آتش جهنم میباشد ، 
فر نعمت ، و  كشانیم ، و بر آن اطالق  كفر را به سایر مفاهیم و مدلوالت آن بكه این  كجواز ندارد  

یا جاویدانی در آتش جهنم نیست منامی ،  ه صاحب آن مستحق خلودكفر را  كفر دون  كفر اصغر یا  ك
ه این تأویل را صرحیًا افاده مناید ، در غری آن وقوف در معنی و مفهوم كمگر بدلیل و قرینه شرعی  

 .خنست الزم میباشد
الصالة موجود نگردد ، منیتوانیم   كفر از تار كه دلیل و قرینه شرعی دال بر انعدام  كاس تا زمانی

فر كه بر  كه محل ظاهر نصوص شریعت  كفر بنامیم ، بلكفر دون  كفر اصغر و  كالصالة را   كفر تار ك
 .الزم است  بر ما الصالة  داللت دارد كرب تار كا 

 
الصالة بر آن استناد میشود ، حدیث أيب  كفر تار كه بر عدم  كاز دالیل دیگر  :  دلیل ششم

 ومناراً  99صوىً  لإلسالم إن »:  ه میفرمایدكند  كه از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت میكهریرة است  
 رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام شیئاً، به تشرك وال باهلل تؤمن أن منها الطريق، كمنار

 وأن علیهم، دخلت إذا كلأه على تسلم أنو  المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر البیت، وحج
 ومن ، اإلسالم من سهماً  ترك فقد شیئاً، ذلك من ترك فمن بهم، مررت إذا القوم على تسلم

 .«100 ظهره اإلسالم ولى فقد كلهن تركهن
ه به كاز مجله ایناسالم دارای عالمات و نشانه های است مبانند عالمی و نشانه های راه ،  -

نید ، و كات را اداء  كنسازید ، و مناز بگذارید و ز  كاهلل امیان بیآورید و به او هیچ چیزی را شری
نید ، و برای كر  كبگرید و حج بیت اهلل را اجنام بدهید ، و امر به معرف و هنی از من رمضان را روزه

نار شان كه از  كخانواده خویش هنگام دخول بر آهنا سالم بدهید ، و مهچنان برای قوم و گروهی  
رد مهانا سهم و حصه ای از اسالم ك كی ازین موارد را تر كه یكسیكمیگذرید سالم بدهید ؛ اس هر  

 .است  از اسالم روی گردانیدهمناید ، مهانا  كا را تر ه مهه آهنكسیك، و هر منوده است  كتر را 
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افر كالصالة   كه تار كدلیل برای آنست   حدیث این: شیخ ألباين بعداز روایت این حدیث میگوید 
از  یه حصه و سهمكمناید نه این كه مهه موارد را تر ك، زیرا اسالم وقتی از شخص جدا میشود  نیست

 .گردد  كآن از شخص تر 
الصالة وجود ندارد ،  كفر تار كدرین حدیث هیچ گونه دلیل بر عدم  :  اما در جواب باید بگومی

 :ه كالصالة اشاره ئی هم نشده است ، طوری كفر تار كحتی بر عدم  
شامل مجیع ؛ «شیئاً  كمن ذل كفمن تر »: فرماید یه مكقول نبی صلی اهلل علیه وسلم  :  اوالً 
امیان  كزیرا تر  ر شده است منیگردد ، بدلیل صراحت نصوص عدیده دیگر ؛كه در حدیث ذ كمواردی  

و مهنی امر به تنهائی به معنی ) ار داخل میگرداند كفر صریح و آشكبه اهلل متعال شخص را عماًل در  
ه كسهم یا حصه از اسالم نیست   كی كو این امر بعنوان تر ، ( روی گرانیدن از اسالم است 

نیز  كل واقع شدن شخص در شر كنشاندهنده عدم خروج شخص از اسالم باشد ، و به مهنی ش
 .مهه اسالم شخص ازبنی مریود با واقع درآن هكاز اسالم حبساب نیآمده بلسهم  كبعنوان ی

الصالة دارد ، بناً الزم است مناز را ازین  كفر تار كه داللت بر  كمهچنان نصوص زیادی وجود دارد  
ه امیان به اهلل كمستثناء قرار دهیم مهانگونه  « شیئاً  كمن ذل كفمن تر »حدیث و خاصتًا این لفظ 

بنًا مهنی مقدار برای بطالن استدالل قرار دادن به وی را مستثاء قرار باید بدهیم ،  كمتعال و شری
 .علمو اهلل تعالی أ -ندكفایت میكایشان  
 

به تنهائی  كامیان به اهلل تعالی و مهچنان واقع شدن در شر  كه تر كه این را دانستم  كهنگامی:  ثانیاً 
من »: ه میفرماید كمراد از قول نبی صلی اهلل علیه وسلم   رب میباشد ، بناً كفر ا كو در ذات خود  

 .اسالم است و نشانه های، غری از توحید و امیان سایر قواننی «لهن فقد ولی اإلسالم ظهرهكهن  كتر 
از  كه هریكسانیكفر  كالصالة و   كفر تار كدلیل بر   و از جهت دیگر این حدیث در ذات خود

مشایخ ند میباشد ، و این درست برخالف ادعای ك كور در حدیث را تر كان و قواننی عملی مذ كار 
 .ارجاء و جتهم است

 
سی فوت شود و از دست برود به كه هرگاه مناز از  كنصوص صحیح شرعی دال بر آنست  :  ثالثاً 

نصوص و  و قبالً  رفته است ، اش ه مهه دین شخص از وی فوت شده و از دستكمثابه آنست  
از دین میباشد،  مهانا به معنی روی گردانیدن رده امی ، و اینكاقوال صحابه و اهل علم را در مورد نقل  
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 نیز م در حدیثكو این امر بیانگر نفس ح ماند ، اس آن هنگام چیزی از دین نزدش باقی منی
ان و اساسات عملی آن میباشد ، واین دلیل دیگر كجنس عمل با ار  كندهنده تر ه مهانا نشاك،   است

 .ان و فرائض آن استكجنس عمل با ار  كالصالة و تار  كفر تار كبر  
 

مذهب ایشان در این رتین اشاره ئی برای انتصار كوچكه در این حدیث  كواضح میگردد   پس 
 .و اهلل احلمد -.دلیل بر علیه ایشان  میباشده شاهد و كمسئله نبوده بل

 
ه نزد ایشان كبرای خواننده گان به وضاحت معلوم میشود  و با مناقشه ادله خمالفنی درین مسئله 

نزد ایشان الصالة موجود نبوده و آنچه  كفر تار كهیچ دلیل و استدالل صحیح و ثابت مستند بر عدم  
تاب و سنت كموجود است اقول ضعیف و مرجوع میباشد ، هلذا هیچ دلیل صحیح و صریح از  

 .داللت بر صدق ادعای شان وجود ندارد
 

الصالة بر آن  كفر تار كعدم   ه بهكیادله آنان رو چون ب: ه شیخ ابن عثیمنی میگویدكنطوریمها
 :الی نیسته از چهار حالت خكردم، دیدمی  كنند نظر  كاستدالل می

 .استدالل منوده اند اصاًل هیچ گونه دلیلی بر مدعی ایشان منیباشد بر آنچه اینکه یا  -2
 .مستثناء میباشدالصالة از آن  كه تر كشده است  قید  ه آن نص بوصفیكو یا این -1
 .الصالة معذور میباشد كه تار كبه حالتی قید شده است  ( م و نص كح)و یا  -3
 .میگرددختصیص  الصالة كفر تار كه با احادیث  ك بودهعام ( م و نصكح)ه كو یا این -2

 
و  است مؤمن خوانده نشده الصالة كاز نصوص شرعی تار  كمهچنان در هیچ ی: و بعداً میگوید 

موجود  دلیل یا قرینه ای ، و نهنه هم به دخول جنت و جنات از آتش جهنم آنان اشاره ئی شده است
 .101نیمكفر تأویل  كفر دون  كیا  فر نعمت و كالصالة را به   كفر تار كه بتوان  ك است
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ستند بر قول و اعتقاد مرجئه الصالة قائل ه كفر تار كه بعدم  كسانیكآيا همه   : مسأله
 ؟میباشند

و یا در بعضی اًل موافق كه خمالفنی درین امر را  كاین مسئله را به گونه ئی ااسخ منیدهیم  : جواب 
ه شیخ آلبانی در بسیاری از مواضع خمالفنی ك، مهانطوری از اقوال مشابه به عقیده ارجاء جلوه دهیم

ه كآجنا  رده است ، كدعوت   را درین امر به خارجی بودن متهم و به دوری از اعتقاد خوارجخود 
فقد التقی ها مخلد في النار ، كفلو قال قائل بأن الصالة شرط لصحة اإليمان ، و أن تار : میگوید 

 102مع الخوارج في بعض قولهم هذا ؛
آن در آتش  ك، و تار  ه مناز شرط صحت امیان استك هرگاه کسی قائل برین باشد: یعنی -

 .ی داردكجهنم جاویدان باقی میماند ، مهانا در بعضی از اقوال با خوارج مشاهبت و نزدی
ی با خوارج متهم منوده كزدیثریت سلف را به مشاهبت و نكشیخ درینجا صحابه و ا پس 

 ..!!.است
الصالة را بدلیل  كتار ( از أهل علم ) ه كهر آن:  تفصیل درین موضوع میگومی میكاما ما با  

سالمت  نظر بهند ، كفری نكت موجود در نیزدشنصوص شرعی استنباط عدم کفر تارک الصالة از 
ه كه برایش رسیده است و برداشت فقهی  كاصول و اعتقادش به ارجاء متهم منی سازمی ، زیرا نصوص  

 .103حکم مناید بر اساس آنالصالة  كفری تار كتبه  ت صحیح منیداند کهمنوده اس ااز آهن
ند ، و نكه مناز عمل است خود داری میكالصالة بدلیل این كفری تار كه از تكآنعده اشخاصی اما
الزماً  ، فر منیدانندكلبی مهراه نباشد  ود قه مقرون به استحالل و جحكدر نوع خود تا زمانیرا عمل 

 .زیرا چننی قول از اعتقاد و اصول مرجئه میباشدباید از اهل ارجاء دانسته شوند ، 
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 ....!!ظلم عظیم بر صحابه رضوان اهلل تعالی علیهم و ارضاء عنهم استایشان در بعضی اقوال میباشد، که حرف بزرگ و 
و هرگاه شخصی ازین اطالق و اقوال ...و با وجود آن هیچ یك از مقلیدن شیخ نیست كه شعار سلفیت را باال نكنند و سلفیت ازیشان بیزار است

ن را كور ساخته و هیچ خطاء و نقیصه كه از شیخ صادر شده است هر تاریك و ستمگارانه ایشان انكار و رد مناید ، تقلید و تعصب چشمان ایشا
در بعضی از كتب خویش اشاره داشته امی كه شیخ در مسئله ( مؤلف ) چند طعن بر صحابه و تابعنی نیز باشد نادیده میگریند ، در حالیكه ما 

یش ایش كرده امی ، كه این حرف اثراتی زیادی بر ما داشته است ، و بر قول جهم است ، و دالئل و براهینی نیز بر این مدعای خو ( و كفر ) امیان 
گوشت ! گوشت علماء زهری است ، بلی   -یعنی...: أن حلوم العلماء مسمومة: وعظ و نصحت ایشان نیز زیاد بر ما زیاد شده است و گفته اند 

 !!؟...ئی اصلی بوده و از خوردن آهنا لذت میربیدعلماء  زهری و مسموم كننده است ، اما  آیا گوشت صحابه و تابعنی آهنا  غذا
 .چون چننی شخص  در فهم و برداشت از نصوص به خطاء مواجه شده است.  103
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ا بسبب آن دوباره داخل اسالم  الصالة توبه پذيرفته شود ت كچگونه از تار : مسأله دوم 
 د؟گرد

و دست   كتر ) با اقالع ل از اسالم خارج میگردد ، عم كهرگاه شخص بسبب ی: جواب
فر كاز مهان سبب دوباره داخل اسالم شده میتواند ، زیرا مهان عمل سبب خروج و   و اقرار (شیدن ك

ند ، تا كباید   نطق به شهادتنی توبه نیز بر اقالع و اقرار و عالوه و ارتدادش بوده است ، و مهچنان
 .ند و از نو مسلمان گرددكبازگشت اش به اسالم صحت ایدا   رهه دوباكآن

ه گفته است ، حممد صلی اهلل علیه وسلم كداد شخص از جهت این باشد  اگر ارتطور مثال 
ه بر قول خویش كتا زمانی او را فرستاده بسوی اعراب است نه مهه جهانیان ؛ اس شهادت توحید

فر و ارتدادش است ، نه امتناع اش از نطق و تلفظ كُمِصر باشد نفع منریساند ، زیرا مهنی قول سبب  
ند و از نو داخل اسالم گردد اس الزم است بر عالوه ئی نطق كبه شهادتنی ، بناً هرگاه میخواهد توبه  

حممد صلی اهلل علیه وسلم : رده و نیز بگوید كبه شهادت توحید ، براءت خویش را از قول اش اعالن  
 .فرستاده بسوی جهانیان است

 از كفرش سیكهك هر: فار امللحدین میگویدكتابش إكشمریي در  كه شیخ حممد أنور الكوریط
 اسالم به بازگشت برای است ضرور باشد، مخر استحالل مانند؛ دین در ضروری امر یك انكار جهت

 مخر حرمت عدم به داشت، اقرار را شهادتنی كلمه آنكه باوجود چون مناید، رجوع خویش قول این از
 قول از را خویش تبراء شهادتنی به نطق با مهراه شدن مسلمان دوباره برای باید بناً  ،ه بودگردید قائل

 صراحت موضوع این به شافعیه اقوال طوریكه مهان كند، اظهار نیز مخر حرمت عدم یعنی سابقش
 ارتداد موضوع در« الفصولنی جامع» و« املختار ردُ  علی املختار رد» چون شان كتابات در و دارد،
 برایش نفعی هیچ مناید تلفظ عادت روی از را شهادت كلمه انكارش باوجود اگرو  است؛ ظاهر

 آنزمان تا وی از نیز كفر حكممهینطور  و نكند، رجوع است گفته آنچه از هكزمانی تا منریساند،
 .شود منی برداشته

آن حتقق  كشیدن از تر كالصالة به اسالم با نطق شهادتنی و اقامه مناز و دست   كبناً بازگشت تار 
مهان جمراء یگانه راه برای بازگشت  ه از دائره اسالم خارج شده استكمیپذیرد ، چون از مهان جمرائی  

 .اش شناخته میشود
 ،میباشد شافعی و أحمد مناظره و مناقشه منسوب به دو امام بزرگ یعنی  ه بعنوانكاما آنچه  
ایشان خالف آن درین  از حلاظ سند و نه هم از حلاظ منت و معنی ، برعكس ازنه صحت ندارد 



   

 
 

بعنوان آئمه علم و اجتهاد روایت شده است ، و اگر این قصه در بعض كتب اهل علم اشتهار مورد 
 .ردمیو باالی آن حبث منیك ر منیشدمیایدا منیكرد هرگز ما این روایت را متذك

؟   الصالة كافر میشود یعنی تار كه او  كآیا تو گفته ای  : گفت شافعي به امام أمحد  ه كطوری 
د ال إله إال اهلل حمم با گفنت: اس با چه چیزی مسلمان میشود؟ گفت: شافعی گفت! گفت بلی 

امحد  است ،  نکرده كتر  اس آنکس که مناز را ترک میکند مهواره آنرا گفته و :شافعی گفت.  رسول اهلل
با مناز گزادن و   اما مناز کافر درست نیست: شافعی گفت ،با مناز گزاردن مسلمان میشود: گفت
  !!ردكوت  ك، اس امام امحد س م کردكبر اسالم او ح منیشود

 
 .الصالة كچگونگی معامله مسلمانان با تار   -5

الصالة به اثبات  كارتداد تار فر و كتاب و سنت و اقوال علماء امت  كه با ادله ئی از  كبعداز آن
صاحب اش و   م را که بر باالیكه مسلمان خطر و حساسیت و آثار این حكرسید ، الزم است  

 كلیف خویش را در برابر تار كه تكتا آنبدانند ،  مرتب میگردد ه باوی در تعامل هستندكسانیك
ور رفتار و روابط و چگونگی و آنچه بر باالیشان واجب است اقامه منایند ، و مهینط الصالة شناخته

 .معامله خویش را با چننی اشخاص تشخص داده مطابق منهج سلف آنرا رعایت مناید
 

 :خویش را در نقاط ذیل خالصه میکنیم اس برای اختصار این مسئله
م اش قتل میباشد بدلیل قول رسول صلی اهلل علیه ك، و ح افر و مرتد استكالصالة   كتار   -2
سالم یعنی از ا) ند كه دین اش را تبدیل میكسیك -؛ «من بدل دينه فاقتلوه» :ه میفرماید كوسلم  

الصالة  كه مرتد مرد باشد یا زن ، و سنت در مورد تار كشید ؛ برابر است  كاو را ب( خارج میشود 
میگردد ، در  ك، اسالم اش نی رد و مناز خواندكگردد ، اس اگر توبه     104ه از وی استتابهكاینست  

 .شته میشودكفر و ارتداد  كغری آن به حد  
الصالة منعقد منیگردد ، و  ك، بنًا عقد ازدواج با تار  م استااح اش با زن مسلمه حر كن  -1

ه اهلل كافر با زن مسلمه جواز ندارد ، مهانطوریكاح اش فسخ میگردد ، زیرا ازدواج  كاگر متزوج باشد ن
 .20: املمتحنة. {لٌّ َلُهْم َواَل ُهْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ اَل ُهنَّ حِ }: متعال میفرماید 

                                                   
 .طلب توبه .  104
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حالل  (مسلمان )  براي این زنان (مشرک )  ، و آن مردان (مشرک )  براي آن مردان (مسلمان )  این زنان -
 .نیستند

رده اند و نسبت به آن هیچگونه اهتمام كم را فراموش  كه بسیاری از مردم این جانب حكدر حالی
 نیكه آنان تار كنند  كبا مردانی ازدواج می فل خویشكندارند ، و دخرتان و زنان حتت تو التفات 

ان جنس كدر آغوش مشر دخرتان مسلمه را  الصالة بوده و طهارت و وضوء را منیشناسند ، و به اینگونه
و ه بدنبال دارد منایند، كمرتین توجه به آینده آنان و آثار و نتائج و عواقب  كه  كمی اندازند ، بدون این

 .18: التوبة. {يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجسٌ }: اهلل متعال میفرماید
 .مشرکان جنس و الید هستند( بدانید که ) سانیکه امیان آورده اید ای ک -

جاه و جالل ، مال و عزت و شهرت است ، ، دارد اما متأسفانه آنچه برایشان خیلی امهیت 
ه این مهه كام شود ، درحالیام اهلل متكحمرمات و اح كدین و تر  كسب این مهه بقیمت تر كه  كهرچند  
ه از دین و اخالق اش كنید  كسی ازدواج  كبا  است رده كما را امر   ، و توجهات نبوی میباشد مغایر

م من ترضون ُخُلقه و دينه فزوجوه ، إال كإذا أتا »:ه در حدیث آمده است كباشد ، مهانطوری كنی
 .«105ن فتنة في األرض و فساد عريضكتفعلوا ت
نید ، در غری كه از دین و اخالق اش راضی بودید با وی ازدواج  كهرگاه نزد مشا شخصی آمد   -

 .نیدكدر روی زمنی فتنه و فساد بزرگی را براا میآن 
: قالف صلی اهلل علیه وسلم اهلل رسول على غني رجل مر »: ه گفت كو از سهل روایت است  

 ُيسمع أن قال وإن ُيشفع، أن شفع وإن يُنكح، أن خطب إن ريٌّ ح: قالوا"  ؟ هذا في تقولون ما" 
 إن حري: قال وا"  ؟ هذا في تقولون ما: " فقال المسلمین، فقراء من رجل فمر سكت، ثم: قال

صلی علیه  اهلل رسول فقال ُيسمع، ال أن قال وإن يشفع، ال أن شفع وإن يُنكح، ال أن خطب
نار نبی صلی اهلل علیه وسلم  كمرد ثرومتندی از  ؛ «106 هذا من األرض ءمل من خیر ذاه: "  وسلم

سزاوار : در مورد این شخص چه میگوید؟ اصحاب گفتند: گذشت ، اس نبی صلی اهلل علیه گفت
ند شفاعت اش در كسی شفاعت  كند برایش داده شود ، و اگر از  كاست اگر دخرتی را خواستگاری  

وت  كس اذیرفته شود ، و اگر سخنی بزند حرف اش شنیده شود ، سهل گفت سپس سكمورد آن  
در :  نار ما گذشت ، اس نبی صلی اهلل علیه وسلم ارسیدكه مرد فقریی از مسلمانان از  كردمی تا آنك

                                                   
 .2502: صحیح سنن ابن ماجة.  105
 .متفق علیه.  106



   

 
 

ند برای داده كسزاور است اگر دخرتی را خواستگاری  : نداصحاب گفتمورد این مرد چه میگوید؟ 
ند شفاعت اش اذیرفته نشود ، و اگر سخن گوید حرف اش شنیده كسی شفاعت  كنشود ، و اگر از  

ه كاست  ( ثرمتندانی ) هبرت از آن ( فقری ) این مرد : نشود ، اس رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفت
 .نندكاُر   را زمنی

: ی ، بدلیل قول اهلل متعال كخاصتًا حرم م،  در مساجد حرام میباشد داخل شدن اش  -3
 . 18: التوبة . {يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ }

 .نزدیک مسجد احلرام شوندای کسانیکه امیان آورده اید مشرکان جنس و الید هستد ، آنان را نگذارید که  -
َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكیَن َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اللَِّه َشاِهِديَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأولَِئَك }: و میفرماید 

 .21:التوبة.{َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ 
با عبادت یا تعمری و تنظیف و ) را  اهللمساجد ( حق ندارند و )  نسزد اند كه به كفر خویش گواهرا   یمشركان  -

و ( گرید  و اجر و مزدي به كارهایشان تعّلق مني) آنان اعمالشان هدر و تباه است . آباد كنند ( خدمت 
  .مانند  ماندگار مي جهنمدر آتش  جاودانه

 بِاللَِّه َواْلیَ ْوِم اآْلِخِر َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاةَ  ِإنََّما يَ ْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمنَ }: و میفرماید 
 .28: التوبة. {َوَلْم َيْخَش ِإالَّ الّلَه 

براا شد و مناز را و روز قیامت امیان داشته با اهللرا آباد سازد كه به  اهللتنها كسي حق دارد مساجد ( بلکه )   -
 . سد نرت  اهللو زكات را بدهد و جز از  دارد

ه ما بسیاری از مساجد خصوصًا مساجد كنونی اینست  كو از افتضاحات مسلمانان در عصر  
اعم از زن و مرد تبدیل شده  كمشر برای گردش گران و حمققان توریستی  حملبه ه كقدمیی را میبینم  

ان كنند و در آن مكان های مقدس گشت و گذار میكفشهای آلوده ئی خود در آن مك، و با  است 
ه مناز گذاران نیز ازیشان ایذیرائی كاین س ها و تصاویر یادگاری میگریند ، و فضاحت دیگركع ها
ه این مهه نتیجه و آثار دخول انتشار اول بیگانه گان و حرص اخذ مالیات از كدر حالی...نندكمی

 اما...دانده اگر چننی است اهلل ایشانرا هرگز هبرمند ازین اول ها نگر كتوریستان در شهرهای ما است ،
مراض و نابودی های مردمان ما چگونه ابر شهر ها و  و جهانگرداین گروه های توریستی اینکه 

را بر ملت  ه این گروه هاكدر قسمت آنعده اشخاصی   و) ...باید برحذر باشیم ندكمی نشراخالق را 
بر  هكباقی منی ماند   یمكگاهی ح  ،( نند باید بگومی كمسلمان به هبانی های خمتلف حتمیل می یها

 !نیمك محل( ام مرتد عصر كح) زنادقه 
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بناً  ؛ سران و دختران خود از دست میدهدالصالة واليت خويش را از باالی پ كتار   -2

افر بر مسلمان حق كه  كدهد ، بدلیل اینن و اسران خود را با کسی اجنام ه ازدواج دخرتاكجواز ندارد  
. {َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیاًل }: متعال میفرماید ه اهلل كوالیت ندارد ، مهانطوری

 .222: النساء
 .مؤمنان راه تسلطی نگردانیده استباالی بر کافران   اهلل هرگز برو  -

رهنما جواز ندارد ، و بزرگرتین رهنمائی و هدایت   اح بدون سرارست وكن: ابن عباس میگوید 
اهلل تعالی ه كفر و ارتداد از اسالم است ، طوریكو اائنی ترین آن   سفاهتمهانا دین اسالم است ، و 

 107.{َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِهیَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ }: میفرماید 
 .دباش بیخرد و نادان كه آن مگر شد خواهد رویگردان ابراهیم ملت از كسي چه و -

 

مریاث بر اساس والء استوار ) ؛ زیرا  سلمانمسلمان از وی ارث نمی برد  و نه او از م  -5
بدلیل قول نبی صلی اهلل علیه و توارث وجود ندارد ، ( والء ) فر كو بنی أهل امیان و أهل  ( بوده 
 108.«افر المسلمكال يرث الافر ، و كال يرث المسلم ال»: ه میفرماید كوسلم  

 .افر از مسلمانكافر مریاث منربد و  كمسلمان از   -
، و از  و در مورد انتقال مریاث کافر برای اوالد های مسلمان اش تفصیل و اختالف وجود دارد

ه مریاث مرتد به اوالد های مسلمانش داده میشود، و مهچنان مثل آن كنقل است  علی رضی اهلل عنه 
 .109مسعود نقل شده استاز عبداهلل بن 

 
ه شرط كچون ذبح اش حرام است ، بدلیل این ؛ نمیشود هالصالة خورد كذبیحه تار   -5

بر حترمی ذبح : میباشد ، خازن در تفسریش میگوید  ابحتابی بودن ذكصحت ذبح مهانا مسلمان و یا  
از ) تب كه برایشان  كسانیكو  ( طواغیت ) نی عرب و بنده گان بتها كاز مشر  كجموس و سائر أهل شر 

 .زل نشده است امجاع وجود داردنا( جانب اهلل 

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



   

 
 

رده باشد مگر صاحب كه با این قول خمالفت  كهیچ فردی را نیافته ام  : و امام امحد میگوید 
 .110بدعت
 
 :یعنی ،گرددنمی ز بر او تطبیقاحکام جنائ اش بمیرد كالصالة بر همین تر  كو اگر تار   -1

برایش  خوانده میشود ، و مهچنان( جنازه ) یگردد ، و نه هم بر او مناز من فنك غسل داده منیشود ،
ه در حفره كجواز ندارد ، و مهچنان در قربستان مسلمانان دفن منیگردد ، بلنیز دعاء و طلب مغفرت 

د ، و دلیل نكسی را اذیت نكانداخته میشود تا بوی بد آهنا   مرده و جسد سگ جیفهئی به مانند 
و لما مات أبو »: رده است كه ابوداود در سنن خویش آنرا روایت  ك حدیثی است برین قول نیز

الشیخ الضال قد مات ،  كإن عم: قال علي رضی اهلل عنه للنبي صلی اهلل علیه وسلم : طالب
 .111«، ثم أمره باالغتسال كأذهب فواِر أبا: قال

ارید : ه أبو طالب ُمرد ، علي رضی اهلل عنه نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم آمد و گفتكهنگامی -
 ن ، سپس ویك كخا برو و ادرت را زیر: رد ، نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتات مُ  یاكا كمرد گمراه  

 .ه غسل منایدكرد  كرا امر  
ه هرگاه فردی میمرید كولی آنچه از اعمال مرجئه بیشرت در این زمان انتشار یافته است اینست  

اسالم و کفر و یا ارتداد شخص به جمرد انتساب اش به اسالم و اسم اسالمی  كیكبدون متیز و تف
بروی  ، باالی وی حکم اسالم را محل منوده و از والدین مسلمان تولد شده باشد اینکه اگر و یا اش

فنی و جتهیز معروف كنند ، و مراسم تكبراا میدارند ، و در مقربه مسلمانان دفن اش می( جنازه )مناز 
و با اسالم و مسلمانان  افر بودهكارا  كهرچند در زندگی اش آششرعی را باالی وی اجراء مینمایند ، 

و نه مناز را میشاخته است و نه هم روزه و یا  دین و اهلل را دشنام داده رده باشد ، كدمشنی اختیار  
 ....!!ان دین و واجبات آنرا كسایر ار 
 
، و برای مهیشه در  و جهنم خواهد بود كسپس در آخرت مسیرش به سوی عذاب دردنا  -8

َواَل يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَ ُردُّوُكْم َعْن }: ه اهلل متعال میفرماید كآجنا جاویدان میماند ، مهانطوری

                                                   
 .عن رسالة تارك الصالة لشیخ ابن عثیمنی.  110
 .1153: صحیح أبوداود.  111



 

 
 

 82 ةحكم تارك الصال

فَ َیُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه 
نْ َیا َواآْلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ   .121:البقرة.{الدُّ

 دین ، ويل كسي كه از مشا ازنتان برگردانند دیگید تا اگر بتوانند مشا را از ایوسته با مشا خواهند جن( مشركان )  -
آتش  اهلرود ، و ایشان خود برگردد و در حال كفر مبرید ، چننی كساين اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد مي

  .مانند باشند و در آن جاویدان ميمي(  جهنم) 
 
ه تطبیق حدود شرعی مهه تعطیل  كخصوصًا درین زمان  .  شته نشودكاما هرگاه به حد    -2

نصیحت گردد و در صورت لزوم مناز برایش آموزش داده شود و از ه وی كالزم است  . گردیده است
ر داده شود، اگر این نصیحت مفید واقع نشد كمناز و عواقب آن در دنیا و آخرت سرزنش و تذ  كتر 

رب و عناد كالصالة اصرار داشت و به ت كرد و مناز خنواند و حرف هایتان را نشنید و بر تر كو توبه ن
ی كو نزدیاو و حتدیز مردم از او و از مصاحبت و معامله وری و اعتزال از خویش ادامه داد ، اس د

فر و عنادی  ك ا درزیر  -جا غذا خوردن با او جواز نداردكالست و یبا او الزم است ، و مهینطور جم
رده و كد بود ، اس باید توبه  نخواه كه وی قرار دارد شخص دوست و مهراه وی نیز در آن شریك

 .112دنازوی دور باش
 

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعیَسى اْبِن َمْرَيَم }: اهلل متعال میفرماید
تَ َرى   ،َكانُوا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ   ،َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن 

َمْت َلُهْم َأنْ ُفُسُهْم َأْن َسِخَط اللَُّه َعَلْیِهْم  ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ َوِفي اْلَعَذاِب َكِثیًرا ِمن ْ
 .12-18: املائدة.{ُهْم َخاِلُدوَن 

از ) بود كه آنان ایوسته ن بدان خاطر ای. اند  اسرائیل بر زبان داود و عیسي اسر مرمی لعن و نفرین شده كافران بين 
دادند  آنان از اعمال زشيت كه اجنام مي   .گذشتند  از حّد مي( در ظلم و فساد ) كردند و  سركشي مي(  هللافرمان 

بسیاري    !كردند  و چه كار بدي مي. دادند  كردند و اند مني كشیدند و مهدیگر را از زشتكاریها هني مني دست مني
با این كار . شوند  و با مشركان براي نربد با اسالم مهدست مي) اذیرند  بیين كه كافران را به دوسيت مي ا مياز آنان ر 

و جاودانه در  هللااي كه موجب خشم  هتوش! فرستند  مي( به آخرت ) چه توشه بدي براي خود ایشاایش ( زشت 
  .ماندن است (  جهنم) عذاب 

                                                   
هر فرد به دین دوست اش  -.«.إن املرء علی دین خلیله فلینظر أحدكم من خيالل»:به دلیل حدیث نبی صلی اهلل علیه وسلم كه میفرماید .  112
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 اهلل رسول قال قال، مسعود ابن عن»: ه میگوید كاست   از طربی در تفسری این آیت روایت
 وجاره أخاه يرى الرجل جعل المنكر، منهم ظهر لما إسرائیل بني نإ: "  صلی اهلل علیه وسلم

 اهلل فضرب ونديمه، وشريبه أكیله يكون أن من ذلك يمنعه ال ثم فینهاه، المنكر، على وصاحبه
  اهلل رسول وكان: اهلل عبد قال مريم، ابن وعیسى داود لسان على ولعنوا بعض، على بعضهم قلوب

 يدي على تأخذوا حتى واهلل، ال: وقال فغضب جالساً، فاستوى تكئًا،م صلی اهلل علیه وسلم
والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف و لتنهون  :قال رواية وفي"  أطراً  الحق على فتأطروه الظالم

 قلوب اهلل لیضربنَّ  أو " و التؤطرنه علی الحق أطرا ، ر ، و لتأخذن علی يدي المسيءكعن المن
 .113«لعنهم كما ولیلعننكم بعض، على بعضكم
ه در كهنگامی: ه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفتكاز عبداهلل بن مسعود روایت است   -

 ه شخص برادر و مهسایه و دوست خود را دركرات انتشار یافت ، تا جائیكمیان قوم بنی اسرائیل من
مانع قطع رابطه اش با آنان  این فحشاء و منکرات امارد ، كاس او را هنی میرات میدید ، كمن

اس اهلل ،  و خدمت یکدیگر را کنند كو نوشا كجا خوراكباوی ی ه آن شخص كاین بدلیل منیگردید
یعنی در میان شان )به واسطه این عمل قلب های بعضی ازیشان را نسبت بر بعض دیگر مهر زد 

( بن مسعود ) رد ، عبداهلل ك، و ایشان را بزبان داود و عیسی ابن مرمی لعنت  ( نی و عدوات افگنددمش
یه بود، اس كرد نشسته و تكایت میكهنگامیگه رسول صلی اهلل علیه وسلم این قصه را ح: گفت 

ا دستان ظامل را گرفته و وی ر  ه مشا بایدكو به اهلل سوگند   نی: راست نشست ، قهر شد و گفت
:  ، و در روایت دیگر آمده استنیدكحتسنی و ستایش  ( درین راستا ) او را شاید و كبسوی حق ب

ر مناید و دست كه مشا باید امر به معروف و هنی از منكه جامن در دست اوست  كسوگند به ذاتی  
اهلل متعال بر  ار را از گناه و خطاء بگرید و بسوی حق هدایت و حتسنی اش مناید در غری آن كخطاء  

ه ایشان لعنت شدند مشا نیز كه بر قلب های آنان زده بود و مهانطوریكطوری مهر میزند  قلب هایتان 
 .لعنت میشوید 

 
ه اشاره به مهنی حدیث در كر زیاد است  كو نصوص شرعی در مورد امر باملعروف و هنی از من

 .ندكفایت میكاین مبحث ما  

                                                   
 . البعض بعضها تقوي عدیدة وطرق بأسانید مروي فاحلدیث بعده وما.  21308 :حدیث الطربي، تفسری ظران -  113
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سلطان ول بر امام مسلمانان و یا كالصالة و اقامه و تطبیق حد بر او مو  كاستتابت از تار :  تنبیه
ه این تطبیق كت و قوت تنفیذ حدود شرعی را داشته باشد است ، در صورتیكه صاحب شو كمسلمان  

از آحاد مسلمانان جواز  كه باعث اجیاد فتنه بزرگ شود ، و مهچنان برای هیچ یكحد طوری نباشد  
ه كه در چننی عملی فته های بسیازی هنفته میباشد  كاقامه این حد منایند ، برای اینه اقدام به كنیست  

 .مهار آهنا و اعاده حالت اولی خیلی دشوار خواهد بود
 

ل مؤجز و خمتصر به بربرسی  كنیم آنچه را درین مبحث خویش به شكدر اخری باید یاد آوری  
جمموعه و جوابات  كل یكه خواستیم آنرا بشكگرفتم مسائل مهم و اساسی مرتبط به این موضوع بود  

امات دین كه بر تعلیم مسائل و احكسانیكبعضی شبهات به خواننده گان ارایه دهیم خصوصَا آنعده  
 .اهتمام بیشرت دارد( الصالة  كم تار كح) چون مسأله حاضر 

 
ایت و توفیق ه این رساله سبب هدكو میخواهیم  از اهلل متعال امید قبول و رمحت و توفیق دارمی 

 .أنه تعالی مسیع قریب جمیب...بگرداند....نی الصالة كتار 
 

 .وصلی اهلل علی حممد النيب األمي ، علی آله و صحبه و سلم                
 

 عبداملنعم مصطفی حلیمة
 «أبو بصری الطرطوسي»

 .ه1/2/2228
 .م22/8/2221
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