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خواننده محترم !

آيا تارک نماز واقعآ کافراست؟

ﻋ ْمدی و دانسته نماز را ترک
قبل از همه مبحث خويش را به طرح اين سوال که آيا کسيکه :بطور َ
ميکند حکم اش در دين مقدس اسﻼم چيست ؟ آغاز ميدارم .
آيا واقعآ انسانيکه دارايی چنين ﻋقيده وفعلی باشد از دايره اسﻼم خارج ميگرديده ودر جملــﮥ کفار
وصله رحمی اخوت اسﻼمی جواز دارد ويا خير؟
محسوب ميشود ؟ در اين صورت آيا با او ارتباط ِ
پروردگار با ﻋظمت ما در سورۀ ) الماﻋون ( مى فـرمايد » :فويل للمصلين الذين هم ﻋن صﻼتهم
سستى مى نمايند(.
ساهون « يعنی  ) :واى بر حال آن نماز گذارانى ،كه در گذاريدن نمازهايشان ُ
در اين آيت كريمه پروردگار با ﻋظمت ما حتی به آنعـده اشخاصيکه ،كه به نماز خواندن پابند نيستند
و آن را به طور درست نمى خوانند ،آنان را تهديد به ﻋذاب دوزخ نموده اند.
همچنان در سورۀ المدثِـر از احوال دوزخيان چنين خبر مى دهد » :ماسلككم فی سقرقالوا لم نكن من
المصلين« يعنى  :ازدوزخيان مى پرسند :چه چيز شمارا به دوزخ درآورد ؟ آنان در جواب مى گويند
 :ما ازجملة نماز گذاران نبوديم.
ُ
ْ
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َ
َ
صﻼة ،و
سﻼ ُم ،و َ
صلﱠى ﱠ ِ َ
ﻋ ُمو ُدهُ ال ّ
اﻹ ْ
در حديثی رسول ﷲ َ
ﻋلي ِه َو َ
سل َم فرموده است » :رأس ا ِ
ﻷمر ِ
ام ِه ا ْلجها ُد« )رأس دين ،اسﻼم است و ستون آن نماز و قله ی رفيعش جهاد است(.
سنَ ِ
ذ ِْر َوة َ
ُفر
الر ُج ِل و بين ال ِ ّ
ش ِ
ودر حديثی ديگری پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم ميفرمايد  »:إنّ بَينَ ّ
رک َو الک ِ
صﻼَة« )حد فاصل بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است(.
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َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
صﻼَة؛ ف َمن ت َ َر َک َها فقد َکف َر« )مشخصه ی
ودر حديثی ديگری آمده است » :اَلعَهد الذِی بَيننا و بَين ُهم ال ﱠ
ما و آنها( کفار و مشرکين( نماز است .هر کس آن را ترک کند کافر میشود(.
رسول اكرم صلى ﷲ ﻋليه وسلم مى فرمايند » :بين العبد وبين الكفر ترك الصﻼة« ) رواه مسلم (
) يعنى  :در بين بنده وبين كفر امر فرق گذارنده ترك نماز است (از اين حديث دانسته مى شود  :كه
رفتار بى نماز به رفتار كافر مانند مى باشد :اين نماز است كه در ظاهر مسلمان را از كافر فرق
ومتمايز می سازد .
اين معنا ومفهوم ﻋالی را رسول اكرم صلی ﷲ ﻋليه وسلم در حديث ديگرى چنين بيان كرده است:
»من استقبل قبلتنا وصلى صﻼتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم« ) رواه شيخان و غيرهما (.يعنى  :هركه
هنگام نماز رو به قبلة ما بگرداند ومثل ما نماز بخواند و از گوشت )ذبيحه( ما بخورد پس وى
مسلمان مى باشد.
هکذا در حديثی ديگری رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم يكى از ﻋﻼمت هاى شناختن مسلمان مثل
ما را نماز معرفی داشته است.

خواهر وبرادر مسلمان !

درآيات متبرکه واحاديث نبوی که در فوق ذکر از آن بعمل آمد ميتوان دونتيجه ذيل را بدست اريـم:
اول:
اينکه يک شخص مسلمانان با نماز خواندن شناخته مى شود  ،کارت شناسی وتذکره شناخت ويا به
اصطﻼح تذکره هويت يک شخص مسلمان در جامعه همين نماز است.
دوم:
اينکه جزای بى نماز دوزخى است .اين مفهوم ﻋالی پيامبر اسﻼم محمد صلی ﷲ ﻋليه وسلم در
حديثی چنين بيان كرده است:
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» من حافظ ﻋليها كانت له نورآ و برهانآ ونجاة يوم القيامة و من لم يحفظ ﻋليها لم تكن له نورآ وﻻ
برهانا وﻻنجاة و كان يوم القيامة مع قارون وهامان و أبی بن خلف« ) رواه أحمد والدارمی والبيهقی
والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد أحمد جيد كما فی المرقاة(.
يعنى هركه به اين پنج وقت نماز پابندى نمايد برايش فرداى قيامت نور و برهان و نجات خواهد بود.
وشخصيکه به نماز پابند نباشد برايش نه نور است و نه برهان ونه نجات  .او همراه قارون،
فرﻋون  ،هامان و ابى پسر خلف در دوزخ خواهد بود.
از حکم اين حديث با صراحت ووضحات بطور واضح معلوم ميگردد  ،كه بى نمازهمراه اين بد بخت
ترين كافران در سوخت و گداز بى نمازى خواهد بود.
پس كسيکه ايمان به ﷲ تعالى و به روز قيامت داشته باشد ،بايد هرگز نماز خويش را ترك نكند.
از همين جهت امام ترمذى از ﻋبد ﷲ ابن شكيك روايت مى كند كه گفت  »:كان أصحاب رسول ﷲ
صلى ﷲ ﻋليه وسلم ﻻيرون شيئا من اﻷﻋمال تركه كفر غير الصﻼة« ) رواه الترمذی ( ) .اصحاب
پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم ترک هيچ ﻋملی را جز ترک نماز کفر نمی دانستند (.

حکم تارک نمازدراسﻼم:

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

داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و ) يعنی تارک الصﻼة بودنمان ما را به اين روز سياه
کشانده ( و دچار آتش دوزخ کرد ( بلی واقعآ چنين است  .ﻋقيده نداشتن به نماز و ترک ان به کلی
آنان را مستحق ﻋذاب دوزخ ساخت.
اما آنان که به فـرض بودن نماز معتقد باشند و در ﻋمل نماز نخوانند خداوند متعال در قرآن کريم
انان را به ﻋذاب » غی « تهديد می کند و غی بيابانی در دوزخ می باشد.
آنجا که خداوند می فرمايد » :فخلف من بعدهم خلف اضاﻋوا الصﻼة و اتبعوا الشهوات فسوف
يلقون غيا « ) بعد از آن مردمی که هرگاه آيات رحمن بر آنان خوانده می شد به سجود می افتادند و
بر خود می گريستند بعد از آن مردم ديندار مردمی ناخلف روی کار آمدند که نماز را ضايع کردند و
آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصی راه افتادند آنان به قعرغی انداخته خواهند شد ( )مريم
آيه .( ۵٩
ولی آنان که به فرض بودن نماز ﻋقيده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سهل انگاری می
کنند و از اينکه نمازشان به تاخير افتد يا وقت آن بگذرد پروايی ندارند قرآن در مورد اين افراد می
فـرمايد  » :فويل للمصاين الذين هم ﻋن صﻼتهم ساهون « )ويل و ﻋذاب خدا بر نمازگزارانی
که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از تاخير آن پروايی ندارند و نماز خود را به دست فراموشی
می سپارند ( )سوره ماﻋون آيه  ۴و .( ۵
در روايتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که  :در خصوص اين ايه از رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه
وسلم پرسيدم ايشان فرمودند  » :هم الذين يوخرون الصﻼة ﻋن وقتها « ) آنان مردمی هستند
که نماز را به تاخير می اندازند تا از وقت آن می گذرد (.
همچنان طوريکه درفوق گفتيم درحديث صحيح آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم فرمود
 » :بين الکفر و اﻻيمان ترک الصﻼة « )حد فاصل ايمان با کفر ترک نماز است ( يعنی اگر کسی
نماز فرض نخواند از دايره ايمان خارج است و به کفر رسيده است .
در حديث مسند آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم فرمودند  » :من حافظ ﻋلی
الصلوت کانت له نورا و برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ ﻋليها لم يکن له نورا يوم القيامة
مع القارون و فرﻋون و هامان و ابی بن خلف « )کسی که بر انجام نماز فرض مواظبت نمايد و
ارکان و شروط آن را درست بجا آوردن و با جماﻋت بخواند در روز قيامت نماز نور و روشنايی او
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خواهد بود و دليل و برهان ايمان داری و وسيله نجات و رهايی او از ﻋذاب الهی خواهد بود  .و
کسی که بر انجام نمازهای فرض مواظبت ننمايد و نماز نخوانده باشد او هيچ نوری ندارد و بی
نصيب از هر نور و وسيله نجاتی از همراهان قارون فرﻋون هامان و ابی بن خلف خواهد بود (.

ابونعيم از رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم روايت می کند:

» من ترک الصﻼة متعمدا کتب اسمه ﻋلی باب النار ممن يدخلها و من ترک صﻼة متعمدا احبط ﷲ
ﻋمله و برئت منه ذمه ﷲ تعالی حتی يرجع توبة « ) کسی که نماز فرض را بعمد ترک نمايد
خدای متعال نام او را بر در دوزخ می نويسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ است و کسی که
يک نماز فرض را بعمد ترک کرد خدای متعال اﻋمال او را نابود می کند و از ذمه خدا يعنی در سايه
حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی خدا باز گزدد و بر انجام نمازهای فرض
مواظبت و مداومت داشته باشد.(.
در حديث اسرا و معراج آمده که رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋيه وسلم بر مردمی گذشت که سرشان را می
کوفتند و باز به حال اول بر می گشتند .رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم از جبرئيل پرسيد  :اينان چه
کسانی هستند ؟ جبرئيل گفت  :اينان مردمی هستند که از خواندن نماز فرض سرشان سنگين می شد
و نماز را به وقت نمی خواندند .
بنآ حکم اسﻼمی واجماع ﻋلماء بر اين است  :شخصيکه واجب بودن نمازهای پنجگانه را انکار
نمايد کافر و مرتد است و حتی ﻋلماء حکم ميکنند که قتل شخصی متذکره واجب ميباشد .

حكم تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماﻋت

همه ﻋلمای اسﻼم بدين ﻋقيده اند که اولين وظيفه يک شخصی مسلمان ودر نهايت امر از هر انسان
است که در زندگی خويش پابند ﻋبادت و پرستش پروردگار با ﻋظمت خويش باشد ،و ترک ﻋبادت
به ﻋنوان کوتاهی در ﻋمل ذاتی و اساسی فرد مسلمان بهشمار میآيد.
نماز يکی از ﻋبادت در دين مقدس اسﻼم است ،وطوريکه در فوق ياد اور شديم  ،ترک ﻋمدی آن
موجب کفر ميگردد  ،واستدﻻل بر کافربودن تارک نماز )بطور ﻋمد( حديثی پيامبر صلی ﷲ ﻋليه
وسلم است که ميفرمايد:
َ
صﻼ ِة« )مسلم و ابوداود و ترمذی و ابنماجه و احمدبنحنبل اين
الر ُج ِل َو بَ ْينَ ا ْل ُ
ک ال ﱠ
» بَ ْينَ ﱠ
ک ْف ِر ت ْر ُ
حديث را روايت کردهاند) ( .تفاوت ميان مرد با کفر ،ترک نماز است ( .
صﻼةُ فَ َم ْن ت َ َرکَها فَقَ ْد َکفَ َر « ) احمد و صاحبان سنن
وهمچنان حديثی  » :ا َ ْلعَ ْه ُد الﱠذی بَ ْينَنا َو بَ ْينَ ُه ْم ال ﱠ
اين حديث راروايت کردهاند» .( .ﻋهد و پيمانی که ما را از کافران جدا میسازد نماز است ،هر کس
نماز را ترک کند ،کافر شده است.«.
ولی در مورد مفهوم وتعريف وتفصيل اين موضوع که ترک نماز بصورت قصدی صورت گيرد
وياغير قصدی  ،آيا اينکه در جنب اينکه شخص تارک نماز از فرضيت آن هم منکر است موضوع
است که در بين ﻋلماء دارايی اختﻼف است .
ﻋده ای از ﻋلماء ميگويند تا زمانی که شخص وجوب نماز را انکار نکند کافر نمیشود و
صﻼ ِة« را به کفر اصغر تأويل وتعبير ميکنند .
الر ُج ِل َو بَ ْينَ ا ْل ُ
ک ال ﱠ
احاديث » بَ ْينَ ﱠ
ک ْف ِر ت َ ْر ُ
ولی طبق صحيح ترين فتوا ،که توسط برخی ديگری ﻋلماء صادر گرديده است  ،ميگويند  ،ترک
ﻋمدی نماز موجب کفر )اکبر( میشود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند.
ولی هستند ﻋلماء اسﻼم که در اصدار حکم تارکين نماز از احتياط استفاده نموده وتارکين نماز را
بدو دسته تقسيم نموده انـد.

دسـتـــﮥ اول:

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

حکم امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز:

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

حکم شيخ ﻋثيمين درمورد تارک نماز:

شيخ ﻋثيمن استدﻻ ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم چنين مستند
صﻼةُ فَ َمن ت َ َر َک َها فَقَد َکفَ َر « ) .وجه تمايز ما و آنان( کفار و
می سازد » :العهد الذی بَينَنَا َو بينَ ُهم ال ﱠ
مشرکين )نماز است ،پس هر کسی که آن را ترک کند کافر میگردد(.
شيخ ﻋثيمن ميفرمايد  :اگر در الفاظ حديث دقت بعمل ايد  ،مﻼحظه ميشود که پيامبر صلی ﷲ ﻋليه
وسلم نه گفته است که :هر کسی يک نماز را ترک دهد کافر میشود ،و نگفت :حد فاصل بين انسان
ک الصﻼَة »يعنی ترک دادن نماز به طورمطلق« .
و شرک وکفر يک نماز است؛ بلکه فرمود  » :تَر ُ
از ظاهر اين احاديث چنين بر می آيد که شخص با ترک يکی دو نماز کافر نمیشود مگر آن که به
کلی تارک آن بشود .ليکن طوريکه قبﻶ ياد اور شديم :
کسيکه در بعضی اوقات نماز می خواند و گاهی اوقات آن را ترک می دهد فاسق میشود و مرتکب
جرم بزرگی شده است و در واقع بر وجود خود جنايت نموده .
اين شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمیشود .ولی به ﻋلت ترک بعضی از نمازها
ﻋاصی و نافرمان محسوب میشود .
ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسﻼم خارج است ولو اين که آن را از
روی تنبلی و سهل انگاری ترک کند ،کما اين که نصوص قرآن ،سنت و اقوال صحابه همين مطلب
را تأييد می کنند ،تا جايی که ﻋبدﷲ بن شقيق رضی ﷲ ﻋنه اجماع صحابه را در مورد کافر بودن
تارک الصﻼة نقل کرده و اسحاق بن راهويه اجماع امت را در اين مورد حکايت کرده است) .مجموع
فتوای ورسائل شيخ ﻋثيمن ( )(11/54

دسـتـﮥ دوم:

دستــﮥ دوم شامل حال آنعــدۀ ازافرادی بی نمازان ميگردد :که نه تنها نماز نمی خواننند بلکه بر
فرضيت نماز نيزاﻋتراف ندارند ونخواندان نماز را ضرور نمى دانند .حتی بر واجب بودن نماز در
بين مردم استهزا وتمسخر اشکار ميکنند.

احکام صادره در مورد طايفـﮥ دوم:

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

حکم امام ابوحنيفه در مورد تارک نماز:

پيروان امام صاحب ابو حنيفه در مورد اشخاص تارک نماز ميفرمايند  :اگر شخص از جهت تنبلى و
سستى نماز را ترك مى كنند فاسق بوده چنين کسی ،با ترک نماز فاسق میشود ،و واجب است که
او را تأديب و تعزير کرد و بايد او را به حدّی زد ،تا خون از اندام او جاری گردد و تا هنگامیکه به
ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند ،و حکم تارک روزه نيز به همين منوال است.

پيروان امام ابو حنيفه )رح( می افـزيند:

ولی اگر شخص تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى
شود و بقتل هم نمی رسد.

حکم امام احمد در مورد تارک نماز :

امام احمد )رح( ،در مشهورترين روايات خود ،میگويد :شخص نماز نخوان کافر است ،و خارج از
دين و »مارق« تلقی میگردد ،و مجازاتی جز قتل ندارد .و واجب است که از او بخواهند که توبه
نمايد ،و با ادای نماز وی را به اسﻼم برگردانند ،اگر پذيرفت ،او را رها کنند و اگر نپذيرفت گردن او
را بزنند.

حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز :

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

حکم شيخ حبيب ابن ﻋبد ﷲ در مورد تارک نماز :

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

خوانندگان محترم!

واقعيت امر اينست که :قرآن ﻋظيم الشان  ،نماز نخواندن را از خصوصيات کفّار دانسته آنجا که
ير َکعُونَ «) سوره مرسﻼت)» (.48/چنان از باده غرور سرمست
ار َکعُواْ ﻻ َ ْ
میفرمايدَ » :وإذَا قِي َل لَ ُه ُم ْ
هستند که( وقتی بدانان گفته میشود) :در برابر اوامر و نواهی الهی( خضوع کنيد و کرنش ببريد
خضوع نمیکنند و کرنش نمیبرند! «.
َ
س ُجو ِد فَﻼَ
اق َوي ْدﻋ َْونَ إِلى ٱل ﱡ
َف ﻋَن َ
و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف میکندْ » :
يو َم ي ْکش ُ
س ٍ
َ
سا ِل ُمونَ «.
شعَةً أَ ْب َ
ستَ ِطيعُونَ َ ،خا ِ
ي ْ
س ُجو ِد َو ُه ْم َ
ار ُه ْم ت َ ْر َهقُ ُه ْم ِذلﱠةٌ َوقَ ْد کَانُواْ ي ْدﻋ َْونَ ِإلى ٱل ﱡ
ص ُ
)روزی ،هول و هراس به اوج خود میرسد ،و کار سخت دشوار میشود .بدين هنگام از کافران و
مشرکان خواسته میشود که سجده کنند و کرنش ببرند ،ا ّما ايشان نمیتوانند چنين کنند .اين در حالی
است که چشمانشان )از خوف و وحشت و شرمندگی و شرمساری( به زير افتاده است ،و خواری و
پستی وجود ايشان را فرا گرفته است .پيش از اين نيز )در دنيا( بدان گاه که سالم و تندرست بودند
به سجده بردن و کرنش کردن خوانده میشدند )و ايشان با وجود توانايی ،سجده و کرنش
نمیکردند(.« .
اخوت
از نظر قرآن زمانی انسان از مصؤنيت جان خويش برخوردار خواهد بود ،و تحت لوای ّ
اسﻼمی درخواهد آمد ،که از شرک توبه کند و نمازرا برپای دارد و زکات را بپردازد .خداوند
صﻼَةَ َوآتَ ُواْ ﱠ
سبِيلَ ُه ْم
دربارهی مشرکان و کافران حربی میفرمايد » :فَ ِإن تَابُواْ َوأَقَا ُمواْ ال ﱠ
الزکَاةَ فَ َخلﱡواْ َ
إِنﱠ ّ َ َ
ور ﱠر ِحي ٌم«.
غفُ ٌ
»اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسﻼم گرويدند و برای نشان دادن آن( نماز خواندند و
زکات دادند) ،ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و( راه را بر آنان باز گذاريد .بيگمان
خداوند دارای مغفرت فراوان )برای توبهکنندگان از گناهان (،و رحمت گسترده )برای همه بندگان(
است. « .
َ
َ
َ
َ
صﻼَةَ َوآت َ ُواْ ﱠ
ت
الزکَاةَ ف ِإ ْخ َوانُ ُ
ص ُل اﻵيا ِ
ِين َونُفَ ِ ّ
و بعد از آن میفرمايد  »:ف ِإن تَابُواْ َوأقا ُمواْ ال ﱠ
ک ْم فِی ال ّد ِ
ِلقَ ْو ٍم ي ْعلَ ُمونَ «) اگر آنان )از کفر( توبه کردند و )احکام اسﻼم را مراﻋات داشتند ،و از جمله( نماز را
خواندند و زکات دادند )دست از آنان بداريد ،چرا که( در اين صورت برادران دينی شما هستند )و
سزاوار همان چيزهائی بوده که شما سزاواريد ،و همان چيزهائی که بر شما واجب است ،بر آنان هم
واجب است( .ما آيات خود را برای اهل دانش و معرفت بيان میکنيم و شرح میدهيم.(.
قرآن تصويری از سيمای آخرت را برای ما ترسيم میکند که کافران و ستمگران در دوزخاند ،و
مؤمنان اصحاباليمين از آنان میپرسند:
وض َم َع
سلَ َ
ک ُ
ک نُ ْط ِع ُم ٱ ْل ِم ْ
ک ِمنَ ٱ ْل ُم َ
س ِکينَ َ ،و ُکنﱠا نَ ُخ ُ
ک ْم ِفی َ
» َما َ
ص ِلّينَ َ ،ولَ ْم نَ ُ
سقَ َر ؟ قَالُواْ لَ ْم نَ ُ
ِين« )چه چيزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گويند :از نمازگزاران
ٱلُ َخآئِ ِضينَ َ ،و ُکنﱠا نُ َ
ِب ِب ْ
کذّ ُ
يو ِم ٱل ّد ِ
نبوديم و بينوايان را غذا نمیداديم ،با هرزهدرايان هرزهدرايی میکرديم و روز جزا را دروغ
میشمرديم(.
نخستين نمو ِد ُجرم و کفر آنان اين بود که از نمازگزاران نبودند .هرگاه به سنّت نبوی مراجعه نماييم،
احاديث صحيح نبوی را میيابيم که کافرشدن نماز نخوان را تأييد میکند.
در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی ﷲ ﻋليه وسلم خطاب به وی فرمود :
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ﷲ « )نماز را ﻋمدا ً ترک مکن که
صﻼةَ ُمتَعَ ِ ّمدا ّ فَقَ ْد بَ ِرئ َتْ ِم ْنهُ ِذ ﱠمةُ ِ
ک ال ﱠ
ک ال ﱠ
» ﻻتَتْ ُر ِ
صﻼةَ َفإنﱠ َم ْن ت َ َر َ
هرکس به طور ﻋمد نماز را ترک کند ،خداوند متعال تع ّهدی در قبال او نخواهد داشت (.طبرانی به
سند خود در معجم أوسط اين حديث راروايت کرده و منذری در متابعات گفته است :قابل قبول است.
از ﻋبدﷲ بن ﻋمر روايت شده که پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم روزی دربارهی نماز فرمود» :هرکس
بر نماز محافظت کند نماز برای او نور و برهان و نجات در روز قيامت خواهد شد ،و هر کس بر آن
محافظت ننمايد هيچ نور و برهان و نجاتی برای او نيست و در روز قيامت همراه فرﻋون و هامان و
ابیبنخلف خواهد بود «.احمد بن حنبل اين حديث را روايت کرده و هيثمی گفته است :رجال آن
ّ
موثّق میباشند.

حکم ابن قيّم )رح( در مورد تارک نماز:

شيخ ابن قيم دمشقی از مواليد ) ( 691هجری در دمشق در مورد تارک نماز ميفرمايد » :هرکس
به سبب سرگرمی به سياست و امارت نماز را ترک کند ،با فرﻋون محشور خواهد شد ،و هرکس به
سبب سرگرمی به مال و دارايی نماز را ترک کند ،با قارون محشور خواهد شد ،و هرکس که پست و
مقام او را از نماز باز دارد ،با هامان محشور خواهد شد ،و هرکس به سبب سرگرمی به تجارت
بیبنخلف محشور خواهد شد «.
نماز را ترک کند با ا ُ ّ
وقتی کسانی که بر نماز محافظت مینمايند ،با اين کافران ستمگر محشور شوند ،در حالی که ﻋذاب
آنان در دوزخ بسيار شديد است ،پاداش کسانی که بهطور کامل نماز را ترک کنند ،و يک ﻋمر رکوع
يا سجودی به درگاه خداوند نبرده باشند ،چگونه است؟
صﻼةَ ا ْل َعص ِْر َح ِب َ
ﻋ َملُهُ» )احمد و بخاری و
ط َ
ک َ
و پيامبرصلی ﷲ ﻋليه وسلم میفرمايدَ » :م ْن ت َ َر َ
نسايی از بريده روايت کردهاند» .هرکس نماز ﻋصر را ترک کند باﻋث از ميان رفتن و َحبط اﻋمال
او میگردد«.
وقتی که ترک يک نماز باﻋث از ميان رفتن و حبط اﻋمال میگردد ،کسی که همهی نمازها را ترک
کند مجازات او چگونه است؟
قرآن منافقان را برای ما چنين معرفی میکند که وقتی آنان برای نماز میايستند با تنبلی و کسالت
میايستند .حال کسان که نه با نشاط و نه با تنبلی به نماز میايستند ،چگونه خواهد بود؟
همچنان هيچ يک از صحابه راجع به تکفير کسی که نماز را ﻋمدا ً ترک کند و يا خارج از دين قلمداد
کردن چنين کسی مخالفت ننموده است.
ترمذی از ﻋبدﷲ بنشقيق)رض( به سند صحيح روايت مینمايد که او گفته است:
ياران رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم ترک هيچ ﻋملی را به جز نماز کفر نمیدانستند .ﻋبارت
راوی بيانگر اين است که صحابه )رض( همگی در اين مسئله اتفاق نظر داشتند ،به همين خاطر
اين نقطه نظر را به يکی از اصحاب بهطور مشخص و معيّن نسبت نداده است.
همچنين ،ﻋلمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کرام  ،تابعين و فقها را بشرح بيان داشته است :
حضرت ﻋلی )رض( فرموده است :
هر کس نماز نخواند کافر است.
ابن ﻋباس روايت فرموده اند که:
هرکس نماز را ترک کند کافر است.
همچنان از ابنمسعود روايت شده است که هرکس نماز را ترک کند بیدين است.

حکم جابر بن ﻋبد ﷲ )رض( درمورد تارک نماز :

جابر بن ﻋبد ﷲ )رض( باتمام صراحت حکم نموده است که هر کس نماز نخواند کافر است.

ابودرداء ميفرمايد:

کسيکه نماز نخواند ايمان ندارد ،و نيز نماز را ادانکرده است کسی که وضوء ندارد.
از ايوب سختيانی روايت شده است که میگويد :در اينکه تارک نماز کافر است اختﻼفی نيست.
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حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوههای پيشينيان میگويد:
جماﻋتی از اصحاب از جمله ﻋمربنخطاب ،ﻋبدﷲ بنمسعود ،ﻋبدﷲ بنﻋباس ،معاذ بنجبل،
جابربنﻋبدﷲ و ابودرداء -رضیﷲ ﻋنهم -و از غير اصحاب ،احمد بنحنبل ،اسحاق بنراهويه،
ﻋبدﷲ بنمبارک ،نخعی ،حکم بنﻋتيبه ،ايوب سختيانی ،ابوداود طيالسی ،ابوبکر بن ابیشيبه ،زهير
بن حرب و ديگران -رحمهم ﷲ تعالی -گفتهاند:
هر کس ﻋمدا ً نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد ،کافر است - ) .الترغيب والترهيب ،جلد ،1
کتاب الصﻼة ،فصل الترهيب) ،من ترک الصﻼة تع ّمداً(.

حکم امام ابنتيميه درمورد تارک نماز :

شيخ ابن تيميه )رح ( ميفرمايد  :نبايد بر تارک نماز سﻼم کرد ونبايد مهمانی او را قبول کرد ...
همچنين ،جايز نيست که پدر ،دختر خود را به همسری شخص بینماز درآورد؛ زيرا شخص بینماز
در حققت مسلمان نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و نمیتواند نگهداری و
سرپرستی او و فرزندان او امين باشد.
و نيز جايز نيست که صاحبان مؤسسهها و کارخانهها ،اشخاص بینماز را بحيث کارمندی
مقررنمايد ،زيرچنين ﻋملی به ﻋنوان اﻋانه به معصيت تلقی میگردد ،و کسی که حقوق پروردگاری
را که خالق و رازق اوست تباه گرداند ،حقوق بندگان را به مراتب بيشتر اهمال و تضييع خواهد کرد.
با اين ترتيب ،مسؤوليت جامعه در مقابل اين فريضهی الهی که به ﻋنوان ستون و پايهی دين
بهشمار میآيد ،واضح و روشن خواهد شد ،نماز فريضهای است که ترک آن برای هيچ کس جايز
نيست مگر آنکه به چنان مريضی سختی مبتﻼ شود که فاقد هوش و اختيار گردد ،و درک فرمان
الهی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر حتّی اگر منجر به قطع اندامهای
شخص گردند يا او را زمينگير يا فلج گردانند ،نماز از او ساقط نخواهد شد.

شريعت خطاب به مريض میگويد:

به هرطوريکه ميتوانی تطهير کن و وضوء بگير ،آن اندازه که در توان داری نماز بگزار و نماز را
هيچگاه ترک نکن ،با آب وضوء بگير ،اگر آب نيافتی با خاک پاک تيمم کن .ايستاده نماز را ادا کن
و اگر نتوانستی بهصورت نشسته ،و اگر باز نتوانستی به پهلو يا به پشت خوابيده ،با اشارهی سر يا
ابرو ،نماز را بخوان.
ست َ َط ْعت ُ ْم« سوره تغابن ) (16/تآ آنجا که
همچنانکه خداوند متعال میفرمايدَ » :فاتﱠقُواْ ﱠ َ َما ا ْ
میتوانيد از خدا پروا بداريد(.
جامعه در برابر انجام اين فريضه ،مسؤوليت دارد ،بخصوص حاکم مسؤولی نسبت به رﻋيت و
زيردستان همچون پدر نسبت به فرزندان کوچک يا شوهر نسبت به همسر ،مسؤوليت دارد.
ص َ
ْ
ک ِرزقا ً
طبِ ْر َ
صﻼَ ِة َوا ْ
ﻋلَي َها ﻻ َ نَ ْ
ک ِبال ﱠ
سأَلُ َ
پروردگار با ﻋظمت ما در اين باره میفرمايدَ »:وأْ ُم ْر أ َ ْهلَ َ
ک َوا ْل َعاقِبَةُ ِللت ﱠ ْق َوى«) سوره طه)( .132/و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن
نﱠحْ نُ نَ ْر ُزقُ َ
شکيبا باش ،ما از تو جويای روزی نيستيم ما به تو روزی میدهيم و فرجام نيک برای پرهيزگاری
است(.
همچنان خداوند متعال ميفرمايد :
َ
ُ
ْ
ُ
ارة « ) سوره  -تحريم(.6 /
ک ْم َوأ ْه ِلي ُ
س ُ
» يااي َها الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ قُواْ أَنفُ َ
اس َوال ِح َج َ
ک ْم نَارا ً َوقو ُد َها النﱠ ُ
)ای کسانی که ايمان آوردهايد ،خود واهل تانرا از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنيد(
وقتی که شوهر اهتمام و توجه خاصی به همسر خود دارد و دوستدار اوست ،همچنين پدر که نسبت
به فرزندان خود ﻋشق میورزد و برای آنان دلسوزی میکند ،بايد همواره بکوشد تا آنان را از آتش
دوزخ مصون نگاه دارد ،و آنان را نسبت به اطاﻋت و ﻋبادت پروردگار که مهمترين زمينهی آن
اقامهی نماز است ،دستور دهد.
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حکم شيخ ابن باز رحمه ﷲ درموردتارک نماز:

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

حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين درموردتارک نماز:

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

حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز:

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

نتيجه کلی در مورد تارک نماز:

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

يادداشت ضروری:

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

آيا بر تارک نماز ،خواندن نماز جنازه جايز است؟

قبل از همه بايد گفت  ،شخصيکه تارک نماز وتارک روزه باشد  ،ودر همين حالت از اين دنيا رحلت
نمايد  ،بحکم شرع در جملــﮥ مسلمان به حساب نمی آيد ،زيرا کسی که به طور ﻋمد نماز را ترک
کند کافر میشود ،زير ا حديثی پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم در اين مورد صراحت دارد »:إنﱠ بَينَ
ص َﻼة« ).حد فاصل بين انسان و بين شرک و کفر ترک نماز
الر ُج ِل َو بَينَ ال ِ ّ
ک ال ﱠ
ش ِ
ﱠ
رک والک ِ
ُفر تَر ُ
است(.
پس شخصی که بر چنين حالتی که بدون ﻋذر تارک نماز باشد وبدون ﻋذر روزه نگيرد و بدون
توبه بميرد  ،استغفار و دﻋا برای او جايز نيست و نبايد نماز جنازه  ،بر جنازه اش ادا گردد  .چرا
که او هيچ سودی از اين نماز نمی برد .
از شيخ ابن ﻋثيمين در موردخواندن نماز جنازه باﻻی ميتی که گمان اغلب بر اين است که گويا او
تارک نماز است فرمودند :
»اين امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواهد شد ،هرچند گمان غالب داشته باشد که او
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نماز نمی خوانده ،مادام که يقين ندارد او نماز خوان نبوده )می تواند بر او نماز بخواند( ،اما اگر
گمان غالب او به دليل وجود قرائن قوی شکل گرفته باشد ،در آنصورت هرگاه برای وی دﻋا کرد،
آنرا مقيد کند ،مثﻼ بگويد  » :اللهم إن کان مؤمنا ً اللهم فاغفر له وارحمه  ..تا آخر دﻋاء«.
دﻋای شرطی در کتاب و سنت آمده است ،ﷲ متعال در آيه لعان در باره شهادت مرد بر زنش که
صا ِدقِينَ *
ش َها َدةُ أ َ َح ِد ِه ْم أ َ ْربَ ُع َ
وی را متهم به زنا می کند ،فرمود  » :فَ َ
ش َهادَا ٍ
ت بِا ﱠ ِ إِنﱠهُ لَ ِم ْن ال ﱠ
ت بِا ﱠ ِ إِنﱠهُ
اب أ َ ْن ت َ ْ
ﻋلَ ْي ِه إِ ْن کَانَ ِم ْن ا ْلکَا ِذبِينَ * َويَد َْرأ ُ َ
سةُ أَنﱠ لَ ْعنَةَ ﱠ ِ َ
ش َه َد أ َ ْربَ َع َ َهادَا ٍ
َوا ْل َخ ِ
ام َ
ﻋ ْن َها ا ْلعَ َذ َ
سةَ أَنﱠ َ
صا ِدقِينَ « )سوره نور .(9-6يعنی » :هر
َب ﱠ ِ َ
ﻋلَ ْي َها إِ ْن کَانَ ِم ْن ال ﱠ
لَ ِم ْن ا ْلکَا ِذبِينَ * َوا ْل َخ ِ
ام َ
غض َ
يک از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگويان است؛ و در پنجمين بار بگويد
که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .آن زن نيز میتواند کيفر )زنا( را از خود دور کند،
به اين طريق که چهار بار ﷲ را به شهادت طلبد که آن مرد )در اين نسبتی که به او میدهد( از
دروغگويان است .و بار پنجم بگويد که غضب ﷲ بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد« .اين
دﻋا با شرط است...
ولی اگر يقينی مطلق حاصل شود که او از جمله نماز خوانان نيست  ،در آنصورت برای شما حﻼل
ص ِ ّل
نيست بر او نماز بخوانيد ،نه شما و نه ديگران؛ به دليل فرموده ﷲ تبارک و تعالی َ » :وﻻ ت ُ َ
ﻋلَی قَب ِْر ِه« ) سوره توبه :آيه  » .(84 :هرگز بر مرده هيچ يک از
ﻋلَی أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َماتَ أَبَدا ً َوﻻ تَقُ ْم َ
َ
آنان ،نماز نخوان! و بر کنار قبرش) ،برای دﻋا و طلب آمرزش( نيست«.
ﷲ متعال نهی کردند که بر منافقينی که اظهار اسﻼم می کنند و کفر خود را پنهان می دارند ،نماز
خوانده شود« ) .فتاوی نور ﻋلی الدرب(.

برخورد شوهر با زن بی نمازش:

بر شوهر واجب است تا به موﻋظه حسنه از زن دﻋوت بعمل ارد  ،تا ادای نماز پابندی نمايد  ،در
صورتيکه زنش از خواندن نماز سر باز ميزند  ،شوهر حق دارد از او جدا شود ،بدليل اينكه ترك
نماز موجب كفر و خروج از دين اسﻼم است ،پس همسر اين شخص بعلت ترك نماز كافر است و زن
كافر برای مرد مؤمن حﻼل نمی باشد  .زيرا حکم پرودگار با ﻋظمت ما در مورد با صراحت خاصی
يحلﱡونَ
بيان يافته است  » .فَ ِإ ْن َ
ﻋ ِل ْمت ُ ُموهُنﱠ ُم ْؤ ِمنَا ٍ
ت فَﻼ تَ ْر ِجعُوهُنﱠ ِإلَى ا ْل ُكفﱠ ِار ﻻ هُنﱠ ِح ﱞل لَ ُه ْم َوﻻ ُه ْم ِ
لَ ُهنﱠ « )سوره ممتحنه :آيه  ) ( 10هرگاه آن )زنان( را مؤمن يافتيد آنها را به سوی كفار باز
مگردانيد .اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حﻼل نيستند(.
ولی هستند زنان که صرف روزه ميگيرند ونماز نمی خوانند وبه اصطﻼح ) تارک نماز ( برای آنان
ميگويم  :روزهات قابل قبول نيست و حاصلی جز رنج و خستگی ندارد ،برای اينكه هيچ ﻋمل
صالحی از كفار پذيرفته نمیشود.
ورا « ) فرقان آيه ( 23
خداوند متعال ميفرمايد َ »:وقَد ِْمنَا ِإلَى َما ﻋ َِملُوا ِم ْن َ
ﻋ َم ٍل فَ َج َع ْل َنا ُه َه َبا ًء َم ْنث ُ ً
)و ما به سراغ اﻋمالی كه انجام دادهاند )و به ظاهر نيك بودهاند( میرويم و همه را همچون ذرات
غبار در هوا پراكنده میسازيم ( وباز در ) آيه 88سوره آنعام ( ميفرمايد َ » :ولَ ْو أَش َْركُوا لَ َح ِب َ
ﻋ ْن ُه ْم
ط َ
َما كَانُوا ي ْع َملُونَ أنعام« )اگر اين شايستگان ،پيامبران چه رسد به ديگران( شرك میورزيدند ،هر
سو ِل ِه « ) توبه
آنچه می كردند هدرمیرفت( » َو َما َمنَعَ ُه ْم أَ ْن ت ُ ْقبَ َل ِم ْن ُه ْم نَفَقَات ُ ُه ْم ِإﻻأَنﱠ ُه ْم َكفَ ُروا ِبا ﱠ ِ َوبِ َر ُ
آيه ) ( 54چه چيزی مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان میشود جز اينكه اينها به ﷲ و پيامبرش
كفر ورزيدهاند(.
پس وقتی كه نفقات كفار كه نفع آنها به ديگران میرسد قابل قبول نيست پس ﻋبادت كه نفع آنها
منحصر به خود شخص است چگونه پذيرفته میشود؟
خﻼصه اينکه زن نماز نخواند  ،نکاح اش فسخ و باطل است؛ ولی اگر زن متوجه به اشتباه اش
گردد و به سوی ﷲ توبه كند و به دين اسﻼم باز گردد واقدام به نماز خواندن کند  ،ميتواند درﻋقد
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ازدوج باقی بماند  ،در غير آن نکاح اش باطل است  ) .مزيد معلومات در مجموع فتاوا ورسايل
) ( 90/12شيخ ابن ﻋثيمين (.

مسؤليت زن در مقابل شوهر بی نمازش:

ﻋلماء ميفرمايند :اگر يکی از زوجين تارک نماز باشند ،طوريکه در فوق متذکر شديم بر جانب
مقابل واجب است که او رادر قدم نخست به موﻋظه حسنه وحکمت منطقی ومستدل به خواندن نماز
دﻋوت کند و لی اگر با آنهم از خواندن نمازابا ورزد  ،بايد بستر خود را ازاو جدا سازد تا زمانيکه از
اين ﻋمل خويش توبه کند و به نماز خواندن روی آورد.
اما اگر بادرنظرداشت همه سعی وکوشش ،همچنان به نماز نخواندن ادامه داد ،می تواند يکطرفه
نکاح خود را فسخ کند و با ديگری ازدواج کند.
اکثريت مطلق ﻋلماء در فتاوی دينی خويش حکم فرموده اند که :هرگاه زنی در نکاح مردی
درآورده شود که نه با جماﻋت و نه در خانه هيچ وقت نماز نمیخواند نکاحشان صحيح نيست ،زيرا
تارک نماز همانگونه که از قرآن ،سنت و اقوال صحابه ثابت است کافر و مرتد است.
ﱠ
ﻋ ْنهُ گفته است » :کَانَ
يرون
صلﱠی ﱠ ِ َ
ﻋبدﷲ بن شقيق َر ِض َی ﱠ ُ َ
بی َ
ﻋلَ ْي ِه َوآ ِل ِه َو َ
ُ
سل َم ﻻ َ
أصحاب النﱠ ِ ّ
ﱠ
َ
ﱠ
سل َم هيچ گناهی جز
ص لی ﱠ ِ َ
صﻼ ِة« »اصحاب رسول ﷲ َ
شيئا ً ِمنَ اﻷﻋما َل تر َکهُ کُفرا ً غير ال ّ
ﻋل ْي ِه َو َ
ترک نماز را کفر نمیدانستند«.
َ
بنابراين حﻼل نيست که زن مسلمان به ﻋقد کافر درآورده شود؛ چون ﷲ تعالی فرموده است » :ف ِإ ْن
کفﱠ ِار ﻻ هُنﱠ ِح ﱞل لَ ُه ْم َوﻻ ُه ْم يَ ِحلﱡونَ لَ ُهنﱠ « )سوره ممتحنه:
َ
ت فَﻼ تَ ْر ِجعُوهُنﱠ إِلَی ا ْل ُ
ﻋ ِل ْمت ُ ُموهُنﱠ ُم ْؤ ِمنَا ٍ
(10
»هر گاه )آن زنان( را مؤمن يافتيد ،آنها را به سوی کفار بازمگردانيد ،اين زنان برای آن مردان و
آن مردان برای اين زنان حﻼل نيستند«.
اگر کسی بعد از ﻋقد نکاح ،بینمازی را اختيار کند ،نکاحش خود به خود فسخ میشود؛ مگر آن که
بﻼفاصله توبه کرده و به اسﻼم برگردد.
برخی ﻋلماء گفتهاند تا انقضای ﻋدت به شوهر مهلت داده میشود ،اگر پس از انقضای آن مسلمان
شد )نماز را اختيار نمود( اين زن برايش حﻼل نمیشود؛ مگر با ﻋقد جديد ،بر زن ﻻزم است که از
شوهر بینماز جدا شده و به او تمکين ندهد ،گرچه از آن شوهر فرزندانی نيز داشته باشد ،چون پدر
در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.
بنابراين نصيحت وپيشنهاد برادرانه من به شما برادران مسلمان  ،اينست که فرزندان خويش را اﻋم
از دختران خود ويا دخترانی که تحت سرپرستی شما قرار داشته باشد  ،نبايد به اشخاصيکه بی
نمازدر ﻋقد نکاح در اوريد  ،چون اين مسئله بی نهايت ً خطرناک است .پدران و اولياء در امر
تزويج دخترانشان با بینمازان نبايد جنبهی خويشاوندی و دوستی را در نظر بگيرند )بلکه جنبهی
دين را بايد جدآ مراﻋات کنند(.ازپروردگار با ﻋظمت برای همهی مسلمانان هدايت را طلب میکنم) .
تفصيل موضع در اين بابت را ميتوان درمجموع فتاوا و رسايل ) (56/11شيخ ابن ﻋثيمين مﻼحظه
فرمايد (.

برخورد با خانواده بی نماز خويش!

اگر اﻋضای يک فاميل هيچ وقت نماز نمی خوانند حکم اسﻼم همين است که اﻋضای اين خانواده
کافر و مرتد هستند  ،بنآ برای اين شخص جايز نيست که در برار آنان سکوت اختيار نمايد ،
بالعکس همه سعی وتﻼش خويش را بخرچ دهد تا آنان را برای خواندن نماز دﻋوت نمايند .شايد
پروردگار با ﻋظمت هدايتشان کند.
بر اساس حکم کتاب ﷲ  ،واحاديث نبوی )سنت (  ،و اقول صحابه و رأی صحيح ،آنان کافر
است.
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دليل ازاول کتاب ﷲ:

صﻼةَ َوآت َ ُوا ﱠ
ک ْم
الزکَاةَ فَ ِإ ْخ َوانُ ُ
قرآن ﻋظيم الشان در مورد مشرکين ميفرمايد  » :فَ ِإ ْن تَابُوا َوأَقَا ُموا ال ﱠ
ت ِلقَ ْو ٍم يَ ْعلَ ُمونَ «»اگر آنان )از کفر( توبه کردند )و احکام اسﻼم را مراﻋات
ص ُل اﻵيَا ِ
ّين َونُفَ ِ ّ
فِی ال ِد ِ
کردند( و نماز را خواندند و زکات دادند )کاری با آنان نداشته باشيد چون( در اين صورت برادران
دينی شما هستند .ما آيات خود را برای اهل دانش و معرفت بيان می کنيم«) .سوره توبه :آيه (11
مفهوم آيه متبرکه اينست که :اگر آنان نماز نخواندند و زکات ندادند ،پس برادران دينی شما نيستند
و مسلم است که اخوت دينی با معاصی و گناه منتفی نمیشود؛ بلکه اين امر تنها با خروج از دين
اسﻼم منتفی میگردد.

دليل دوم از سنت رسول ﷲ :

صﻼَة«» .بی گمان فرق بين انسان و
ک ال ّ
الر ُج َل َو بَينَ الَش ِ
در حديث متبرکه »إنّ بَينَ ّ
ّرک َو الک ِ
ُفر تَر ُ
بين شرک و کفر ترک نماز است«.
ﻋ ْنهُ در سنن چنين آمده است» :اَل َعه ُد الّذی بيننا َوبينَ ُهم
ی ﱠُ َ
همچنين حديثی به روايت بريده َر ِض َ
صﻼَة فَ َمن ت َ َر َک َها فَقَد َکفَ َر«) .وجه تمايز ما و آنان در نماز است ،پس هر کس که نماز را ترک کند
ال ﱠ
کافر میگردد(.
همچنان در حديث ديگری آمده است هر شخصيکه بطور قصدی نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت
الهی محروم خواهد شد؟ رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم در اين مورد فرموده است  »:به ﷲ
شرک مورز حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی ،از پدر و مادرت اطاﻋت کن حتی اگر تو را از
اموالت و از هر آنچه از آن توست محروم سازند ،و نماز را ﻋمدا ترک مکن که هرکس نماز را ﻋمدا
ترک گويد از حفظ و مراقبت ﷲ محروم خواهد شد«)طبرانی اين حديث را روايت فرموده وشيخ
آلبانی آن را حسن لغيره دانسته است (

دليل سوم ازاقوال صحابه:

ﻋ ْنهُ گفته است» :ﻻ َح ﱠ
صﻼَة«».موطا ً
ی ﱠُ َ
ک ال ﱠ
ظ فِی اَﻹسﻼَ ِم لَ ِمن ت َ َر َ
امير المؤمنين حضرت ﻋمر َر ِض َ
مالک« » (82) 39/1تارک نماز در اسﻼم هيچ بهره و نصيبی ندارد«.
کلمه )حظ( به معنی نصيب است که در اين جا به صورت نکره در سياق نفی آمده و در حکم ﻋام می
باشد :يعنی هيچ بهرهای در اسﻼم ندارد ،نه کم و نه زياد.
ﻋ ْنهُ گفته است» :کَانَ
يرون
صلﱠی ﱠ ِ َ
ﻋبدﷲ بن شقيق َر ِض َی ﱠ ُ َ
بی َ
ﻋلَ ْي ِه َوآ ِل ِه َو َ
ُ
سلﱠ َم ﻻ َ
أصحاب النﱠ ِ ّ
صﻼ ِة«) .ترمذی ).(2757
شيئا ً ِمنَ اﻷﻋما َل تر َکهُ کُفرا ً غير ال ّ
سلﱠ َم هيچ گناهی جز ترک نماز را کفر نمیدانستند(
صلﱠی ﱠ ِ َ
)اصحاب رسول ﷲ َ
ﻋلَ ْي ِه َوآ ِل ِه َو َ
اما از جهت رأی و نظر صحيح :گفته میشود :آيا ﻋاقﻼنه است مردی که در قلبش ذرهای ايمان
وجود داشته باشد و ﻋظمت نماز را شناخته و از يادآوری ها و توجه بخصوص ﷲ تعالی نسبت به
آنان آگاه باشد باز هم به ترک آن اصرار می ورزد؟ هرگز نه!
شيخ ﻋثيمين مينويسد :دﻻيل آنعده از ﻋلمای را که به تکفير تارک نماز قايل نيستند بررسی
کردم ،دﻻيل آنها از پنج حالت خالی نيست:
 -1دﻻيلی که نمیتوان از آن برای ﻋدم تکفير تارک الصﻼة استدﻻل نمود.
 -2دﻻيلی که مقيد به حالت و وضعيتی هستند که ترک نماز در آن حالت و وضعيت ممتنع است.
 -3يا مقيد به حالتی هستند که تارک نماز در آن معذور قرار میگيرد.
 -4يا اين که آن دﻻيل ﻋام هستند و به وسيله ی احاديث کفر تارک الصﻼة خاص شدهاند.
 -5يا به ﻋلت ضعف نمی توان از آنها استدﻻل نمود.
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پس از آن که ثابت شد که تارک نماز کافر است ،بايد بدانيم که بر او احکام مرتدين مترتب میشود.
در هيچ نصی از نصوص به اثبات نرسيده است که تارک نماز مؤمن است ،يا به جنت می رود و يا
از آتش جهنم رهايی می يابد و ...از اين رهگذر است که ضرورنمی بينيم که کفر تارک نماز را به
کفر نعمت يا به کفر اصغر تأويل کنيم.
به دﻻيل ديگری از اين قبيل اشاره می کنيم:
 -1جايز نيست که مسلمانی دختر نمازخوان را در نکاح شخص بینماز در آورد و اگر برايش ﻋقد
نکاح بسته شود ،اين نکاح باطل و زن برای اين مرد حﻼل نمیشود ،چون ﷲ تعالی در مورد زنان
مهاجرگفته است:
َ
کفﱠ ِار ﻻ هُنﱠ ِح ﱞل لَ ُه ْم َوﻻ ُه ْم يَ ِحلﱡونَ لَ ُهنﱠ « )سوره
» فَ ِإ ْن َ
ت فﻼ ت َ ْر ِجعُوهُنﱠ ِإلَی ا ْل ُ
ﻋ ِل ْمت ُ ُموهُنﱠ ُم ْؤ ِم َنا ٍ
ممتحنه».( 10:و اگر اين زنان )مهاجر( را مؤمن يافتيد ،آنان را به سوی کافران برنگردانيد ،اين
زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حﻼل نيستند«.
 -2شخصی که بعد از ﻋقد نکاح به کلی تارک نماز میشود ،نکاحش فسخ شده است و بدليل آيهای
که سابقا ً ذکر کرديم ،اين زن برايش حﻼل نمیشود ،برحسب تفصيﻼتی که اهل ﻋلم در اين مورد بيان
نموده اند؛ که قبل از دخول و آميزش تارک نماز باشد يا بعد از آن.
 -3ذبيحهی شخص بینماز غيرقابل خوردن است .چرا؟ چونکه ذبيحهاش حرام است ،و حالآن که
ذبيحهی يهودی و نصرانی برای ما حﻼل است ،پس ذبيحهی شخص بینماز پليدتر از ذبيحهی
يهودی و نصرانی است.
 -4بینماز اجازه ندارد به مکه و حدود حرم داخل شود ،چونکه ﷲ تعالی فرموده است »:يَا أَيﱡ َها
ف
َام ِه ْم َهذَا َو ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم َ
س ِج َد ا ْل َح َرا َم بَ ْع َد ﻋ ِ
س َفﻼ يَ ْق َربُوا ا ْل َم ْ
ﻋ ْيلَةً فَ َ
س ْو َ
الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ِإنﱠ َما ا ْل ُمش ِْرکُونَ نَ َج ٌ
ک ُم ﱠ ُ ِم ْن فَ ْ
ﻋ ِلي ٌم َح ِکي ٌم «».ای کسانی که ايمان آوردهايد ،بیگمان مشرکان
ض ِل ِه ِإ ْن شَا َء ِإنﱠ ﱠ َ َ
يُ ْغنِي ُ
)بسبب ﻋقيده و کفرشان( پليدند ،لذا ،نبايد پس از امسال )نهم هجری( به مسجدالحرام وارد شوند.
اگر )بعلت قطع روابط تجاری آنان با شما( از فقر میترسيد) ،نترسيد( ﷲ تعالی شما را به فضل و
رحمت خود بینياز میگرداند ،زيرا ﷲ آگاه و دارای حکمت است« ) .سوره توبه :آيه .( 28 :
 -5در صورت فوت يکی از اقارب)خويشاوندان( ،بینماز از او ارث نمیبرد؛ بدين ترتيب اگر فرد
مسلمان و اهل نماز فوت کند و پسری بینماز و پسر کاکايش )ﻋصبه( اهل نماز برجای بگذارد چه
کسی از او ارث میبرد؟ پسر بینماز يا پسر کا کای نمازگزار؟جواب همه اين پرسش ها همين است
که  :پسر بینماز از او ارث نمیبرد؛ بلکه ارث به پسر کاکايش میرسد.
سلﱠ َم روايت کرده استَ »:ﻻ َي ِر ُ
ث
صلﱠی ﱠ ِ َ
ی ﱠُ َ
ﻋ ْن ُهما از رسول ﷲ َ
ﻋلَ ْي ِه َوآ ِل ِه َو َ
اُسامه بن زيد َر ِض َ
س ِل َم « بخاری ) (6764و مسلم )».(1614مسلمان از کافر و کافر از
س ِل ُم الکَا ِفر و ﻻ الکافر و ا ْل ُم ْ
ا ْل ُم ْ
مسلمان ارث نمیبرد«.
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ی ف ُه َو ﻷ ْولی َر ُج ٍل ذک ٍَر«بخاری ) (6732و مسلم
همچنين میفرمايد» :أَ ْل ِحقوا الف َر َ
ائض ِبأه ِل َها ،ف َما بَ ِق َ
)» .(1615سهميههای معين شدهی ارث را به صاحبان آنها بدهيد و باقيمانده آن را به نزديکترين
خويشاوند مرد ميت بدهيد«.
 -6بینماز وقتیکه بميرد نبايد غسل و تکفين شود و نبايد بر او نماز جنازه خواند و همچنين
مسلمانان اجازه ندارند او را در گورستان مسلمانان دفن کنند؛ پس چه کارش کنيم؟ جسدش را به
بيابان برده و در آنجا گودالی حفر نموده و با همان لباس در آنجا دفنش میکنيم ،زيرا او در اسﻼم از
هيچ حرمت و کرامتی برخوردار نيست.
بنابراين برای هيچ کسی جايز نيست که فردی بینماز نزدش ،بميرد و او را به مسلمانان ﻋرضه کند
تا بر او نماز جنازه بخوانند.
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 -7بینماز در روز رستاخيز با فرﻋون ،هامان ،قارون ،ابّی ابن خلف و ساير پيشوايان کفر محشور
میشود و به بهشت نمیرود و برای هيچ يکی از اﻋضای خانوادهاش جايز نيست که برايش دﻋای
رحمت و مغفرت بخوانند ،زيرا او کافر است و مستحق دﻋا و استغفار نمیباشد -پناه بر خدا-
ستَ ْغ ِف ُروا ِل ْل ُمش ِْر ِکينَ َولَ ْو کَانُوا أُو ِلی قُ ْربَی ِم ْن
ی َوالﱠ ِذينَ آ َمنُوا أ َ ْن يَ ْ
ﷲ تعالی میفرمايدَ » :ما کَانَ ِللنﱠبِ ِ ّ
يم «) سوره توبه آيه .( 133
بَ ْع ِد َما تَبَيﱠنَ لَ ُه ْم أَنﱠ ُه ْم أ َ ْ
ص َح ُ
اب ا ْل َج ِح ِ
»برای پيامبر و مؤمنان مناسب نيست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند ،هر چند که خويشاوند
باشند ،هنگامی که برای آنان روشن شود که )با کفر و شرک از دنيا رفتهاند و( مشرکان اهل
دوزخاند« ).تفصيل موضوع  :را ميتوان در رسالة صفة– صﻼة النبی صفحه ) (30-29و مجموﻋه
فتاوا و رسايل ) (50-12شيخ ابن ﻋثيمن مطالعه فرمايد (.

سهل انگاری در امر نماز:

موضوع سهل انگاری در امر نماز و بخصوص در نماز جماﻋت در دين مقدس اسﻼم از منکرات
ﻋ ُه ْم
ﻋونَ ﱠ َ َو ُه َو َخا ِد ُ
بزرگ و از صفات منافقين است؛ ﷲ تعالی فرموده است  » :إِنﱠ ا ْل ُم َنافِ ِقينَ ي َخا ِد ُ
اس َوﻻ ْ
يذك ُُرونَ ﱠ َ إِﻻ قَ ِليﻼ « ) سوره نسا ء آيه 142
َوإِذَا قَا ُموا ِإلَى ال ﱠ
صﻼ ِة قَا ُموا ُك َ
سالَى َ
يرا ُءونَ النﱠ َ
( ) بی گمان منافقان )به خيال خام خود( ﷲ را گول می زنند! در حالی که ﷲ آنها را گول می زند.
منافقان هنگامی که برای نماز برمی خيزند ،سست و بی حال به نماز می ايستند و با مردم ريا می
کنند )نمازشان به خاطر مردم است( و ﷲ را کم ياد می کنند(.
َ
ْ
ْ
همچنان پروردگار با ﻋظمت ما در مورد صفت منافقان ميفر مايد َ » :و َما َمنَعَ ُه ْم أ ْن تُقبَ َل ِمن ُه ْم
سالَى َوﻻ ي ْن ِفقُونَ إِﻻ َو ُه ْم ك َِارهُونَ «
سو ِل ِه َوﻻ يأْت ُونَ ال ﱠ
صﻼةَ إِﻻ َو ُه ْم ُك َ
نَ َف َقات ُ ُه ْم إِﻻ أَنﱠ ُه ْم َكفَ ُروا بِا ﱠ ِ َوبِ َر ُ
) سوره توبه آيه ) ( 54و هيچ چيز مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنها نشده است جز اين که
آنان به ﷲ و پيامبرش ايمان ندارند و جز با ناراحتی و بی حالی به نماز نمی ايستند و جز از روی
ناچاری بخشش نمی کنند(.
َ
ﻋلَى ا ْل ُمنَافِ ِقينَ
صﻼةٌ أثقَ َل َ
صلﱠى ﱠ ِ َ
يس َ
پيامبر اکرم َ
ﻋلَي ِه َوآ ِل ِه َو َ
سلﱠ َم در مورد منافقان گفته است» :لَ َ
َ
يه َما ﻷت َ ْو ُه َما َولَ ْو َحب ًْوا«) .هيچ نمازی بر انسان های منافق
ِمنَ ا ْلفَجْ ر َوا ْل ِعش ِ
َاءَ ،ولَ ْو ي ْعلَ ُمونَ َما فِ ِ
سخت تر و سنگين تر از نمازهای صبح و ﻋشا نيست .ولی اگر می دانستند که فضيلت و ثواب اين
نماز چقدر است با سينه خيز هم که می بود خود را )به مسجد( می رساندند(.
پس بر هر مسلمانی واجب است که بر نمازهای پنج گانه در اوقات معين ،مواظبت نموده و با
طمأنينه و آرامش با خشوع و حضور قلب نمازها را ادا كند؛ زيرا ﷲ تعالی می فرمايد:
شعُونَ ) ) «(٢مؤمنون ) (2-1:به راستى مؤمنان
صﻼتِ ِه ْم َخا ِ
» قَ ْد أ َ ْفلَ َح ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ )(١الﱠ ِذينَ ُه ْم فِی َ
صلﱠى ﱠ ِ
رستگار شوند )(1همان كسانى كه در نمازشان فروتنند ) ( 2و به اين دليل که رسول ﷲ َ
سلﱠ َم شخصی را که نماز خواندن بلد نبود و اﻋتدال و اطمينان را رﻋايت نمی کرد؛ امر
َ
ﻋلَي ِه َوآ ِل ِه َو َ
نمود تا نمازش را دوباره بخواند.
مردان موظفند نمارهايشان را همراه با مسلمانان با جماﻋت و در مساجد ادا نمايند ،چون رسول
ُذر«)هر کس
صلﱠى ﱠ ِ َ
س ِم َع النﱠدا َء فلم يأته فَﻼَ َ
ﷲ َ
سلﱠ َم فرموده استَ » :من َ
ﻋلَي ِه َو َ
صﻼَةَ لَهُ إﻻ ّ ِمن ﻋ ٍ
آذان را بشنود و برای نماز )به مسجد( نرود ،نماز او قبول نيست؛ مگر آن که ﻋذری داشته باشد (.
ﻋ ْن ُهما سؤال شد :ﻋذری که جماﻋت را ساقط می کند ،چيست؟ حضرت ابن
از ابن ﻋباس َر ِضی ﱠ ُ َ
ﻋباس در جواب فرمود  :ترس يا مريضی .
در صحيح مسلم از ابوهريره َر ِضی ﱠ ُ َ
صلﱠى ﱠ ِ
ﻋ ْنهُ روايت شده است که مردی نابينا نزد رسول ﷲ َ
سلﱠ َم آمد و گفت :ای پيامبر! نابينا هستم و راهنمايی ندارم ،آيا اجازه دارم در خانه نماز
َ
ﻋلَي ِه َو َ
سلﱠ َم در اول به او اجازه داد و سپس صدايش کرد و فرمودَ »:ه ْل
صلﱠى ﱠ ِ َ
بخوانم ،پيامبر َ
ﻋلَي ِه ِ َو َ
صلﱠى
ص َﻼ ِة؟ َقالَ :نَ َع ْم .قَالَ :فَأ َ ِج ْب « )آيا آذان نماز را میشنوی( گفت :بلی ! پيامبر َ
س َم ُع ال ِنّدَا َء ِبال ﱠ
تَ ْ
سلﱠ َم فرمود» :پس به نماز بيا( .
ﱠِ َ
ﻋلَي ِه ِ َو َ
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سلﱠ َم نقل می
صلﱠى ﱠ ِ َ
در صحيحين از ابوهريره َر ِضی ﱠ ُ َ
ﻋ ْنهُ نقل شده که ايشان از رسول ﷲ َ
ﻋلَي ِه َو َ
ُ
ُ
ّ
ّ
عی بِر َجا ٍل َمعَ ُهم ُح َز ٌم
کند» :لَقَد َه َم ْمتُ أن آ ُم َر ِبال ﱠ
صﻼ ِة فَت ُ َقا َم ،ث ﱠم آ ُم َر َر ُجﻼً فيصلی بالناس ،ث ﱠم أنطلق َم ِ
َليهم بُيوت َ ُهم بالنﱠ ِار« ) .خواستم دستور دهم برای نماز
وم ﻻَ يش َه ُدونَ ال ﱠ
إلی قَ ٍ
ِمن َح َط ٍ
صﻼَةَ فَأ ُ َح ِّرقَ ﻋ ِ
ب َ
اقامه گفته شود ،آنگاه دستور دهم کسی به جای من امامت نماز را برای مردم به ﻋهده بگيرد و
خودم با مردانی که بستههای هيزم همراهشان است به سوی کسانی بروم که در نماز جماﻋت شرکت
نمی کنند و آنها را با خانههايشان به آتش بکشم(.
همهاين احاديث بيانکر يک امر که  :نماز جماﻋت برای مردان از مهمترين واجبات است و کسانی
کهاز آن باز می مانند مستحق شديدترين ﻋقوبتها می باشند.
از ﷲ تعالی مسئلت داريم که احوال و اوضاع تمام مسلمين را اصﻼح کرده و آنها را به کارهايی
توفيق دهد که رضا و خشنودی او در آنهاست.
طبق صحيح ترين قول از اقوال ﻋلماء ،که تفصيل آن در فوق گذشت همين است که  :ترک ﻋمدی
نماز کفر اکبر است :گر چه شخص تنها در پارهای اوقات آن را ترک دهد و يا منکر وجوب آن هم
صلﱠى ﱠ ِ
نشود )باز هم کفر اکبر است( ،ترک کننده چه مرد باشد و چه زن ،به دليل سخن رسول ﷲ َ
صﻼَ ِة« ) .حد فاصل بين انسان و شرک
َ
الر ُج ِل و بَينَ ال ِ ّ
ک ال ﱠ
ش ِ
ﻋلَي ِه َو َ
سلﱠ َم  » :إنﱠ بَينَ ّ
رک والّک ِ
ُفر تَر ُ
َ
َ
صﻼَةُ ف َمن ت َ َر َک َها فقَد َکفَ َر«) .وجه تمايز ما و
و کفر ترک نماز است» «.العهد الّذِی بَينَنَا َو بَينَ ُهم ال ّ
آنها )کفر و مشرکين( نماز است ،پس هر کس که آن را ترک کند کافر میشود(.

خوانندۀ محترم!

آنچه که بر همه مسلمانان واجب است اين است که همديگر را نصيحت نموده و به حق سفارش
نموده و به کارهای نيک و تقوا ياری کنند .از جمله اين امور نصيحت کردن به افرادی است که در
نماز جماﻋت شرکت نمی کنند و يا احيانا ً نماز را به کلی ترک می دهند .اينها را بايد از خشم و گرفت
الهی ترسانيد .بر پدران و مادران اين افراد واجب است که اينها را به طور مداوم نصيحت کنند،
باشد که ﷲ تعالی آنها را به صراط مستقيم هدايت کند.
همچنين زنانی را که تارک نماز هستند يا در آن سهل انگاری می کنند بايد نصيحت کرد و از خشم و
غضب ﷲ تعالی ترسانيد و با روشی مناسب تأديب نمود ،زيرا ﷲ تعالی فرموده است َ »:وا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ
صﻼةَ َو ْ
يؤت ُونَ
َوا ْل ُم ْؤ ِم َناتُ بَ ْع ُ
وف َوي ْن َه ْونَ ﻋ َِن ا ْل ُم ْنك َِر َوي ِقي ُمونَ ال ﱠ
ض يأْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُر ِ
ض ُه ْم أَ ْو ِليا ُء بَ ْع ٍ
ير َح ُم ُه ُم ﱠ ُ إِنﱠ ﱠ َ ﻋ َِز ٌ
ﱠ
يز َح ِكي ٌم «) سوره توبه آيه ) « 71
الزكَاةَ َو ِ
سولَهُ أُولَئِكَ َ
يطيعُونَ ﱠ َ َو َر ُ
س ْ
مردان و زنان مؤمن برخی دوستان برخی ديگرند .همديگر را به کارهای نيک دﻋوت داده و از
کارهای بد باز می دارند و نماز را برپا داشته و زکات را می پردازند و از ﷲ و رسولش فرمان می
برند .ﷲ تعالی به زودی اينها را مشمول رحمت خود قرار می دهد .بی گمان که ﷲ توانا و حکيم
است(.
صلﱠى ﱠ ِ َ
مروا أوﻻ َدکُم بال ﱠ
به دليل اين که رسول ﷲ َ
صﻼ ِة َو ُهم أبنَا ُء َ
ﻋلَي ِه َو َ
سلﱠ َم گفته استُ » :
سبعِ
َ
َاج ِع« ).در سن هفت سالگی
اضربُوهم َ
ِ
ﻋلَي َها َو ُهم أبنَا ُء ﻋ ٍ
سنينَ َ ،و ِ
َشر ،وف ِّر قُوا َبينَ ُهم فِی ال َمض ِ
فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهيد و به سن ده سالگی که رسيدند )و نماز نخواندند( آنها را
بزنيد و خوابگاهشان را جدا کنيد(.
وقتی قضيه ،چنين است که پسران و دختران در سن هفت سالگی به نماز مأمور میشوند و در سن
ده سالگی به خاطر ترک آن تنبيه بدنی میشوند و البته نبايد از نصيحت مداوم و تمسک به حق و
صبر بر آن گذشت.
س ٍر )ِ (٢إﻻ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َوﻋ َِملُوا
سانَ لَ ِفی ُخ ْ
پروردگار با ﻋظمت ما ميفرمايدَ » :وا ْل َعص ِْر )ِ (١إنﱠ اﻹ ْن َ
صب ِْر « ) ) (٣سوره العصر آيات . ( 3-1
صا ِل َحا ِ
ص ْوا ِبال ﱠ
ق َوت َ َوا َ
ت َوتَ َوا َ
ال ﱠ
ص ْوا ِبا ْل َح ّ ِ
)سوگند به زمان .انسانها همه در زيان اند .مگر کسانی که ايمان می آورند و همديگر را به تمسک
به حق سفارش می کنند و يکديگر را به شکيبايی توصيه مینمايند.«.
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هر کسی که بعد از بلوغ ،نماز را ترک کند و نصيحت کردن کارساز نشود ،بايد اين موضوع را به
محاکم شرﻋی ارجاع داد تا وی را به توبه وادار کنند و اگر توبه نکرد بايد کشته شود .از ﷲ تعالی
می خواهيم که احوال مسلمين را اصﻼح نموده و به آنان فقه و ﻋلم دين نصيب بفرمايد و به همياری
بر نيکی و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر توفيقشان دهد ،بی گمان که او بخشنده و کريم
است.
)غرض معلومات مزيد مراجعه شود  :فتاوای مهمة تتعلق بالصﻼة ) (21-27شيخ ابن باز (.

حکم دوستی با تارک نماز در اسﻼم:
خواننده محترم !

دهـخـدا بـه نقل از محققان مختلف می نويسد :دوست ،يعنی محب ،يک دل ،يـک رنـگ ،خـيرخواه،
يار ،رفيق ،مانوس،هم دل ،مقابل دشـمـن،آن که نيک انديشد و نيک خواهد ،مقابل دشمن که
بدانديشد و بـد خـواهـد.
دوستی ،يعنی ياری ،رفاقت ،محبت و ﻋشق ،نزديکی ،هم دلی و هم دمی بين دو نفر بدون وجود
رابطه خويشاوندی سببی يا نسبی.
دوسـتی )حالت و صفت ،و ﻋمل دوست ،محبت ،يگانگی ،صداقت و مودت و خـيـرخـواهـی ،رفـاقت و
ياری و مهر ،خﻼف خصومت و مقابل دشمنی و ﻋداوت و بغض است(.
دوستی ،رابطه ای است کامل تر و برتر از معاشرت ساده و هم زيستی مـعـمـولـی .يک شخص
ممکن است در محيط زندگی ،محل کار ،يادر مکتب ويا پوهنتون بـا افـراد مختلف سروکار داشته
باشد  ،بدون اينکه که بين او و آنـان صـمـيميت و هم دلی و همراهی وجود داشته باشد; چنين
رابطه ای را دوسـتـانه نخوانند .دوستی گوهری است گران سنگ و وديعه ای اسـت الـهـی ،رابـطـه
ای است از ﻋمق دل و جان و وحدت آفرين ،که انـسـان هـا را بـه هـم پـيوند داده ،دل سوز يک ديگر
و هم دم و همراه می سازد و در غم و شادی ها شريک و دم ساز می کند.
يکی از نعمت های الهی که در سرشت انسان به وديعه نهاده شده است  ،احساس نياز به ديگر افراد
جامعه و برقراری ارتباط دوستانه با برخی از آنها است  .چنانچه انسان بتواند دوستان نيکويی برای
خود برگزيند و از اين موهبت الهی به صورت صحيح و منطقی استفاده کند زندگی فردی و اجتماﻋی
سالمتری خواهد داشت .
از منظر اسﻼم  » ،دوست « ارزش واﻻيی دارد به گونه ای که حتی در سرنوشت انسان تاثير گذار
است  .از اين رو پيامبرصلی ﷲ ﻋليه وسلم دساتير ورهنمود های مشخصی را در»انتخاب دوست«
بيان فرموده اند .
بدين اساس درانتخاب دوست بايد دقت وتعمق زياد صورت گيرد ،نبايد صرفا » به سبب محبتی که
در قلب خود از کسی می يابيم با او دوستی کنيم؛ بلکه قبل از همه بايد منشأ محبت را جستجو کرد و
صﻼحيت فرد را مورد بررسی قرار داد .
نبايد فراموش کرد که :تاثير کردار و رفتار و گفتار هيچ کسی مؤثر تر بر يک شخص از دوست
نميباشد ،لذا بسيار مهم است که يک شخص چه کسی را بحيث دوست خويش انتخاب نمايد  ،زيرا
بيشتر اوقات مسير زندگيش دنيوی و اخروی او بر آن اساس بنا ميشود.
حکم اسﻼمی همين است که دوستی بايد بر اصولی استوار باشد که  :دوست بتواند انسان را در
امور آخرت کمک کند و از اهل فسق و فجور و بدﻋت نباشد ،زيرا پروردگار با ﻋظمت ما در قرآن
ﻋظيم الشان وسنت نبوی از اختيار کردن دوست بد ما را بر حذر داشته است .
ض ال ﱠ
ظا ِل ُم َ
ﻋلَی َي َد ْي ِه َيقُو ُل َيا لَ ْيت َ ِنی ات ﱠ َخ ْذتُ
پروردگار با ﻋظمت ما در قرآن کريم ميفرمايدَ » :ويَ ْو َم َي َع ﱡ
يﻼ )َ (27يا َو ْيلَتَی لَ ْيتَنِی لَ ْم أَت ﱠ ِخ ْذ فُ َﻼنًا َخ ِل ً
س ِب ً
يﻼ ) (28لَقَ ْد أ َ َ
ضلﱠ ِنی ﻋ َِن ال ِ ّذ ْک ِر َب ْع َد ِإ ْذ َجا َء ِنی
سو ِل َ
الر ُ
َم َع ﱠ
ش ْي َ
ان َخذُ ً
وﻻ «)الفرقان .(27-29 :
َوکَانَ ال ﱠ
ﻺ ْن َ
طانُ ِل ْ ِ
س ِ
يعنی ) :و روزی که ظالم دستهای خود را میگزد میگويد :ای کاش من هم همراه رسول خدا راهی
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در پيش میگرفتم ،وای بر من! ای کاش فﻼنی را دوست نگرفته بودم که مرا در دنيا به
گمراهی کشاند ،ای خاک هﻼک بر سرم باد ،به راستی او مرا از ذکر پس از آنکه بهسوی من آمد به
گمراهی کشاند و شيطان همواره خوارسازنده انسان است(.
صا ِدقِينَ «)سوره توبه (119
ﷲ تعالی می فرمايند »:يَا أَيﱡ َها الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ اتﱠقُواْ ّ َ َوکُونُواْ َم َع ال ﱠ
يعنی :ای کسانی که ايمان آوردهايد! از )مخالفت فرمان( ﷲ بپرهيزيد ،و با صادقان باشيد.
و پيامبر صلی ﷲ ﻋليه و سلم فرموده است » :مثل الجليس الصالح والجليس السوء کحامل المسک
ونافخ الکير فحامل المسک إما أن يحذيک ،وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ
الکير إما أن يحرق ثيابک وإما أن تجد منه ريحا خبيثة« )متفق ﻋليه(
يعنی ) :مثال همنشين نيکوکار و همنشين بد ،همانند حامل ﻋطر مسک و دمنده در کوره آهنگری
ميماند ،پس حامل ﻋطر مسک يا به تو ميدهد و يا از آو ميخری و يا از ان بويی خوش ميبابی ،اما
دمنده در کوره ،يا لباست را میسوزاند ،يا اينکه بوی پليد آن مشامت را آزار میدهد(.
پس فرد مسلمان و مقيد به احکام دينی بايد سعی وتﻼش نمايد تا با افراد موحد و صاق رفاقت
ودوستی نمايد و مطمئنا از اين رفاقت هر دو بهره خواهند برد،ولی دوستی با افراد بی بندو بار و يا
فاسق مضر است و ممکن است باﻋث سرايت به شخص شود،البته ﻻزمست که گاهی جهت دﻋوت و
امربه معروف با آنها همنشين بود و با اخﻼق نيکو با آنها رفتار کرد و حتی اين امر واجب است.
ولی نبايستی هميشه و همه جا با او همنشين و همصحبت بود و بعبارتی بايستی گاها با همنشين شد
و او را به سوی خدا دﻋوت نمود.
اما اگر شخص که منکر واجبيت حکم نماز باشد ،بدون شک و به اجماع همه ای ﻋلماء کافر
است و بعد از دﻋوت وی به سوی دين و رفع شبهاتش ،چنانکه بر راه خود اصرار ورزيد نبايد با
وی رفاقت و دوستی نمود وبرای يک مؤمن مسلمان جايز نيست که با مرتدين ارتباط دوستانه و
رفاقت دايمی برقرار نمايد .

ﻋار شيطان از دوستی با تارک نماز :

ميگويند روزی شيطان باشخصی همسفرشد  ،در وقت نماز صبح اين شخص نماز نخواند ،در وقت
پيشين وﻋصر هم نماز نخواند زمانيکه وقت نماز شام وخفتن رسيد  ،با زهم اين شخص نماز نخواند
 ،خﻼصه اينکه در بيست وچهار ساﻋت پنج وقت نماز راقصدآ ترک کرد  ،وقتی شب شد ،
زير يک چت
وميخواستن به بستر خواب روند  ،شيطان روی به اين شخص کرده وگفت من باتو ِ
خواب نمی کنم  ،چون پنج وقت موقع نماز شد وتويک نماز را نخواندی و قصدآ همه نماز های
امروز را ترک کردی ،
اين شخص گفت چرا ؟
شيطان گفت  :ميترسم غضبی از آسمان بر سقف اين خانه نازل شود که من هم باتو شامل اين
ب خداوندبرمن
غضب شوم ،شخصی بی نماز گفت  :توشيطان استی ومن بندهء خدا  ،چطور غض ِ
نازل ميشود ؟
شيطان درجواب گفت  :من فقط يکبار نافرمانی ﷲ راکردم و سجدهء شکر که برای حضرت آدم ﻋليه
والسﻼم بود نکردم ازبهشت رانده شدم وتاروز قيامت موردلعنت پروردگار با ﻋظمت قرار گرفتم ،در
حاليکه تو از صبح تاحاﻻ بايدچند سجده به خداوند ميکردی ولی نکردی ،وای به حال تو  ،که از من
بمراتب بد بدتر ميباشی .پايان
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