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  ؟کافراستواقعآ نماز تارک آيا   بسم هللا الرحمن الرحيم 
  خواننده محترم !

و دانسته نماز را ترک  یدمْ عَ  قبل از همه مبحث خويش را  به طرح اين سوال که آيا کسيکه :بطور
  ميکند حکم اش در دين مقدس اسالم چيست ؟ آغاز ميدارم .

کفار  ۀــآيا واقعآ انسانيکه دارايی چنين عقيده وفعلی باشد از دايره اسالم خارج ميگرديده ودر جمل
  جواز دارد ويا خير؟ اخوت اسالمی له رحمی محسوب ميشود ؟ در اين صورت آيا با او ارتباط وِص 

فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم « رمايد: ـپروردگار با عظمت ما در سورۀ ( الماعون )  مى ف
  مى نمايند.)ستى يعنی : ( واى بر حال آن نماز گذارانى، كه در گذاريدن نمازهايشان سُ »  ساهون 

كه به نماز خواندن پابند نيستند  ،ده اشخاصيکهـدر اين آيت كريمه پروردگار با عظمت ما حتی به آنع
  و آن را به طور درست نمى خوانند، آنان را تهديد به عذاب دوزخ  نموده اند.

م نكن من ماسلككم فی سقرقالوا ل«ر از احوال دوزخيان چنين خبر مى دهد : ـهمچنان در سورۀ المدثِ 
ورد ؟ آنان در جواب مى گويند آيعنى : ازدوزخيان مى پرسند: چه چيز شمارا به دوزخ در» المصلين

  :  ما ازجملة نماز گذاران نبوديم.
ِ َعلَيِه َوَسلََّم فرموده است در حديثی  َّ رأس اْألمِر اِإلْسالُم، و َعُموُدهُ الّصالَةُ، و «  :رسول هللا َصلَّى 

 .(رأس دين، اسالم است و ستون آن نماز و قله ی رفيعش جهاد است)»  َسنَاِمِه اْلجهادُ ِذْرَوة 
رِک َو الُکفِر :« ودر حديثی ديگری پيامبر صلی  هللا عليه وسلم  ميفرمايد   إّن بَيَن الّرُجِل و بين الّشِ

  .(حد فاصل بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است)» تَرُک الصَّالَة
(مشخصه ی » اَلعَهد الِّذی بَينََنا و بَينَُهم الصَّالَةُ؛ فََمن تََرَکَها َفَقد َکفَرَ « ديگری آمده است:  ودر حديثی

  .شود) هر کس آن را ترک کند کافر می .نماز است کفار و مشرکين) ) ما و آنها
  رواه مسلم ) » ( بين العبد وبين الكفر ترك الصالة«  رسول اكرم صلى هللا عليه وسلم  مى فرمايند: 

( يعنى : در بين بنده وبين كفر امر فرق گذارنده ترك نماز است )از اين حديث دانسته مى شود : كه 
از كافر فرق   رفتار بى نماز به رفتار كافر مانند مى باشد: اين نماز است كه در ظاهر مسلمان را

  ومتمايز می سازد .
عليه وسلم در حديث ديگرى چنين بيان كرده است: اين معنا ومفهوم عالی را  رسول اكرم صلی هللا 

يعنى : هركه  رواه شيخان و غيرهما.)» ( من استقبل قبلتنا وصلى صالتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم«
هنگام نماز رو به قبلة ما بگرداند ومثل ما نماز بخواند و از گوشت (ذبيحه) ما بخورد پس وى 

  مسلمان مى باشد.
مثل    شناختن مسلمان   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  يكى از عالمت هاى هکذا در حديثی ديگری

  خواهر وبرادر مسلمان !  را نماز معرفی داشته است.ما 
  م:ـدرآيات متبرکه واحاديث نبوی که در فوق ذکر از آن بعمل آمد  ميتوان دونتيجه ذيل را بدست اري

  اول:
، کارت شناسی وتذکره شناخت ويا به  اينکه يک شخص مسلمانان با نماز خواندن شناخته مى شود

  اصطالح تذکره هويت  يک شخص  مسلمان  در جامعه همين نماز است.  
  دوم:

اينکه  جزای بى نماز دوزخى است. اين مفهوم عالی پيامبر اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم  در 
  ده است:حديثی چنين بيان كر
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من حافظ عليها كانت له نورآ و برهانآ ونجاة يوم القيامة و من لم يحفظ عليها لم تكن له نورآ وال « 
رواه أحمد والدارمی والبيهقی » ( برهانا والنجاة و كان يوم القيامة مع قارون وهامان و أبی بن خلف
  ة.)والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد أحمد جيد كما فی المرقا

  يعنى هركه به اين پنج وقت نماز پابندى نمايد برايش فرداى قيامت نور و برهان و نجات خواهد بود.
پابند نباشد برايش نه نور است و نه برهان ونه نجات . او همراه قارون،  به نماز  وشخصيکه

  فرعون ، هامان و ابى پسر خلف در دوزخ خواهد بود. 
ات  بطور واضح معلوم ميگردد ، كه بى نمازهمراه اين بد بخت از حکم اين حديث با صراحت ووضح

  خواهد بود.   سوخت و گداز بى نمازى  ترين كافران در
پس كسيکه ايمان به هللا تعالى و به روز قيامت داشته باشد ،بايد  هرگز نماز خويش  را ترك نكند. 

كان أصحاب رسول هللا :« گفت  از همين جهت امام ترمذى از عبد هللا ابن شكيك روايت مى كند كه
رواه الترمذی ). ( اصحاب » ( صلى هللا عليه وسلم اليرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة

  تارک نمازدراسالم:حکم   .پيامبر صلی هللا عليه وسلم ترک هيچ عملی را جز ترک نماز کفر نمی دانستند )
ما سلککم فی سقر؟ قالو لم « سوره مدثر ) ميفرمايد :  43و 42 ۀــقرآن عظيم الشان در ( آي

( وقتی که مومنان از گناهکاران می پرسند چه چيزی باعث شد که به دوزخ » من المصلين نک
داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و ( يعنی تارک الصالة بودنمان ما را به اين روز سياه 

کرد ) بلی واقعآ چنين است . عقيده نداشتن به نماز و ترک ان به کلی کشانده ) و دچار آتش دوزخ 
  .آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت

رض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در قرآن کريم ـاما آنان که به ف
  .تهديد می کند و غی بيابانی در دوزخ می باشد  »غی «   انان را به عذاب

فسوف   فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات : « آنجا که خداوند می فرمايد 
( بعد از آن مردمی که هرگاه آيات رحمن بر آنان خوانده می شد به سجود می افتادند و  »يلقون غيا 

کردند و  بر خود می گريستند بعد از آن مردم ديندار مردمی ناخلف روی کار آمدند که نماز را ضايع
آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصی راه افتادند آنان به قعرغی انداخته خواهند شد ) (مريم 

  .) ۵٩آيه 
ولی آنان که به فرض بودن نماز عقيده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سهل انگاری می 

ايی ندارند قرآن در مورد اين افراد می کنند و از اينکه نمازشان به تاخير افتد يا وقت آن بگذرد پرو
ويل و عذاب خدا بر نمازگزارانی  (  » فويل للمصاين الذين هم عن صالتهم ساهون: «   رمايدـف

که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از تاخير آن پروايی ندارند و نماز خود را به دست فراموشی 
  .) ۵و  ۴سوره ماعون آيه  می سپارند ) (

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

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

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

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

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

  روايت می کند: هللا صلی هللا عليه وسلم  ابونعيم از رسول  .هامان و ابی بن خلف خواهد بود ) فرعون  نصيب از هر نور و وسيله نجاتی از همراهان قارون
کتب  اسمه علی باب النار ممن يدخلها و من ترک صالة متعمدا احبط هللا  من ترک الصالة متعمدا« 

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

يک نماز فرض را بعمد ترک کرد خدای متعال اعمال او را نابود می کند و از ذمه خدا يعنی در سايه 
سوی خدا باز گزدد و بر انجام نمازهای فرض  حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به

  .).مواظبت و مداومت داشته باشد
بر مردمی گذشت که سرشان را می  صلی هللا عيه وسلم   هللا  در حديث اسرا و معراج آمده که رسول

از جبرئيل پرسيد : اينان چه  صلی هللا عليه وسلم  هللا کوفتند و باز به حال اول بر می گشتند. رسول
ی هستند ؟ جبرئيل گفت : اينان مردمی هستند که از خواندن نماز فرض سرشان سنگين می شد کسان

  و نماز را به وقت نمی خواندند .
بنآ حکم اسالمی واجماع علماء  بر اين است : شخصيکه واجب بودن نمازهای پنجگانه را انکار 

  حكم تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماعت  متذکره واجب ميباشد .نمايد کافر و مرتد است و حتی علماء حکم ميکنند که قتل شخصی 
مسلمان ودر نهايت امر از هر انسان  شخصی عقيده اند که اولين وظيفه يک ی اسالم بدين علماهمه 

باشد ،و ترک  عبادت  خويش است که در زندگی خويش پابند عبادت  و پرستش پروردگار با عظمت 
  آيد. شمار می ذاتی و اساسی فرد مسلمان به عنوان کوتاهی در عمل  به

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

  وسلم است که ميفرمايد:
ُجِل وَ  « حنبل اين  و احمدبن  ماجه (مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن» بَْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّالةِ  بَْيَن الرَّ

  ) (تفاوت ميان مرد با کفر، ترک نماز است ) . .اند حديث را روايت کرده
احمد و صاحبان سنن » (  اَْلعَْهُد الَّذی بَْينَنا َو بَْينَُهْم الصَّالةُ فََمْن تََرَکها فَقَْد َکفَرَ « وهمچنان حديثی : 

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

ولی در مورد مفهوم وتعريف وتفصيل  اين موضوع که ترک نماز بصورت قصدی صورت گيرد 
اينکه شخص  تارک نماز از فرضيت آن هم منکر است  موضوع وياغير قصدی ، آيا اينکه در جنب 

  است که در بين علماء  دارايی اختالف است .
شود و  عده ای از علماء  ميگويند  تا زمانی که شخص  وجوب  نماز را  انکار نکند کافر نمی

ُجِل َو بَْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّالةِ    «احاديث     اصغر تأويل  وتعبير ميکنند .به کفر  را »  بَْيَن الرَّ
ولی طبق صحيح ترين فتوا، که توسط برخی ديگری علماء صادر گرديده است  ، ميگويند  ، ترک  

  شود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند. عمدی نماز موجب کفر (اکبر) می
ه وتارکين نماز را ولی هستند علماء  اسالم که در اصدار حکم  تارکين نماز از احتياط  استفاده نمود

  اول:  ۀـــتـدس  د.ـبدو دسته تقسيم نموده ان
نماز   تنبلى و سستى   اول شامل حال  آنعده از :  بى نمازان و فاسقانى  ميشود که  از جهت ۀـدست
  ترك ميکنند.را 
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پيروان امام صاحب ابو حنيفه ( رح ) ميفرمايند : اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار 
  امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز:حکم   نمی رسد.هم نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل 
شخص متذکره  فاسق ومرتد است  و کافر امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز ميفرمايند : 

تا سه روز برايش مهلت داده مى شود. اگر در اين مدت توبه كند و نماز بخواند رها  ،باشد  نمی
  .شود  عنوان حّد شرعی کشته  بهكردد، واگر توبه نكند 

  ميفرمايد:(11/54) شيخ عثيمن طی  فتوای خويش در مجموع فتوای ورسائل
شود که بطور  ر میـابت شده است اين است که شخص بی نماز زمانی کافآنچه که برای من ث« 

مطلق تارک نماز باشد، به اين معنی که اصالً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار شناخته 
ولی اگر گاهی اوقات  نماز بخواند و گاهی اوقات نخواند، از نظر من نمی توان فتوای کفرش  .نشود

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم فرموده استرا صادر کنيم، چون  َّ بَيَن الَّرُجل َو بَيَن الَّشرِک والُکفِر «  :پيامبر َصلَّى  (فاصله بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است) پس شخصی که گاهی اوقات، ».   تَرُک الصالَة 
  درمورد تارک نماز: نييمحکم شيخ عث  »نماز می خواند نمی توان گفت که وی بطور کلی تارک نماز است. 

استدال ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنين مستند  شيخ عثيمن
کفار و ) ( وجه تمايز ما و آنان .»العهد الذی بَينَنَا َو بينَُهم الصَّالةُ فََمن تََرَکَها فَقَد َکفََر « می سازد :

 .گردد) ترک کند کافر می نماز است، پس هر کسی که آن را (مشرکين
مالحظه ميشود که پيامبر صلی هللا عليه ، بعمل ايد اگر در الفاظ حديث دقت  شيخ عثيمن ميفرمايد :

حد فاصل بين انسان  :شود، و نگفت هر کسی يک نماز را ترک دهد کافر میوسلم نه گفته است که :
 » .يعنی ترک دادن نماز به طورمطلق «تَرُک الصالَة« و شرک وکفر يک نماز است؛ بلکه فرمود : 

شود مگر آن که به  از ظاهر اين احاديث چنين بر می آيد که شخص با ترک يکی دو نماز کافر نمی
  ليکن طوريکه قبآل ياد اور شديم : .کلی تارک آن بشود

شود و مرتکب  کسيکه  در بعضی اوقات نماز می خواند و گاهی اوقات آن را ترک می دهد فاسق می
   .م بزرگی شده است و در واقع بر وجود خود جنايت نمودهجر

ولی به علت ترک بعضی از نمازها  .شود اين شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمی
   .شود عاصی و نافرمان محسوب می

ولو اين که آن را از   ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسالم خارج است
کما اين که نصوص قرآن، سنت و اقوال صحابه همين مطلب  وی تنبلی و سهل انگاری ترک کند،ر

را تأييد می کنند، تا جايی که عبدهللا بن شقيق رضی هللا عنه اجماع صحابه را در مورد کافر بودن 
(مجموع  .تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راهويه اجماع امت را در اين مورد حکايت کرده است

  دوم: ۀـتـدس  (11/54) فتوای ورسائل شيخ عثيمن  )  
که نه تنها نماز نمی خواننند بلکه بر  ميگردد :بی نمازان  افرادی دۀ ازــدوم شامل حال آنع  ۀــدست

در  نماز فرضيت نماز نيزاعتراف  ندارند ونخواندان نماز را ضرور نمى دانند. حتی بر واجب بودن 
  دوم: ۀـاحکام صادره در مورد طايف  وتمسخر  اشکار ميکنند.استهزا بين مردم 

نه تنها  انکار ميکنند ،   علماء  ميگويند : در مورد منکرين  نماز  يعنى كسانى كه از فرضيت نماز 
و منزلت  نماز ضرر ی ميرسانند وآنر بباد تمسخر قرار ميدهند ، اين عده افراد به   بلکه بر مقام

را  دين ضرر ميرسانند  بنآ حکم  امامان چهارگانه درمور د منکرين وجوب نماز ويا کسانيکه آنرا 
  خوار وسبک بشمارد، وبدين وسيله امر پروردگار را وپيامبر صلی هللا عليه وسلم را تکذيب نمايند ،
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  ی خردلی ايمان وجود نداشته باشد ،پس او  مانند کافرانی است که ی دانه اندازه  و در قلب او حتّی به
   :نمايند توصيف می  خداوند متعال آنان را اينگونه

آنان   ) (  58(سوره مائده/ »َوإِذَا نَاَديتُْم إِلَى الصَّالَِة اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذِلَک بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ يْعِقلُونَ « 
گيرند و  خوانيد، نماز را به باد استهزاء می گوييد و مردمان را) به نماز می که (آذان می هنگامی
  .کنند) خندند و تمسخرش می دهند (و بدان می اش قرار می بازيچه

دايت باز شعوری هستند (و ضاللت را از ه اين کارشان بدان خاطر است که ايشان کساِن نفهم و بی
   کنند).  شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمی نمی

ماندگی و  نماز و عبادت را از مظاهر عقب  شويم که می  کسانی آگاه  بدين ترتيب، از منزلت و جايگاه
  در مورد تارک نماز:  حکم امام ابوحنيفه  .کنند می  دانند، و برپادارندگان نماز را مسخره ارتجاع می
اگر شخص  از جهت تنبلى و  در مورد اشخاص تارک نماز ميفرمايند : صاحب ابو حنيفه پيروان امام
  شود، و واجب است که چنين کسی، با ترک نماز فاسق می ترك مى كنند فاسق بودهرا سستى نماز 

  به  که حّدی زد، تا خون از اندام او جاری گردد و تا هنگامی  او را تأديب و تعزير کرد و بايد او را به
  زيند:ـمی اف (رح) پيروان امام ابو حنيفه  .همين منوال است  نيز به  ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند، و حکم تارک روزه

ولی  اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى 
  حکم امام احمد در مورد تارک نماز :  نمی رسد.هم شود و بقتل 

نماز نخوان کافر است، و خارج از شخص گويد:  ، در مشهورترين روايات خود، می(رح) امام احمد
  توبه  از او بخواهند که  گردد، و مجازاتی جز قتل ندارد. و واجب است که تلقی می» مارق«دين و 

اسالم برگردانند، اگر پذيرفت، او را رها کنند و اگر نپذيرفت گردن او   نمايد، و با ادای نماز وی را به
  حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز :  .را بزنند

 مينويسد که :در کتاب خود العهود المواثيق المحمديه يد جهان اسالم از جمله اساتيذ جامام شعرانی 
از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند که هرکسی که تارک الصالة  صلی هللا عليه وسلم   هللا  رسول

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 

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

بن علوی الحداد در نصايح خود آورده است:همانگونه که محافظت و مداومت   هللاشيخ حبيب ابن عبد
ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه بر تو واجب است که نماز بر خودت واجب است و 

بر اهل و اوالدت 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 

اجب است که بر آنان خشم بگيری و آنان را تهديد نمايی و عقوبت که سخنت را نشنيدند بر تو و
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 

را از خود برانی زيرا شيطانی بی خير و برکت هستند که نه دوستی با آنان نداد واجب است که آنان 
رواست و نه زندگی با آنان جايز است دشمنی با آنان بريدن از آنان و دوری گرفتن از آنان واجب 

ال تجد قوما : «   است برای اينکه آنان دشمنان خدا و رسول هستند و چنانچه خدای متعال فرموده
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االخر و يوآدون من حاد هللا و رسوله و کانوا ءابائهم او ابناء هم او اخوانهم او  با و اليوم
( مردمانی را نخواهی يافت که به خدا   »عشيرتهم اولئک کتب فی قلوبهم االيمان و ايدهم بروح منه 

و روز قيامت ايمان داشته باشند ولی کسانی را به دوستی بگيرند که به خدا و پيغمبرش دشمنی 
يده باشند هرچند که آنان پدران يا پسران يا برادران و يا قوم وقبيله ايشان باشند. چرا که ورز

مومنان را خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است و با نفخه ربانی خود ياريشان داده است و تقويتشان 
 خوانندگان محترم!  .) 22کرده است .( سوره مجادله آيه 

  آنجا که  عظيم الشان ، نماز نخواندن را از خصوصيات کفّار دانستهقرآن  واقعيت امر اينست که:
(چنان از باده غرور سرمست  ) «.48سوره مرسالت/»( َوإذَا قِيَل لَُهُم اْرَکعُواْ الَ يْرَکعُونَ  «  :فرمايد می

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

يْوَم يْکَشُف َعن َساٍق َويْدَعْوَن إِلَى ٱلسُُّجوِد فَالَ  «  :کند و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف می
 .»ِلُمونَ يْستَِطيعُوَن، َخاِشعَةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد َکانُواْ يْدَعْوَن ِإلَى ٱلسُُّجوِد َوُهْم َسا

شود. بدين هنگام از کافران و  رسد، و کار سخت دشوار می روزی، هول و هراس به اوج خود می (
توانند چنين کنند. اين در حالی  شود که سجده کنند و کرنش ببرند، اّما ايشان نمی مشرکان خواسته می

ت، و خواری و است که چشمانشان (از خوف و وحشت و شرمندگی و شرمساری) به زير افتاده اس
پستی وجود ايشان را فرا گرفته است. پيش از اين نيز (در دنيا) بدان گاه که سالم و تندرست بودند 

شدند (و ايشان با وجود توانايی، سجده و کرنش  به سجده بردن و کرنش کردن خوانده می
 .» کردند).  نمی

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

َکاةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهْم «  :فرمايد ی مشرکان  و کافران حربی می درباره فَِإن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ
َ َغفُوٌر رَّ  ّ  .»ِحيمٌ إِنَّ 

اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسالم 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 

ترده (برای همه بندگان) کنندگان از گناهان،) و رحمت گس خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبه
 . » است. 

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

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 

 .) .دهيم شرح میکنيم و  واجب است). ما آيات خود را برای اهل دانش و معرفت بيان می
اند، و  کند که کافران و ستمگران در دوزخ قرآن تصويری از سيمای آخرت را برای ما ترسيم می

 :پرسند اليمين از آنان می مؤمنان اصحاب
نَُخوُض َمَع َما َسلََکُکْم ِفی َسقََر ؟ قَالُواْ لَْم نَُک ِمَن ٱْلُمَصلِّيَن، َولَْم نَُک نُْطِعُم ٱْلِمْسِکيَن، َوُکنَّا «

ينِ  ُب بِيْوِم ٱلّدِ (چه چيزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گويند: از نمازگزاران  »ٱلَُخآئِِضيَن، َوُکنَّا نَُکذِّ
کرديم و روز جزا را دروغ  درايی می درايان هرزه داديم، با هرزه نبوديم و بينوايان را غذا نمی

 ).شمرديم می
بود که از نمازگزاران نبودند. هرگاه به سنّت نبوی مراجعه نماييم، نخستين نموِد ُجرم و کفر آنان اين 

 .کند يابيم که کافرشدن نماز نخوان را تأييد می احاديث صحيح نبوی را می
  در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  خطاب به وی فرمود :
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ةُ ِهللا التَتُْرِک الصَّالةَ َفإنَّ َمْن تََرَک ا«  داّ فَقَْد بَِرئَْت ِمْنهُ ِذمَّ (نماز را عمداً ترک مکن که » لصَّالةَ ُمتَعَّمِ
)  طبرانی به .هرکس به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند متعال تعّهدی در قبال او نخواهد داشت

 .ول استسند خود در معجم أوسط اين حديث راروايت  کرده و منذری در متابعات گفته است: قابل قب
هرکس «ی نماز فرمود:  از عبدهللا بن عمر روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روزی درباره

بر نماز محافظت کند نماز برای او نور و برهان و نجات در روز قيامت خواهد شد، و هر کس بر آن 
فرعون و هامان و   همحافظت ننمايد هيچ نور و برهان و نجاتی برای او نيست و در روز قيامت همرا

احمد بن حنبل اين حديث را روايت کرده و هيثمی گفته است: رجال آن » خلف خواهد بود. بن ابیّ 
   حکم ابن قيّم (رح) در مورد تارک نماز:  .باشند موثّق می

هرکس «در مورد تارک نماز ميفرمايد :  ) هجری  در دمشق  691دمشقی از مواليد ( ابن قيمشيخ 
  سياست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور خواهد شد، و هرکس به  می بهسبب سرگر  به

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

  » .خلف محشور خواهد شد بن رک کند با اُبیّ نماز را ت
عذاب   نمايند، با اين کافران ستمگر محشور شوند، در حالی که بر نماز محافظت می  وقتی کسانی که

طور کامل نماز را ترک کنند، و يک عمر رکوع  به  آنان در دوزخ بسيار شديد است، پاداش کسانی که
 است؟  اشند، چگونهب  خداوند نبرده  درگاه  يا سجودی به

(احمد و بخاری و  « َمْن تََرَک َصالةَ اْلعَْصِر َحبَِط َعَملُهُ «فرمايد:  و پيامبرصلی هللا عليه وسلم می
هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از ميان رفتن و َحبط اعمال « .اند روايت کرده  نسايی از بريده

 ».گردد او می
ی نمازها را ترک  همه  گردد، کسی که رفتن و حبط اعمال میوقتی که ترک يک نماز باعث از ميان 

 است؟  کند مجازات او چگونه
ايستند با تنبلی و کسالت  وقتی آنان برای نماز می  کند که قرآن منافقان را برای ما چنين معرفی می

 بود؟ خواهد  ايستند، چگونه نماز می  با تنبلی به  با نشاط و نه  نه  ايستند. حال کسان که می
نماز را عمداً ترک کند و يا خارج از دين قلمداد   تکفير کسی که  راجع به  همچنان هيچ يک از صحابه

  .است  کردن چنين کسی مخالفت ننموده
  است:  او گفته  نمايد که سند صحيح روايت می  شقيق(رض) به بن  ترمذی از عبدهللا

دانستند. عبارت  جز نماز کفر نمی  ملی را بهياران رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم  ترک هيچ ع 
همين خاطر   اتفاق نظر داشتند، به  (رض) همگی در اين مسئله  صحابه  که  راوی بيانگر اين است 

 .است  طور مشخص و معيّن نسبت نداده  يکی از اصحاب به  نظر را به  اين نقطه 
  ين و فقها را بشرح بيان داشته است :همچنين، علمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کرام ، تابع

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

  عباس روايت  فرموده اند که: ابن 
  .هرکس نماز را ترک کند کافر است 

  مورد تارک نماز :حکم جابر بن عبد هللا (رض) در .دين است هرکس نماز را ترک کند بی  است که  مسعود روايت شده همچنان  از ابن
  ابودرداء ميفرمايد: .هر کس نماز نخواند کافر استباتمام صراحت حکم نموده است که جابر بن عبد هللا (رض)  

 .وضوء ندارد  است کسی که  کسيکه نماز نخواند ايمان ندارد، و نيز نماز را ادانکرده
 .نماز کافر است اختالفی نيستتارک   گويد: در اينکه می  است که  از ايوب سختيانی روايت شده
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  گويد:  های پيشينيان می حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوه
جبل،  عباس، معاذ بن بن  مسعود، عبدهللا بن  خطاب، عبدهللا عمربن  جماعتی از اصحاب از جمله

،  راهويه بل، اسحاق بنحن و از غير اصحاب، احمد بن -عنهم  هللا رضی -و ابودرداء  عبدهللا جابربن
، زهير  شيبه ، ايوب سختيانی، ابوداود طيالسی، ابوبکر بن ابی عتيبه مبارک، نخعی، حکم بن بن  عبدهللا

  اند:  گفته -تعالی  رحمهم هللا -بن حرب و ديگران
، 1الترغيب والترهيب، جلد  - هر کس عمداً نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد، کافر است. (

  درمورد تارک نماز :  تيميه حکم امام ابن  .ب الصالة، فصل الترهيب، (من ترک الصالة تعّمداً)کتا
 شيخ ابن تيميه (رح ) ميفرمايد :  نبايد بر تارک نماز سالم کرد ونبايد مهمانی او را قبول کرد ... 

نماز  خص بینماز درآورد؛ زيرا ش همسری شخص بی  پدر، دختر خود را به  همچنين، جايز نيست که
تواند نگهداری و  در حققت مسلمان نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و نمی

 .سرپرستی او و فرزندان او امين باشد
کارمندی   نماز را بحيث  ها، اشخاص بی ها و کارخانه صاحبان مؤسسه  و نيز جايز نيست که

حقوق پروردگاری   گردد، و کسی که معصيت تلقی می  به  عنوان اعانه  مقررنمايد، زيرچنين عملی به
 .مراتب بيشتر اهمال و تضييع خواهد کرد  گرداند، حقوق بندگان را به  خالق و رازق اوست تباه  را که

ی دين  عنوان ستون و پايه  به  ی الهی که در مقابل اين فريضه  با اين ترتيب، مسؤوليت جامعه
ترک آن برای هيچ کس جايز   ای است که اهد شد، نماز فريضهآيد، واضح و روشن خو شمار می به

فاقد هوش و اختيار گردد، و درک فرمان   چنان مريضی سختی مبتال شود که  به  نيست مگر آنکه
قطع اندامهای   الهی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر حتّی اگر منجر به

  گويد: مريض می  شريعت خطاب به  .گردانند، نماز از او ساقط نخواهد شد گير يا فلج شخص گردند يا او را زمين
در توان داری نماز بگزار و نماز را   که  به هرطوريکه ميتوانی  تطهير کن و وضوء بگير، آن اندازه

نماز را ادا کن   ترک نکن، با آب وضوء بگير، اگر آب نيافتی با خاک پاک تيمم کن. ايستاده  هيچگاه
ی سر يا  ، با اشاره پشت خوابيده  پهلو يا به  ، و اگر باز نتوانستی به صورت نشسته نتوانستی بهو اگر 

 .ابرو، نماز را بخوان
َ َما اْستََطْعتُمْ «  :فرمايد خداوند متعال می  همچنانکه َّ   آنجا که تآ) (  16سوره تغابن/  »  َفاتَّقُواْ 

  .توانيد از خدا پروا بداريد) می
رعيت و   حاکم مسؤولی نسبت به  ، مسؤوليت دارد، بخصوص  در برابر انجام اين فريضه  هجامع

  همسر، مسؤوليت دارد.  فرزندان کوچک يا شوهر نسبت به  زيردستان همچون پدر نسبت به
نَْسأَلَُک ِرْزقاً  َوأُْمْر أَْهلََک ِبالصَّالَِة َواْصَطبِْر َعلَيَها الَ «:فرمايد می  پروردگار با عظمت ما در اين باره

)(و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن  .132طه/سوره »( نَّْحُن نَْرُزقَُک َواْلَعاقِبَةُ ِللتَّْقَوى
دهيم و فرجام نيک برای پرهيزگاری  شکيبا باش، ما از تو جويای روزی نيستيم ما به تو روزی می

 است).
  همچنان خداوند متعال ميفرمايد : 

) .6تحريم/  - سوره » ( ايَها الَِّذيَن آَمنُواْ قُواْ أَنفَُسُکْم َوأَْهِليُکْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ   يا« 
     ايد، خود واهل تانرا از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنيد)  (ای کسانی که ايمان آورده

نسبت   همسر خود دارد و دوستدار اوست، همچنين پدر که  خاصی به  شوهر اهتمام و توجه  وقتی که
بکوشد تا آنان را از آتش   کند، بايد همواره ورزد و برای آنان دلسوزی می فرزندان خود عشق می  به

ی آن  مهمترين زمينه  اطاعت و عبادت پروردگار که  دارد، و آنان را نسبت به  دوزخ مصون نگاه
  .ی نماز است، دستور دهد اقامه
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  حکم شيخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز:
شيخ ابن باز  طی فتوای  : تارک نماز را کافر می داند و حتی ايشان کسی را که عمدا يکی از 

  نمازهايش را به تاخير بياندازد را نيز کافر می داند.( برای معلومات مزيد مراجعه شود : به 
  ) .6/40،50»  (فتاوی اللجنة «
که چنانکه کسی مدا و بدون وجود عذر شرعی   خی ديگر از اهل علم بر اين رای هستندچنانکه بر 

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 

دليل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز است) و از جمله علمای سلف که بر اين رای  حکم به
هستند: محمد بن نصر المروزی و عبدهللا ابن مبارک رحمهما هللا هستند. لذا بر اساس اين قول کسی 
که مثال فقط نماز جمعه می خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اينکه روزی نماز می خواند 

  حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين  درموردتارک نماز:  روزی ديگر نماز نمی خواند ( حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد) کافر است. و
تارک نماز  با تائيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوری نموديم در جای ديگری :شيخ عثيمين 

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

نمازی را می و اين رای شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی 
خواند و نمازی را ترک می کند، چنانکه در قلب خود چنين نيت داشته باشد که بطور کلی نماز را 
ترک خواهد کرد، او باطنا کافر شده است يعنی کفری که هللا تعالی بدان خبر دارد و بين او بين هللا 

  ). 2/94» (شرح العمدة« ) ، و7/615) ، (22/49تعالی است.( مجموع الفتاوى  (
آنچه که از ادله اين امر ظاهر می « و شيخ ابن عثيمين نيز بر همين رای هستند چنانکه می گويند:

شود اينست که: تارک نماز کافر نيست مگر اينکه او نماز را دائمی ترک کند، بدين معنی که او نفس 
مغرب و عشا و صبح خود را بر ترک نماز قرار دهد، و او نماز ظهر نمی خواند و نيز نماز عصر و 

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 

مابين شخص » ترك الصالة  بين الرجل وبين الشرك والكفر  «پيامبر صلی اله عليه وسلم می فرمايند:
يعنی نفرمودند ترک هر   (ترك صالة)  مسلمان و شرک و کفر ، ترک نماز است. و ايشان نفرمودند

  ) ).2/26»  (الشرح الممتع«  انتهى من    نکره است).(» صالة «نمازی باعث کفر است.( 
فقط نماز جمعه می  البته بطور شفاهی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در هفته  

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 

نمازخوان گفته نمی شود قليل و اندک است، و به کسی که فقط يک نماز در طول هفته می خواند 
  حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز:   بلکه او تارک نماز است.

لبانی با تايد نظريات ساير علماء  تارک نماز را در صورتيکه منکر وجوب نماز ناصرالدين  االشيخ 
شخصی منکر باشد کافر می داند و ايشان بر اين رای هستند که در تمامی عبادات واجب ماداميکه 

وجوب آنها باشد کافر می شود و فرقی نمی کند که آن عبادت واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا 
، و ايشان کسی که از روی سستی تارک نماز است ولی به گناه خود اقرار دارد عبادت واجب ديگری

يا از نظر تو نماز را تکفير نمی کنند.و ايشان می گويند به کسی که تارک نماز است می گوييم: آ
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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  ان دارد.ولی او کسی است که شهادتين را برزبان جاری ساخته و به شرائع اسالم ايم
حكم تارك   ولی اگر گفت که نماز را  واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری  گفته و او کافر است.(

  .الصالة للشيخ االلبانی رحمه هللا)
    نتيجه کلی در مورد تارک نماز:

می دانند. و برخی ديگر از تارک  برخی از علماء  حتی ترک يک نماز را از روی عمد باعث کفر
ً علماء  کسی  دانند ولی برخی ديگر  یاست را کافر م یمينماز نمی خواند و تارک نماز دا را که مطلقا

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

نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک نداند، در اين صورت با ترک اما از شخاصيکه  منکر وجوب 
ظاهر احاديث و ظاهر فتوای اصحاب و ديگران بيانگر آن است،   که  نماز يا کافر مرتّد است همانگونه

 .گردد يا فاسق و دور از خدا محسوب می
  هر لحظه  ای که گونه  حساب آوردن اوست به  نماز فاسق به ی شخص بی باالترين حّد تخفيف درباره

بعضی از گناهان ديگر   بعضی از گناهان منجر به  رود و شکی نيست در اينکه بيم کفر از او می
 .گردند کفر می  ، و کبائر منجر به گناهان کبيره  منجر به  گناهان صغيره  شوند، همچنانکه می

  پروردگار توبه  ايد و در پيشگاهنم  درون خود مراجعه  به  بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که
بر دينداران واجب   ی نماز تصميم بگيرد. همانطور که تصحيح دين خود بپردازد و بر اقامه  کند و به
معروف و نهی از منکر،   ر بهــنماز مصّر بر ترک نماز، پس از نصيحت و ام با اشخاص بی  است که

  يادداشت ضروری:  و ترک معاشرت متداول نمايند.  قطع رابطه
ر حال بر مسئولين امر واجب است که  شخص  بی نماز را وادار به توبه نمايند،وبا حکمت ـبه ه

حکم پرودگار وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفوايد  نماز را برايش توضيح وتشريح  نمايد ، 
م لجاجت وبر انکار  نماز اگر شخص متذکره  توبه کرد کاری به او نداشته باشند . ولی اگر با  آنه

  تاکيد بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمه اسالمی آنرا بقتل  برسانند.
در مورد اينکه  با شخاصيکه   تارک نماز هستند  ، روابط صله رحمی قايم گردد ويا آن  هم  قطع 

با روابط با ايشان گردد ، علماء  ميفر مايند  که با ايشان  نبايد روابط صلحه رحمی قطع گردد ، بايد 
  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 
  خواندن نماز جنازه  جايز است؟، نماز آيا بر تارک  اخروی ترسانيده شوند ، شايد که توبه کنند ودوباره  به راه مستقيم  هديت گردند.

قبل از همه بايد گفت ، شخصيکه تارک نماز وتارک روزه باشد ، ودر همين حالت از اين دنيا رحلت 
مسلمان به حساب نمی آيد، زيرا کسی که به طور عمد نماز را ترک    ۀــدر جملنمايد ، بحکم شرع 

إنَّ بَيَن «زير ا حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد صراحت دارد : شود، کند کافر می
َالة رِک والُکفِر تَرُک الصَّ ُجِل َو بَيَن الّشِ .(حد فاصل بين انسان و بين شرک و کفر ترک نماز » الرَّ

  .است)
و بدون پس شخصی که بر چنين حالتی که بدون  عذر تارک نماز باشد وبدون  عذر روزه نگيرد  

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 . 

خواندن نماز جنازه باالی ميتی که گمان اغلب بر اين است که گويا  او از شيخ ابن عثيمين در مورد
    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 
وی دعا کرد،  گمان غالب او به دليل وجود قرائن قوی شکل گرفته باشد، در آنصورت هرگاه برای

  ».اللهم إن کان مؤمناً اللهم فاغفر له وارحمه .. تا آخر دعاء« آنرا مقيد کند، مثال بگويد : 
دعای شرطی در کتاب و سنت آمده است، هللا متعال در آيه لعان در باره شهادت مرد بر زنش که  

اِدقِيَن * فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع « وی را متهم به زنا می کند، فرمود :  ِ إِنَّهُ لَِمْن الصَّ َّ َشَهاَداٍت بِا
ِ َعلَْيِه إِْن َکاَن ِمْن اْلَکاِذبِيَن * َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعََذاَب أَْن تَْشَهَد أَ  َّ ِ إِنَّهُ َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ  َّ ْربََع ََهاَداٍت بِا اِدقِينَ لَِمْن اْلَکاِذبِيَن * َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ  ِ َعلَْيَها إِْن َکاَن ِمْن الصَّ َّ هر «).يعنی : 9-6(سوره نور » َغَضَب 

و در پنجمين بار بگويد  يک از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگويان است؛
د دور کند، تواند کيفر (زنا) را از خو آن زن نيز می که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد.

دهد) از  به اين طريق که چهار بار هللا را به شهادت طلبد که آن مرد (در اين نسبتی که به او می
اين ».  و بار پنجم بگويد که غضب هللا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد دروغگويان است.

  دعا با شرط است...
خوانان نيست ،  در آنصورت برای شما حالل ولی اگر يقينی مطلق حاصل شود که او از جمله نماز 

َوال تَُصِلّ « نيست بر او نماز بخوانيد، نه شما و نه ديگران؛ به دليل فرموده هللا تبارک و تعالی : 
هرگز بر مرده هيچ يک از ). « 84سوره توبه: آيه : » ( َعلَی أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبَداً َوال تَقُْم َعلَی قَْبِرهِ 

  ».از نخوان! و بر کنار قبرش، (برای دعا و طلب آمرزش) نيستآنان، نم
هللا متعال نهی کردند که بر منافقينی که اظهار اسالم می کنند و کفر خود را پنهان می دارند، نماز  

  برخورد شوهر با زن بی نمازش:  .فتاوی نور علی الدرب)». ( خوانده شود
در تا به موعظه حسنه از زن دعوت بعمل ارد ، تا ادای نماز پابندی نمايد ، بر شوهر واجب است 

كه ترك  حق دارد  از او جدا شود، بدليل اينشوهر از خواندن نماز سر باز ميزند ، زنش صورتيکه 
نماز موجب كفر و خروج از دين اسالم است، پس همسر اين شخص بعلت ترك نماز كافر است و زن 

نمی باشد . زيرا حکم پرودگار با عظمت ما در مورد با صراحت خاصی ؤمن حالل كافر برای مرد م
فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَال تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم يِحلُّوَن «   بيان يافته است . 

ن) را مؤمن يافتيد آنها را به سوی كفار باز ( هرگاه آن (زنا ) 10(سوره ممتحنه: آيه » لَُهنَّ  
  .مگردانيد. اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حالل نيستند)

ولی هستند زنان که صرف روزه ميگيرند ونماز نمی خوانند وبه اصطالح ( تارک نماز ) برای آنان 
كه هيچ عمل  ندارد، برای اينات قابل قبول نيست و حاصلی جز رنج و خستگی  ميگويم : روزه

 .شود صالحی از كفار پذيرفته نمی
)   23فرقان آيه » ( َوقَِدْمنَا ِإلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلَناهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا :«  خداوند متعال ميفرمايد 

ه را همچون ذرات رويم و هم اند) می اند (و به ظاهر نيك بوده (و ما به سراغ اعمالی كه انجام داده
َولَْو أَْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهْم «سوره آنعام ) ميفرمايد : 88سازيم ) وباز در ( آيه  غبار در هوا پراكنده می

ورزيدند، هر  اين شايستگان ،پيامبران  چه رسد به ديگران) شرك می (اگر » َما َكانُوا يْعَملُوَن أنعام
ِ َوبَِرُسوِلِه َوَما مَ « رفت)  كردند هدرمی آنچه می  َّ توبه » ( نَعَُهْم أَْن تُْقبََل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهْم إِالأَنَُّهْم َكفَُروا بِا

كه اينها به هللا و پيامبرش  شود جز اين ) (چه چيزی مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان می 54آيه 
  .اند) كفر ورزيده

رسد قابل قبول نيست پس عبادت كه نفع آنها  میپس وقتی كه نفقات كفار كه نفع آنها به ديگران 
  شود؟ منحصر به خود شخص است چگونه پذيرفته می

خالصه اينکه زن نماز نخواند ، نکاح اش  فسخ  و باطل است؛ ولی اگر زن متوجه به اشتباه اش 
عقد رند دگردد و به سوی هللا توبه كند و به دين اسالم باز گردد واقدام به نماز خواندن کند ، ميتوا
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ازدوج باقی بماند ، در غير آن نکاح اش باطل است .  ( مزيد معلومات  در مجموع فتاوا ورسايل  
  : ليت زن در مقابل شوهر بی نمازشؤمس  .) شيخ ابن عثيمين ) 12/90(

بر جانب طوريکه در فوق متذکر شديم اگر يکی از زوجين تارک نماز باشند،  علماء  ميفرمايند:
واجب است که او رادر قدم نخست  به موعظه حسنه وحکمت منطقی ومستدل به خواندن نماز  مقابل 

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.

شش ،همچنان به نماز نخواندن ادامه داد، می تواند يکطرفه اما اگر بادرنظرداشت همه سعی وکو
  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 
ت، زيرا خواند نکاحشان صحيح نيس درآورده شود که نه با جماعت و نه در خانه هيچ وقت نماز نمی

  گونه که از قرآن، سنت و اقوال صحابه ثابت است کافر و مرتد است. تارک نماز همان
ُ َعْنهُ گفته است:  َّ ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ال يَرون « عبدهللا بن شقيق َرِضَی  َّ َکاَن أصحاُب النَّبِیّ َصلَّی 

ِ َعلَْيِه َوَسلََّم هيچ گناهی جز «» شيئاً ِمَن األعماَل ترَکهُ ُکفراً غير الّصالةِ  َّ اصحاب رسول هللا َصلَّی 
  ».دانستند ترک نماز را کفر نمی

فَِإْن « بنابراين حالل نيست که زن مسلمان به عقد کافر درآورده شود؛ چون هللا تعالی فرموده است: 
(سوره  ممتحنه: » ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ  َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَال تَْرِجعُوُهنَّ إِلَی اْلُکفَّاِر ال

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 حالل نيستند
شود؛ مگر آن که  ود به خود فسخ مینمازی را اختيار کند، نکاحش خ اگر کسی بعد از عقد نکاح، بی

  بالفاصله توبه کرده و به اسالم برگردد. 
شود، اگر پس از انقضای آن مسلمان  اند تا انقضای عدت به شوهر مهلت داده می برخی علماء  گفته

شود؛ مگر با عقد جديد، بر زن الزم است که از  شد (نماز را اختيار نمود) اين زن برايش حالل نمی
نماز جدا شده و به او تمکين ندهد، گرچه از آن شوهر فرزندانی نيز داشته باشد، چون پدر  شوهر بی

  در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.
بنابراين نصيحت وپيشنهاد برادرانه من به شما برادران مسلمان ، اينست که فرزندان خويش را اعم 

قرار داشته باشد ، نبايد به اشخاصيکه بی  از دختران خود ويا  دخترانی که تحت سرپرستی شما
نمازدر عقد نکاح در اوريد ،  چون اين مسئله بی نهايت ً خطرناک است. پدران و اولياء در امر 

ی  ی خويشاوندی و دوستی را در نظر بگيرند (بلکه جنبه نمازان نبايد جنبه تزويج دخترانشان با بی
کنم. (  ی مسلمانان هدايت را طلب می با عظمت  برای همه دين را بايد جدآ مراعات کنند).ازپروردگار

) شيخ ابن عثيمين مالحظه 11/56تفصيل موضع در اين بابت  را ميتوان درمجموع فتاوا و رسايل (
  !برخورد با خانواده بی نماز خويش  .فرمايد )

اين خانواده اگر اعضای يک فاميل هيچ وقت نماز نمی خوانند  حکم اسالم  همين است که اعضای 
کافر و مرتد هستند ، بنآ  برای اين شخص جايز نيست که در برار آنان سکوت اختيار نمايد ، 

بالعکس همه  سعی وتالش خويش را بخرچ دهد تا آنان را برای خواندن نماز دعوت نمايند .شايد 
  پروردگار با عظمت  هدايتشان کند.

ت ) ، و اقول صحابه و رأی صحيح،  آنان کافر بر اساس حکم کتاب  هللا ،  واحاديث نبوی  (سن
  است.
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  دليل ازاول  کتاب هللا:
َکاةَ فَِإْخَوانُُکْم «  قرآن عظيم الشان  در مورد مشرکين ميفرمايد :  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّ

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن   (از کفر) توبه کردند (و احکام اسالم را مراعات اگر آنان »«فِی الِدّيِن َونُفَِصّ
کردند) و نماز را خواندند و زکات دادند (کاری با آنان نداشته باشيد چون) در اين صورت برادران 

  )11(سوره توبه: آيه  ». دينی شما هستند. ما آيات خود را برای اهل دانش و معرفت بيان می کنيم
آنان نماز نخواندند و زکات ندادند، پس برادران دينی شما نيستند مفهوم آيه  متبرکه اينست که :اگر 

شود؛ بلکه اين امر تنها با خروج از دين  و مسلم است که اخوت دينی با معاصی و گناه منتفی نمی
  دليل دوم از سنت رسول هللا :  گردد. اسالم منتفی می

بی گمان فرق بين انسان و ». «الُکفِر تَرُک الّصالَةإّن بَيَن الّرُجَل َو بَيَن الَّشرِک َو «در حديث متبرکه  
  ».بين شرک و کفر ترک نماز است

ُ َعْنهُ در سنن چنين آمده است:  َّ اَلعَهُد الّذی بيننا َوبينَُهم «همچنين حديثی به روايت بريده َرِضَی 
ت، پس هر کس که نماز را ترک کند  (وجه تمايز ما و آنان در نماز اس».  الصَّالَة فََمن تََرَکَها فَقَد َکفَرَ 

  گردد). کافر می
همچنان در حديث ديگری آمده است هر شخصيکه بطور قصدی نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت 

به هللا  :«الهی محروم خواهد شد؟ رسول هللا  صلی هللا عليه   وسلم در اين مورد فرموده است 
، از پدر و مادرت اطاعت کن حتی اگر تو را از شرک مورز حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی

محروم سازند، و نماز را عمدا ترک مکن که هرکس نماز را عمدا  و از هر آنچه از آن توست اموالت
طبرانی اين حديث را روايت فرموده وشيخ  »(ترک گويد از حفظ و مراقبت هللا محروم خواهد شد

   آلبانی آن را حسن لغيره دانسته است )
  سوم ازاقوال صحابه: دليل

ُ َعْنهُ گفته است:   َّ موطاً ».«ال َحظَّ فِی اَإلسالَِم لَِمن تََرَک الصَّالَة«امير المؤمنين حضرت عمر َرِضَی 
  ».تارک نماز در اسالم هيچ بهره و نصيبی ندارد« )82( 1/39» مالک

ی آمده و در حکم عام می کلمه (حظ) به معنی نصيب است که در اين جا به صورت نکره در سياق نف
  ای در اسالم ندارد، نه کم و نه زياد. باشد: يعنی هيچ بهره

ُ َعْنهُ گفته است َّ ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ال يَرون « :عبدهللا بن شقيق َرِضَی  َّ َکاَن أصحاُب النَّبِیّ َصلَّی 
  ).2757ذی (ترم(  ».شيئاً ِمَن األعماَل ترَکهُ ُکفراً غير الّصالةِ 

ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم هيچ گناهی جز ترک نماز را کفر نمی َّ   دانستند) (اصحاب رسول هللا َصلَّی 
ای ايمان  شود: آيا عاقالنه است مردی که در قلبش ذره اما از جهت رأی و نظر صحيح: گفته می

بخصوص هللا تعالی نسبت به  هوجود داشته باشد و عظمت نماز را شناخته و از يادآوری ها و توج
داليل آنعده از علمای را که  به تکفير تارک نماز قايل نيستند بررسی شيخ عثيمين مينويسد:   آنان آگاه باشد باز هم به ترک آن اصرار می ورزد؟ هرگز نه!

  کردم، داليل آنها از پنج حالت خالی نيست:
  الصالة استدالل نمود.توان از آن برای عدم تکفير تارک  داليلی که نمی  -1
  داليلی که مقيد به حالت و وضعيتی هستند که ترک نماز در آن حالت و وضعيت ممتنع است.   -2
  گيرد. يا مقيد به حالتی هستند که تارک نماز در آن معذور قرار می   -3
  اند. يا اين که آن داليل عام هستند و به وسيله ی احاديث کفر تارک الصالة خاص شده  -4
  يا به علت ضعف نمی توان از آنها استدالل نمود.   -5
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شود.  پس از آن که ثابت شد که تارک نماز کافر است، بايد بدانيم که بر او احکام مرتدين مترتب می
در هيچ نصی از نصوص به اثبات نرسيده است که تارک نماز مؤمن است، يا به جنت می رود و يا 

ن رهگذر است که ضرورنمی بينيم که کفر تارک نماز را به از آتش جهنم رهايی می يابد و... از اي
  کفر نعمت يا به کفر اصغر تأويل کنيم.

  به داليل ديگری از اين قبيل اشاره می کنيم:
نماز در آورد و اگر برايش عقد  جايز نيست که مسلمانی دختر نمازخوان را در نکاح شخص  بی  -1

شود، چون هللا تعالی در مورد زنان  ين مرد حالل نمینکاح بسته شود، اين نکاح باطل و زن برای ا
  مهاجرگفته است:

(سوره »  فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَال تَْرِجعُوُهنَّ ِإلَی اْلُکفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ « 
را به سوی کافران برنگردانيد، اين  و اگر اين زنان (مهاجر) را مؤمن يافتيد، آنان«.) 10ممتحنه:

  ».زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حالل نيستند
ای  شود، نکاحش فسخ شده است و بدليل آيه شخصی که بعد از عقد نکاح به کلی تارک نماز می -2

ن مورد بيان شود، برحسب تفصيالتی که اهل علم در اي که سابقاً ذکر کرديم، اين زن برايش حالل نمی
  نموده اند؛ که قبل از دخول و آميزش تارک نماز باشد يا بعد از آن.

آن که  اش حرام است، و حال که ذبيحه نماز غيرقابل خوردن است. چرا؟ چون ی شخص بی ذبيحه -3
ی  نماز پليدتر از ذبيحه ی شخص بی ی يهودی و نصرانی برای ما حالل است، پس ذبيحه ذبيحه

  است. يهودی و نصرانی
يَا أَيَُّها « که هللا تعالی فرموده است: نماز اجازه ندارد به مکه و حدود حرم داخل شود، چون بی -4  َعْيلَةً فََسْوَف الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرکُوَن نََجٌس َفال يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَا َوإِْن ِخْفتُمْ 

َ َعِليٌم َحِکيٌم  يُْغنِيُکمُ  َّ ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء إِنَّ  گمان مشرکان  ايد، بی ای کسانی که ايمان آورده«.»َّ
(بسبب عقيده و کفرشان) پليدند، لذا، نبايد پس از امسال (نهم هجری) به مسجدالحرام وارد شوند. 

(نترسيد) هللا تعالی شما را به فضل و  ترسيد، اگر (بعلت قطع روابط تجاری آنان با شما) از فقر می
  .) 28سوره توبه:  آيه : ». ( گرداند، زيرا هللا آگاه و دارای حکمت است نياز می رحمت خود بی

برد؛ بدين ترتيب اگر فرد   نماز از او ارث نمی در صورت فوت يکی از اقارب(خويشاوندان)، بی -5
پسر کاکايش (عصبه) اهل نماز برجای بگذارد چه نماز و  مسلمان و اهل نماز فوت کند و پسری بی

گزار؟جواب همه اين پرسش ها همين است  نماز يا پسر کا کای  نماز برد؟ پسر بی کسی از او ارث می
  رسد. برد؛ بلکه ارث به پسر کاکايش می نماز از او ارث نمی که : پسر بی

ُ َعْنُهما از رسول هللا َصلَّی َّ ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم روايت کرده است: اُسامه بن زيد َرِضَی  َاليَِرُث « َّ
مسلمان از کافر و کافر از ).«1614) و مسلم (6764بخاری (  »اْلُمْسِلُم الَکافِر و ال الکافر و اْلُمْسِلَم 

  ».برد مسلمان ارث نمی
) و مسلم 6732بخاری (»فَُهَو ألَْوَلی َرُجٍل ذََکرٍ أَْلِحقُوا اْلفََرائَض ِبأَْهِلَها، فََما بَِقَی «فرمايد:  همچنين می

ی ارث را به صاحبان آنها بدهيد و باقيمانده آن را به نزديکترين  های معين شده سهميه).  «1615(
  ».خويشاوند مرد ميت بدهيد

که بميرد نبايد غسل و تکفين شود و نبايد بر او نماز جنازه خواند و همچنين  نماز وقتی بی -6
انان اجازه ندارند او را در گورستان مسلمانان دفن کنند؛ پس چه کارش کنيم؟ جسدش را به مسلم

کنيم، زيرا او در اسالم از  بيابان برده و در آنجا گودالی حفر نموده و با همان لباس در آنجا دفنش می
  هيچ حرمت و کرامتی برخوردار نيست. 

ماز نزدش، بميرد و او را به مسلمانان عرضه کند ن بنابراين برای هيچ کسی جايز نيست که فردی بی
  تا بر او نماز جنازه بخوانند.
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نماز در روز رستاخيز با فرعون، هامان، قارون، ابّی ابن خلف و ساير پيشوايان کفر محشور  بی -7
اش جايز نيست که برايش دعای  رود و برای هيچ يکی از اعضای خانواده شود و به بهشت نمی می

  -پناه بر خدا - باشد فرت بخوانند، زيرا او کافر است و مستحق دعا و استغفار نمیرحمت و مغ
َما َکاَن ِللنَّبِِیّ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِکيَن َولَْو َکانُوا أُوِلی قُْربَی ِمْن «  فرمايد:  هللا تعالی می

  .) 133سوره توبه آيه »( اُب اْلَجِحيِم بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصحَ 
برای پيامبر و مؤمنان مناسب نيست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، هر چند که خويشاوند «

اند و) مشرکان اهل  باشند، هنگامی که برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنيا رفته
) و مجموعه 30-29صالة النبی صفحه ( –تفصيل موضوع : را ميتوان در  رسالة صفة».( اند دوزخ

  سهل انگاری در امر نماز:  .) شيخ ابن عثيمن  مطالعه فرمايد )50-12فتاوا و رسايل (
از منکرات در دين مقدس اسالم موضوع سهل انگاری در امر نماز و بخصوص در نماز جماعت 

َ َوُهَو َخاِدُعُهْم  «بزرگ و از صفات منافقين است؛ هللا تعالی فرموده  است :  َّ إِنَّ اْلُمَنافِِقيَن يَخاِدُعوَن 
َ إِال قَِليال  َّ  142سوره نسا ء آيه » ( َوإِذَا قَاُموا ِإلَى الصَّالِة قَاُموا ُكَسالَى يَراُءوَن النَّاَس َوال يْذُكُروَن 

که هللا آنها را گول می زند.  ( بی گمان منافقان (به خيال خام خود) هللا را گول می زنند! در حالی ) 
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 هللا را کم ياد می کنند)
ْن تُْقبََل ِمْنُهْم َوَما َمنَعَُهْم أَ « همچنان پروردگار با عظمت ما  در مورد صفت منافقان ميفر مايد :  ِ َوبَِرُسوِلِه َوال يأْتُوَن الصَّالةَ إِال َوُهْم ُكَسالَى َوال يْنِفقُوَن إِ  َّ » ال َوُهْم َكاِرُهوَن  نََفَقاتُُهْم إِال أَنَُّهْم َكفَُروا بِا

) (و هيچ چيز مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنها نشده است جز اين که   54( سوره توبه آيه 
آنان به هللا و پيامبرش ايمان ندارند و جز با ناراحتی و بی حالی به نماز نمی ايستند و جز از روی 

 .ناچاری بخشش نمی کنند)
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ  پيامبر اکرم َّ لَيَس َصالةٌ أَثقََل َعلَى اْلُمنَافِِقيَن «در مورد منافقان گفته است:  َصلَّى 

(هيچ نمازی بر انسان های منافق ». ْلِعَشاِء، َولَْو يْعلَُموَن َما فِيِهَما ألَتَْوُهَما َولَْو َحْبًواِمَن اْلفَْجر َوا
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)
س بر هر مسلمانی واجب است که بر نمازهای پنج گانه در اوقات معين، مواظبت نموده و با پ

  طمأنينه و آرامش با خشوع و حضور قلب نمازها را ادا كند؛ زيرا هللا تعالی می فرمايد:
به راستى مؤمنان  ( )2-1مؤمنون:)» (  ٢)الَِّذيَن ُهْم فِی َصالتِِهْم َخاِشعُوَن (١قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن (« 

ِ  )  و به اين دليل که رسول هللا 2)همان كسانى كه در نمازشان فروتنند (1رستگار شوند ( َّ َصلَّى 
َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم شخصی را که نماز خواندن بلد نبود و اعتدال و اطمينان را رعايت نمی کرد؛ امر 

 .نمود تا نمازش را دوباره بخواند
همراه با مسلمانان با جماعت و در مساجد ادا نمايند، چون رسول  ند نمارهايشان رامردان موظف

ِ َعلَيِه َوَسلَّمَ  هللا َّ هر کس »(َمن َسِمَع النَّداَء فلم يأته فَالَ َصالَةَ لَهُ إالّ ِمن ُعذرٍ «فرموده است:   َصلَّى 
 .ست؛ مگر آن که عذری داشته باشد )آذان را بشنود و برای نماز (به مسجد) نرود، نماز او قبول ني

ُ َعْنُهما از ابن عباس َّ سؤال شد: عذری که جماعت را ساقط می کند، چيست؟ حضرت ابن  َرِضی 
 .عباس در جواب فرمود : ترس يا مريضی 

ُ َعْنهُ  در صحيح مسلم از ابوهريره َّ َِّ  روايت شده است که مردی نابينا نزد رسول هللا َرِضی   َصلَّى 
آمد و گفت: ای پيامبر! نابينا هستم و راهنمايی ندارم، آيا اجازه دارم در خانه نماز  َعلَيِه َوَسلَّمَ 

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم در اول به او اجازه داد و سپس صدايش کرد و فرمود: َّ َهْل « بخوانم، پيامبر َصلَّى 
َالِة؟ َقاَل: نَعَْم. شنوی)  گفت: بلی ! پيامبر َصلَّى  (آيا آذان نماز را می» قَاَل: فَأَِجْب  تَْسَمُع النَِّداَء ِبالصَّ

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم فرمود:    .پس به نماز بيا)«َّ
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ُ َعْنهُ  در صحيحين از ابوهريره َّ ِ َعلَيِه َوَسلَّمَ َصلَّى  نقل شده که ايشان از رسول هللا َرِضی  نقل می  َّ
لَقَد َهَمْمُت أن آُمَر ِبالصَّالِة فَتَُقاَم، ثُمَّ آُمَر َرُجالً فيصلّی بالنّاس، ثُمَّ أنطلق َمعِی بِرَجاٍل َمعَُهم ُحَزٌم «کند: 

َق َعليِهم بُيوتَُهم بالنَّارِ  (خواستم دستور دهم برای نماز    .»ِمن َحَطٍب إلَی قَوٍم الَ يشَهُدوَن الصَّالَةَ فَأَُحّرِ
اقامه گفته شود، آنگاه دستور دهم کسی به جای من امامت نماز را برای مردم به عهده بگيرد و 

به سوی کسانی بروم که در نماز جماعت شرکت های هيزم همراهشان است  خودم با مردانی که بسته
 .هايشان به آتش بکشم) نمی کنند و آنها را با خانه

اين احاديث  بيانکر يک امر که : نماز جماعت برای مردان از مهمترين واجبات است و کسانی  همه
 .ها می باشند از آن باز می مانند مستحق شديدترين عقوبت که

که احوال و اوضاع تمام مسلمين را اصالح کرده و آنها را به کارهايی  از هللا تعالی مسئلت داريم
 .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 
منکر وجوب آن هم  ای اوقات آن را ترک دهد و يا نماز کفر اکبر است: گر چه شخص تنها در پاره

ِ  نشود (باز هم کفر اکبر است)، ترک کننده چه مرد باشد و چه زن، به دليل سخن رسول هللا َّ َصلَّى 
رِک والُّکفِر تَرُک الصَّالَةِ «   :َعلَيِه   َوَسلَّمَ  فاصل بين انسان و شرک  حد(  .»إنَّ بَيَن الّرُجِل و بَيَن الّشِ

(وجه تمايز ما و ». العهد الِّذی بَينَنَا َو بَينَُهم الّصالَةُ فََمن تََرَکَها فَقَد َکفَرَ ».  «و کفر ترک نماز است
  خوانندۀ محترم! .شود) آنها (کفر و مشرکين) نماز است، پس هر کس که آن را ترک کند کافر می

اين است که همديگر را نصيحت نموده و به حق سفارش آنچه که بر همه مسلمانان واجب است 
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 احياناً نماز را به کلی ترک می دهند. اينها را بايد از خشم و گرفت 
دران اين افراد واجب است که اينها را به طور مداوم نصيحت کنند، الهی ترسانيد. بر پدران و ما

 .باشد که هللا 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 

َواْلُمْؤِمنُوَن «  :را هللا تعالی فرموده استغضب هللا تعالی ترسانيد و با روشی مناسب تأديب نمود، زي
يْؤتُوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْوِلياُء بَْعٍض يأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويِقيُموَن الصَّالةَ وَ 

ُ إِ  َّ َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك َسيْرَحُمُهُم  َّ َكاةَ َويِطيعُوَن  َ َعِزيٌز َحِكيٌم الزَّ َّ » (  71سوره توبه آيه »( نَّ 
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 هللا و رسولش فرمان می 
را مشمول رحمت خود قرار می دهد. بی گمان که هللا توانا و حکيم  برند. هللا تعالی به زودی اينها

 .است)
ِ َعلَيِه َوَسلَّمَ  به دليل اين که رسول هللا َّ مُروا أوال َدُکم بالصَّالِة َوُهم أبنَاُء َسبعِ «گفته است:  َصلَّى 

(در سن هفت سالگی   .»فِی الَمَضاِجعِ َعشٍر، وفَّرِ قُوا َبينَُهم  ِسنيَن، َو اضِربُوهم َعلَيَها َوُهم أبنَاءُ 
فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهيد و به سن ده سالگی که رسيدند (و نماز نخواندند) آنها را 

 .د)بزنيد و خوابگاهشان را جدا کني
شوند و در سن  وقتی قضيه، چنين است که پسران و دختران در سن هفت سالگی به نماز مأمور می

شوند و البته نبايد از نصيحت مداوم و تمسک به حق و  ده سالگی به خاطر ترک آن تنبيه بدنی می
 .صبر بر آن گذشت

)إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ٢ِفی ُخْسٍر ()إِنَّ اإلْنَساَن لَ ١َواْلعَْصِر (« پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:  ْبِر   اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ   . ) 3-1) ( سوره العصر آيات ٣»  (الصَّ
مگر کسانی که ايمان می آورند و همديگر را به تمسک  .انسانها همه در زيان اند .(سوگند به زمان

 .».نمايند يکديگر را به شکيبايی توصيه می به حق سفارش می کنند و
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بايد اين موضوع را به  نماز را ترک کند و نصيحت کردن کارساز نشود، هر کسی که بعد از بلوغ،
از هللا تعالی  .محاکم شرعی ارجاع داد تا وی را به توبه وادار کنند و اگر توبه نکرد بايد کشته شود

نموده و به آنان فقه و علم دين نصيب بفرمايد و به همياری می خواهيم که احوال مسلمين را اصالح 
بر نيکی و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر توفيقشان دهد، بی گمان که او بخشنده و کريم 

  .است
  اسالم:حکم دوستی با تارک نماز در   .شيخ ابن باز ) (27-21) تتعلق بالصالة   فتاوای مهمة (غرض معلومات مزيد مراجعه شود : 

  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. 

نزديکی، هم دلی و هم دمی بين دو نفر بدون وجود دوستی، يعنی ياری، رفاقت، محبت و عشق، 
  .رابطه خويشاوندی سببی يا نسبی

دوسـتی (حالت و صفت، و عمل دوست، محبت، يگانگی، صداقت و مودت و خـيـرخـواهـی، رفـاقت و 
  ياری و مهر، خالف خصومت و مقابل دشمنی و عداوت و بغض است.)

اشرت ساده و هم زيستی مـعـمـولـی. يک شخص دوستی، رابطه ای است کامل تر و برتر از مع
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 
است گران سنگ و وديعه ای اسـت الـهـی، رابـطـه رابطه ای را دوسـتـانه نخوانند. دوستی گوهری 

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

است ، احساس نياز به ديگر افراد  يکی از نعمت های الهی که در سرشت انسان به وديعه نهاده شده
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 . 
ارزش وااليی دارد به گونه ای که حتی در سرنوشت انسان تاثير گذار  »دوست « از منظر اسالم ، 

»  انتخاب دوست«است . از اين رو پيامبرصلی هللا عليه وسلم دساتير ورهنمود های مشخصی را  در
  بيان فرموده اند .

به سبب محبتی که «  انتخاب دوست بايد   دقت وتعمق زياد صورت گيرد ،نبايد صرفا بدين اساس در
ر قلب خود از کسی می يابيم با او دوستی کنيم؛ بلکه قبل از همه بايد منشأ محبت را جستجو کرد و د

   صالحيت فرد را مورد بررسی قرار داد .
تاثير کردار و رفتار و گفتار هيچ کسی مؤثر تر بر يک شخص از دوست :نبايد فراموش کرد که 

بحيث دوست خويش انتخاب نمايد ، زيرا  نميباشد، لذا بسيار مهم است که يک شخص چه کسی را
  بيشتر اوقات مسير زندگيش دنيوی و اخروی او بر آن اساس بنا ميشود.

حکم اسالمی همين است که دوستی  بايد بر اصولی استوار باشد که : دوست بتواند  انسان را  در 
ظمت ما در  قرآن امور آخرت کمک کند و از اهل فسق و فجور و بدعت نباشد، زيرا پروردگار با ع

  عظيم الشان وسنت نبوی از اختيار کردن دوست بد  ما را بر حذر داشته است .
َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَی يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِی اتََّخْذُت « پروردگار با عظمت ما  در قرآن کريم ميفرمايد: 

سُوِل َسبِيًال ( َِّخْذ فَُالنًا َخِليًال () يَا َوْيلَتَی لَيْ 27َمَع الرَّ ) لَقَْد أََضلَِّنی َعِن الِذّْکِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِی 28تَنِی لَْم أَت
  .)27-29الفرقان : »(َوَکاَن الشَّْيَطاُن ِلْإلِْنَساِن َخذُوًال 

  خدا راهی  رسول  همراه  هم  من  کاش  گويد: ای گزد می خود را می  دستهای  ظالم  يعنی: ( و روزی که
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  مرا در دنيا به  بودم که  نگرفته  را دوست  فالنی  کاش  ! ای بر من  گرفتم، وای می  در پيش
  آمد به  من  سوی به که  از آن  او مرا از ذکر پس  راستی باد، به   بر سرم  هالک  خاک  کشاند، ای گمراهی 
  ).  است  انسان  خوارسازنده  همواره  کشاند و شيطان  گمراهی

اِدقِينَ   «تعالی می فرمايند:هللا  َ َوُکونُواْ َمَع الصَّ ّ ) 119سوره توبه »(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ 
  ايد! از (مخالفت فرمان) هللا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد. ای کسانی که ايمان آورده  يعنی:

الصالح والجليس السوء کحامل المسک مثل الجليس «  و پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است: 
ونافخ الکير فحامل المسک إما أن يحذيک، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ 

  (متفق عليه)»  الکير إما أن يحرق ثيابک وإما أن تجد منه ريحا خبيثة
  آهنگری  در کوره  يعنی: ( مثال همنشين نيکوکار و همنشين بد، همانند حامل عطر مسک و دمنده

ميماند، پس حامل عطر مسک يا به تو ميدهد و يا از آو ميخری و يا از ان بويی خوش ميبابی، اما 
  دهد). را آزار می  مشامت  پليد آن  بوی  که سوزاند، يا اين را می  ، يا لباست در کوره  دمنده

ا افراد موحد و صاق رفاقت پس فرد مسلمان و مقيد به احکام دينی بايد سعی وتالش نمايد تا  ب
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 الزمست که گاهی جهت دعوت و 

  ار کرد و حتی اين امر واجب است.امربه معروف با آنها همنشين بود و با اخالق نيکو با آنها رفت
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 

سوی دين و رفع شبهاتش، چنانکه بر راه خود اصرار ورزيد نبايد با است و بعد از دعوت وی به 
وی رفاقت و دوستی نمود وبرای يک مؤمن مسلمان  جايز نيست که با مرتدين ارتباط دوستانه و 

  عار شيطان  از دوستی با تارک نماز :   رفاقت  دايمی برقرار نمايد .
نماز صبح اين شخص نماز نخواند، در وقت شيطان باشخصی همسفرشد ، در وقت روزی ميگويند 

پيشين وعصر هم نماز نخواند زمانيکه وقت نماز شام وخفتن رسيد ، با زهم اين شخص نماز نخواند 
ت نماز راقصدآ ترک کرد ، وقتی شب شد ، ق، خالصه اينکه در بيست وچهار ساعت پنج و

وگفت من باتو زيِر يک چت وميخواستن به بستر خواب روند ، شيطان روی به اين شخص کرده 
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 
وشيطان استی ومن بندهء خدا ، چطور غضِب خداوندبرمن غضب شوم ،شخصی بی نماز گفت : ت

 نازل ميشود ؟
شيطان درجواب گفت : من فقط يکبار نافرمانی هللا راکردم و سجدهء شکر که برای حضرت آدم عليه 
والسالم بود نکردم ازبهشت رانده شدم وتاروز قيامت موردلعنت پروردگار با عظمت قرار گرفتم ،در 

ردی ولی نکردی ،وای به حال تو ، که از من کسجده به خداوند مي احاال بايدچندحاليکه تو از صبح ت
  پايان      .بمراتب بد بدتر ميباشی
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