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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 ؟کافراستواقعآ نماز تارک آیا 

 خواننده محترم !

و دانسته نماز را  یدم  ع   قبل از همه مبحث خویش را  به طرح این سوال که آیا کسیکه :بطور

 ترک میکند حکم اش در دین مقدس اسالم چیست ؟ آغاز میدارم .

 ۀــباشد از دایره اسالم خارج میگردیده ودر جملآیا واقعآ انسانیکه دارایی چنین عقیده وفعلی 

جواز دارد ویا  اخوت اسالمی له رحمی کفار محسوب میشود ؟ در این صورت آیا با او ارتباط وص  

 خیر؟

فویل للمصلین الذین هم عن » رماید: ـپروردگار با عظمت ما در سورۂ ) الماعون (  مى ف

ستى ماز گذارانى، كه در گذاریدن نمازهایشان س  یعنی : ) واى بر حال آن ن«  صالتهم ساهون 

 مى نمایند.(

كه به نماز خواندن پابند  ،ده اشخاصیکهـدر این آیت كریمه پروردگار با عظمت ما حتی به آنع

 نیستند و آن را به طور درست نمى خوانند، آنان را تهدید به عذاب دوزخ  نموده اند.

ماسلككم فی سقرقالوا لم »یان چنین خبر مى دهد : ر از احوال دوزخـهمچنان در سورۂ المدث  

ورد ؟ آنان در آیعنى : ازدوزخیان مى پرسند: چه چیز شمارا به دوزخ در« نكن من المصلین

 جواب مى گویند :  ما ازجملة نماز گذاران نبودیم.

لَّم  فرموده است در حدیثی  ل یه  و س  ، و رأس ا ألمر  »  :رسول هللا ص لَّى اللَّه  ع  الم  س  ه  ع  اإل  ود  م 

ه  ال جهاد   ن ام  و ة س  ر  ، و ذ  )رأس دین، اسالم است و ستون آن نماز و قله ی رفیعش «  الصاّل ة 

 .جهاد است(

رک  و  :» ودر حدیثی دیگری پیامبر صلی  هللا علیه وسلم  میفرماید   ل  و بین الّش   إّن ب ین  الرّج 

  .ن انسان و شرک و کفر ترک نماز است()حد فاصل بی« الک فر  ت رک  الصَّال ة

ا ف  » ودر حدیثی دیگری آمده است:  ؛ ف م ن ت ر ک ه  م الصَّال ة  « ر  ق د ک ف  ا لع هد الّذ ی ب ین ن ا و ب ین ه 

 .شود(هر کس آن را ترک کند کافر می .نماز است کفار و مشرکین( ) )مشخصه ی ما و آنها

رواه « ) بین العبد وبین الكفر ترك الصالة»  مایند: رسول اكرم صلى هللا علیه وسلم  مى فر

 مسلم ( 

) یعنى : در بین بنده وبین كفر امر فرق گذارنده ترك نماز است (از این حدیث دانسته مى 

شود : كه رفتار بى نماز به رفتار كافر مانند مى باشد: این نماز است كه در ظاهر مسلمان 

 از كافر فرق ومتمایز می سازد .  را

این معنا ومفهوم عالی را  رسول اكرم صلی هللا علیه وسلم در حدیث دیگرى چنین بیان كرده 

 رواه شیخان و غیرهما.(« ) من استقبل قبلتنا وصلى صالتنا وأكل ذبیحتنا فهو المسلم»است: 
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یعنى : هركه هنگام نماز رو به قبلة ما بگرداند ومثل ما نماز بخواند و از گوشت )ذبیحه( ما 

 ورد پس وى مسلمان مى باشد.بخ

ناختن ش  هکذا در حدیثی دیگری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  یكى از عالمت هاى

 را نماز معرفی داشته است.مثل ما   مسلمان

 خواهر وبرادر مسلمان !

درآیات متبرکه واحادیث نبوی که در فوق ذکر از آن بعمل آمد  میتوان دونتیجه ذیل را بدست 

 م:ـاری

 اول:

، کارت شناسی وتذکره شناخت  اینکه یک شخص مسلمانان با نماز خواندن شناخته مى شود

 ویا به اصطالح تذکره هویت  یک شخص  مسلمان  در جامعه همین نماز است.  

 دوم:

اینکه  جزای بى نماز دوزخى است. این مفهوم عالی پیامبر اسالم محمد  صلی هللا علیه 

 ان كرده است:وسلم  در حدیثی چنین بی

من حافظ علیها كانت له نورآ و برهانآ ونجاة یوم القیامة و من لم یحفظ علیها لم تكن له نورآ » 

رواه أحمد والدارمی « ) وال برهانا والنجاة و كان یوم القیامة مع قارون وهامان و أبی بن خلف

 لمرقاة.(والبیهقی والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد أحمد جید كما فی ا

یعنى هركه به این پنج وقت نماز پابندى نماید برایش فرداى قیامت نور و برهان و نجات خواهد 

 بود.

پابند نباشد برایش نه نور است و نه برهان ونه نجات . او همراه قارون،  به نماز  وشخصیکه

 فرعون ، هامان و ابى پسر خلف در دوزخ خواهد بود. 

ووضحات  بطور واضح معلوم میگردد ، كه بى نمازهمراه این بد  از حکم این حدیث با صراحت

 خواهد بود.   وخت و گداز بى نمازىس  بخت ترین كافران در

پس كسیکه ایمان به هللا تعالى و به روز قیامت داشته باشد ،باید  هرگز نماز خویش  را ترك 

كان أصحاب :» ند كه گفت نكند. از همین جهت امام ترمذى از عبد هللا ابن شكیك روایت مى ك

رواه الترمذی « ) رسول هللا صلى هللا علیه وسلم الیرون شیئا من األعمال تركه كفر غیر الصالة

 .(. ) اصحاب پیامبر صلی هللا علیه وسلم ترک هیچ عملی را جز ترک نماز کفر نمی دانستند (

 تارک نمازدراسالم:حکم 

ما سلککم فی سقر؟ قالو لم » سوره مدثر ( میفرماید :  43و 42 ۀــقرآن عظیم الشان در ) آی

وقتی که مومنان از گناهکاران می پرسند چه چیزی باعث شد که به دوزخ ) « من المصلین نک

داخل شوید؟ می گویند از نمازگزاران نبودیم و ) یعنی تارک الصالة بودنمان ما را به این روز 
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کرد ( بلی واقعآ چنین است . عقیده نداشتن به نماز و ترک سیاه کشانده ( و دچار آتش دوزخ 

 .ان به کلی آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت

رض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در قرآن کریم ـاما آنان که به ف

 .تهدید می کند و غی بیابانی در دوزخ می باشد «غی »  انان را به عذاب

فسوف  فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات » : آنجا که خداوند می فرماید 

بعد از آن مردمی که هرگاه آیات رحمن بر آنان خوانده می شد به سجود می )  «یلقون غیا 

افتادند و بر خود می گریستند بعد از آن مردم دیندار مردمی ناخلف روی کار آمدند که نماز را 

کردند و آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصی راه افتادند آنان به قعرغی انداخته  ضایع

 .( ۵۹خواهند شد ( )مریم آیه 

ولی آنان که به فرض بودن نماز عقیده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سهل انگاری 

 ایی ندارند قرآن در مورد این افرادمی کنند و از اینکه نمازشان به تاخیر افتد یا وقت آن بگذرد پرو

ویل و عذاب خدا بر ) « فویل للمصاین الذین هم عن صالتهم ساهون» :  رمایدـمی ف

نمازگزارانی که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از تاخیر آن پروایی ندارند و نماز خود را به 

 .( ۵و  ۴سوره ماعون آیه دست فراموشی می سپارند ( )

ی هللا  صل هللا یتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که :  در خصوص این ایه از رسولدر روا

آنان مردمی )  « هم الذین یوخرون الصالة عن وقتها»  :پرسیدم ایشان فرمودند علیه وسلم 

 .هستند که نماز را به تاخیر می اندازند تا از وقت آن می گذرد (

سلم وصلی هللا علیه  هللا آمده است که رسول همچنان طوریکه درفوق گفتیم درحدیث صحیح

حد فاصل ایمان با کفر ترک نماز است ( یعنی اگر ) «الصالة  بین الکفر و االیمان ترک»  فرمود : 

 کسی نماز فرض نخواند از دایره ایمان خارج است و به کفر رسیده است .

علی  من حافظ»  :فرمودند  صلی هللا علیه وسلم  هللا در حدیث مسند آمده است که رسول

کانت  له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامة و من لم یحافظ علیها لم یکن له نورا یوم  الصلوت 

کسی که بر انجام نماز فرض مواظبت ) «القیامة مع القارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف 

د در روز قیامت نماز نور و نماید و ارکان و شروط آن را درست بجا آوردن و با جماعت بخوان

روشنایی او خواهد بود و دلیل و برهان ایمان داری و وسیله نجات و رهایی او از عذاب الهی 

خواهد بود . و کسی که بر انجام نمازهای فرض مواظبت ننماید و نماز نخوانده باشد او هیچ 

رعون هامان و ابی بن ف نوری ندارد و بی نصیب از هر نور و وسیله نجاتی از همراهان قارون

 .خلف خواهد بود (

 روایت می کند: هللا صلی هللا علیه وسلم  ابونعیم از رسول

کتب هلل اسمه علی باب النار ممن یدخلها و من ترک صالة متعمدا  من ترک الصالة متعمدا» 

بعمد کسی که نماز فرض را )  «هللا تعالی حتی یرجع هلل توبة  احبط هللا عمله و برئت منه ذمه
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می نویسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ  ترک نماید خدای متعال نام او را بر در دوزخ

است و کسی که یک نماز فرض را بعمد ترک کرد خدای متعال اعمال او را نابود می کند و از 

ذمه خدا یعنی در سایه حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی خدا باز گزدد و 

 .(.ر انجام نمازهای فرض مواظبت و مداومت داشته باشدب

 بر مردمی گذشت که صلی هللا عیه وسلم  هللا در حدیث اسرا و معراج آمده که رسول

از  سلم صلی هللا علیه و هللا سرشان را می کوفتند و باز به حال اول بر می گشتند. رسول

: اینان مردمی هستند که از خواندن جبرئیل پرسید : اینان چه کسانی هستند ؟ جبرئیل گفت 

 نماز فرض سرشان سنگین می شد و نماز را به وقت نمی خواندند .

بنآ حکم اسالمی واجماع علماء  بر این است : شخصیکه واجب بودن نمازهای پنجگانه را انکار 

 نماید کافر و مرتد است و حتی علماء حکم میکنند که قتل شخصی متذکره واجب میباشد .

 تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماعت حكم

مسلمان ودر نهایت امر از  شخصی عقیده اند که اولین وظیفه یک ی اسالم بدین علماهمه 

باشد خویش هر انسان است که در زندگی خویش پابند عبادت  و پرستش پروردگار با عظمت 

 آید.شمار میبه عنوان کوتاهی در عمل ذاتی و اساسی فرد مسلمان ،و ترک  عبادت  به

نماز یکی از عبادت در دین مقدس  اسالم است، وطوریکه در فوق یاد اور شدیم ، ترک عمدی 

آن موجب  کفر میگردد ، واستدالل بر کافربودن تارک نماز )بطور عمد(  حدیثی پیامبر صلی هللا 

 علیه وسلم است که میفرماید:

ر  ت ر ک   » ل  و  ب ی ن  ال ک ف  حنبل این و احمدبن ماجه)مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن«  الصَّالة  ب ی ن  الرَّج 

 ( )تفاوت میان مرد با کفر، ترک نماز است ( . .اندحدیث را روایت کرده

ر  » وهمچنان حدیثی :  د  ک ف  م  الصَّالة  ف م ن  ت ر ک ها ف ق  ن نا و  ب ی ن ه  د  الَّذی ب ی  ه  احمد و صاحبان « ) ا ل ع 

سازد نماز ما را از کافران جدا می عهد و پیمانی که» .( .انداین حدیث راروایت کردهسنن 

 .«.است است، هر کس نماز را ترک کند، کافر شده

ولی در مورد مفهوم وتعریف وتفصیل  این موضوع که ترک نماز بصورت قصدی صورت گیرد ویاغیر 

فرضیت آن هم منکر است  موضوع است  قصدی ، آیا اینکه در جنب اینکه شخص  تارک نماز از

 که در بین علماء  دارایی اختالف است .

شود و عده ای از علماء  میگویند  تا زمانی که شخص  وجوب  نماز را  انکار نکند کافر نمی

ر  ت ر ک  الصَّالة     »احادیث   ل  و  ب ی ن  ال ک ف   ند .به کفر اصغر تأویل  وتعبیر میکن را «  ب ی ن  الرَّج 

ولی طبق صحیح ترین فتوا، که توسط برخی دیگری علماء صادر گردیده است  ، میگویند  ،  

 شود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند.ترک عمدی نماز موجب کفر )اکبر( می

ولی هستند علماء  اسالم که در اصدار حکم  تارکین نماز از احتیاط  استفاده نموده وتارکین 

 د.ـسته تقسیم نموده اننماز را بدو د
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 اول:  ۀـــتـدس

نبلى و ت  اول شامل حال  آنعده از :  بى نمازان و فاسقانى  میشود که  از جهت ۀـدست

 ترك میکنند.نماز  را  سستى

پیروان امام صاحب ابو حنیفه ) رح ( میفرمایند : اگر شخص  تا زمانى كه فرضیت نماز را انكار 

 نمی رسد.هم نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل 

 امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز:حکم 

شخص متذکره  فاسق ومرتد است  و امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز میفرمایند : 

تا سه روز برایش مهلت داده مى شود. اگر در این مدت توبه كند و نماز  ،باشد کافر نمی

 .شود عنوان حّد شرعی کشته بهبخواند رها كردد، واگر توبه نكند 

 میفرماید:(11/54) شیخ عثیمن طی  فتوای خویش در مجموع فتوای ورسائل

شود که ر میـابت شده است این است که شخص بی نماز زمانی کافآنچه که برای من ث» 

بطور مطلق تارک نماز باشد، به این معنی که اصالً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار 

ولی اگر گاهی اوقات  نماز بخواند و گاهی اوقات نخواند، از نظر من نمی توان  .شناخته نشود

لَّم  فرموده استفتوای کفرش را صادر کنیم، چون  ل یه    و س  ل و  ب ین  الَّ »  :پیامبر ص لَّى اللَّه  ع  رج 

)فاصله بین انسان و شرک و کفر ترک نماز است( پس «.   ب ین  ال ّشرک  والک فر  ت رک  الصال ة 

شخصی که گاهی اوقات، نماز می خواند نمی توان گفت که وی بطور کلی تارک نماز است. 

» 

 درمورد تارک نماز: نییمحکم شیخ عث

استدال ل حکم فتوای خویش را به این حدیث پیامبر صلی هللا علیه وسلم  چنین  شیخ عثیمن

ر  » مستند می سازد : ا ف ق د ک ف  م الصَّالة  ف م ن ت ر ک ه  ه تمایز ما و ) وج .«العهد الذی ب ین ن ا و  بین ه 

 .گردد(ترک کند کافر می نماز است، پس هر کسی که آن را (کفار و مشرکین) آنان

مالحظه میشود که پیامبر صلی ، بعمل اید اگر در الفاظ حدیث دقت  شیخ عثیمن میفرماید :

حد  :شود، و نگفتهر کسی یک نماز را ترک دهد کافر میهللا علیه وسلم نه گفته است که :

یعنی ترک دادن  «ت رک  الصال ة» فاصل بین انسان و شرک وکفر یک نماز است؛ بلکه فرمود : 

 « .نماز به طورمطلق

شود مگر آن که از ظاهر این احادیث چنین بر می آید که شخص با ترک یکی دو نماز کافر نمی

 لیکن طوریکه قبآل یاد اور شدیم : .به کلی تارک آن بشود

شود و کسیکه  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 جنایت نمودهمرتکب جر

ولی به علت ترک بعضی از  .شوداین شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمی

  .شودنمازها عاصی و نافرمان محسوب می
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ولو این که آن را   ولی کسی که به طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دین اسالم خارج است

کما این که نصوص قرآن، سنت و اقوال صحابه همین  وی تنبلی و سهل انگاری ترک کند،از ر

مطلب را تأیید می کنند، تا جایی که عبدهللا بن شقیق رضی هللا عنه اجماع صحابه را در مورد 

کافر بودن تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راهویه اجماع امت را در این مورد حکایت کرده 

 (11/54) )مجموع فتوای ورسائل شیخ عثیمن  (   .است

 دوم: ۀـتـدس

که نه تنها نماز نمی خواننند میگردد :بی نمازان  افرادی دۂ ازــدوم شامل حال آنع  ۀــدست

بلکه بر  فرضیت نماز نیزاعتراف  ندارند ونخواندان نماز را ضرور نمى دانند. حتی بر واجب بودن 

 وتمسخر  اشکار میکنند.استهزا در بین مردم  نماز 

 دوم: ۀـاحکام صادره در مورد طایف

نه تنها  انکار میکنند   علماء  میگویند : در مورد منکرین  نماز  یعنى كسانى كه از فرضیت نماز 

و منزلت  نماز ضرر ی میرسانند وآنر بباد تمسخر قرار میدهند ، این عده افراد   ، بلکه بر مقام

را نآ حکم  امامان چهارگانه درمور د منکرین وجوب نماز ویا کسانیکه آنرا به دین ضرر میرسانند  ب

خوار وسبک بشمارد، وبدین وسیله امر پروردگار را وپیامبر صلی هللا علیه وسلم را تکذیب 

باشد ،پس او  مانند  ی خردلی ایمان وجود نداشتهی دانهاندازه و در قلب او حتّی به نمایند ،

  :نمایندتوصیف می خداوند متعال آنان را اینگونه کافرانی است که

م  »  م  ق و  باً ذل ک  ب أ نَّه  واً و ل ع  ز  ا ه  وه  ذ  ل ون  یالَّ  و إ ذ ا ن اد یت م  إ ل ى الصَّال ة  اتَّخ  ق   ) (  58)سوره مائده/ «ع 

زاء باد استهخوانید، نماز را به گویید و مردمان را( به نماز میکه )آذان میآنان هنگامی

  .کنند(خندند و تمسخرش میدهند )و بدان میاش قرار میگیرند و بازیچهمی

شعوری هستند )و ضاللت را از این کارشان بدان خاطر است که ایشان کسان  نفهم و بی

 کنند(. شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمیهدایت باز نمی

نماز و عبادت را از مظاهر  شویم کهمی آگاهکسانی  بدین ترتیب، از منزلت و جایگاه

 .کنندمی دانند، و برپادارندگان نماز را مسخرهماندگی و ارتجاع میعقب

 در مورد تارک نماز: حکم امام ابوحنیفه

اگر شخص  از جهت  در مورد اشخاص تارک نماز میفرمایند : پیروان امام صاحب ابو حنیفه

شود، چنین کسی، با ترک نماز فاسق می كنند فاسق بوده ترك مىرا تنبلى و سستى نماز 

حّدی زد، تا خون از اندام او جاری گردد و  او را تأدیب و تعزیر کرد و باید او را به و واجب است که

همین منوال  نیز به ادای نماز نپردازد در زندان باقی بماند، و حکم تارک روزه به کهتا هنگامی

 .است

 زیند:ـمی اف )رح( ابو حنیفه پیروان امام
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ولی  اگر شخص  تا زمانى كه فرضیت نماز را انكار نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر كرده 

 نمی رسد.هم نمى شود و بقتل 

 حکم امام احمد در مورد تارک نماز :

خارج از نماز نخوان کافر است، و شخص گوید: ، در مشهورترین روایات خود، می)رح( امام احمد

 از او بخواهند که گردد، و مجازاتی جز قتل ندارد. و واجب است کهتلقی می« مارق»دین و 

اسالم برگردانند، اگر پذیرفت، او را رها کنند و اگر نپذیرفت  نماید، و با ادای نماز وی را به توبه

 .گردن او را بزنند

 حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز :

در کتاب خود العهود المواثیق المحمدیه جمله اساتیذ جید جهان اسالم  ازامام شعرانی 

فته اند که از همه ما مسلمانان تعهد عام گر صلی هللا علیه وسلم  هللا رسول مینویسد که :

هرکسی که تارک الصالة است از هرطبقه باشد عالم عامی و یا مقلد باشد باید برای او بیان 

نماییم که فضیلت نمازهای فرض چه می باشد و این مطلب را با تاکید کامل به او یاد آوری 

ه تارک الصالة تا چه اندازه مذموم است و کنیم و به همه نزدیکان و آشنایان خود بگوییم که گنا

 .مرتکب چه گناهی می شود و با اینکار دین خود را به باد می دهد

 حکم شیخ حبیب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز :

بن علوی الحداد در نصایح خود آورده است:همانگونه که محافظت و  هللاشیخ حبیب ابن عبد

ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه بر تو مداومت نماز بر خودت واجب است و 

واجب است که بر اهل و اوالدت در خصوص بجا آوردن نماز سختگیری نمایی و همانطور هر 

کس که زیر دست توست باید او را به اقامه نماز واداری و هیچ عذری در نماز نکردن از او 

اجب است که بر آنان خشم بگیری و نپذیری و هرکدام از آنان که سخنت را نشنیدند بر تو و

آنان را تهدید نمایی و عقوبت دهی . اگر اینکار را نکردی خودت هم از جمله کسانی خواهی 

بود که به نماز و حقوق خداوندی و دین خدا بی اعتنایی می کند .اگر آنان را عقوبت دادی و 

را از خود برانی زیرا تهدید نمودی و بر آنان خشم گرفتی سودی نداد واجب است که آنان 

شیطانی بی خیر و برکت هستند که نه دوستی با آنان رواست و نه زندگی با آنان جایز است 

دشمنی با آنان بریدن از آنان و دوری گرفتن از آنان واجب است برای اینکه آنان دشمنان خدا و 

االخر و یوآدون من  ال تجد قوما باهلل و الیوم» :  رسول هستند و چنانچه خدای متعال فرموده

حاد هللا و رسوله و کانوا ءابائهم او ابناء هم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم 

مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته )  «االیمان و ایدهم بروح منه 

یده باشند هرچند باشند ولی کسانی را به دوستی بگیرند که به خدا و پیغمبرش دشمنی ورز

که آنان پدران یا پسران یا برادران و یا قوم وقبیله ایشان باشند. چرا که مومنان را خدا بر 
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دلهایشان رقم ایمان زده است و با نفخه ربانی خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده 

 .( 22است .) سوره مجادله آیه 

 خوانندگان محترم!

 آنجا که عظیم الشان ، نماز نخواندن را از خصوصیات کّفار دانستهقرآن  واقعیت امر اینست که:

ون  »  :فرمایدمی ک ع  وا  ال  یر  ک ع  م  ار  )چنان از باده غرور ( ».48سوره مرسالت/«) و إذ ا ق یل  ل ه 

شود: )در برابر اوامر و نواهی الهی( خضوع کنید سرمست هستند که( وقتی بدانان گفته می

 .«برند! کنند و کرنش نمیخضوع نمی و کرنش ببرید

ود   »  :کندو در روز قیامت آنان را اینگونه توصیف می ج  ن  إ ل ى ٱلسُّ و  ع  اقٍ و ید  ن س  ف  ع  م  یک ش  یو 

ا م  س  ود  و ه  ج  ن  إ ل ى ٱلسُّ و  ع  لَّة  و ق د  ک ان وا  ید  م  ذ  ه  ق  ه  م  ت ر  ب ص ار ه 
ًة أ  ع  اش  ، خ  ون  یع  ت ط  ون  ف ال  یس   .«ل م 

شود. بدین هنگام از کافران سخت دشوار میرسد، و کار روزی، هول و هراس به اوج خود می)

توانند چنین کنند. شود که سجده کنند و کرنش ببرند، اّما ایشان نمیو مشرکان خواسته می

این در حالی است که چشمانشان )از خوف و وحشت و شرمندگی و شرمساری( به زیر 

ت، و خواری و پستی وجود ایشان را فرا گرفته است. پیش از این نیز )در دنیا( بدان افتاده اس

شدند )و ایشان با گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده می

 .«کردند(. وجود توانایی، سجده و کرنش نمی

بود، و تحت لوای اخوّت نیت جان خویش 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 

لُّوا  »  :فرمایدی مشرکان  و کافران حربی میدرباره ا  الزَّک اة  ف خ  وا  الصَّال ة  و آت و  أ ق ام  ف إ ن ت اب وا  و 

ور  رَّ  ف  م  إ نَّ اللّه  غ  ب یل ه  یم  س   .«ح 

اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسالم گرویدند و برای نشان دادن آن( نماز خواندند و »

زکات دادند، )دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و( راه را بر آنان باز گذارید. بیگمان 

ترده )برای همه کنندگان از گناهان،( و رحمت گسخداوند دارای مغفرت فراوان )برای توبه

 .« بندگان( است. 

ل  اآلیات   » :فرمایدو بعد از آن می ین  و ن ف صّ  و ان ک م  ف ی الّد  ا  الزَّک اة  ف إ خ  وا  الصَّال ة  و آت و  ق ام 
أ  ف إ ن ت اب وا  و 

ون   ل م  ٍم یع  و  از جمله( نماز اگر آنان )از کفر( توبه کردند و )احکام اسالم را مراعات داشتند، و  «)ل ق 

را خواندند و زکات دادند )دست از آنان بدارید، چرا که( در این صورت برادران دینی شما هستند 

)و سزاوار همان چیزهائی بوده که شما سزاوارید، و همان چیزهائی که بر شما واجب است، 

شرح کنیم و بر آنان هم واجب است(. ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان می

 .(.دهیممی

اند، و کند که کافران و ستمگران در دوزخقرآن تصویری از سیمای آخرت را برای ما ترسیم می

 :پرسندالیمین از آنان میمؤمنان اصحاب



تارک نماز واقعآ کافراست؟ یاآ  

 

10 

نَّا » ، و ک  ک ین  م  ٱل م س  ، و ل م  ن ک  ن ط ع  ص لّ ین  ال وا  ل م  ن ک  م ن  ٱل م  ر  ؟ ق  ق  ل ک ک م  ف ی س  ا س  ع  م  وض  م  ن خ 

ین   م  ٱلّد  نَّا ن ک ّذ ب  ب یو  ، و ک  ین  آئ ض  )چه چیزی شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گویند: از نمازگزاران  «ٱل خ 

کردیم و روز جزا را دروغ درایی میدرایان هرزهدادیم، با هرزهنبودیم و بینوایان را غذا نمی

 (.شمردیممی

رم و کفر آنان این  بود که از نمازگزاران نبودند. هرگاه به سنّت نبوی مراجعه نخستین نمود  ج 

 .کندیابیم که کافرشدن نماز نخوان را تأیید مینماییم، احادیث صحیح نبوی را می

 در حدیثی از معاذ بن جبل روایت شده که پیامبرصلی هللا علیه وسلم  خطاب به وی فرمود :

ن  ت ر ک  ا»  ر ک  الصَّالة  ف إنَّ م  مَّة  هللا  الت ت  ه  ذ  ن  د  ب ر ئ ت  م  داّ ف ق  ّم  ت ع  )نماز را عمداً ترک مکن « لصَّالة  م 

(  .که هرکس به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند متعال تعّهدی در قبال او نخواهد داشت

طبرانی به سند خود در معجم أوسط این حدیث راروایت  کرده و منذری در متابعات گفته 

 .ول استاست: قابل قب

ی نماز فرمود: از عبدهللا بن عمر روایت شده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  روزی درباره

هرکس بر نماز محافظت کند نماز برای او نور و برهان و نجات در روز قیامت خواهد شد، و هر »

 هکس بر آن محافظت ننماید هیچ نور و برهان و نجاتی برای او نیست و در روز قیامت همرا

ایت کرده و هیثمی احمد بن حنبل این حدیث را رو« خلف خواهد بود.بنفرعون و هامان و ابیّ 

 .باشندگفته است: رجال آن موثّق می

  حکم ابن قیّم )رح( در مورد تارک نماز:

در مورد تارک نماز میفرماید :  ( هجری  در دمشق  691دمشقی از موالید ) ابن قیمشیخ 

سیاست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور خواهد  می بهسبب سرگر هرکس به»

مال و دارایی نماز را ترک کند، با قارون محشور خواهد  سبب سرگرمی به شد، و هرکس به

پست و مقام او را از نماز باز دارد، با هامان محشور خواهد شد، و هرکس  شد، و هرکس که

  « .خلف محشور خواهد شدبنرک کند با ا بیّ تجارت نماز را ت سبب سرگرمی به به

نمایند، با این کافران ستمگر محشور شوند، در حالی بر نماز محافظت می وقتی کسانی که

طور کامل نماز را ترک کنند، و به عذاب آنان در دوزخ بسیار شدید است، پاداش کسانی که که

 است؟ اشند، چگونهب خداوند نبرده درگاه یک عمر رکوع یا سجودی به

ل ه  »فرماید: و پیامبرصلی هللا علیه وسلم می م  ب ط  ع  ر  ح  )احمد و بخاری و  »م ن  ت ر ک  ص الة  ال ع ص 

بط اعمال » .اندروایت کرده نسایی از بریده هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از میان رفتن و ح 

 «.گردداو می

ی نمازها را همه گردد، کسی کهرفتن و حبط اعمال میوقتی که ترک یک نماز باعث از میان 

 است؟ ترک کند مجازات او چگونه

ایستند با تنبلی و وقتی آنان برای نماز می کند کهقرآن منافقان را برای ما چنین معرفی می
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 ایستند، چگونهنماز می با تنبلی به با نشاط و نه نه ایستند. حال کسان کهکسالت می

 بود؟ خواهد

نماز را عمداً ترک کند و یا خارج از دین  تکفیر کسی که راجع به همچنان هیچ یک از صحابه

 .است قلمداد کردن چنین کسی مخالفت ننموده

 است: او گفته نماید کهسند صحیح روایت می شقیق)رض( بهبن ترمذی از عبدهللا

دانستند. جز نماز کفر نمی ملی را بهیاران رسول  هللا صلی هللا علیه وسلم  ترک هیچ ع 

 اتفاق نظر داشتند، به )رض( همگی در این مسئله صحابه که عبارت راوی بیانگر این است 

 .است ت ندادهطور مشخص و معیّن نسبیکی از اصحاب به نظر را بههمین خاطر این نقطه 

ین و فقها را بشرح بیان داشته همچنین، علمای دین و اصحاب حدیث نظر اصحاب کرام ، تابع

 است :

 حضرت علی )رض( فرموده است :

 .هر کس نماز نخواند کافر است 

 عباس روایت  فرموده اند که:ابن 

 .هرکس نماز را ترک کند کافر است

 .دین استهرکس نماز را ترک کند بی است که مسعود روایت شدههمچنان  از ابن

 مورد تارک نماز :حکم جابر بن عبد هللا )رض( در

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

 ابودرداء میفرماید:

 .وضوء ندارد است کسی که کسیکه نماز نخواند ایمان ندارد، و نیز نماز را ادانکرده

اختالفی  نماز کافر استتارک  گوید: در اینکهمی است که از ایوب سختیانی روایت شده

 .نیست

 گوید: های پیشینیان میحافظ منذری پس از ایراد و بیان این روایات و شیوه

جبل، عباس، معاذ بنبن مسعود، عبدهللابن خطاب، عبدهللاعمربن جماعتی از اصحاب از جمله

، راهویهبل، اسحاق بنحنو از غیر اصحاب، احمد بن -عنهم هللاضیر -و ابودرداء عبدهللاجابربن

، ایوب سختیانی، ابوداود طیالسی، ابوبکر بن عتیبهمبارک، نخعی، حکم بنبن عبدهللا

 اند: گفته -تعالی حمهم هللار -، زهیر بن حرب و دیگرانشیبهابی

الترغیب والترهیب، جلد  - هر کس عمداً نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد، کافر است. )

 .ب الصالة، فصل الترهیب، )من ترک الصالة تعّمداً(، کتا1

 درمورد تارک نماز : تیمیهحکم امام ابن

 شیخ ابن تیمیه )رح ( میفرماید :  نباید بر تارک نماز سالم کرد ونباید مهمانی او را قبول کرد ... 

خص نماز درآورد؛ زیرا شهمسری شخص بی پدر، دختر خود را به همچنین، جایز نیست که
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تواند نماز در حققت مسلمان نیست و شایستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و نمیبی

 .نگهداری و سرپرستی او و فرزندان او امین باشد

کارمندی  نماز را بحیث ها، اشخاص بیها و کارخانهصاحبان مؤسسه و نیز جایز نیست که

حقوق  گردد، و کسی کهمعصیت تلقی می به عنوان اعانه مقررنماید، زیرچنین عملی به

مراتب بیشتر اهمال و  گرداند، حقوق بندگان را به خالق و رازق اوست تباه پروردگاری را که

 .تضییع خواهد کرد

ی دین عنوان ستون و پایه به ی الهی کهدر مقابل این فریضه با این ترتیب، مسؤولیت جامعه

ترک آن برای هیچ کس  ای است کهاهد شد، نماز فریضهآید، واضح و روشن خوشمار میبه

فاقد هوش و اختیار گردد، و درک  چنان مریضی سختی مبتال شود که به جایز نیست مگر آنکه

قطع  فرمان الهی برای او دشوار گردد؛ در غیر این صورت امراض دیگر حتّی اگر منجر به

 .گردانند، نماز از او ساقط نخواهد شد گیر یا فلجاندامهای شخص گردند یا او را زمین

 گوید:مریض می شریعت خطاب به

در توان داری نماز بگزار و نماز را  که به هرطوریکه میتوانی  تطهیر کن و وضوء بگیر، آن اندازه

نماز را ادا  ترک نکن، با آب وضوء بگیر، اگر آب نیافتی با خاک پاک تیمم کن. ایستاده هیچگاه

، با پشت خوابیده پهلو یا به ، و اگر باز نتوانستی بهصورت نشستهنتوانستی بهکن و اگر 

 .ی سر یا ابرو، نماز را بخواناشاره

ت م  »  :فرمایدخداوند متعال می همچنانکه ت ط ع  ا اس  وا  اللَّه  م  آنجا  تآ( )  16سوره تغابن/  «  ف اتَّق 

  .توانید از خدا پروا بدارید(می که

رعیت و  حاکم مسؤولی نسبت به ، مسؤولیت دارد، بخصوص در برابر انجام این فریضه هجامع

 همسر، مسؤولیت دارد. فرزندان کوچک یا شوهر نسبت به زیردستان همچون پدر نسبت به

ا ال  »:فرمایدمی پروردگار با عظمت ما در این باره ل یه  ط ب ر  ع  ل ک  ب الصَّال ة  و اص  ر  أ ه  قاً و أ م  أ ل ک  ر ز   ن س 

و ى اق ب ة  ل لتَّق  ز ق ک  و ال ع  ن  ن ر  ()و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن  .132طه/سوره «) نَّح 

دهیم و فرجام نیک برای شکیبا باش، ما از تو جویای روزی نیستیم ما به تو روزی می

 پرهیزگاری است(.

 همچنان خداوند متعال میفرماید : 

ار ة    یا»  ج  ا النَّاس  و ال ح  ل یک م  ن اراً و ق ود ه  ک م  و أ ه  وا  أ نف س  ن وا  ق  ین  آم  ا الَّذ  ( .6تحریم/  - سوره « ) ایه 

اید، خود واهل تانرا از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست )ای کسانی که ایمان آورده

    حفظ کنید( 

 همسر خود دارد و دوستدار اوست، همچنین پدر که خاصی به شوهر اهتمام و توجه وقتی که

بکوشد تا آنان  کند، باید هموارهورزد و برای آنان دلسوزی میفرزندان خود عشق می نسبت به
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مهمترین  اطاعت و عبادت پروردگار که دارد، و آنان را نسبت به را از آتش دوزخ مصون نگاه

 .ی نماز است، دستور دهدی آن اقامهزمینه

 حکم شیخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز:

شیخ ابن باز  طی فتوای  : تارک نماز را کافر می داند و حتی ایشان کسی را که عمدا یکی از 

 نمازهایش را به تاخیر بیاندازد را نیز کافر می داند.) برای معلومات مزید مراجعه شود : به 

 ( .6/40،50«  )فتاوی اللجنة »

که چنانکه کسی مدا و بدون وجود عذر  خی دیگر از اهل علم بر این رای هستندچنانکه بر 

شرعی نمازی را فوت نماید بگونه ایکه وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدی برسد، پس او کافر 

شده است.و گذشت وقت نماز یعنی اینکه نماز ظهر را تا وقت غروب، و نماز مغرب را تا 

دلیل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز است( و از جمله علمای  بیاندازد.) و این حکم به

سلف که بر این رای هستند: محمد بن نصر المروزی و عبدهللا ابن مبارک رحمهما هللا هستند. 

لذا بر اساس این قول کسی که مثال فقط نماز جمعه می خواند یا فقط ماه رمضان نماز می 

روزی دیگر نماز نمی خواند ) حتی اگر منکر وجوب نماز  خواند یا اینکه روزی نماز می خواند و

 نیز نباشد( کافر است.

 حکم شیخ محمد بن صالح العثیمین  درموردتارک نماز:

تارک  با تائید فتوای حکمی که در فوق از آن یاداوری نمودیم در جای دیگری :شیخ عثیمین 

نماز دائمی را کافر می داند، بدین معنی که اگر کسی همیشه و دائم تارک نماز باشد کافر 

است و این بر خالف رای فوق است، بر اساس این رای کسی کافر است که بطور مطلق تارک 

 نماز باشد. 

نمازی و این رای شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا نیز است و ایشان گفته اند که اگر کسی 

را می خواند و نمازی را ترک می کند، چنانکه در قلب خود چنین نیت داشته باشد که بطور 

کلی نماز را ترک خواهد کرد، او باطنا کافر شده است یعنی کفری که هللا تعالی بدان خبر دارد 

« شرح العمدة» ( ، و7/615( ، )22/49و بین او بین هللا تعالی است.) مجموع الفتاوى  )

(2/94 .) 

آنچه که از ادله این امر ظاهر » و شیخ ابن عثیمین نیز بر همین رای هستند چنانکه می گویند:

می شود اینست که: تارک نماز کافر نیست مگر اینکه او نماز را دائمی ترک کند، بدین معنی 

مغرب و که او نفس خود را بر ترک نماز قرار دهد، و او نماز ظهر نمی خواند و نیز نماز عصر و 

عشا و صبح نمی خواند، در این وضعیت شخص کافر است. ولی اگر او در شبانه روز یکی یا دو 

فرض نماز را بخواند کافر نمی شود، زیرا نسبت به او گمان نمی رود که قصد ترک نماز را 

بین الرجل وبین الشرك  »داشته باشد در حالیکه پیامبر صلی اله علیه وسلم می فرمایند:

مابین شخص مسلمان و شرک و کفر ، ترک نماز است. و ایشان « ترك الصالة  والكفر
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نکره « صالة »یعنی نفرمودند ترک هر نمازی باعث کفر است.)   )ترك صالة(  نفرمودند

 ( (.2/26«  )الشرح الممتع»  انتهى من   است(.)

فقط نماز  البته بطور شفاهی از جناب شیخ ابن عثیمین در مورد حکم کسی که در هفته 

جمعه می خواند می پرسند و ایشان جواب می دهند که؛ ظاهر این اشخاص کافر می شود 

زیرا او از سی و پنج نماز که در هفته بعنوان واجب وجود دارد، فقط یک نماز خوانده و این در 

برابر نمازهای یک هفته قلیل و اندک است، و به کسی که فقط یک نماز در طول هفته می 

  نمازخوان گفته نمی شود بلکه او تارک نماز است.خواند 

 حکم شیخ ناصرالدین البانی در مورد تارک نماز:

لبانی با تاید نظریات سایر علماء  تارک نماز را در صورتیکه منکر وجوب نماز ناصرالدین  االشیخ 

شخصی باشد کافر می داند و ایشان بر این رای هستند که در تمامی عبادات واجب مادامیکه 

منکر وجوب آنها باشد کافر می شود و فرقی نمی کند که آن عبادت واجب نماز باشد یا روزه یا 

، و ایشان کسی که از روی سستی تارک نماز است ولی به زکات و یا عبادت واجب دیگری

گناه خود اقرار دارد را تکفیر نمی کنند.و ایشان می گویند به کسی که تارک نماز است می 

یا از نظر تو نماز واجب است یا خیر؟ اگر گفت آری واجب است پس او را نمی توانیم گوییم: آ

تکفیر نماییم زیرا او به نماز اعتقاد و ایمان دارد هرچند تارک نماز است و به سبب آن خود را 

مشمول عذاب سختی کرده است ولی او کسی است که شهادتین را برزبان جاری ساخته و 

 ان دارد.به شرائع اسالم ایم

حكم  ولی اگر گفت که نماز را  واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری  گفته و او کافر است.)

 .تارك الصالة للشیخ االلبانی رحمه هللا(

  نتیجه کلی در مورد تارک نماز:

می دانند. و برخی دیگر از تارک  برخی از علماء  حتی ترک یک نماز را از روی عمد باعث کفر

دانند ولی  یاست را کافر م یمینماز نمی خواند و تارک نماز دا را که مطلقاً علماء  کسی 

برخی دیگر از علماء  کسی را که منکر وجوب نماز باشد را کافر دانسته ولو اینکه تارک نماز 

 ) ابن عثیمین( به ثواب نزدیکتر باشد.  باشد. و البته بنظر می رسد رای دوم

ز نباشد یا نماز را خوار و سبک نداند، در این صورت با ترک اما از شخاصیکه  منکر وجوب نما

ظاهر احادیث و ظاهر فتوای اصحاب و دیگران بیانگر آن  که نماز یا کافر مرتّد است همانگونه

 .گردداست، یا فاسق و دور از خدا محسوب می

هر  ای کههگون حساب آوردن اوست به نماز فاسق بهی شخص بیباالترین حّد تخفیف درباره

بعضی از گناهان  بعضی از گناهان منجر به رود و شکی نیست در اینکهبیم کفر از او می لحظه

کفر  ، و کبائر منجر بهگناهان کبیره منجر به گناهان صغیره شوند، همچنانکهدیگر می

 .گردندمی
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پروردگار  و در پیشگاه نماید درون خود مراجعه به بنابراین بر انسان مسلمان واجب است که

بر دینداران  ی نماز تصمیم بگیرد. همانطور کهتصحیح دین خود بپردازد و بر اقامه کند و به توبه

معروف و نهی از  ر بهــنماز مصرّ بر ترک نماز، پس از نصیحت و امبا اشخاص بی واجب است که

 و ترک معاشرت متداول نمایند. منکر، قطع رابطه

 ضروری:یادداشت 

ر حال بر مسئولین امر واجب است که  شخص  بی نماز را وادار به توبه نمایند،وبا حکمت ـبه ه

حکم پرودگار وسنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وفواید  نماز را برایش توضیح وتشریح  

وبر نماید ، اگر شخص متذکره  توبه کرد کاری به او نداشته باشند . ولی اگر با  آنهم لجاجت 

 انکار  نماز تاکید بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمه اسالمی آنرا بقتل  برسانند.

در مورد اینکه  با شخاصیکه   تارک نماز هستند  ، روابط صله رحمی قایم گردد ویا آن  هم  

 قطع گردد ، علماء  میفر مایند  که با ایشان  نباید روابط صلحه رحمی قطع گردد ، باید با روابط

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

حکم شرعی است که باید به همچو اشخاص دعوت ونصحیت  صورت گیرد وایشان از 

 عقوبتهای اخروی ترسانیده شوند ، شاید که توبه کنند ودوباره  به راه مستقیم  هدیت گردند.

 خواندن نماز جنازه  جایز است؟، آیا بر تارک نماز

قبل از همه باید گفت ، شخصیکه تارک نماز وتارک روزه باشد ، ودر همین حالت از این دنیا 

مسلمان به حساب نمی آید، زیرا کسی که به طور عمد   ۀــدر جملرحلت نماید ، بحکم شرع 

سلم در این مورد صراحت زیر ا حدیثی پیامبر صلی هللا علیه و شود،نماز را ترک  کند کافر می

ة»:دارد  رک  والک فر  ت رک  الصَّال  ل  و  ب ین  الّش  ک و بین شر .)حد فاصل بین انسان و« إنَّ ب ین  الرَّج 

 .کفر ترک نماز است(

پس شخصی که بر چنین حالتی که بدون  عذر تارک نماز باشد وبدون  عذر روزه نگیرد  و بدون 

رای او جایز نیست و نباید  نماز جنازه ، بر جنازه اش  ادا گردد . توبه بمیرد ، استغفار و دعا ب

 چرا که او هیچ سودی  از این  نماز نمی برد . 

خواندن نماز جنازه باالی میتی که گمان اغلب بر این است که گویا  از شیخ ابن عثیمین در مورد

   او تارک نماز است فرمودند :

این امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواهد شد، هرچند گمان غالب داشته باشد که » 

او نماز نمی خوانده، مادام که یقین ندارد او نماز خوان نبوده )می تواند بر او نماز بخواند(، اما 

دعا  اگر گمان غالب او به دلیل وجود قرائن قوی شکل گرفته باشد، در آنصورت هرگاه برای وی

 «.اللهم إن کان مؤمناً اللهم فاغفر له وارحمه .. تا آخر دعاء» کرد، آنرا مقید کند، مثال بگوید : 

دعای شرطی در کتاب و سنت آمده است، هللا متعال در آیه لعان در باره شهادت مرد بر زنش  

ه  » که وی را متهم به زنا می کند، فرمود :  ب ع  ش  م  أ ر  د ه  اد ة  أ ح  ه  اد اتٍ ب اللَّه  إ نَّه  ل م ن  ف ش 
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اب   ذ  ا ال ع  ه  ن  ر أ  ع  ب ین  * و ی د  ن  ال ک اذ  ل ی ه  إ ن  ک ان  م  ن ة  اللَّه  ع  نَّ ل ع 
ة  أ  ام س  ق ین  * و ال خ  د  الصَّاد  ه  أ ن  ت ش 

ض   ة  أ نَّ غ  ام س  ب ین  * و ال خ  اد اتٍ ب اللَّه  إ نَّه  ل م ن  ال ک اذ  ب ع   ه  ر 
ق ین  أ  ا إ ن  ک ان  م ن  الصَّاد  ل ی ه  « ب  اللَّه  ع 

هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از »(.یعنی : 9-6)سوره نور 

آن زن  و در پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. راستگویان است؛

ور کند، به این طریق که چهار بار هللا را به شهادت طلبد که تواند کیفر )زنا( را از خود دنیز می

و بار پنجم بگوید که غضب هللا بر  دهد( از دروغگویان است.آن مرد )در این نسبتی که به او می

 این دعا با شرط است...«.  او باد اگر آن مرد از راستگویان باشد

نان نیست ،  در آنصورت برای شما ولی اگر یقینی مطلق حاصل شود که او از جمله نماز خوا

و ال » حالل نیست بر او نماز بخوانید، نه شما و نه دیگران؛ به دلیل فرموده هللا تبارک و تعالی : 

ل ی ق ب ر ه   م  ع  ات  أ ب داً و ال ت ق  م  م  ه  ن  ٍد م  ل ی أ ح  ّ ع  هرگز بر مرده هیچ (. » 84سوره توبه: آیه : « ) ت ص ل 

 «.نخوان! و بر کنار قبرش، )برای دعا و طلب آمرزش( نیستیک از آنان، نماز 

هللا متعال نهی کردند که بر منافقینی که اظهار اسالم می کنند و کفر خود را پنهان می دارند،  

 .فتاوی نور علی الدرب(«. ) نماز خوانده شود

 برخورد شوهر با زن بی نمازش:

تا به موعظه حسنه از زن دعوت بعمل ارد ، تا ادای نماز پابندی نماید ، بر شوهر واجب است 

كه حق دارد  از او جدا شود، بدلیل اینشوهر از خواندن نماز سر باز میزند ، زنش در صورتیکه 

ترك نماز موجب كفر و خروج از دین اسالم است، پس همسر این شخص بعلت ترك نماز كافر 

نمی باشد . زیرا حکم پرودگار با عظمت ما در مورد با ؤمن حالل است و زن كافر برای مرد م

نَّ إ ل ى»   صراحت خاصی بیان یافته است .  وه  ع  ج  ن اتٍ ف ال ت ر  م  ؤ  نَّ م  وه  ت م  ل م  نَّ ال ك فَّ  ف إ ن  ع   ار  ال ه 

نَّ   لُّون  ل ه  م  یح  م  و ال ه  لٌّ ل ه  افتید آنها ن( را مؤمن ی) هرگاه آن )زنا ( 10)سوره ممتحنه: آیه « ح 

 .را به سوی كفار باز مگردانید. این زنان برای آن مردان و آن مردان برای این زنان حالل نیستند(

ولی هستند زنان که صرف روزه میگیرند ونماز نمی خوانند وبه اصطالح ) تارک نماز ( برای آنان 

كه هیچ عمل ندارد، برای اینگی ات قابل قبول نیست و حاصلی جز رنج و خستمیگویم : روزه

 .شودصالحی از كفار پذیرفته نمی

وًرا :»  خداوند متعال میفرماید  ث  ن  ب اًء م  ل ن اه  ه  ع  ٍل ف ج  م  ل وا م ن  ع  م  ا ع  ن ا إ ل ى م  م    23فرقان آیه « ) و ق د 

ه را همچون رویم و هماند( میاند )و به ظاهر نیك بوده( )و ما به سراغ اعمالی كه انجام داده

ر ك وا «سوره آنعام ( میفرماید : 88سازیم ( وباز در ) آیه ذرات غبار در هوا پراكنده می و ل و  أ ش 

ل ون  أنعام م  ا ك ان وا یع  م  م  ه  ن  ب ط  ع  این شایستگان ،پیامبران  چه رسد به دیگران( شرك  )اگر « ل ح 

ا م  » رفت( كردند هدرمیورزیدند، هر آنچه می می وا و م  ر  م  ك ف  نَّه 
م  إ الأ  ات ه  ق  م  ن ف  ه  ن  ب ل  م  ن  ت ق 

م  أ  ه  ن ع 

ول ه   شود جز ( )چه چیزی مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان می 54توبه آیه « ) ب اللَّه  و ب ر س 

 .اند(كه اینها به هللا و پیامبرش كفر ورزیدهاین
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رسد قابل قبول نیست پس عبادت كه نفع میپس وقتی كه نفقات كفار كه نفع آنها به دیگران 

 شود؟آنها منحصر به خود شخص است چگونه پذیرفته می

خالصه اینکه زن نماز نخواند ، نکاح اش  فسخ  و باطل است؛ ولی اگر زن متوجه به اشتباه 

ند اش گردد و به سوی هللا توبه كند و به دین اسالم باز گردد واقدام به نماز خواندن کند ، میتوا

عقد ازدوج باقی بماند ، در غیر آن نکاح اش باطل است .  ) مزید معلومات  در مجموع فتاوا رد

 .( شیخ ابن عثیمین ( 12/90ورسایل  )

 : لیت زن در مقابل شوهر بی نمازشؤمس

بر جانب طوریکه در فوق متذکر شدیم اگر یکی از زوجین تارک نماز باشند،  علماء  میفرمایند:

واجب است که او رادر قدم نخست  به موعظه حسنه وحکمت منطقی ومستدل به  مقابل 

خواندن نماز دعوت کند و لی اگر با آنهم از خواندن نمازابا ورزد ، باید بستر خود را ازاو جدا سازد 

 تا زمانیکه از این عمل خویش توبه کند  و به نماز خواندن روی آورد.

شش ،همچنان به نماز نخواندن ادامه داد، می تواند اما اگر بادرنظرداشت همه سعی وکو

 یکطرفه نکاح خود را فسخ کند و با دیگری ازدواج کند.

اکثریت مطلق علماء  در فتاوی دینی خویش حکم فرموده اند که :هرگاه زنی در نکاح مردی 

ت، خواند نکاحشان صحیح نیسدرآورده شود که نه با جماعت و نه در خانه هیچ وقت نماز نمی

 گونه که از قرآن، سنت و اقوال صحابه ثابت است کافر و مرتد است.زیرا تارک نماز همان

ه  گفته است:  ن  لَّم  » عبدهللا بن شقیق ر ض ی  اللَّه  ع  ل ی ه  و آل ه  و س  ّ ص لَّی اللَّه  ع  ک ان  أصحاب  النَّبی 

لَّم  »« ال یر ون شیئاً م ن  األعمال  ترک ه  ک فراً غیر الصاّلة   ل ی ه  و س  اصحاب رسول هللا ص لَّی اللَّه  ع 

 «.دانستندهیچ گناهی جز ترک نماز را کفر نمی

بنابراین حالل نیست که زن مسلمان به عقد کافر درآورده شود؛ چون هللا تعالی فرموده است: 

ار  ال»  فَّ نَّ إ ل ی ال ک  وه  ع  ج  ن اتٍ ف ال ت ر  م  ؤ  نَّ م  وه  ت م  ل م  نَّ  ف إ ن  ع  لُّون  ل ه  م  ی ح  م  و ال ه  لٌّ ل ه  نَّ ح  )سوره  « ه 

 ( 10ممتحنه: 

هر گاه )آن زنان( را مؤمن یافتید، آنها را به سوی کفار بازمگردانید، این زنان برای آن مردان و »

 «.آن مردان برای این زنان حالل نیستند

شود؛ مگر ود به خود فسخ مینمازی را اختیار کند، نکاحش خاگر کسی بعد از عقد نکاح، بی

 آن که بالفاصله توبه کرده و به اسالم برگردد. 

شود، اگر پس از انقضای آن اند تا انقضای عدت به شوهر مهلت داده میبرخی علماء  گفته

شود؛ مگر با عقد جدید، بر زن الزم مسلمان شد )نماز را اختیار نمود( این زن برایش حالل نمی

نماز جدا شده و به او تمکین ندهد، گرچه از آن شوهر فرزندانی نیز است که از شوهر بی

 داشته باشد، چون پدر در این حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.

بنابراین نصیحت وپیشنهاد برادرانه من به شما برادران مسلمان ، اینست که فرزندان خویش را 
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قرار داشته باشد ، نباید به  اعم از دختران خود ویا  دخترانی که تحت سرپرستی شما

اشخاصیکه بی نمازدر عقد نکاح در اورید ،  چون این مسئله بی نهایت ً خطرناک است. پدران 

ی خویشاوندی و دوستی را در نظر نمازان نباید جنبهو اولیاء در امر تزویج دخترانشان با بی

ی مسلمانان با عظمت  برای همه ی دین را باید جدآ مراعات کنند(.ازپروردگاربگیرند )بلکه جنبه

کنم. ) تفصیل موضع در این بابت  را میتوان درمجموع فتاوا و رسایل هدایت را طلب می

 .( شیخ ابن عثیمین مالحظه فرماید (11/56)

 !برخورد با خانواده بی نماز خویش

این اگر اعضای یک فامیل هیچ وقت نماز نمی خوانند  حکم اسالم  همین است که اعضای 

خانواده کافر و مرتد هستند ، بنآ  برای این شخص جایز نیست که در برار آنان سکوت اختیار 

نماید ، بالعکس همه  سعی وتالش خویش را بخرچ دهد تا آنان را برای خواندن نماز دعوت 

 نمایند .شاید پروردگار با عظمت  هدایتشان کند.

ت ( ، و اقول صحابه و رأی صحیح،  آنان کافر بر اساس حکم کتاب  هللا ،  واحادیث نبوی  )سن

 است.

 دلیل ازاول  کتاب هللا:

ا ا»  قرآن عظیم الشان  در مورد مشرکین میفرماید :  آت و  وا الصَّالة  و  أ ق ام  و  لزَّک اة  ف إ ن  ت اب وا و  ان ک م   ف إ خ 

ون    ل م  ٍم ی ع  و  ّل  اآلی ات  ل ق   را مراعات ام اسالم)از کفر( توبه کردند )و احکاگر آنان «»ف ی الد ّین  و ن ف ص 

کردند( و نماز را خواندند و زکات دادند )کاری با آنان نداشته باشید چون( در این صورت برادران 

)سوره توبه: آیه  «. دینی شما هستند. ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان می کنیم

11) 

آنان نماز نخواندند و زکات ندادند، پس برادران دینی شما مفهوم آیه  متبرکه اینست که :اگر 

شود؛ بلکه این امر تنها با نیستند و مسلم است که اخوت دینی با معاصی و گناه منتفی نمی

 گردد.خروج از دین اسالم منتفی می

 دلیل دوم از سنت رسول هللا :

ل  و  ب ین  ال ّشرک  و  »در حدیث متبرکه   ق بین بی گمان فر«. »الک فر  ت رک  الصاّل ةإّن ب ین  الرّج 

 «.انسان و بین شرک و کفر ترک نماز است

ه  در سنن چنین آمده است:  ن  ا لع هد  الّذی بیننا »همچنین حدیثی به روایت بریده ر ض ی  اللَّه  ع 

ر   ا ف ق د ک ف  م الصَّال ة ف م ن ت ر ک ه  ت، پس هر کس که نماز )وجه تمایز ما و آنان در نماز اس«.  و بین ه 

 گردد(.را ترک کند  کافر می

همچنان در حدیث دیگری آمده است هر شخصیکه بطور قصدی نماز را ترک کند از حفظ و 

مراقبت الهی محروم خواهد شد؟ رسول هللا  صلی هللا علیه   وسلم در این مورد فرموده است 

، از پدر و مادرت اطاعت کن به هللا شرک مورز حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی :»
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محروم سازند، و نماز را عمدا ترک مکن که  و از هر آنچه از آن توست حتی اگر تو را از اموالت

طبرانی این حدیث را «)هرکس نماز را عمدا ترک گوید از حفظ و مراقبت هللا محروم خواهد شد

  روایت فرموده وشیخ  آلبانی آن را حسن لغیره دانسته است (

 سوم ازاقوال صحابه: دلیل

ه  گفته است:   ن  ظَّ ف ی ا إلسال م  ل م ن ت ر ک  »امیر المؤمنین حضرت عمر ر ض ی  اللَّه  ع  ال ح 

 «.تارک نماز در اسالم هیچ بهره و نصیبی ندارد» (82) 1/39« موطاً مالک«.»الصَّال ة

ی آمده و در حکم کلمه )حظ( به معنی نصیب است که در این جا به صورت نکره در سیاق نف

 یاد.ای در اسالم ندارد، نه کم و نه زعام می باشد: یعنی هیچ بهره

ه  گفته است ن  ل ی  » :عبدهللا بن شقیق ر ض ی  اللَّه  ع  ّ ص لَّی اللَّه  ع  لَّ ه  و آک ان  أصحاب  النَّبی  م  ل ه  و س 

 (.2757ذی )ترم)  «.ال یر ون شیئاً م ن  األعمال  ترک ه  ک فراً غیر الصاّلة  

لَّم  هیچ گناهی جز ترک نماز را کفر نمی ل ی ه  و آل ه  و س   (دانستند)اصحاب رسول هللا ص لَّی اللَّه  ع 

ای شود: آیا عاقالنه است مردی که در قلبش ذرهاما از جهت رأی و نظر صحیح: گفته می

بخصوص هللا تعالی  هایمان وجود داشته باشد و عظمت نماز را شناخته و از یادآوری ها و توج

 نسبت به آنان آگاه باشد باز هم به ترک آن اصرار می ورزد؟ هرگز نه!

دالیل آنعده از علمای را که  به تکفیر تارک نماز قایل نیستند بررسی شیخ عثیمین مینویسد: 

 کردم، دالیل آنها از پنج حالت خالی نیست:

 ل نمود.الصالة استدالتوان از آن برای عدم تکفیر تارک دالیلی که نمی -1

دالیلی که مقید به حالت و وضعیتی هستند که ترک نماز در آن حالت و وضعیت ممتنع   -2

 است.

 گیرد.یا مقید به حالتی هستند که تارک نماز در آن معذور قرار می  -3

 اند.یا این که آن دالیل عام هستند و به وسیله ی احادیث کفر تارک الصالة خاص شده -4

 یا به علت ضعف نمی توان از آنها استدالل نمود.  -5

پس از آن که ثابت شد که تارک نماز کافر است، باید بدانیم که بر او احکام مرتدین مترتب 

شود. در هیچ نصی از نصوص به اثبات نرسیده است که تارک نماز مؤمن است، یا به جنت می

ن رهگذر است که ضرورنمی بینیم که کفر می رود و یا از آتش جهنم رهایی می یابد و... از ای

 تارک نماز را به کفر نعمت یا به کفر اصغر تأویل کنیم.

 به دالیل دیگری از این قبیل اشاره می کنیم:

نماز در آورد و اگر برایش جایز نیست که مسلمانی دختر نمازخوان را در نکاح شخص  بی -1

شود، چون هللا تعالی در ین مرد حالل نمیعقد نکاح بسته شود، این نکاح باطل و زن برای ا

 مورد زنان مهاجرگفته است:

نَّ »  لُّون  ل ه  م  ی ح  م  و ال ه  لٌّ ل ه  نَّ ح  ار  ال ه  فَّ نَّ إ ل ی ال ک  وه  ع  ج  ن اتٍ ف ال ت ر  م  ؤ  نَّ م  وه  ت م  ل م  «  ف إ ن  ع 
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را به سوی کافران  و اگر این زنان )مهاجر( را مؤمن یافتید، آنان».( 10)سوره ممتحنه:

 «.برنگردانید، این زنان برای آن مردان و آن مردان برای این زنان حالل نیستند

شود، نکاحش فسخ شده است و بدلیل از عقد نکاح به کلی تارک نماز می شخصی که بعد -2

فصیالتی که اهل علم در شود، برحسب تای که سابقاً ذکر کردیم، این زن برایش حالل نمیآیه

 ن مورد بیان نموده اند؛ که قبل از دخول و آمیزش تارک نماز باشد یا بعد از آن.ای

آن اش حرام است، و حالکه ذبیحهنماز غیرقابل خوردن است. چرا؟ چونی شخص بیذبیحه -3

نماز پلیدتر از ی شخص بیی یهودی و نصرانی برای ما حالل است، پس ذبیحهکه ذبیحه

 است. ی یهودی و نصرانیذبیحه

ی ا » که هللا تعالی فرموده است:نماز اجازه ندارد به مکه و حدود حرم داخل شود، چونبی -4

ر   ج د  ال ح  ر ب وا ال م س  ر ک ون  ن ج س  ف ال ی ق  ا ال م ش  ن وا إ نَّم  ین  آم  ا الَّذ  یُّه 
ام  ام  ب  أ  د  ع  ا و إ ن  ع  ذ  ل ًة  ه م  ه  ی  ت م  ع  ف  خ 

ن یک م   و ف  ی غ  ک یم  ف س  ل یم  ح  اء  إ نَّ اللَّه  ع  ل ه  إ ن  ش  اید، یمان آوردهای که ای کسان».« اللَّه  م ن  ف ض 

گمان مشرکان )بسبب عقیده و کفرشان( پلیدند، لذا، نباید پس از امسال )نهم هجری( به بی

 ترسید،مسجدالحرام وارد شوند. اگر )بعلت قطع روابط تجاری آنان با شما( از فقر می

گرداند، زیرا هللا آگاه و دارای نیاز می)نترسید( هللا تعالی شما را به فضل و رحمت خود بی

 .( 28سوره توبه:  آیه : «. ) حکمت است

برد؛ بدین ترتیب اگر فرد نماز از او ارث نمییکی از اقارب)خویشاوندان(، بی در صورت فوت -5

پسر کاکایش )عصبه( اهل نماز برجای بگذارد نماز و مسلمان و اهل نماز فوت کند و پسری بی

گزار؟جواب همه این پرسش ها نماز یا پسر کا کای  نمازبرد؟ پسر بیچه کسی از او ارث می

 رسد.برد؛ بلکه ارث به پسر کاکایش مینماز از او ارث نمیهمین است که : پسر بی

ما از رسول هللا ص لَّی ه  ن  لَّم   ا سامه بن زید ر ض ی  اللَّه  ع  ل ی ه  و آل ه  و س  » رده است:کوایت راللَّه  ع 

ل م   ل م  الک اف ر و ال الکافر و ال م س  ی ر ث  ال م س  از کافر  مسلمان(.»1614( و مسلم )6764بخاری ) «ال 

 «.بردو کافر از مسلمان ارث نمی

وا ال ف  »فرماید: همچنین می ق  ا ب ق ی  أ ل ح  ا، ف م  ل ه  ٍل ذ ک رٍ ر ائض  ب أ ه  ل ی ر ج  و  أل و   و( 6732خاری )ب«ف ه 

ی ارث را به صاحبان آنها بدهید و باقیمانده آن را به های معین شدهسهمیه(.  »1615مسلم )

 «.نزدیکترین خویشاوند مرد میت بدهید

که بمیرد نباید غسل و تکفین شود و نباید بر او نماز جنازه خواند و همچنین نماز وقتیبی -6

انان اجازه ندارند او را در گورستان مسلمانان دفن کنند؛ پس چه کارش کنیم؟ جسدش مسلم

کنیم، زیرا او در را به بیابان برده و در آنجا گودالی حفر نموده و با همان لباس در آنجا دفنش می

 اسالم از هیچ حرمت و کرامتی برخوردار نیست. 

ماز نزدش، بمیرد و او را به مسلمانان نبنابراین برای هیچ کسی جایز نیست که فردی بی

 عرضه کند تا بر او نماز جنازه بخوانند.
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نماز در روز رستاخیز با فرعون، هامان، قارون، ابّی ابن خلف و سایر پیشوایان کفر بی -7

اش جایز نیست که رود و برای هیچ یکی از اعضای خانوادهشود و به بهشت نمیمحشور می

 -باشدفرت بخوانند، زیرا او کافر است و مستحق دعا و استغفار نمیبرایش دعای رحمت و مغ

 -پناه بر خدا

ر ک  »  فرماید: هللا تعالی می وا ل ل م ش  ر  ف  ت غ  ن وا أ ن  ی س  ین  آم  ّ و الَّذ  ا ک ان  ل لنَّب ی  ان وا أ ول ی ین  و ل و  ک  م 

ح   م  أ ص  م  أ نَّه  ا ت ب یَّن  ل ه  د  م  ب ی م ن  ب ع  ر  یم  ق  ح   .( 133سوره توبه آیه «) اب  ال ج 

برای پیامبر و مؤمنان مناسب نیست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، هر چند که »

اند و( خویشاوند باشند، هنگامی که برای آنان روشن شود که )با کفر و شرک از دنیا رفته

-29صالة النبی صفحه ) –تفصیل موضوع : را میتوان در  رسالة صفة«.) اندمشرکان اهل دوزخ

 .( شیخ ابن عثیمن  مطالعه فرماید (50-12( و مجموعه فتاوا و رسایل )30

 سهل انگاری در امر نماز:

از منکرات در دین مقدس اسالم موضوع سهل انگاری در امر نماز و بخصوص در نماز جماعت 

ون  اللَّ  »بزرگ و از صفات منافقین است؛ هللا تعالی فرموده  است :  اد ع  ین  یخ  ن اف ق  و  إ نَّ ال م  ه  و ه 

ر و ك  ون  النَّاس  و ال یذ  ال ى یر اء  وا ك س  وا إ ل ى الصَّالة  ق ام  م  و إ ذ ا ق ام  ه  اد ع  سوره « ) ق ل یال  لَّه  إ الن  الخ 

که هللا  ) بی گمان منافقان )به خیال خام خود( هللا را گول می زنند! در حالی (  142نسا ء آیه 

آنها را گول می زند. منافقان هنگامی که برای نماز برمی خیزند، سست و بی حال به نماز 

 .می ایستند و با مردم ریا می کنند )نمازشان به خاطر مردم است( و هللا را کم یاد می کنند(

م  أ  » همچنان پروردگار با عظمت ما  در مورد صفت منافقان میفر ماید :  ه  ن ع  ا م  ب ل  و م  م  م  ن  ت ق  ه   ن 

ت ون  الصَّالة  إ ال و   ول ه  و ال یأ  وا ب اللَّه  و ب ر س  ر  م  ك ف  نَّه 
م  إ ال أ  ات ه  ق  م  ن ف  ال ى و  ك  ه  ون  إ الس  ق  ف  م   ال ین  و ه 

ون    ( )و هیچ چیز مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنها نشده   54سوره توبه آیه « ) ك ار ه 

آنان به هللا و پیامبرش ایمان ندارند و جز با ناراحتی و بی حالی به نماز نمی است جز این که 

 .ایستند و جز از روی ناچاری بخشش نمی کنند(

لَّم   پیامبر اکرم ل یه  و آل ه  و س  ل ى أ  ل یس  ص الة  »در مورد منافقان گفته است:  ص لَّى اللَّه  ع  ثق ل  ع 

ر و ا ین  م ن  ال ف ج  ن اف ق  ا و ل و  ال م  م  ه  ا أل ت و  م  ا ف یه  ون  م  ل م  ، و ل و  یع  اء  ب  ل ع ش  چ نمازی بر انسان )هی«. ًوا ح 

های منافق سخت تر و سنگین تر از نمازهای صبح و عشا نیست. ولی اگر می دانستند که 

فضیلت و ثواب این نماز چقدر است با سینه خیز هم که می بود خود را )به مسجد( می 

 .رساندند(

س بر هر مسلمانی واجب است که بر نمازهای پنج گانه در اوقات معین، مواظبت نموده و با پ

 طمأنینه و آرامش با خشوع و حضور قلب نمازها را ادا كند؛ زیرا هللا تعالی می فرماید:

ن ون  )»  م  ؤ  ل ح  ال م  ون  )١ق د  أ ف  ع  اش  م  ف ی ص الت ه م  خ  ین  ه  به راستى  ) (2-1مؤمنون:(« )  ٢(الَّذ 

(  و به این دلیل که رسول  2(همان كسانى كه در نمازشان فروتنند )1مؤمنان رستگار شوند )
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لَّم  شخصی را که نماز خواندن بلد نبود و اعتدال و اطمینان را  هللا ل یه  و آل ه  و س  ص لَّى اللَّه  ع 

 .رعایت نمی کرد؛ امر نمود تا نمازش را دوباره بخواند

همراه با مسلمانان با جماعت و در مساجد ادا نمایند، چون  ند نمارهایشان رامردان موظف

لَّم   رسول هللا ل یه  و س  ع  النَّداء  فلم یأته ف ال  »فرموده است:   ص لَّى اللَّه  ع  م  ال ة  ل ه  إالّ م ن ص  م ن س 

ذرٍ  ست؛ مگر آن که هر کس آذان را بشنود و برای نماز )به مسجد( نرود، نماز او قبول نی«)ع 

 .عذری داشته باشد (

ما از ابن عباس ه  ن  سؤال شد: عذری که جماعت را ساقط می کند، چیست؟  ر ض ی اللَّه  ع 

 .حضرت ابن عباس در جواب فرمود : ترس یا مریضی 

ه   در صحیح مسلم از ابوهریره ن  روایت شده است که مردی نابینا نزد رسول  ر ض ی اللَّه  ع 

لَّم  ص لَّى ال هللا ل یه  و س  آمد و گفت: ای پیامبر! نابینا هستم و راهنمایی ندارم، آیا اجازه دارم  لَّه  ع 

لَّم  در اول به او اجازه داد و سپس صدایش کرد  ل یه    و س  در خانه نماز بخوانم، پیامبر ص لَّى اللَّه  ع 

.» و فرمود: : ن ع م  ة ؟ ق ال  اء  ب الصَّال  ع  النّ د  م  ل  ت س  : ف أ ج ب   ه  شنوی(  )آیا آذان نماز را می« ق ال 

لَّم  فرمود:  ل یه    و س    .پس به نماز بیا(»گفت: بلی ! پیامبر ص لَّى اللَّه  ع 

ه   در صحیحین از ابوهریره ن  ل یه  ص لَّى  نقل شده که ایشان از رسول هللا ر ض ی اللَّه  ع  اللَّه  ع 

لَّم   الً فیصلّی بالنّاس، ث مَّ أنطلق »نقل می کند:  و س  ر  ر ج  ، ث مَّ آم  ام  ر  ب الصَّالة  ف ت ق  ت  أن آم  م م  د ه  ل ق 

م بالنَّار   لیه م ب یوت ه  رّ ق  ع  ون  الصَّال ة  ف أ ح  د  ط ٍب إلی  ق وٍم ال  یشه  ز م  م ن ح  م ح  ع ه  اٍل م     .«م عی  ب رج 

)خواستم دستور دهم برای نماز اقامه گفته شود، آنگاه دستور دهم کسی به جای من امامت 

به های هیزم همراهشان است نماز را برای مردم به عهده بگیرد و خودم با مردانی که بسته

هایشان به آتش سوی کسانی بروم که در نماز جماعت شرکت نمی کنند و آنها را با خانه

 .بکشم(

این احادیث  بیانکر یک امر که : نماز جماعت برای مردان از مهمترین واجبات است و همه

 .ها می باشندعقوبت از آن باز می مانند مستحق شدیدترینکسانی که

که احوال و اوضاع تمام مسلمین را اصالح کرده و آنها را به  از هللا تعالی مسئلت داریم

 .کارهایی توفیق دهد که رضا و خشنودی او در آنهاست

طبق صحیح ترین قول از اقوال علماء ،که تفصیل آن در فوق گذشت همین است که :  ترک 

منکر وجوب  ای اوقات آن را ترک دهد و یاعمدی نماز کفر اکبر است: گر چه شخص تنها در پاره

آن هم نشود )باز هم کفر اکبر است(، ترک کننده چه مرد باشد و چه زن، به دلیل سخن 

لَّم   رسول هللا ل یه    و س  رک  والّک فر  ت رک  الصَّال ة  »   :ص لَّى اللَّه  ع  ل  و ب ین  الّش   حد)  .«إنَّ ب ین  الرّج 

ا ».  «فاصل بین انسان و شرک و کفر ترک نماز است م الصاّل ة  ف م ن ت ر ک ه  العهد الّذ ی ب ین ن ا و  ب ین ه 

ر   )وجه تمایز ما و آنها )کفر و مشرکین( نماز است، پس هر کس که آن را ترک کند «. ف ق د ک ف 

 .شود(کافر می
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 خوانندۂ محترم!

این است که همدیگر را نصیحت نموده و به حق آنچه که بر همه مسلمانان واجب است 

سفارش نموده و به کارهای نیک و تقوا یاری کنند. از جمله این امور نصیحت کردن به افرادی 

است که در نماز جماعت شرکت نمی کنند و یا احیاناً نماز را به کلی ترک می دهند. اینها را 

دران این افراد واجب است که اینها را به طور باید از خشم و گرفت الهی ترسانید. بر پدران و ما

 .مداوم نصیحت کنند، باشد که هللا تعالی آنها را به صراط مستقیم هدایت کند

همچنین زنانی را که تارک نماز هستند یا در آن سهل انگاری می کنند باید نصیحت کرد و از 

را هللا تعالی فرموده خشم و غضب هللا تعالی ترسانید و با روشی مناسب تأدیب نمود، زی

ر و»  :است ع  ر ون  ب ال م  م 
ل یاء  ب ع ضٍ یأ  م  أ و  ه  ض  ن ات  ب ع  م  ؤ  ن ون  و ال م  م  ؤ  ن  ف  و یو ال م  و  ه  ك ر  و  ع  ن  ن  ون  ن  ال م  یم  یق 

م  اللَّ  ه  م  ح  یر  ول ه  أ ول ئ ك  س  ون  اللَّه  و ر س  یع  ت ون  الزَّك اة  و یط  ك یم  نَّ اللَّه  ه  إ  الصَّالة  و یؤ  ز یز  ح  ) سوره « ع 

مردان و زنان مؤمن برخی دوستان برخی دیگرند. همدیگر را به کارهای نیک « )  71توبه آیه 

دعوت داده و از کارهای بد باز می دارند و نماز را برپا داشته و زکات را می پردازند و از هللا و 

را مشمول رحمت خود قرار می دهد. بی  رسولش فرمان می برند. هللا تعالی به زودی اینها

 .گمان که هللا توانا و حکیم است(

لَّم   به دلیل این که رسول هللا ل یه  و س  م أبن اء  »گفته است:  ص لَّى اللَّه  ع  وا أوال د ک م بالصَّالة  و ه  مر 

م أبن اء   ا و ه  ل یه  ، و  اضر ب وهم ع  نین  بع  س  م  س  رّ  ق وا ب ین ه  ع  ع شٍر، وف  )در سن هفت   .«ف ی الم ض اج 

سالگی فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهید و به سن ده سالگی که رسیدند )و نماز 

 .د(نخواندند( آنها را بزنید و خوابگاهشان را جدا کنی

شوند و وقتی قضیه، چنین است که پسران و دختران در سن هفت سالگی به نماز مأمور می

شوند و البته نباید از نصیحت مداوم و در سن ده سالگی به خاطر ترک آن تنبیه بدنی می

 .تمسک به حق و صبر بر آن گذشت

ر  )» پروردگار با عظمت ما میفرماید:  ان  ل  ١و ال ع ص  ٍر )(إ نَّ اإلن س  س  ین  ٢ف ی خ  ل وا (إ ال الَّذ  م  ن وا و ع   آم 

ر    ا ب الصَّب  ق ّ و ت و اص و  ا ب ال ح  ات  و ت و اص و   . ( 3-1( ) سوره العصر آیات ٣«  )الصَّال ح 

مگر کسانی که ایمان می آورند و همدیگر را به  .انسانها همه در زیان اند .)سوگند به زمان

 .«.نمایندیکدیگر را به شکیبایی توصیه می تمسک به حق سفارش می کنند و

باید این موضوع را به  نماز را ترک کند و نصیحت کردن کارساز نشود، هر کسی که بعد از بلوغ،

از هللا  .محاکم شرعی ارجاع داد تا وی را به توبه وادار کنند و اگر توبه نکرد باید کشته شود

نموده و به آنان فقه و علم دین نصیب بفرماید تعالی می خواهیم که احوال مسلمین را اصالح 

و به همیاری بر نیکی و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر توفیقشان دهد، بی گمان که او 

  .بخشنده و کریم است

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

 خواننده محترم !

دهـخـدا بـه نقل از محققان مختلف می نویسد: دوست، یعنی محب، یک دل، یـک رنـگ، 

خـیرخواه، یار، رفیق، مانوس،هم دل، مقابل دشـمـن،آن که نیک اندیشد و نیک خواهد، مقابل 

 دشمن که بداندیشد و بـد خـواهـد. 

نزدیکی، هم دلی و هم دمی بین دو نفر بدون دوستی، یعنی یاری، رفاقت، محبت و عشق، 

 .وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی

دوسـتی )حالت و صفت، و عمل دوست، محبت، یگانگی، صداقت و مودت و خـیـرخـواهـی، 

 رفـاقت و یاری و مهر، خالف خصومت و مقابل دشمنی و عداوت و بغض است.(

اشرت ساده و هم زیستی مـعـمـولـی. یک دوستی، رابطه ای است کامل تر و برتر از مع

شخص ممکن است در محیط زندگی،   محل کار، یادر مکتب ویا پوهنتون بـا افـراد مختلف 

سروکار داشته باشد ، بدون اینکه  که بین او و آنـان صـمـیمیت و هم دلی و همراهی وجود 

است گران سنگ و ودیعه داشته باشد; چنین رابطه ای را دوسـتـانه نخوانند. دوستی گوهری 

ای اسـت الـهـی، رابـطـه ای است از عمق دل و جان و وحدت آفرین، که انـسـان هـا را بـه 

هـم پـیوند داده، دل سوز یک دیگر و هم دم و همراه می سازد و در غم و شادی ها شریک و 

 .دم ساز می کند

است ، احساس نیاز به  یکی از نعمت های الهی که در سرشت انسان به ودیعه نهاده شده

دیگر افراد جامعه و برقراری ارتباط دوستانه با برخی از آنها است . چنانچه انسان بتواند 

دوستان نیکویی برای خود برگزیند و از این موهبت الهی به صورت صحیح و منطقی استفاده 

 کند زندگی فردی و اجتماعی سالمتری خواهد داشت . 

ارزش واالیی دارد به گونه ای که حتی در سرنوشت انسان تاثیر  «دوست » از منظر اسالم ، 

گذار است . از این رو پیامبرصلی هللا علیه وسلم دساتیر ورهنمود های مشخصی را  

 بیان فرموده اند .«  انتخاب دوست»در

به سبب »  انتخاب دوست باید   دقت وتعمق زیاد صورت گیرد ،نباید صرفا بدین اساس در

ر قلب خود از کسی می یابیم با او دوستی کنیم؛ بلکه قبل از همه باید منشأ محبتی که د

  محبت را جستجو کرد و صالحیت فرد را مورد بررسی قرار داد .

تاثیر کردار و رفتار و گفتار هیچ کسی مؤثر تر بر یک شخص از دوست :نباید فراموش کرد که 

بحیث دوست خویش انتخاب نماید  نمیباشد، لذا بسیار مهم است که یک شخص چه کسی را

 ، زیرا بیشتر اوقات مسیر زندگیش دنیوی و اخروی او بر آن اساس بنا میشود.

حکم اسالمی همین است که دوستی  باید بر اصولی استوار باشد که : دوست بتواند  

انسان را  در امور آخرت کمک کند و از اهل فسق و فجور و بدعت نباشد، زیرا پروردگار با 
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ظمت ما در  قرآن عظیم الشان وسنت نبوی از اختیار کردن دوست بد  ما را بر حذر داشته ع

 است .

ت ن ی » پروردگار با عظمت ما  در قرآن کریم میفرماید:  ول  ی ا ل ی  ی ه  ی ق  ل ی ی د  م  ی ع ضُّ الظَّال م  ع  و ی و 

ب یاًل ) ول  س  ع  الرَّس  ت  م  ذ  ل ت ی ل ی  27اتَّخ  ل یاًل )( ی ا و ی  نًا خ  ذ  ف ال  ر  28ت ن ی ل م  أ تَّخ  ن  الذ ّک  د  أ ض لَّن ی ع  ( ل ق 

واًل  ذ  ان  خ  ن س  ی ط ان  ل ْل   ن ی و ک ان  الشَّ اء  د  إ ذ  ج   .(27-29الفرقان : «)ب ع 

خدا  رسول همراه هم من کاش گوید: ایگزد میخود را می دستهای ظالم یعنی: ) و روزی که

 مرا در دنیا به بودم که نگرفته را دوست فالنی کاش ! ایبر من گرفتم، وایمی در پیش راهی

 من سویبهکه از آن او مرا از ذکر پس راستیباد، به  بر سرم هالک خاک کشاند، ایگمراهی 

 (.است انسان خوارسازنده همواره کشاند و شیطان گمراهی آمد به

ق ین   »تعالی می فرمایند:هللا  ع  الصَّاد  وا  اللّه  و ک ون وا  م  ن وا  اتَّق  ین  آم  ا الَّذ  ( 119سوره توبه «)ی ا أ یُّه 

 اید! از )مخالفت فرمان( هللا بپرهیزید، و با صادقان باشید.ای کسانی که ایمان آورده یعنی:

الصالح والجلیس السوء کحامل مثل الجلیس »  و پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرموده است: 

المسک ونافخ الکیر فحامل المسک إما أن یحذیک، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ریحا طیبة 

 )متفق علیه(«  ونافخ الکیر إما أن یحرق ثیابک وإما أن تجد منه ریحا خبیثة

 در کوره یعنی: ) مثال همنشین نیکوکار و همنشین بد، همانند حامل عطر مسک و دمنده

میماند، پس حامل عطر مسک یا به تو میدهد و یا از آو میخری و یا از ان بویی خوش  آهنگری

را آزار  مشامت پلید آن بوی کهسوزاند، یا اینرا می ، یا لباستدر کوره میبابی، اما دمنده

 دهد(.می

ا افراد موحد و صاق پس فرد مسلمان و مقید به احکام دینی باید سعی وتالش نماید تا  ب

رفاقت ودوستی  نماید و مطمئنا از این رفاقت هر دو بهره خواهند برد،ولی دوستی با افراد بی 

بندو بار و یا فاسق  مضر است و ممکن است باعث سرایت به شخص شود،البته الزمست که 

ار کرد و حتی گاهی جهت دعوت و امربه معروف با آنها همنشین بود و با اخالق نیکو با آنها رفت

 این امر واجب است.

ولی نبایستی همیشه و همه جا با او همنشین و همصحبت بود و بعبارتی بایستی گاها با 

 همنشین شد و او را به سوی خدا دعوت نمود.

اما اگر شخص که  منکر واجبیت  حکم نماز باشد ،بدون شک و به اجماع همه ای علماء   کافر 

سوی دین و رفع شبهاتش، چنانکه بر راه خود اصرار ورزید نباید با است و بعد از دعوت وی به 

وی رفاقت و دوستی نمود وبرای یک مؤمن مسلمان  جایز نیست که با مرتدین ارتباط دوستانه 

   و رفاقت  دایمی برقرار نماید .

 عار شیطان  از دوستی با تارک نماز :

نماز صبح این شخص نماز نخواند، در شیطان باشخصی همسفرشد ، در وقت روزی میگویند 
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وقت پیشین وعصر هم نماز نخواند زمانیکه وقت نماز شام وخفتن رسید ، با زهم این شخص 

ت نماز راقصدآ ترک کرد ، وقتی شب قنماز نخواند ، خالصه اینکه در بیست وچهار ساعت پنج و

وگفت من باتو زیر  شد ، ومیخواستن به بستر خواب روند ، شیطان روی به این شخص کرده 

یک چت خواب نمی کنم ، چون پنج وقت موقع نماز شد وتویک نماز را نخواندی و   قصدآ همه 

 نماز های امروز را ترک کردی ،

 ؟ این شخص گفت چرا

شیطان گفت : میترسم غضبی از آسمان بر سقف این خانه نازل شود که من هم باتو شامل 

وشیطان استی ومن بندهء خدا ، چطور غضب  این غضب شوم ،شخصی بی نماز گفت : ت

 خداوندبرمن نازل میشود ؟

شیطان درجواب گفت : من فقط یکبار نافرمانی هللا راکردم و سجدهء شکر که برای حضرت آدم 

علیه والسالم بود نکردم ازبهشت رانده شدم وتاروز قیامت موردلعنت پروردگار با عظمت قرار 

ردی ولی نکردی ،وای به حال کسجده به خداوند می احاال بایدچندگرفتم ،در حالیکه تو از صبح ت

 پایان      .تو ، که از من بمراتب بد بدتر میباشی
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