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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :تـتـبع، نگارش و نوشـــتـه  از

  » سعيد افغانی  –سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی –يـدی ـسع«  الـحـاج اميـن الــدين 
  ٢٠١۵ نومبر ٢۴

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ً واقعنماز تارک  آيا    ؟کافراست ا
٣  

  : هللا درموردتارک نمازةحکم شيخ ابن باز رحم

خير أ يکی از نمازھايش را به تی تارک نماز را کافر می داند و حتی ايشان کسی را که عمداً ئشيخ ابن باز  طی فتوا

  ) .۶/۴٠،۵٠(»  فتاوی اللجنة «به : برای معلومات مزيد مراجعه شود .( ندازد را نيز کافر می داندبي

 و بدون وجود عذر شرعی نمازی را فوت مکه کسی مدا که چنان ی ھستندأکه برخی ديگر از اھل علم بر اين ر چنان 

که  و گذشت وقت نماز يعنی اين که وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدی برسد، پس او کافر شده است گونه ایه نمايد ب

و اين حکم به دليل وجود احتمال جھت جمع کردن نماز .( ندازد وقت غروب، و نماز مغرب را تا بينماز ظھر را تا

. محمد بن نصر المروزی و عبدهللا ابن مبارک رحمھما هللا ھستند: ی ھستندأو از جمله علمای سلف که بر اين ر) است

ی نماز که روز  فقط نماز جمعه می خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اينلذا بر اساس اين قول کسی که مثالً 

  .کافر است) حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد(ند و روزی ديگر نماز نمی خواند می خوا

  :حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين  درموردتارک نماز

ئيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوری نموديم در جای ديگری تارک نماز دائمی را کافر می داند، أشيخ عثيمين با ت

ی کسی أی فوق است، بر اساس اين رأ اگر کسی ھميشه و دائم تارک نماز باشد کافر است و اين خالف ربدين معنی که

  . طور مطلق تارک نماز باشده کافر است که ب

 هللا نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی نمازی را می خواند و نمازی را ةی شيخ االسالم ابن تيميه رحمأو اين ر

 کافر شده طور کلی نماز را ترک خواھد کرد، او باطناً ه ه در قلب خود چنين نيت داشته باشد که بک ترک می کند، چنان

، ) ٧/۶١۵(، ) ٢٢/۴٩(مجموع الفتاوى  .( بين هللا تعالی استو است يعنی کفری که هللا تعالی بدان خبر دارد و بين او 

  ). ٢/٩۴(» شرح العمدة« و

:  اين امر ظاھر می شود اينست کهۀآنچه که از ادل« :که می گويند ستند چنانی ھأو شيخ ابن عثيمين نيز بر ھمين ر

 و  که او نماز را دائمی ترک کند، بدين معنی که او نفس خود را بر ترک نماز قرار دھد تارک نماز کافر نيست مگر اين

ولی . ت شخص کافر استاو نماز ظھر نمی خواند و نيز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمی خواند، در اين وضعي
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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 

» بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة  «:که پيامبر صلی اله عليه وسلم می فرمايند نماز را داشته باشد در حالی

يعنی نفرمودند ترک ھر )   ترك صالة( و ايشان نفرمودند.  کفر ، ترک نماز استمابين شخص مسلمان و شرک و

  ) ).٢/٢۶(»  الشرح الممتع«   انتھى من  ).(نکره است» صالة «.( نمازی باعث کفر است

طور شفاھی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در ھفته فقط نماز جمعه می خواند می پرسند و ه البته ب 

عنوان واجب ه يشان جواب می دھند که؛ ظاھر اين اشخاص کافر می شود زيرا او از سی و پنج نماز که در ھفته با

وجود دارد، فقط يک نماز خوانده و اين در برابر نمازھای يک ھفته قليل و اندک است، و به کسی که فقط يک نماز در 

   . نماز استطول ھفته می خواند نمازخوان گفته نمی شود بلکه او تارک

  :حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز

که منکر وجوب نماز باشد کافر می  يد نظريات ساير علماء  تارک نماز را در صورتیأئشيخ ناصرالدين  االلبانی با ت

ی شود و که شخصی منکر وجوب آنھا باشد کافر م ی ھستند که در تمامی عبادات واجب مادامیأداند و ايشان بر اين ر

فرقی نمی کند که آن عبادت واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا عبادت واجب ديگری، و ايشان کسی که از روی 

و ايشان می گويند به کسی که تارک نماز است .سستی تارک نماز است ولی به گناه خود اقرار دارد را تکفير نمی کنند

م زيرا او ئيير؟ اگر گفت آری واجب است پس او را نمی توانيم تکفير نماآيا از نظر تو نماز واجب است يا خ: مئيمی گو

به نماز اعتقاد و ايمان دارد ھرچند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختی کرده است ولی او کسی 

  .است که شھادتين را برزبان جاری ساخته و به شرائع اسالم ايمان دارد

حكم تارك الصالة للشيخ االلبانی  .(  واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری  گفته و او کافر استولی اگر گفت که نماز را

  .)رحمه هللا

  

   :نتيجه کلی در مورد تارک نماز

 و برخی ديگر از علماء  کسی را که  برخی از علماء  حتی ترک يک نماز را از روی عمد باعث کفر تارک می دانند

ارک نماز دايمی است کافر می دانند ولی برخی ديگر از علماء  کسی را که منکر وجوب نماز مطلقاً نماز نمی خواند و ت

  . به ثواب نزديکتر باشد) ابن عثيمين( ی دوم أنظر می رسد ره و البته ب. که تارک نماز باشد باشد کافر دانسته ولو اين

اند، در اين صورت با ترک نماز يا کافر مرتّد که  منکر وجوب نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک ند شخاصیااما از 

 ظاھر احاديث و ظاھر فتوای اصحاب و ديگران بيانگر آن است، يا فاسق و دور از خدا محسوب   که است ھمانگونه

  .گردد می

رود و   بيم کفر از او می  ھر لحظه ای که  گونه  حساب آوردن اوست به نماز فاسق به  شخص بیۀباالترين حّد تخفيف دربار

   منجر به  گناھان صغيره که شوند، ھمچنان  بعضی از گناھان ديگر می  بعضی از گناھان منجر به که شکی نيست در اين

  .گردند  کفر می ، و کبائر منجر به گناھان کبيره

 تصحيح دين   و به کند  پروردگار توبه  نمايد و در پيشگاه  درون خود مراجعه  به بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که

نماز مصّر بر ترک   با اشخاص بی  بر دينداران واجب است که ھمانطور که.  نماز تصميم بگيردۀخود بپردازد و بر اقام

  . و ترک معاشرت متداول نمايند  معروف و نھی از منکر، قطع رابطه نماز، پس از نصيحت و امــر به

  :يادداشت ضروری
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با حکمت حکم پرودگار وسنت  و اجب است که  شخص  بی نماز را وادار به توبه نمايندولين امر وؤبه ھـر حال بر مس

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفوايد  نماز را برايش توضيح وتشريح  نمايد ، اگر شخص متذکره  توبه کرد کاری به او 

ه را ب  اسالمی آنۀ حکم اسالمی توسط محکمکيد بدارد مطابقأولی اگر با  آنھم لجاجت وبر انکار  نماز ت. نداشته باشند 

  .قتل  برسانند

  رحمی قايم گردد ويا آن  ھم  قطع گردد ، علماء  میۀکه   تارک نماز ھستند  ، روابط صل شخاصیاکه  با  در مورد اين

 حسنه ، ۀاده از موعظ رحمی قطع گردد ، بايد با روابط با ايشان ادامه داد وبا استفۀمايند  که با ايشان  نبايد روابط صلفر

  .ايشان  را به ادای  نماز دعوت  نمود

حکم شرعی است که بايد به ھمچو اشخاص دعوت ونصحيت  صورت گيرد وايشان از عقوبتھای اخروی ترسانيده شوند 

  .، شايد که توبه کنند ودوباره  به راه مستقيم  ھديت گردند

  

  آيا بر تارک نماز ،خواندن نماز جنازه  جايز است؟

حکم ه که تارک نماز وتارک روزه باشد ، ودر ھمين حالت از اين دنيا رحلت نمايد ، ب قبل از ھمه بايد گفت ، شخصی

 شود، زير ا حديث رک  کند کافر می به حساب نمی آيد، زيرا کسی که به طور عمد نماز را تانمسلمانۀ  شرع در جملــ

اَلة«:رد پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد صراحت دا ُجِل َو بَيَن الشِّرِک والُکفِر تَرُک الصَّ حد فاصل .(» إنَّ بَيَن الرَّ

  .) و بين شرک و کفر ترک نماز استمردبين 

پس شخصی که بر چنين حالتی که بدون  عذر تارک نماز باشد وبدون  عذر روزه نگيرد  و بدون توبه بميرد ، استغفار 

  . چرا که او ھيچ سودی  از اين  نماز نمی برد . و دعا برای او جايز نيست و نبايد  نماز جنازه ، بر جنازه اش  ادا گردد 

نازه باالی ميتی که گمان اغلب بر اين است که گويا  او تارک نماز است از شيخ ابن عثيمين در موردخواندن نماز ج

  :  فرمودند 

اين امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواھد شد، ھرچند گمان غالب داشته باشد که او نماز نمی خوانده، مادام «

ر گمان غالب او به دليل وجود قرائن قوی شکل ، اما اگ)می تواند بر او نماز بخواند(که يقين ندارد او نماز خوان نبوده 

اللھم إن کان مؤمناً اللھم فاغفر له « :  بگويد را مقيد کند، مثالً  گرفته باشد، در آنصورت ھرگاه برای وی دعا کرد، آن

  .»تا آخر دعاء.. وارحمه 

زنش که وی را متھم به زنا  شھادت مرد بر ۀ لعان در بارتدعای شرطی در کتاب و سنت آمده است، هللا متعال در آي

اِدقِيَن « : می کند، فرمود  ِ إِنَّهُ لَِمْن الصَّ َّ ِ َعلَْيِه إِْن َکاَن ِمْن اْلَکاِذبِيَن * فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ هللاَّ

ِ إِنَّهُ لَِمْن اْلَکاِذبِيَن َويَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربَ *  َّ اِدقِينَ * َع َھَاَداٍت بِا ِ َعلَْيھَا إِْن َکاَن ِمْن الصَّ » َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

و در پنجمين  ھر يک از آنھا بايد چھار مرتبه به نام خدا شھادت دھد که از راستگويان است؛«: يعنی ).٩-۶ نور ۀسور(

را از خود دور کند، به اين ) زنا(تواند کيفر  آن زن نيز می .خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشدبار بگويد که لعنت 

و بار پنجم  .از دروغگويان است) دھد در اين نسبتی که به او می(طريق که چھار بار هللا را به شھادت طلبد که آن مرد 

  ...اين دعا با شرط است.  »شدبگويد که غضب هللا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان با

ولی اگر يقينی مطلق حاصل شود که او از جمله نماز خوانان نيست ،  در آنصورت برای شما حالل نيست بر او نماز 

 َعلَی َوال تَُصلِّ َعلَی أََحٍد ِمْنھُْم َماَت أَبَداً َوال تَقُمْ « : بخوانيد، نه شما و نه ديگران؛ به دليل فرموده هللا تبارک و تعالی 

برای دعا و طلب (و بر کنار قبرش، !  ھيچ يک از آنان، نماز نخوانۀھرگز بر مرد« ). ٨۴ : تآي:  توبهۀسور( » قَْبِرهِ 

  .»نيست) آمرزش
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فتاوی . (»ن می دارند، نماز خوانده شود هللا متعال نھی کردند که بر منافقينی که اظھار اسالم می کنند و کفر خود را پنھا

  .)ربنور علی الد

  

  :برخورد شوھر با زن بی نمازش

که   ادای نماز پابندی نمايد ، در صورتی بهرد ، تاآعمل ه  حسنه از زن دعوت بۀبر شوھر واجب است تا به موعظ

كه ترك نماز موجب كفر و خروج  دليل اينه زند ، شوھر حق دارد  از او جدا شود، ب زنش از خواندن نماز سر باز می

. علت ترك نماز كافر است و زن كافر برای مرد مؤمن حالل نمی باشد ه  پس ھمسر اين شخص باز دين اسالم است،

فَإِْن َعلِْمتُُموھُنَّ ُمْؤِمنَاٍت فاَل تَْرِجُعوھُنَّ «  .  زيرا حکم پرودگار با عظمت ما در مورد با صراحت خاصی بيان يافته است 

را مؤمن يافتيد آنھا را به ) زنان(ھرگاه آن (  )١٠ تآي:  ممتحنهۀسور(» ْم يِحلُّوَن لَھُنَّ  إِلَى اْلُكفَّاِر ال ھُنَّ ِحلٌّ لَھُْم َوال ھُ 

  .)اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حالل نيستند. سوی كفار باز مگردانيد

: گويم   آنان میبرای) تارک نماز(د ونماز نمی خوانند وبه اصطالح گيرن  که صرف روزه مییولی ھستند زنان

  .شود كه ھيچ عمل صالحی از كفار پذيرفته نمی ات قابل قبول نيست و حاصلی جز رنج و خستگی ندارد، برای اين روزه

لی و ما به سراغ اعما) (٢٣ تفرقان آي(» ْلنَاهُ ھَبَاًء َمْنثُوًرا َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَ «:فرمايد  خداوند متعال می

( وباز در ) سازيم  رويم و ھمه را ھمچون ذرات غبار در ھوا پراكنده می می) اند و به ظاھر نيك بوده(اند  كه انجام داده

پيامبران  چه  اگر  اين شايستگان ،(» َولَْو أَْشَرُكوا لََحبِطَ َعْنھُْم َما َكانُوا يْعَملُوَن أنعام«: فرمايد  می) نعام ا ۀسور٨٨ تآي

ِ « ) رفت كردند ھدرمی ورزيدند، ھر آنچه می  شرك می) گرانرسد به دي َّ َوَما َمنََعھُْم أَْن تُْقبََل ِمْنھُْم نَفَقَاتُھُْم إاِلأَنَّھُْم َكفَُروا بِا

كه اينھا به هللا و پيامبرش  شود جز اين چه چيزی مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان می ) (۵۴ تتوبه آي( » َوبَِرُسولِِه 

 .)اند فر ورزيدهك

رسد قابل قبول نيست پس عبادت كه نفع آنھا منحصر به خود شخص  پس وقتی كه نفقات كفار كه نفع آنھا به ديگران می

  شود؟ است چگونه پذيرفته می

ش گردد و به سوی هللا توبه ست؛ ولی اگر زن متوجه به اشتباھش  فسخ  و باطل ا نکاحکه زن نماز نخواند ، خالصه اين

 باطل ویتواند درعقد ازدوج باقی بماند ، در غير آن نکاح  و به دين اسالم باز گردد واقدام به نماز خواندن کند ، میكند 

  ).شيخ ابن عثيمين  ) ١٢/٩٠(مزيد معلومات  در مجموع فتاوا ورسايل  .  ( است 

  : ليت زن در مقابل شوھر بی نمازشومسؤ

که در فوق متذکر شديم بر جانب مقابل  واجب است  رک نماز باشند، طوری اگر يکی از زوجين تا:فرمايند علماء  می

حکمت منطقی ومستدل به خواندن نماز دعوت کند و لی اگر با آنھم از   حسنه وۀدر قدم نخست  به موعظ که او را

و به نماز خواندن که از اين عمل خويش توبه کند   خواندن نمازابا ورزد ، بايد بستر خود را ازاو جدا سازد تا زمانی

  .روی آورد

ھمچنان به نماز نخواندن ادامه داد، می تواند يکطرفه نکاح خود را فسخ کند  اما اگر بادرنظرداشت ھمه سعی وکوشش ،

  .و با ديگری ازدواج کند

 ھرگاه زنی در نکاح مردی درآورده شود که نه با:اکثريت مطلق علماء  در فتاوی دينی خويش حکم فرموده اند که 

گونه که از قرآن، سنت و  خواند نکاحشان صحيح نيست، زيرا تارک نماز ھمان جماعت و نه در خانه ھيچ وقت نماز نمی

  . کافر و مرتد است،اقوال صحابه ثابت است
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ُ َعْنهُ گفته است ِ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ « : عبدهللا بن شقيق َرِضَی هللاَّ َم ال يَرون شيئاً ِمَن األعماَل ترَکهُ َکاَن أصحاُب النَّبیِّ َصلَّی هللاَّ

ِ َعلَْيِه َوَسلََّم ھيچ گناھی جز ترک نماز را کفر نمی» «ُکفراً غير الّصالةِ    .»دانستند اصحاب رسول هللا َصلَّی هللاَّ

وھُنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَإِْن َعلِْمتُمُ « : بنابراين حالل نيست که زن مسلمان به عقد کافر درآورده شود؛ چون هللا تعالی فرموده است

  ) ١٠:   ممتحنهۀسور(» فاَل تَْرِجُعوھُنَّ إِلَی اْلُکفَّاِر ال ھُنَّ ِحلٌّ لَھُْم َوال ھُْم يَِحلُّوَن لَھُنَّ 

را مؤمن يافتيد، آنھا را به سوی کفار بازمگردانيد، اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين ) آن زنان(ھر گاه «

  .»دزنان حالل نيستن

شود؛ مگر آن که بالفاصله توبه کرده  نمازی را اختيار کند، نکاحش خود به خود فسخ می اگر کسی بعد از عقد نکاح، بی

  . و به اسالم برگردد

نماز را اختيار (شود، اگر پس از انقضای آن مسلمان شد  اند تا انقضای عدت به شوھر مھلت داده می برخی علماء  گفته

نماز جدا شده و به او تمکين  شود؛ مگر با عقد جديد، بر زن الزم است که از شوھر بی  حالل نمیاين زن برايش) نمود

  .ندھد، گرچه از آن شوھر فرزندانی نيز داشته باشد، چون پدر در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد

ن خويش را اعم از دختران خود ويا   من به شما برادران مسلمان  اينست که فرزنداۀبنابراين نصيحت وپيشنھاد برادران

وريد ،  چون اين آدر عقد نکاح در  اند که بی نماز دخترانی که تحت سرپرستی شما قرار داشته باشد ، نبايد به اشخاصی

 خويشاوندی و دوستی ۀنمازان نبايد جنب پدران و اولياء در امر تزويج دخترانشان با بی. خطرناک استله بی نھايت أمس

 مسلمانان ھدايت را طلب ۀازپروردگار با عظمت  برای ھم). مراعات کننداً  دين را بايد جدۀبلکه جنب(ر بگيرند را در نظ

  .) ابن عثيمين مالحظه فرمايدشيخ) ١١/۵۶(توان درمجموع فتاوا و رسايل  تفصيل موضع در اين بابت  را می. ( کنم می

  ادامه دارد

 
 
 
 
 

   


