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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

آيا تارک نماز واقعا ً کافراست؟
٣
حکم شيخ ابن باز رحمة ﷲ درموردتارک نماز:
شيخ ابن باز طی فتوائی تارک نماز را کافر می داند و حتی ايشان کسی را که عمداً يکی از نمازھايش را به تأخير
بيندازد را نيز کافر می داند ).برای معلومات مزيد مراجعه شود  :به »فتاوی اللجنة « ). (۴٠،۵٠/۶
چنان که برخی ديگر از اھل علم بر اين رأی ھستند که چنان که کسی مدام و بدون وجود عذر شرعی نمازی را فوت
نمايد به گونه ای که وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدی برسد ،پس او کافر شده است و گذشت وقت نماز يعنی اين که
نماز ظھر را تا وقت غروب ،و نماز مغرب را تا بيندازد ).و اين حکم به دليل وجود احتمال جھت جمع کردن نماز
است( و از جمله علمای سلف که بر اين رأی ھستند :محمد بن نصر المروزی و عبدﷲ ابن مبارک رحمھما ﷲ ھستند.
لذا بر اساس اين قول کسی که مثالً فقط نماز جمعه می خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اين که روزی نماز
می خواند و روزی ديگر نماز نمی خواند )حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد( کافر است.
حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين درموردتارک نماز:
شيخ عثيمين با تأئيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوری نموديم در جای ديگری تارک نماز دائمی را کافر می داند،
بدين معنی که اگر کسی ھميشه و دائم تارک نماز باشد کافر است و اين خالف رأی فوق است ،بر اساس اين رأی کسی
کافر است که به طور مطلق تارک نماز باشد.
و اين رأی شيخ االسالم ابن تيميه رحمة ﷲ نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی نمازی را می خواند و نمازی را
ترک می کند ،چنان که در قلب خود چنين نيت داشته باشد که به طور کلی نماز را ترک خواھد کرد ،او باطنا ً کافر شده
است يعنی کفری که ﷲ تعالی بدان خبر دارد و بين او و بين ﷲ تعالی است ).مجموع الفتاوى )، (۶١۵/٧) ، (۴٩/٢٢
و» شرح العمدة« ).(٩۴/٢
و شيخ ابن عثيمين نيز بر ھمين رأی ھستند چنان که می گويند »:آنچه که از ادلۀ اين امر ظاھر می شود اينست که:
تارک نماز کافر نيست مگر اين که او نماز را دائمی ترک کند ،بدين معنی که او نفس خود را بر ترک نماز قرار دھد و
او نماز ظھر نمی خواند و نيز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمی خواند ،در اين وضعيت شخص کافر است .ولی
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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
نماز را داشته باشد در حالی که پيامبر صلی اله عليه وسلم می فرمايند »:بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة «
مابين شخص مسلمان و شرک و کفر  ،ترک نماز است .و ايشان نفرمودند )ترك صالة(

يعنی نفرمودند ترک ھر

نمازی باعث کفر است» ).صالة « نکره است( ).انتھى من » الشرح الممتع« ).( (٢۶/٢
البته به طور شفاھی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در ھفته فقط نماز جمعه می خواند می پرسند و
ايشان جواب می دھند که؛ ظاھر اين اشخاص کافر می شود زيرا او از سی و پنج نماز که در ھفته به عنوان واجب
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
طول ھفته می خواند نمازخوان گفته نمی شود بلکه او تارک نماز است.
حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز:
شيخ ناصرالدين االلبانی با تأئيد نظريات ساير علماء تارک نماز را در صورتی که منکر وجوب نماز باشد کافر می
داند و ايشان بر اين رأی ھستند که در تمامی عبادات واجب مادامی که شخصی منکر وجوب آنھا باشد کافر می شود و
فرقی نمی کند که آن عبادت واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا عبادت واجب ديگری ،و ايشان کسی که از روی
سستی تارک نماز است ولی به گناه خود اقرار دارد را تکفير نمی کنند.و ايشان می گويند به کسی که تارک نماز است
می گوئيم :آيا از نظر تو نماز واجب است يا خير؟ اگر گفت آری واجب است پس او را نمی توانيم تکفير نمائيم زيرا او
به نماز اعتقاد و ايمان دارد ھرچند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختی کرده است ولی او کسی
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ولی اگر گفت که نماز را واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری گفته و او کافر است ).حكم تارك الصالة للشيخ االلبانی
رحمه ﷲ(.
نتيجه کلی در مورد تارک نماز:
برخی از علماء حتی ترک يک نماز را از روی عمد باعث کفر تارک می دانند و برخی ديگر از علماء کسی را که
مطلقا ً نماز نمی خواند و تارک نماز دايمی است کافر می دانند ولی برخی ديگر از علماء کسی را که منکر وجوب نماز
باشد کافر دانسته ولو اين که تارک نماز باشد .و البته به نظر می رسد رأی دوم ) ابن عثيمين( به ثواب نزديکتر باشد.
اما از اشخاصی که منکر وجوب نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک نداند ،در اين صورت با ترک نماز يا کافر مرتّد
است ھمانگونه که ظاھر احاديث و ظاھر فتوای اصحاب و ديگران بيانگر آن است ،يا فاسق و دور از خدا محسوب
میگردد.
باالترين ح ّد تخفيف دربارۀ شخص بینماز فاسق به حساب آوردن اوست به گونهای که ھر لحظه بيم کفر از او میرود و
شکی نيست در اين که بعضی از گناھان منجر به بعضی از گناھان ديگر میشوند ،ھمچنان که گناھان صغيره منجر به
گناھان کبيره ،و کبائر منجر به کفر میگردند.
بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که به درون خود مراجعه نمايد و در پيشگاه پروردگار توبه کند و به تصحيح دين
خود بپردازد و بر اقامۀ نماز تصميم بگيرد .ھمانطور که بر دينداران واجب است که با اشخاص بینماز مص ّر بر ترک
نماز ،پس از نصيحت و امــر به معروف و نھی از منکر ،قطع رابطه و ترک معاشرت متداول نمايند.
يادداشت ضروری:
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به ھـر حال بر مسؤولين امر واجب است که شخص بی نماز را وادار به توبه نمايند و با حکمت حکم پرودگار وسنت
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم وفوايد نماز را برايش توضيح وتشريح نمايد  ،اگر شخص متذکره توبه کرد کاری به او
نداشته باشند  .ولی اگر با آنھم لجاجت وبر انکار نماز تأکيد بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمۀ اسالمی آن را به
قتل برسانند.
در مورد اين که با اشخاصی که تارک نماز ھستند  ،روابط صلۀ رحمی قايم گردد ويا آن ھم قطع گردد  ،علماء می
فرمايند که با ايشان نبايد روابط صلۀ رحمی قطع گردد  ،بايد با روابط با ايشان ادامه داد وبا استفاده از موعظۀ حسنه ،
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؟
قبل از ھمه بايد گفت  ،شخصی که تارک نماز وتارک روزه باشد  ،ودر ھمين حالت از اين دنيا رحلت نمايد  ،به حکم
شرع در جملــۀ مسلمانان به حساب نمی آيد ،زيرا کسی که به طور عمد نماز را ترک کند کافر میشود ،زير ا حديث
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در اين مورد صراحت دارد  »:ﱠ
ک الص َﱠالة« ).حد فاصل
فر تَر ُ
إن بَينَ ال ﱠر ُج ِل َو بَينَ ال ﱢش ِ
رک وال ُک ِ
بين مرد و بين شرک و کفر ترک نماز است(.
پس شخصی که بر چنين حالتی که بدون عذر تارک نماز باشد وبدون عذر روزه نگيرد و بدون توبه بميرد  ،استغفار
و دعا برای او جايز نيست و نبايد نماز جنازه  ،بر جنازه اش ادا گردد  .چرا که او ھيچ سودی از اين نماز نمی برد .
از شيخ ابن عثيمين در موردخواندن نماز جنازه باالی ميتی که گمان اغلب بر اين است که گويا او تارک نماز است
فرمودند :
»اين امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواھد شد ،ھرچند گمان غالب داشته باشد که او نماز نمی خوانده ،مادام
که يقين ندارد او نماز خوان نبوده )می تواند بر او نماز بخواند( ،اما اگر گمان غالب او به دليل وجود قرائن قوی شکل
گرفته باشد ،در آنصورت ھرگاه برای وی دعا کرد ،آن را مقيد کند ،مثالً بگويد  » :اللھم إن کان مؤمناً اللھم فاغفر له
وارحمه  ..تا آخر دعاء«.
دعای شرطی در کتاب و سنت آمده است ،ﷲ متعال در آيت لعان در بارۀ شھادت مرد بر زنش که وی را متھم به زنا
ﷲ َعلَ ْي ِه إِ ْن َکانَ ِم ْن ْال َکا ِذبِينَ
می کند ،فرمود  » :فَ َشھَا َدةُ أَ َح ِد ِھ ْم أَرْ بَ ُع َشھَادَا ٍ
ت بِا ﱠ ِ إِنﱠهُ لَ ِم ْن الصﱠا ِدقِينَ * َو ْالخَ ا ِم َسةُ أَ ﱠن لَ ْعنَةَ ﱠ ِ
ب ﱠ
ﷲِ َعلَ ْيھَا إِ ْن َکانَ ِم ْن الصﱠا ِدقِينَ «
اب أَ ْن تَ ْشھَ َد أَرْ بَ َع َھَادَا ٍ
* َويَ ْد َرأُ َع ْنھَا ْال َع َذ َ
ض َ
ت بِا ﱠ ِ إِنﱠهُ لَ ِم ْن ْال َکا ِذبِينَ * َو ْالخَا ِم َسةَ أَ ﱠن َغ َ
)سورۀ نور .(٩-۶يعنی » :ھر يک از آنھا بايد چھار مرتبه به نام خدا شھادت دھد که از راستگويان است؛ و در پنجمين
بار بگويد که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .آن زن نيز میتواند کيفر )زنا( را از خود دور کند ،به اين
طريق که چھار بار ﷲ را به شھادت طلبد که آن مرد )در اين نسبتی که به او میدھد( از دروغگويان است .و بار پنجم
بگويد که غضب ﷲ بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد« .اين دعا با شرط است...
ولی اگر يقينی مطلق حاصل شود که او از جمله نماز خوانان نيست  ،در آنصورت برای شما حالل نيست بر او نماز
صلﱢ َعلَی أَ َح ٍد ِم ْنھُ ْم َماتَ أَبَداً َوال تَقُ ْم َعلَی
بخوانيد ،نه شما و نه ديگران؛ به دليل فرموده ﷲ تبارک و تعالی َ » :وال تُ َ
قَب ِْر ِه« ) سورۀ توبه :آيت  » .(٨۴ :ھرگز بر مردۀ ھيچ يک از آنان ،نماز نخوان! و بر کنار قبرش) ،برای دعا و طلب
آمرزش( نيست«.
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ﷲ متعال نھی کردند که بر منافقينی که اظھار اسالم می کنند و کفر خود را پنھان می دارند ،نماز خوانده شود«) .فتاوی
نور علی الدرب(.
برخورد شوھر با زن بی نمازش:
بر شوھر واجب است تا به موعظۀ حسنه از زن دعوت به عمل آرد  ،تا به ادای نماز پابندی نمايد  ،در صورتی که
زنش از خواندن نماز سر باز می زند  ،شوھر حق دارد از او جدا شود ،به دليل اينكه ترك نماز موجب كفر و خروج
از دين اسالم است ،پس ھمسر اين شخص به علت ترك نماز كافر است و زن كافر برای مرد مؤمن حالل نمی باشد .
ت فَال تَرْ ِجعُوھ ﱠُن
زيرا حکم پرودگار با عظمت ما در مورد با صراحت خاصی بيان يافته است  » .فَإِ ْن َعلِ ْمتُ ُموھ ﱠُن ُم ْؤ ِمنَا ٍ
يحلﱡونَ لَھ ﱠُن « )سورۀ ممتحنه :آيت ) ( ١٠ھرگاه آن )زنان( را مؤمن يافتيد آنھا را به
ار ال ھُ ﱠن ِحلﱞ لَھُ ْم َوال ھُ ْم ِ
إِلَى ْال ُكفﱠ ِ
سوی كفار باز مگردانيد .اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حالل نيستند(.
ولی ھستند زنانی که صرف روزه می گيرند ونماز نمی خوانند وبه اصطالح )تارک نماز( برای آنان می گويم :
روزهات قابل قبول نيست و حاصلی جز رنج و خستگی ندارد ،برای اينكه ھيچ عمل صالحی از كفار پذيرفته نمیشود.
خداوند متعال می فرمايد َ »:وقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ ھَبَا ًء َم ْنثُورًا « )فرقان آيت ) (٢٣و ما به سراغ اعمالی
كه انجام دادهاند )و به ظاھر نيك بودهاند( میرويم و ھمه را ھمچون ذرات غبار در ھوا پراكنده میسازيم ( وباز در )
آيت ٨٨سورۀ انعام ( می فرمايد َ » :ولَوْ أَ ْش َر ُكوا لَ َحبِطَ َع ْنھُ ْم َما َكانُوا ي ْع َملُونَ أنعام« )اگر اين شايستگان  ،پيامبران چه
رسد به ديگران( شرك میورزيدند ،ھر آنچه می كردند ھدرمیرفت( » َو َما َمنَ َعھُ ْم أَ ْن تُ ْقبَ َل ِم ْنھُ ْم نَفَقَاتُھُ ْم إِالأَنﱠھُ ْم َكفَرُوا بِا ﱠ ِ
َوبِ َرسُولِ ِه « ) توبه آيت ) ( ۵۴چه چيزی مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان میشود جز اينكه اينھا به ﷲ و پيامبرش
كفر ورزيدهاند(.
پس وقتی كه نفقات كفار كه نفع آنھا به ديگران میرسد قابل قبول نيست پس عبادت كه نفع آنھا منحصر به خود شخص
است چگونه پذيرفته میشود؟
خالصه اين که زن نماز نخواند  ،نکاحش فسخ و باطل است؛ ولی اگر زن متوجه به اشتباھش گردد و به سوی ﷲ توبه
كند و به دين اسالم باز گردد واقدام به نماز خواندن کند  ،می تواند درعقد ازدوج باقی بماند  ،در غير آن نکاح وی باطل
است  ) .مزيد معلومات در مجموع فتاوا ورسايل ) ( ٩٠/١٢شيخ ابن عثيمين (.
مسؤوليت زن در مقابل شوھر بی نمازش:
علماء می فرمايند :اگر يکی از زوجين تارک نماز باشند ،طوری که در فوق متذکر شديم بر جانب مقابل واجب است
که او را در قدم نخست به موعظۀ حسنه و حکمت منطقی ومستدل به خواندن نماز دعوت کند و لی اگر با آنھم از
خواندن نمازابا ورزد  ،بايد بستر خود را ازاو جدا سازد تا زمانی که از اين عمل خويش توبه کند و به نماز خواندن
روی آورد.
اما اگر بادرنظرداشت ھمه سعی وکوشش  ،ھمچنان به نماز نخواندن ادامه داد ،می تواند يکطرفه نکاح خود را فسخ کند
و با ديگری ازدواج کند.
اکثريت مطلق علماء در فتاوی دينی خويش حکم فرموده اند که :ھرگاه زنی در نکاح مردی درآورده شود که نه با
جماعت و نه در خانه ھيچ وقت نماز نمیخواند نکاحشان صحيح نيست ،زيرا تارک نماز ھمانگونه که از قرآن ،سنت و
اقوال صحابه ثابت است ،کافر و مرتد است.
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صلﱠی ﱠ
ض َی ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم ال ي َرون شيئاً ِمنَ األعما َل تر َکهُ
بی َ
عبدﷲ بن شقيق َر ِ
ﷲُ َع ْنهُ گفته استَ » :کانَ أصحابُ النﱠ ﱢ
صلﱠی ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم ھيچ گناھی جز ترک نماز را کفر نمیدانستند«.
ُکفراً غير الصّ ال ِة« »اصحاب رسول ﷲ َ
ت
بنابراين حالل نيست که زن مسلمان به عقد کافر درآورده شود؛ چون ﷲ تعالی فرموده است » :فَإِ ْن َعلِ ْمتُ ُموھ ﱠُن ُم ْؤ ِمنَا ٍ
ار ال ھُ ﱠن ِحلﱞ لَھُ ْم َوال ھُ ْم يَ ِح ﱡلونَ لَھ ﱠُن « )سورۀ ممتحنه(١٠ :
فَال تَرْ ِجعُوھُ ﱠن إِلَی ْال ُکفﱠ ِ
»ھر گاه )آن زنان( را مؤمن يافتيد ،آنھا را به سوی کفار بازمگردانيد ،اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين
زنان حالل نيستند«.
اگر کسی بعد از عقد نکاح ،بینمازی را اختيار کند ،نکاحش خود به خود فسخ میشود؛ مگر آن که بالفاصله توبه کرده
و به اسالم برگردد.
برخی علماء گفتهاند تا انقضای عدت به شوھر مھلت داده میشود ،اگر پس از انقضای آن مسلمان شد )نماز را اختيار
نمود( اين زن برايش حالل نمیشود؛ مگر با عقد جديد ،بر زن الزم است که از شوھر بینماز جدا شده و به او تمکين
ندھد ،گرچه از آن شوھر فرزندانی نيز داشته باشد ،چون پدر در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.
بنابراين نصيحت وپيشنھاد برادرانۀ من به شما برادران مسلمان اينست که فرزندان خويش را اعم از دختران خود ويا
دخترانی که تحت سرپرستی شما قرار داشته باشد  ،نبايد به اشخاصی که بی نماز اند در عقد نکاح در آوريد  ،چون اين
مسأله بی نھايت خطرناک است .پدران و اولياء در امر تزويج دخترانشان با بینمازان نبايد جنبۀ خويشاوندی و دوستی
را در نظر بگيرند )بلکه جنبۀ دين را بايد جداً مراعات کنند(.ازپروردگار با عظمت برای ھمۀ مسلمانان ھدايت را طلب
میکنم ) .تفصيل موضع در اين بابت را می توان درمجموع فتاوا و رسايل ) (۵۶/١١شيخ ابن عثيمين مالحظه فرمايد(.
ادامه دارد
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