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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

آيا تارک نماز واقعا ً کافراست؟
۴
برخورد با خانوادۀ بی نماز خويش!
اگر اعضای يک فاميل ھيچ وقت نماز نمی خوانند حکم اسالم ھمين است که اعضای اين خانواده کافر و مرتد
ھستند  ،بنا ًء برای اين شخص جايز نيست که در برابر آنان سکوت اختيار نمايد  ،بالعکس ھمه سعی وتالش خويش
را به خرج دھد تا آنان را برای خواندن نماز دعوت نمايند .شايد پروردگار با عظمت

ھدايتشان کند.

بر اساس حکم کتاب ﷲ  ،واحاديث نبوی )سنت (  ،و اقوال صحابه و رأی صحيح ،آنان کافر است.
دليل اول از کتاب ﷲ:
ﱢين َونُفَصﱢ ُل
قرآن عظيم الشأن در مورد مشرکين ميفرمايد  » :فَإِ ْن تَابُوا َوأَقَا ُموا الصﱠالةَ َوآتَ ُوا ال ﱠز َکاةَ فَإِ ْخ َوانُ ُک ْم فِی الد ِ
ت ِلقَوْ ٍم يَ ْعلَ ُمونَ «»اگر آنان )از کفر( توبه کردند )و احکام اسالم را مراعات کردند( و نماز را خواندند و زکات
اآليَا ِ
دادند )کاری با آنان نداشته باشيد چون( در اين صورت برادران دينی شما ھستند .ما آيات خود را برای اھل دانش و
معرفت بيان می کنيم«) .سورۀ توبه :آيت (١١
مفھوم آيت متبرکه اينست که :اگر آنان نماز نخواندند و زکات ندادند ،پس برادران دينی شما نيستند و مسلم است که
اخوت دينی با معاصی و گناه منتفی نمیشود؛ بلکه اين امر تنھا با خروج از دين اسالم منتفی میگردد.
دليل دوم از سنت رسول ﷲ :
در حديث متبرکه » ّ
ک ال ّ
صالَة«» .بی گمان فرق بين مرد و بين شرک و کفر
فر تَر ُ
إن بَينَ ال ّر ُج َل َو بَينَ الَ ّش ِ
رک َو ال ُک ِ
ترک نماز است«.
ض َی ﱠ
ﷲُ َع ْنهُ در سنن چنين آمده است» :اَل َعھ ُد الّذی بيننا َوبينَھُم ال ﱠ
صالَة فَ َمن تَ َر َکھَا
ھمچنين حديثی به روايت بريده َر ِ
فَقَد َکفَ َر«) .وجه تمايز ما و آنان در نماز است ،پس ھر کس که نماز را ترک کند کافر میگردد(.
ھمچنان در حديث ديگری آمده است ھر شخصی که به طور قصدی نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت الھی
محروم خواھد شد؟ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در اين مورد فرموده است  »:به ﷲ شرک مورز حتی اگر
شکنجه شوی و سوزانده شوی ،از پدر و مادرت اطاعت کن حتی اگر تو را از اموالت و از ھر آنچه از آن
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توست محروم سازند و نماز را عمداً ترک مکن که ھرکس نماز را عمداً ترک گويد از حفظ و مراقبت ﷲ محروم
خواھد شد« )طبرانی اين حديث را روايت فرموده وشيخ آلبانی آن را حسن لغيره دانسته است (
دليل سوم ازاقوال صحابه:
ض َی ﱠ
ک ال ﱠ
صالَة«».موطا ً مالک« ٣٩/١
ﷲُ َع ْنهُ گفته است» :ال َحظﱠ فِی اَإلسالَ ِم لَ ِمن تَ َر َ
امير المؤمنين حضرت عمر َر ِ
)» (٨٢تارک نماز در اسالم ھيچ بھره و نصيبی ندارد«.
کلمۀ )حظ( به معنی نصيب است که در اين جا به صورت نکره در سياق نفی آمده و در حکم عام می باشد :يعنی
ھيچ بھرهای در اسالم ندارد ،نه کم و نه زياد.
ض َی ﱠ
صلﱠی ﱠ
األعمال
ﷲِ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم ال ي َرون شيئاً ِمنَ
َ
بی َ
عبدﷲ بن شقيق َر ِ
ﷲُ َع ْنهُ گفته استَ » :کانَ أصحابُ النﱠ ﱢ
تر َکهُ ُکفراً غير الصّال ِة«) .ترمذی ).(٢٧٥٧
صلﱠی ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم ھيچ گناھی جز ترک نماز را کفر نمیدانستند(
)اصحاب رسول ﷲ َ
اما از جھت رأی و نظر صحيح :گفته میشود :آيا عاقالنه است مردی که در قلبش ذرهای ايمان وجود داشته باشد و
عظمت نماز را شناخته و از يادآوری ھا و توجه به خصوص ﷲ تعالی نسبت به آنان آگاه باشد باز ھم به ترک آن
اصرار می ورزد؟ ھرگز نه!
شيخ عثيمين می نويسد :داليل آنعده از علمائی را که به تکفير تارک نماز قايل نيستند بررسی کردم ،داليل آنھا از
پنج حالت خالی نيست:
 -١داليلی که نمیتوان از آن برای عدم تکفير تارک الصالة استدالل نمود.
 -٢داليلی که مقيد به حالت و وضعيتی ھستند که ترک نماز در آن حالت و وضعيت ممتنع است.
 -٣يا مقيد به حالتی ھستند که تارک نماز در آن معذور قرار میگيرد.
 -٤يا اين که آن داليل عام ھستند و به وسيلۀ احاديث کفر تارک الصالة خاص شدهاند.
 -٥يا به علت ضعف نمی توان از آنھا استدالل نمود.
پس از آن که ثابت شد که تارک نماز کافر است ،بايد بدانيم که بر او احکام مرتدين مترتب میشود .در ھيچ نصی از
نصوص به اثبات نرسيده است که تارک نماز مؤمن است ،يا به جنت می رود و يا از آتش جھنم رھائی می يابد و...
از اين رھگذر است که ضرورنمی بينيم که کفر تارک نماز را به کفر نعمت يا به کفر اصغر تأويل کنيم.
به داليل ديگری از اين قبيل اشاره می کنيم:
 -١جايز نيست که مسلمانی دختر نمازخوان را در نکاح شخص بینماز در آورد و اگر برايش عقد نکاح بسته شود،
اين نکاح باطل و زن برای اين مرد حالل نمیشود ،چون ﷲ تعالی در مورد زنان مھاجرگفته است:
ار ال ھ ﱠُن ِحلﱞ لَھُ ْم َوال ھُ ْم يَ ِحلﱡونَ لَھ ﱠُن « )سورۀ ممتحنه».( ١٠:و اگر
» فَإِ ْن َعلِ ْمتُ ُموھ ﱠُن ُم ْؤ ِمنَا ٍ
ت فَال تَرْ ِجعُوھ ﱠُن إِلَی ْال ُکفﱠ ِ
اين زنان )مھاجر( را مؤمن يافتيد ،آنان را به سوی کافران برنگردانيد ،اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای
اين زنان حالل نيستند«.
 -٢شخصی که بعد از عقد نکاح به کلی تارک نماز میشود ،نکاحش فسخ شده است و به دليل آيتی که سابقا ً ذکر
کرديم ،اين زن برايش حالل نمیشود ،برحسب تفصيالتی که اھل علم در اين مورد بيان نموده اند؛ که قبل از دخول
و آميزش تارک نماز باشد يا بعد از آن.
 -٣ذبيحۀ شخص بینماز غيرقابل خوردن است .چرا؟ چونکه ذبيحهاش حرام است ،و حالآن که ذبيحۀ يھودی و
نصرانی برای ما حالل است ،پس ذبيحۀ شخص بینماز پليدتر از ذبيحۀ يھودی و نصرانی است.
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 -٤بینماز اجازه ندارد به مکه و حدود حرم داخل شود ،چونکه ﷲ تعالی فرموده است »:يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إِنﱠ َما
ْال ُم ْش ِر ُکونَ نَ َجسٌ فَال يَ ْق َربُوا ْال َم ْس ِج َد ْال َح َرا َم بَ ْع َد عَا ِم ِھ ْم ھَ َذا َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم َع ْيلَةً فَ َسوْ فَ يُ ْغنِي ُک ُم ﱠ
ﷲُ ِم ْن فَضْ لِ ِه إِ ْن َشا َء إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ
َعلِي ٌم َح ِکي ٌم «».ای کسانی که ايمان آوردهايد ،بیگمان مشرکان )به سبب عقيده و کفرشان( پليدند ،لذا ،نبايد پس از
امسال )نھم ھجری( به مسجدالحرام وارد شوند .اگر )به علت قطع روابط تجاری آنان با شما( از فقر میترسيد،
)نترسيد( ﷲ تعالی شما را به فضل و رحمت خود بینياز میگرداند ،زيرا ﷲ آگاه و دارای حکمت است« ) .سورۀ
توبه :آيت .( ٢٨ :
 -٥در صورت فوت يکی از اقارب)خويشاوندان( ،بینماز از او ارث نمیبرد؛ بدين ترتيب اگر فرد مسلمان و اھل
نماز فوت کند و پسری بینماز و پسر کاکايش )عصبه( اھل نماز برجای بگذارد چه کسی از او ارث میبرد؟ پسر
بینماز يا پسر کا کای نمازگزار؟جواب ھمه اين پرسش ھا ھمين است که  :پسر بینماز از او ارث نمیبرد؛ بلکه
ارث به پسر کاکايش میرسد.
صلﱠی ﱠ
ض َی ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم روايت کرده استَ »:اليَ ِر ُ
ث ْال ُم ْسلِ ُم ال َکافِر و ال
ﷲُ َع ْنھُما از رسول ﷲ َ
اُسامه بن زيد َر ِ
الکافر و ْال ُم ْسلِ َم « بخاری ) (٦٧٦٤و مسلم )».(١٦١٤مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبرد«.
ائض بِأَ ْھلِھَا ،فَ َما بَ ِق َی فَھُ َو ألَوْ لَی َرج ٍُل َذ َک ٍر«بخاری ) (٦٧٣٢و مسلم ).(١٦١٥
ھمچنين میفرمايد» :أَ ْل ِحقُوا ْالفَ َر َ
»سھميهھای معين شدۀ ارث را به صاحبان آنھا بدھيد و باقيماندۀ آن را به نزديکترين خويشاوند مرد ميت بدھيد«.
 -٦بینماز وقتیکه بميرد نبايد غسل و تکفين شود و نبايد بر او نماز جنازه خواند و ھمچنين مسلمانان اجازه ندارند
او را در گورستان مسلمانان دفن کنند؛ پس چه کارش کنيم؟ جسدش را به بيابان برده و در آنجا گودالی حفر نموده و
با ھمان لباس در آنجا دفنش میکنيم ،زيرا او در اسالم از ھيچ حرمت و کرامتی برخوردار نيست.
بنابراين برای ھيچ کسی جايز نيست که فردی بینماز نزدش ،بميرد و او را به مسلمانان عرضه کند تا بر او نماز
جنازه بخوانند.
 -٧بینماز در روز رستاخيز با فرعون ،ھامان ،قارون ،ابّی ابن خلف و ساير پيشوايان کفر محشور میشود و به
بھشت نمیرود و برای ھيچ يکی از اعضای خانوادهاش جايز نيست که برايش دعای رحمت و مغفرت بخوانند ،زيرا
او کافر است و مستحق دعا و استغفار نمیباشد -پناه بر خدا-
ﷲ تعالی میفرمايدَ » :ما َکانَ لِلنﱠبِ ﱢی َوالﱠ ِذينَ آ َمنُوا أَ ْن يَ ْستَ ْغفِرُوا لِ ْل ُم ْش ِر ِکينَ َولَوْ َکانُوا أُولِی قُرْ بَی ِم ْن بَ ْع ِد َما تَبَيﱠنَ لَھُ ْم
أَنﱠھُ ْم أَصْ َحابُ ْال َج ِح ِيم «) سوره توبه آيه .( ١٣٣
»برای پيامبر و مؤمنان مناسب نيست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند ،ھر چند که خويشاوند باشند ،ھنگامی که
برای آنان روشن شود که )با کفر و شرک از دنيا رفتهاند و( مشرکان اھل دوزخاند« ).تفصيل موضوع  :را می
توان در رسالة صفة– صالة النبی صفحه ) (٣٠-٢٩و مجموعه فتاوا و رسايل ) (٥٠-١٢شيخ ابن عثيمن مطالعه
فرمايد (.
سھل انگاری در امر نماز:
موضوع سھل انگاری در امر نماز و به خصوص در نماز جماعت در دين مقدس اسالم از منکرات بزرگ و از
صفات منافقين است؛ ﷲ تعالی فرموده است  » :إِ ﱠن ْال ُمنَافِقِينَ يخَا ِد ُعونَ ﱠ
ﷲَ َوھُ َو خَا ِد ُعھُ ْم َوإِ َذا قَا ُموا إِلَى الصﱠال ِة قَا ُموا
اس َوال ْ
يذ ُكرُونَ ﱠ
ﷲَ إِال قَلِيال « ) سورۀ نساء آيت ) (١۴٢بی گمان منافقان )به خيال خام خود( ﷲ
ُك َسالَى ي َرا ُءونَ النﱠ َ
را گول می زنند! در حالی که ﷲ آنھا را گول می زند .منافقان ھنگامی که برای نماز برمی خيزند ،سست و بی حال
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به نماز می ايستند و با مردم رياء می کنند )نمازشان به خاطر مردم است( و ﷲ را کم ياد می کنند(.
ھمچنان پروردگار با عظمت ما در مورد صفت منافقان می فرمايد َ » :و َما َمنَ َعھُ ْم أَ ْن تُ ْقبَ َل ِم ْنھُ ْم نَفَقَاتُھُ ْم إِال أَنﱠھُ ْم َكفَرُوا
ْ
ارھُونَ « ) سورۀ توبه آيت ) (۵۴و ھيچ چيز
بِا ﱠ ِ َوبِ َرسُولِ ِه َوال يأتُونَ الصﱠالةَ إِال َوھُ ْم ُك َسالَى َوال ي ْنفِقُونَ إِال َوھُ ْم َك ِ
مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنھا نشده است جز اين که آنان به ﷲ و پيامبرش ايمان ندارند و جز با ناراحتی و بی
حالی به نماز نمی ايستند و جز از روی ناچاری بخشش نمی کنند(.
صلﱠى ﱠ
صالةٌ أَثقَ َل َعلَى ْال ُمنَا ِفقِينَ ِمنَ ْالفَجْ ر َو ْال ِع َشا ِء،
پيامبر اکرم َ
يس َ
ﷲِ َعلَي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم در مورد منافقان گفته است» :لَ َ
َولَوْ ي ْعلَ ُمونَ َما ِفي ِھ َما ألَتَوْ ھُ َما َولَوْ َح ْب ًوا«) .ھيچ نمازی بر انسان ھای منافق سخت تر و سنگين تر از نمازھای صبح و
عشا نيست .ولی اگر می دانستند که فضيلت و ثواب اين نماز چقدر است با سينه خيز ھم که می بود خود را )به
مسجد( می رساندند(.
پس بر ھر مسلمانی واجب است که بر نمازھای پنج گانه در اوقات معين ،مواظبت نموده و با طمأنينه و آرامش با
خشوع و حضور قلب نمازھا را اداء كند؛ زيرا ﷲ تعالی می فرمايد:
َاشعُونَ ) ) «(٢مؤمنون ) (٢-١:به راستى مؤمنان رستگار شوند
» قَ ْد أَ ْفلَ َح ْال ُم ْؤ ِمنُونَ )(١الﱠ ِذينَ ھُ ْم فِی َ
صالتِ ِھ ْم خ ِ
صلﱠى ﱠ
ﷲِ َعلَي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم شخصی را که
)(١ھمان كسانى كه در نمازشان فروتنند ) ( ٢و به اين دليل که رسول ﷲ َ
نماز خواندن بلد نبود و اعتدال و اطمينان را رعايت نمی کرد؛ امر نمود تا نمازش را دوباره بخواند.
ﷲ َعلَي ِه
مردان موظفند نمارھايشان را ھمراه با مسلمانان با جماعت و در مساجد اداء نمايند ،چون رسول ﷲ َ
صلﱠى ﱠ ِ
ذر«)ھر کس آذان را بشنود و برای نماز )به
َو َسلﱠ َم فرموده استَ » :من َس ِم َع النﱠدا َء فلم يأته فَالَ َ
صالَةَ لَهُ إالّ ِمن ُع ٍ
مسجد( نرود ،نماز او قبول نيست؛ مگر آن که عذری داشته باشد (.
ضی ﱠ
ﷲُ َع ْنھُما سؤال شد :عذری که جماعت را ساقط می کند ،چيست؟ حضرت ابن عباس در جواب
از ابن عباس َر ِ
فرمود  :ترس يا مريضی .
ضی ﱠ
صلﱠى ﱠ
ﷲِ َعلَي ِه َو َسلﱠ َم آمد
ﷲُ َع ْنهُ روايت شده است که مردی نابينا نزد رسول ﷲ َ
در صحيح مسلم از ابوھريره َر ِ
ﷲ َعلَي ِه ِ َو َسلﱠ َم
و گفت :ای پيامبر! نابينا ھستم و راھنمائی ندارم ،آيا اجازه دارم در خانه نماز بخوانم ،پيامبر َ
صلﱠى ﱠ ِ
در اول به او اجازه داد و سپس صدايش کرد و فرمود »:ھَلْ تَ ْس َم ُع النﱢدَا َء بِالص َﱠال ِة؟ قَا َل :نَ َع ْم .قَا َل :فَأ َ ِجبْ « )آيا آذان
ﷲ َعلَي ِه ِ َو َسلﱠ َم فرمود» :پس به نماز بيا( .در صحيحين از
نماز را میشنوی( گفت :بلی ! پيامبر َ
صلﱠى ﱠ ِ
ضی ﱠ
صلﱠى ﱠ
ﷲِ َعلَي ِه َو َسلﱠ َم نقل می کند» :لَقَد ھَ َم ْم ُ
ت أن آ ُم َر بِالصﱠال ِة
ﷲُ َع ْنهُ نقل شده که ايشان از رسول ﷲ َ
ابوھريره َر ِ
وم الَ يشھَ ُدونَ ال ﱠ
ق
صالَةَ فَأ ُ َحرﱢ َ
ال َم َعھُم ُح َز ٌم ِمن َحطَ ٍ
عی بِر َج ٍ
ب إل َی قَ ٍ
فَتُقَا َم ،ثُ ﱠم آ ُم َر َر ُجالً فيصلّی بالنّاس ،ثُ ﱠم أنطلق َم ِ
ار«) .خواستم دستور دھم برای نماز اقامه گفته شود ،آنگاه دستور دھم کسی به جای من امامت نماز
عَلي ِھم بُيوتَھُم بالنﱠ ِ
را برای مردم به عھده بگيرد و خودم با مردانی که بستهھای ھيزم ھمراھشان است به سوی کسانی بروم که در نماز
جماعت شرکت نمی کنند و آنھا را با خانهھايشان به آتش بکشم(.
ھمۀاين احاديث بيانگر يک امراست که نماز جماعت برای مردان از مھمترين واجبات است و کسانی کهاز آن باز
می مانند مستحق شديدترين عقوبتھا می باشند.
از ﷲ تعالی مسئلت داريم که احوال و اوضاع تمام مسلمين را اصالح کرده و آنھا را به کارھائی توفيق دھد که رضا
و خشنودی او در آنھاست.
طبق صحيح ترين قول از اقوال علماء  ،که تفصيل آن در فوق گذشت ھمين است :ترک عمدی نماز کفر اکبر است:
گر چه شخص تنھا در پارهای اوقات آن را ترک دھد و يا منکر وجوب آن ھم نشود )باز ھم کفر اکبر است( ،ترک
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صلﱠى ﱠ
ﷲِ َعلَي ِه َو َسلﱠ َم  » :ﱠ
فر
کننده چه مرد باشد و چه زن ،به دليل سخن رسول ﷲ َ
إن بَينَ ال ّرج ُِل و بَينَ ال ﱢش ِ
رک والّ ُک ِ
صالَ ِة«».حد فاصل بين مرد و شرک و کفر ترک نماز است« ».العھد الّ ِذی بَينَنَا َو بَينَھُم ال ّ
ک ال ﱠ
صالَةُ فَ َمن تَ َر َکھَا
تَر ُ
فَقَد َکفَ َر«) .وجه تمايز ما و آنھا )کفر و مشرکين( نماز است ،پس ھر کس که آن را ترک کند کافر میشود(.
خوانندۀ محترم!
آنچه که بر ھمۀ مسلمانان واجب است اين است که ھمديگر را نصيحت نموده و به حق سفارش نموده و به کارھای
نيک و تقوا ياری کنند .از جملۀ اين امور نصيحت کردن به افرادی است که در نماز جماعت شرکت نمی کنند و يا
احيانا ً نماز را به کلی ترک می دھند .اينھا را بايد از خشم و گرفت الھی ترسانيد .بر پدران و مادران اين افراد واجب
است که اينھا را به طور مداوم نصيحت کنند ،باشد که ﷲ تعالی آنھا را به صراط مستقيم ھدايت کند.
ھمچنين زنانی را که تارک نماز ھستند يا در آن سھل انگاری می کنند بايد نصيحت کرد و از خشم و غضب ﷲ
تعالی ترسانيد و با روشی مناسب تأديب نمود ،زيرا ﷲ تعالی فرموده است َ »:و ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمن ُ
ضھُ ْم أَوْ لِيا ُء
َات بَ ْع ُ
يطيعُونَ ﱠ
ُوف َوي ْنھَوْ نَ ع َِن ْال ُم ْن َك ِر َويقِي ُمونَ الصﱠالةَ َو ْ
ك َسيرْ َح ُمھُ ُم
ﷲَ َو َرسُولَهُ أُولَئِ َ
ْض يأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
يؤتُونَ ال ﱠز َكاةَ َو ِ
بَع ٍ
ﷲُ إِ ﱠن ﱠ
ﱠ
َزي ٌز َح ِكي ٌم «) سورۀ توبه آيت  ) « ٧١مردان و زنان مؤمن برخی دوستان برخی ديگرند .ھمديگر را به
ﷲَ ع ِ
کارھای نيک دعوت داده و از کارھای بد باز می دارند و نماز را برپا داشته و زکات را می پردازند و از ﷲ و
رسولش فرمان می برند .ﷲ تعالی به زودی اينھا را مشمول رحمت خود قرار می دھد .بی گمان که ﷲ توانا و حکيم
است(.
صلﱠى ﱠ
اضربُوھم
بع ِسنينَ َ ،و
به دليل اين که رسول ﷲ َ
ِ
ﷲِ َعلَي ِه َو َسلﱠ َم گفته است» :مرُوا أوال َد ُکم بالصﱠال ِة َوھُم أبنَا ُء َس ِ
اج ِع«) .در سن ھفت سالگی فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دھيد
َشر ،وفَرﱢ قُوا بَينَھُم فِی ال َم َ
ض ِ
َعلَيھَا َوھُم أبنَا ُء ع ٍ
و به سن ده سالگی که رسيدند )و نماز نخواندند( آنھا را بزنيد و خوابگاھشان را جدا کنيد(.
وقتی قضيه ،چنين است که پسران و دختران در سن ھفت سالگی به نماز مأمور میشوند و در سن ده سالگی به
خاطر ترک آن تنبيه بدنی میشوند و البته نبايد از نصيحت مداوم و تمسک به حق و صبر بر آن گذشت.
ت
ْر )(٢إِال الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصﱠالِ َحا ِ
پروردگار با عظمت ما می فرمايدَ » :و ْال َعصْ ِر )(١إِ ﱠن اإل ْن َسانَ لَفِی ُخس ٍ
صوْ ا بِ ْال َح ﱢ
صب ِْر « ) ) (٣سوره العصر آيات . ( ٣-١
اصوْ ا بِال ﱠ
ق َوتَ َو َ
َوت ََوا َ
)سوگند به زمان .انسانھا ھمه در زيان اند .مگر کسانی که ايمان می آورند و ھمديگر را به تمسک به حق سفارش
می کنند و يکديگر را به شکيبائی توصيه مینمايند.«.
ھر کسی که بعد از بلوغ ،نماز را ترک کند و نصيحت کردن کارساز نشود ،بايد اين موضوع را به محاکم شرعی
ارجاع داد تا وی را به توبه وادار کنند و اگر توبه نکرد بايد کشته شود .از ﷲ تعالی می خواھيم که احوال مسلمين
را اصالح نموده و به آنان فقه و علم دين نصيب بفرمايد و به ھمياری بر نيکی و تقوا و امر به معروف و نھی از
منکر توفيقشان دھد ،بی گمان که او بخشنده و کريم است.
)غرض معلومات مزيد مراجعه شود  :فتاوای مھمة تتعلق بالصالة ) (21-27شيخ ابن باز (.
ادامه دارد
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