 ‐ 197247از ﺗﺮک ﻧﻤﺎز و ﺗﺮک زﮐﺎت ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض را ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪم و ﺣﺘ ﯾ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﻘﺶ را ادا ﮐﻨﻢ ﯾﻌﻨ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ...از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ از ﻣﻦ درﮔﺬرد .ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﯾ ﯾﺎ دو ﺗﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻦ زﮐﺎت اﻣﻮاﻟﻢ را ﻧﻤدادم ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺣﺪاﻗﻞ روزهی دو ﺳﺎل را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورم و ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﯿﺮم ﭼﻄﻮر ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻧﻤﺎز را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ،ﺑﺨﺸ
از زﻧﺪﮔ ﺧﻮدم ﮐﻨﻢ.
آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ را ﺑﺪﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی روزهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪم را ﻗﻀﺎ
ﮐﻨﻢ؟
اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻻن ﺳ و ﯾ ﺳﺎل ﺳﻦ دارم و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺮای
دﻓﻊ ﻣﺸﻘﺖ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺑﺨﺸﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﺑﻪی ﻧﺼﻮح ﺷﻤﺎ از ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺷﺮ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ و از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزد و ﺑﺮ راه راﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺎن ﺑﺮداﻧﺪ.
درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎی ﻋﺒﺎدات ﺗﺮک ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز و روزه ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ دو ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺮﺧ ﻗﻀﺎی آن را ﻻزم ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ،و ﮔﺮوﻫ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺗﺎرکِ ﻧﻤﺎز را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز ،ﻻزم ﻧﻤداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺗﻮﺑﻪی اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم آوردن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺒﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد.
ﮔﺮوه دﯾﺮی از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﺗﺮﮐﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻻزم ﻧﻤداﻧﻨﺪ؛ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ
وی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻧﺼﻮﺻ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز آﻣﺪه ﻫﻤﻪ درﺑﺎرهی ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺬری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ
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ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﻧﻤﺎزی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
ﻗﻮل راﺟﺢ در ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺮک ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﺪون ﻋﺬر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﻀﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و روزهی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐِ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؛
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻟﺰام ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺋﺐ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزﻫﺎ و روزهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻨﻔﺮ از آن ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻧ ّﻟَﻐَﻔﱠﺎر ﻟﻤﻦ ﺗَﺎب وآﻣﻦ وﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺛُﻢ اﻫﺘَﺪَى ]ﻃﻪ[۸۲ :
)و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ آﻣﺮزﻧﺪهی ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎن آورد و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ راه راﺳﺖ راﻫﺴﭙﺮ ﺷﻮد(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ ﺣﻢ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺗﺎرﯾ ﻧﻤﺎز دﻫﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎرک زﮐﺎﺗ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪه ﮐﺎرش از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﺣﺎﻟﺖ اول :اﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎز را ﭘﯿﺶ از واﺟﺐ ﺷﺪن زﮐﺎت ﺑﺮ وی ،ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ اﮔﺮ از ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﻗﻀﺎی زﮐﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد .زﯾﺮا ﯾ از ﺷﺮوط وﺟﻮب زﮐﺎت ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ زﮐﺎت
ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﯾﻨﻪ ﭘﺲ از وﺟﻮب زﮐﺎت ﺑﺮ وی ،ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد وﺟﻮب ﻗﻀﺎی زﮐﺎت ﺑﺮ وی ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ،ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﻮﻋﺪ زﮐﺎت ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ وﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
زﮐﺎت ﻓﺮا رﺳﺪ زﮐﺎﺗ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ ...زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ و داﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ،ﺷﺮط وﺟﻮب زﮐﺎت اﺳﺖ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮدن در ﻗﺴﻤﺘ از ﺣﻮل )ﻣﺪت ﯾ ﺳﺎﻟﻪی زﮐﺎت( ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻘﺎط زﮐﺎت از وی ﻣﺷﻮد .و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن
ﻣﻮﻋﺪ زﮐﺎت )ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﺳﺎل( دوﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﯾ ﺳﺎل دﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و
ﯾ ﺣﻮل ﺑﺮ ﻣﺎل وی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺎل از آن اوﺳﺖ و زﮐﺎﺗﺶ را ﻧﻤدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺣﻮل ]دﯾﺮی را[ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا وی ]ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﻔﺮ[ از دادن آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾ ﺳﺎل زﮐﺎﺗ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ زﮐﺎت از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌ اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﻣﺎ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ﺷﺮط زﮐﺎت ﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺖ ﺑﻪ ارﺗﺪاد از ﺑﯿﻦ ﻣرود ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز.

4/2

ﻗﻮل ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ارﺗﺪاد ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮض« اﻟﻤﻐﻨ.(۳۴۹ – ۳۴۸ /۲) 
در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ) اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ (۲۳۵ – ۲۳۴ /۲۳ :آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺪ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﺎل زﮐﺎﺗ و دارا ﺑﻮدن ﻧﺼﺎب ]ﻣﺎل[ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ زﮐﺎت از
وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮض ﺣﻘ ﻣﺎﻟ اﺳﺖ و ﺑﺎ ارﺗﺪاد ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از ﻣﺎل وی
ﺑﺮﻣدارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﮐﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﺘﻨﻊ را ﻣﮔﯿﺮد ،و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ]دوﺑﺎره[ آن را ادا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺣﻨﻔﯿﻪ زﮐﺎﺗ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ارﺗﺪاد در ﻣﺎل ﺷﺨﺺ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ارﺗﺪاد از ﮔﺮدن وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد؛
زﯾﺮا ﯾ از ﺷﺮوط زﮐﺎت ،داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ در ﻫﻨﺎم ادای آن اﺳﺖ و ﻧﯿﺖ ﯾ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ اﺛﺮ ارﺗﺪاد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد ﺣﺘ اﮔﺮ زﮐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ و و دارا ﺑﻮدن ﻧﺼﺎب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ و ﻗﻮﻟ ﻧﺰد
ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ،دادن آن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ:
اﮔﺮ زﮐﺎت را در ﺣﺎﻟ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪه اﻣﺎ از روی ﺗﻨﺒﻠ ﯾﺎ ﺑﺨﯿﻠ اداﯾﺶ ﻧﺮده اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ آن را ادا ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﺮض ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ادا اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و زﮐﺎت را ﻧﻤداده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﭘﺎک ﺷﻮد .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا انْ ﻳﻨْﺘَﻬﻮا ﻳﻐْﻔَﺮ ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ ﻗَﺪْ ﺳﻠَﻒ وانْ ﻳﻌﻮدوا ﻓَﻘَﺪْ ﻣﻀﺖ ﺳﻨﱠﺖ اوﻟﻴﻦ] اﻧﻔﺎل[۳۸ :
)ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻮ اﮔﺮ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﻨﺖ
]اﻟﻪ در ﻣﻮرد[ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮔﺬﺷﺖ(
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﺎ وی ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮ
ﻧﻤداﻧ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻪ ]از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﮐﻪ[ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮده ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۱
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اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪه و ﮔﺎه ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ او را ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺪاﻧﯿﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی زﮐﺎﺗ ﮐﻪ ﻧﺪاده را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮﺿ ﺑﺮ ﮔﺮدن اوﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﺶ ادا ﻧﻤﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺼﺎب زﮐﺎت )ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺮ آن واﺟﺐ ﻣﺷﻮد( را دارا ﺑﻮده و ﺳﺎل
زﮐﺎﺗ ﺑﺮ آن ﻣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﮐﺎﺗﺶ را ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺎل زﮐﺎﺗ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﺎل زﮐﺎﺗاش ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺸﺪه در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ در ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺎل ﺷ دارد ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺷ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻞ ﺑﺮ
ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ]ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺧﻮاﻧﺪه و ﮔﺎه ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪه[ در آن اﺧﻼﻓ ﻗﻮی )ﻣﻌﺘﺒﺮ( ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻫﺴﺖ .ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﺷ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎری دﻫﺪ و از ﺷﺮ ﻧﻔﺲﻣﺎن در اﻣﺎن دارد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾ دﯾﺮ درﺑﺎرهی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﻻت ﺷﻤﺎرهی ) (114994و ) (99139و ) (47123ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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