 ‐ 2182ﺣﻢ ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز
ﺳﻮال

اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز دارد .اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز را از ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮﻗﺶ
در ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧ ﻣﺨﺼﻮص در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﻼم
ﻧﻮﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺎﻓﺮ ﺳﻼم ﻧﺪارد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﻮﻣﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻣﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ از  ۶درﺻﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود و زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺮع در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺣﻢ ﺳﻼم
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻼم آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﻮب آن را اﻧﺎر ﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ روز ﺑﻪ وی ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣﺷﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﺷﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ
ﻧﻤﺷﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ در ﻫﻨﺎم ﺣﯿﺎت ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻤﺷﻮد و اﺳﺘﻐﻔﺎر و درﺧﻮاﺳﺖ
رﺣﻤﺖ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ارث ﻣﺑﺮد و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﻣﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓء در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﻪداری
ﻣﺷﻮد .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻧﻤﺎزان زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ؛ زﯾﺮا ﺣﻢ ﺑﺎ ﮐﻤ ﯾﺎ زﯾﺎدی آﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک
ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻨﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ] :ﻓﺎﺻﻠﻪی[ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ،ﺗﺮک ﻧﻤﺎز اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺣﺎدﯾﺜ دﯾﺮ
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ وﺟﻮب آن را اﻧﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ و ﺣﻤﺶ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺬﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
وﺟﻮب آن را اﻧﺎر ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ از روی ﺗﻨﺒﻠ آن را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﺷﺪه ،ﺟﺰ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن از دﯾﻦ ﺧﺎرج
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ﻧﻤﺷﻮد و ﺳﻪ روز ﺑﻪ وی ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه و از او ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﺷﻮد ﻧﻪ از روی ﮐﻔﺮ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮل ،ﻏﺴﻞ داده ﻣﺷﻮد و ﮐﻔﻦ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی
ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺷﺪه و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ ﻣﺷﻮد ،و ارث ﻣﺑﺮد و اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ارث ﻣرﺳﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ در
ﺣﺎل زﻧﺪﮔ و ﻣﺮگ ،اﺣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎر درﺑﺎرهی وی اﺟﺮا ﻣﺷﻮد.
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