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موضوع:
احکام؛ نماز؛ نماز قضاء

بسم اهلل الرمحن الرحمی
پرسش

تاريخ۱۳۹۶/۵/۲۰ :

نویسنده :افسانه

ً
لطفا حکم نماز قضا را بفرمایید .آیا برای جبران نماز قضا که شمار دقیقی ندارد چارهای هست؟
پاسخ

تاريخ۱۳۹۶/۵/۲۶ :

ّ
معینی را واجب کرده است ،1ولی از ّ
خداوند اداء نماز در اوقات ّ
سنت پیامبر صلی الله علیه
ّ
سلم دانسته میشود که اگر نماز در این اوقات ّ
معین به سبب عذری چون خواب ماندن
و آله و
یا فراموش کردن اداء نشد ،واجب است که در اوقات دیگری قضاء شود؛ چنانکه از آن حضرت
َ َ َّ ُ َ
ِّ
َ َ َ
َ ً َ َ
َ َ
«م ْن ن ِس َي َصلة أ ْو ن َام َع ْن َها فكف َارت َها أ ْن ُی َصل َی َها ِإذا ذك َر َها»2؛ «هر
روایت شده است که فرمود:
ّ
کس نمازی را فراموش کرد یا از آن خواب ماند ،کفارهاش این است که آن را هرگاه به یاد آورد به
جای آورد» و این موافق با حکم عقل به استصحاب و احتیاط است ،3بلکه چه بسا از برخی آیات
ََ
َّ َ َ ْ
الصلة ِل ِذك ِري4؛ «و نماز را برای
وأ ِق ِم
قرآن استنباط میشود؛ مانند آیهای که میفرماید:
ّ
ّ
یادم به جای آور»؛ با ّ
توجه به روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مراد از آن را وجوب
َ
َ ً َ
َ َ
«م ْن ن ِس َي َصلة أ ْو ن َام َع ْن َها
به جای آوردن نماز در هنگام به یاد آوردنش دانسته و فرموده است:
َ
َّ َ َ ُ ُ
َّ َ َ ْ
َ ْ ِّ َ َ َ
الصلة ِل ِذك ِري5»؛ «هر کس نمازی را فراموش
فل ُی َصل َها ِإذا ذك َر َها ِإ َّن الل َه ت َعالى َیقول :أ ِق ِم
کرد یا از آن خواب ماند ،باید آن را چون به یاد آورد به جای آورد ،خداوند بلندمرتبه میفرماید:
 . 1بنگرید به :پرسش و پاسخ .۲۷۹
 . 2مسند أحمد ،ج ،۳ص۲۸۲؛ صحيح البخاري ،ج ،۱ص۱۴۸؛ صحيح مسلم ،ج ،۲ص۱۴۲؛ سنن ابن ماجه ،ج ،۱ص۲۲۷؛ سنن
أبي داود ،ج ،۱ص۱۰۹؛ سنن الترمذي ،ج ،۱ص۱۱۴؛ سنن النسائي ،ج ،۱ص۲۹۴
 . 3بنگرید به :پرسش و پاسخ .۲۷۶
 . 4طه۱۴ /
 . 5مسند الشافعي ،ص۱۶۶؛ مسند الدارمي ،ج ،۱ص۲۸۰؛ صحيح البخاري ،ج ،۱ص۱۴۸؛ صحيح مسلم ،ج ،۲ص۱۴۲؛ سنن
النسائي ،ج ،۱ص۲۹۵؛ السنن الكبرى للبيهقي ،ج ،۲ص۴۵۶
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َ ْ ُ َ َ َ َ
واذك ْر َر َّبك ِإذا ن ِسيت1؛ «و پروردگارت را
<نماز را برای یادم به جای آور>» و آیهای که میفرماید:
یاد کن هرگاه فراموش کردی»؛ با ّ
توجه به تفسیری که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد ،گفت:
َّ َ َ
َ َْ ُ ْ
َ
َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ً
واذك ْر َر َّبك ِإذا ن ِسيت ،فقالِ :إذا ن ِسيت َصلة
«سألت ال َم ْن ُص َور َع ْن ق ْول الل ِه ت َعالى:
َ
َّ ِ َ َ ُ ُ
َ ِّ َ َ َ َ َ
َّ َ َ ْ
الصلة ِل ِذك ِري2»؛ «از منصور دربارهی
ف َصل َها ِإذا ذك ْرت َها ،ف ِإ َّن الل َه ت َعالى َيقول :أ ِق ِم
سخن خداوند بلندمرتبه پرسیدم که میفرماید< :و پروردگارت را یاد کن هرگاه فراموش
کردی> ،پس فرمود :هرگاه نمازی را فراموش کردی ،آن را به جای آور هرگاه که به یادش
آوردی؛ چراکه خداوند بلندمرتبه میفرماید< :نماز را برای یادم به جای آور>».
از این رو ،میان مسلمانان دربارهی وجوب قضاء نمازی که به سبب عذری فوت شده است،
ً
اختالفی نیست .اما آیا قضاء نمازی که عمدا و از روی تهاون فوت شده نیز واجب است؟ در این
باره میان مسلمانان دو نظر است؛ به این ترتیب که برخی از آنان مانند ابن حزم ،ابن ّ
تیمیه و
برخی اصحاب شافعی معتقدند که قضاء چنین نمازی واجب نیست ،بلکه صحیح و قابل قبول
محسوب نمیشود؛ چراکه از یک سو خداوند به اداء نماز امر کرده و قضاء آن تکلیف دیگری است
که به امر دیگری از جانب او نیاز دارد ،در حالی که امر دیگری از جانب او جز برای کسی که به
سبب عذری آن را ترک کرده ،نرسیده است و با این وصف ،قضاء آن برای کسی که بدون عذری
آن را ترک کرده ،تشریع و باطل است و از سوی دیگر کسی که بدون عذری نماز را ترک کرده،
ْ َ
«ال ْسل ُم
کافر یا
فاسق محسوب میشود ،در حالی که اگر کافر محسوب شود ،بنا بر قاعدهی ِ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ
ُ
يجب ما قبله»؛ «اسالم چیزی که پیش از آن بوده است را نابود میکند» ،قضاء عباداتی که
در دوران کفر از او فوت شده است واجب نیست و اگر فاسق محسوب شود ،بنا بر عمومات و
اطالقات توبه ،کافی است که توبه و استغفار کند ،بدون اینکه قضاء نمازهای فوت شده بر او
ً
واجب باشد؛ خصوصا هرگاه قضاء آنها برای او عسر و حرج داشته باشد و این نظری است که به
عمر بن خطاب ،عبد الله بن عمر ،سعد بن أبی وقاص ،سلمان ،ابن مسعود ،قاسم بن محمد بن
َ
أبی بکر ،بدیل عقیلی ،محمد بن سیرینُ ،مط ِّرف بن عبد الله ،عمر بن عبد العزیز و برخی دیگر
نسبت داده شده است .اما بیشتر مسلمانان از جمله شیعه و چهار مذهب اهل ّ
سنت معتقدند که
قضاء چنین نمازی به طریق اولی واجب است و این نظری است که به حق نزدیکتر است؛ زیرا
وقتی قضاء نماز ترک شده به سبب خواب یا فراموشی که گناه محسوب نمیشوند واجب است،
قضاء نماز ترک شده به سبب ّ
تعمد و تهاون که گناه محسوب میشوند به وجوب سزاوارتر است و
ّ
با این وصف ،عدم ذکر آن در روایات تنها به سبب مسلم بودن یا نادر بودن آن میان مسلمانان در
مقایسه با ترک ناشی از خواب یا فراموشی بوده است؛ هر چند عدم ذکر آن در روایات ثابت نیست؛
 . 1الکهف۲۴ /
 . 2گفتار  ،۲۰۱فقرهی ۱
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َ ْ َ َ َ َ ً
َ َ َ
إذا ن ِسيت؛ «هرگاه
زیرا «من ن ِسي صلة»؛ «هر کس نمازی را فراموش کرد» در روایات ،مانند ِ
فراموش کردی» در کتاب خداوند ،میتواند شامل کسی که به سبب ّ
تعمد و تهاون نمازی را
ترک کرده است نیز بشود؛ با ّ
توجه به اینکه خداوند در کتاب خود ترک ناشی از ّ
تعمد و تهاون را نیز
َ
َ َ ََ َ َ َ ُ َ
ََ َ ْ ُ
فراموشی تعبیر کرده و فرموده است :قال كذ ِلك أت ْتك َآيات َنا ف َن ِس َيت َها ۖ َوكذ ِلك ال َي ْو َم ت ْن َسى1؛ «گفت
این گونه آیات ما برایت آمد ،پس آنها را فراموش کردی و این گونه امروز فراموش میشوی» و فرموده
َُ ُ
ُ
َ
ُ َ َّ َ
َ
است :فذوقوا ِب َما ن ِس ُيت ْم ِلق َاء َي ْو ِمك ْم َهذا ِإنا ن ِس َيناك ْم ۖ2؛ «پس بچشید به سبب آنکه دیدار این روزتان
َّ َ
َ
را فراموش کردید ،ما شما را فراموش کردیم» و فرموده است :ن ُسوا الل َه ف َن ِس َي ُه ْم ۗ3؛ «خداوند را
ًّ
ُ ِّ
ََ
ون ُسوا َحظا ِم َّما ذك ُروا ِب ِه ۚ4؛ «و بهرهای
فراموش کردند ،پس آنان را فراموش کرد» و فرموده است:
َ
َ
ف َل َّما َن ُسوا َما ُذ ِّك ُروا به َف َت ْح َنا َع َل ْيه ْم أ ْب َوابَ
از آنچه یادآوری شدند را فراموش کردند» و فرموده است:
ِِ
ِ
َ َ
ْ ً َ َ
ُ ِّ َ
ُ ُ ََ َْ
ُ
َ
كل ش ْي ٍء َح َّتى ِإذا ف ِر ُحوا ِب َما أوتوا أخذن ُاه ْم َبغ َتة ف ِإذا ُه ْم م ْب ِل ُسون5؛ «پس چون چیزی که یادآوری
شدند را فراموش کردند درهای هر چیزی را به رویشان گشودیم تا آن گاه که به آنچه داده شدند
ََ
ول ِك ْن
شادمان گشتند پس ناگاه آنان را گرفتیم ،پس آن گاه آنان نومید شدند» و فرموده است:
ِّ ْ َ ُ َ
َ
َم َّت ْع َت ُه ْم َو َآب َاء ُه ْم َح َّتى ن ُسوا الذك َر َوكانوا ق ْو ًما ُب ًورا6؛ «بلکه آنان و پدرانشان را برخوردار کردی
تا آن گاه که ذکر را فراموش کردند و گروهی بیخیر بودند» .وانگهی ترک کنندهی نماز هرگاه
منکر وجوب آن نباشد ،کافر محسوب نمیشود 7و با این وصف ،نمیتواند از مزایای قاعدهی
َج ّب استفاده کند؛ همچنانکه به سبب ّ
تعمد و تهاونش ،با اقدام خود در عسر و حرج افتاده
است و با این وصف ،مزایای قاعدهی نفی عسر و حرج نیز شامل او نمیشود .وانگهی فرق او
با کسی که به سبب خواب یا فراموشی نماز را ترک کرده ،در گناهکار بودن است و روشن است
که گناهکار بودن نمیتواند منشأ تخفیف تکلیف باشد ،بلکه بنا بر قاعدهی عدالت بر ّ
شدت آن
میافزاید و از این رو ،اگر قرار بود که قضاء نماز بر کسی واجب نباشد ،بر ترک کنندهی نماز به
سبب خواب یا فراموشی واجب نبود که به تخفیف تکلیف سزاوارتر است؛ چنانکه خداوند فرموده
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َّ
الل ُه َغ ُف ًورا َرح ً
يما8؛
است :وليس عليكم جناح ِفيما أخطأتم ِب ِه ول ِكن ما تعمدت قلوبكم ۚ وكان
ِ
ّ
«و بر شما گناهی در کاری که به خطا کردید نیست ،ولی در کاری است که دلهاتان تعمد داشته
َ َ ْ َ َْ
َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ
اخذنا ِإ ْن ن ِس َينا أ ْو أخطأنا ۚ9؛
و خداوند آمرزندهای مهربان است» و فرموده است :ربنا ل تؤ ِ
 . 1طه۱۲۶ /
ّ .2
السجدة۱۴ /
ّ .3
التوبة۶۷ /
 . 4المائدة۱۳ /
 . 5األنعام۴۴ /
 . 6الفرقان۱۸ /
 . 7بنگرید به :پرسش و پاسخ .۲۴۳
 . 8األحزاب۵ /
 . 9البقرة۲۸۶ /
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ّ ً
«پروردگارا! ما را مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم» ،در حالی که مسلما قضاء نماز بر
ترک کنندهی آن به سبب خواب یا فراموشی واجب است و با این وصف ،بر ترک کنندهی آن از روی
ّ
تعمد و تهاون به طریق اولی واجب محسوب میشود ،هر چند خداوند میتواند از او قبول نکند؛
همچنانکه میتواند از باب عقاب و سلب توفیق ،او را از آن نهی نماید؛ به این صورت که بفرماید
اکنون که نماز را در وقتش به جای نیاوردی دیگر آن را به جای نیاور؛ چنانکه در باب جهاد دربارهی
َ
َ َّ َ َ َ
کسانی که در وقت لزوم با پیامبر همراهی نکردند ،فرموده است :ف ِإ ْن َر َج َعك الل ُه ِإلى ط ِائف ٍة ِم ْن ُه ْم
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ًّ َّ ُ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ
ود أ َّول َم َّر ٍة
فاستأذنوك للخر
وج فقل لن تخرجوا م ِعي أبدا ولن تق ِاتلوا م ِعي عدوا ۖ ِإنكم ر ِضيتم ِبالقع ِ
َ ُْ ُ َ َ ِْ َ ِ
َ 1
فاقعدوا مع الخا ِل ِفين ؛ «پس اگر خداوند تو را به نزد گروهی از آنان بازگرداند ،پس از تو برای
خروج اذن خواستند بگو :هرگز به همراه من خروج نکنید و به همراه من با دشمنی نجنگید ،شما
در بار نخست به نشستن راضی شدید ،پس دیگر بنشینید با جای ماندگان» ،ولی خوشبختانه
چنین چیزی را دربارهی نماز ترک شده از روی ّ
تعمد و تهاون نفرموده و این یعنی فرصت برای
جبران آن باقی است ان شاء الله.
ماهیت یا ّ
اما برای قضاء نمازهای فوت شده هرگاه ّ
کم ّیتشان یقینی نباشد ،چارهای جز به جای
ماهیت و ّ
آوردن آنها با ّ
کم ّیتی که یقین به قضاءشان حاصل شود ،وجود ندارد؛ چراکه بنا بر حکم
ذمهی یقینی میطلبد و اشتغال ّ
ذمهی یقینی ،برائت ّ
عقل ،اشتغال ّ
ذمهی یقینی در هر دو شک
وجود دارد؛ با ّ
توجه به اینکه هرگاه کسی میداند یک نماز از او فوت شده ،ولی نمیداند که کدام
ً
یک از نمازهای پنج گانه بودهّ ،
ذمهی او یقینا به یک نماز مشغول است و با این وصف ،چارهای
ندارد جز اینکه همهی نمازهای پنج گانه را به جای آورد تا یقین کند که نماز فوت شده را به جای
آورده است و هرگاه کسی نمیداند که آیا نمازهای سه سال از او فوت شده یا چهار سال ،در واقع
یقین دارد که نمازهای سه سال از او فوت شده و شک دارد که آیا تکلیف یقینی خود به اقامهی
نمازهای سال چهارم را انجام داده است یا نه و تردیدی نیست که این مجرای قاعدهی اشتغال
توهم بیشتر فقیهان معاصر که آن را از باب ّ
است ،نه برائت؛ بر خالف ّ
شک در تکلیف دائر میان
ّ
اقل و اکثر استقاللی و مجرای برائت پنداشتهاند ،در حالی که تکلیف در آن مشکوک نیست ،بلکه
امتثال تکلیف در آن مشکوک است و واضح است که این مقتضی احتیاط است ،نه برائت .آری،
هرگاه کسی شک داشته باشد که آیا پیش از شروع به اقامهی نماز به ّ
سن تکلیف رسیده بوده است
تا قضاء نمازهای فوت شده در آن بر او واجب باشد یا نه ،میتواند اصل برائت را جاری کند؛ چراکه
ّ
ذمهی یقینی ندارد تا برائت ّ
شک او در اصل تکلیف است و با این وصف ،اشتغال ّ
ذمهی یقینی را
ایجاب کند و استصحاب نیز مقتضی عدم رسیدن او به ّ
سن تکلیف است.
ّ .1
التوبة۸۳ /
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حاصل آنکه قضاء نمازهای فوت شده -خواه به سبب عذری مانند خواب یا فراموشی و خواه
بدون عذر و از سر تهاون فوت شده باشند -واجب است و اگر کسی نمیداند که کدام یک از
نمازهای پنج گانهی او فوت شده است ،باید همهی نمازهای پنج گانه را به جای آورد تا یقین کند
که نماز فوت شده را به جای آورده است و اگر کسی نمیداند که نمازهای چند روز او فوت شده
است ،باید آن قدر نماز به جای آورد تا یقین کند که دیگر نمازی در ّ
ذمهی او باقی نمانده است؛ به
ً
این ترتیب که مثال اگر نمیداند سه سال نماز نگزارده است یا چهار سال ،باید نمازهای چهار سال
را به جای آورد تا یقین کند که دیگر نمازی در ّ
ذمهی او باقی نمانده است و باید از خداوند بترسد و
مرگ را نزدیک بداند و در انجام این کار به قدر استطاعت کوتاهی نکند؛ زیرا اگر در انجام این کار به
قدر استطاعت کوتاهی نکند امید میرود که آمرزیده شود ،هر چند پیش از قضاء همهی نمازهایش
ً
توجه به اینکه ّ
از دنیا برود؛ با ّ
حق توبه را اداء کرده است؛ خصوصا اگر فرزندانش پس از او نیکی
کنند و قضاء نمازهای باقی ماندهاش را به جای آورند.1

 . 1در این باره ،بنگرید به :پرسش و پاسخ .۲۰۳
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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صفحه توئیتر پایگاه

