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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ می ١٩
  

  ؟؟... نوآوری در آداب نماز و يا
  

آغاز يافته و حد  از دو روز بدين سو در افغانستان و تمام کشور ھای اسالمی رمضان : کابل- ١٣٩٧ ثور ٢٨ - جمعه

اقل در اکثر اين کشور ھا کسی حق و جرأت آن را ندارد تا آشکارا روزه خواری نمايد و اگربه چنان کاری تشبث 

رمضان چه نوع ماھی  اين که ماه. ورزد، کشور ھای مختلف مجازات ھای مختلفی ھم برای شان تعيين نموده است

دارد، بعضی ھا آن را ماه عبادت و تقرب به خدا می دانند، است، احکام و قضاوت ھای مختلفی در موردش وجود 

برخی ديگر آن را ماه جنگ و اعصاب خرابی می دانند، عده ای آن را بھترين ماه برای صحت يابی و تصفيۀ وجود از 

ھا درست ناپاکی می دانند، عده ای ديگر آن را مضر ترين ماه از لحاظ صحی می دانند، در اين جا اين که کدام يک از آن

  ".عاقالن خود دانند"می گويند و کدام يک، غلط؛ اصل را بر آن می گذاريم که 

نکته ای که در اين يادداشت خدمت تان تقديم می دارم اين است که در ماه رمضان تعداد نماز خوانھا ھم در مقايسه با 

می شود، در اين که چنين حکمی درست  می گردد، زيرا افواه شده است که روزۀ بدون نماز قبول نترساير ماه ھا زياد

ث در موردش را حاست و يا نادرست باز ھم من صالحيت ب

ندارم آنچه مھم است چه روزه و چه ھم نماز از خود دارای 

د که روزه دار و نماز خوان ناگزير به نمقررات و نظمی می باش

  . قبول و انجام آن می باشد

ز اعمالی که شامل آداب  و مراسم  اجتناب اًمثال در حين نماز

نماز نيست، از جمله نان و آب خوردن، راه رفتن، با کس 

ديگری حرف زدن و از اين قبيل چيز ھا که از طفوليت در 

تا چند ساعت قبل که اين عکس را . گوش ما خوانده شده است

نديده بودم برايم بخشی ازاعتقادات خدشه ناپذير به شمار می 

اين عکس را ديدم و در آن دقت نمودم متوجه رفت، مگر وقتی 

شدم که برداشت من از اعتقادات مذھبی ممکن است کھنه شده 

شما در عکس می بينيد که مال امام يعنی پيشنماز و کسی که مسؤوليت ھدايت ھفت مسلمان ديگر را ھنگام نماز . باشد

  .می نوشدخواندن بر دوش گرفته است، در وقت سجده، سرش را بلند نموده آب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 را "بتنی آب"از قبل داشته است و به ھمين منظوررا ًاين عمل نشاندھندۀ آن است که اوال مال امام آمادگی آب نوشيدن 

قتدا کنندگان از عادت نيک مال امام باخبر بوده زيرا وی نيز سر را بلند اجلو رويش گذاشته است و در ثانی يک تن از 

  .ندنموده و کار امامش را نظاره می ک

نوعيت کاله و نباتات اطراف شان نشان می دھد که اين صف نمازگزاران می بايد بين بخش ھای مشترکی از پشتونھا و 

حال اگر مال ھای اين مردم به اين حکم رسيده اند که می توان حين نماز به کار ھای ديگری ھم . بلوچھا تشکيل شده باشد

ت و اگر چنين نباشد و مال خودش برای خود تصميم گرفته باشد، شما پرداخت می بايد به ھوش سرشار شان آفرين گف

  .خود دانيد در مورد چه حکم می نمائيد

 به نظر من با روندی که اکنون آغاز يافته و ھرکس از طرف خود حکمی در مورد اسالم و آداب آن صادر می نمايد، 

  اشيم نماز خواندن نيز بمدير نخواھد گذشت که شاھد فتوای جماع ھنگا

  !!ديده شود چه می شود


