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 »  سعيد فغانی -سعيدی « مين الدين الحاج داکترا
  ٢٠١٧ جون ٠۵

  

 !گردد  تارک نماز قبول نمیۀروز
طور قصدی ه  بکه تارک نماز وکسی ت در دين مقدس  اسالم است  اقبل از ھمه بايد گفت که نماز يکی از عباد

 .  ملت اسالم استۀوعمدی باشد کافر وخارج از داير

که پروردگار با عظمت ما درسورۀ المدثِـر از احوال  طوری. که تارک عمدی  نماز کافر می باشد  وحکم اين

 چه چيز: ازدوزخيان مى پرسند: يعنى » سلككم فی سقرقالوا لم نكن من المصلين ما«: دوزخيان چنين خبر مى دھد 

  .اران نبوديمز نماز گۀما ازجمل:  شمارا به دوزخ درآورد ؟ آنان در جواب مى گويند 

الةِ « :فرمايد پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که میاز ھمچنان حديثی  ُجِل َو بَْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّ مسلم و (» بَْيَن الرَّ

تفاوت ميان مرد با کفر، ترک نماز .) (اند  روايت کردهحنبل اين حديث را  و احمدبن ماجه ابوداود و ترمذی و ابن

 ) .است

الةُ فََمْن تََرَکھا فَقَْد َکفََر « : وھمچنان حديثی  احمد و صاحبان سنن اين حديث راروايت ( » اَْلَعْھُد الَّذی بَْينَنا َو بَْينَھُْم الصَّ

  ).شود ھر کس آن را ترک کند کافر می .نماز است ) کفار و مشرکينيعنی  ما و آنھاۀ مشخص( ).  .اند کرده

 صدقه، نه حج، و نه ھم ھيچ عبادتهللا تعالی از افراد كافر نه روزه، نه : حكم شرع با تمام صراحت ھمين است که 

ھُْم إاِلَّ َو ما َمنََعھُْم أَْن تُْقبََل ِمْنھُْم نَفَقاتُ « : ديگری را قبول نمي كند، به دليل حکم پروردگار با عظمت که می فرمايد 

الةَ إاِلَّ َو ھُْم ُكسالى ِ َو بَِرُسولِِه َو ال يَأْتُوَن الصَّ َّ ) ۵۴ ت توبه آيۀسور(» َو ال يُْنفِقُوَن إاِلَّ َو ھُْم كاِرھُوَن  أَنَّھُْم َكفَُروا بِا

با حالتی از سستی و ھيچ چيز مانع پذيرش نفقات آن ھا نشده جز اين كه آنان به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند و جز «

 » .بی حالی به نماز نمی ايستند و جز از روی ناچاری بذل و بخشش نمی كنند

و ھيچ سودی به انسان نمی رساند، وموجب تقرب .  بدون نماز باطل و نادرست استۀ روز توانيم که گفته میاًء بن

ھدايات دين مقدس ما قادر ساخته و توان ادای هللا تعالی ما تمام مسلمانان را به ادای . انسان به پروردگار نمی گردد

  آمين. وجايب مان را برای ما اعطاء فرمايد

 

 

 


