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  » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جون ٢١

  

  بی نماز؟ۀقبوليت روز
 ونه ھم آداب  خواند ، ونه ھم تقوا دارد که نه نماز می  فالن شخصیۀا روزيکنند که آ یال مؤاری از مسلمانان  سيبس

 رفت ويا خير ؟گيا مورد قبول قرار خواھد  کند، روزه اش مقبول خواھد شد و رمضان را مراعات می

 .شود ويا خير بين بنده و هللا تعالی است ار مقبول میگکه نزد پرود الغيب عندهللا و چيزی: در جواب بايد  گفت

تواند   که انسان به اساس آن درچوکات دين قضاوت کرده مییچوکات قضاوت شرع  شرايط ظاھری در اما شواھد و

 گيرد و که روزه می  نيست کسییدر اين شک.  باشد قبول شدن موجود می روزه و ن شدن يًاين است که اوال فرق ب

توانيم که روزه  می کند ، گفته میپرنسيب ھای رمضان المبارک را مراعات ن نماز نمی خواند وساير اصول،  اداب و

 .شود  اش در ظاھر امر می

رفت ويا نه ؟ شواھد وقرائن ظاھر گقرار خواھد ) جل جالله(ا روزه اش مورد قبول هللا ينجاست که آيال مھم اؤ سیول 

 کنند؟  چه حکم می

شود که آثار تقوا در  یقبول م روزه یانسان را به تقوا سوق دھد، وزمان  کلی ماه مبارک رمضان در اينست که ۀفلسف

تقوا نمی  به  یگاھ چيھ خواند وآداب روزه را مرعات نمی کند،   که نماز نمییده شود و انسانيک شخص ديوجود 

 .رسد

که در ظاھر، انسان مسلمان مکلف فرض وی را ادا کرده و روزه اش مطابق تمام شواھد ظاھری  نين با وجود ايبنابرا

صد در  ی شرايط الزم اجرای امر شرعنوجود آمده  و عدم بافته آمديم عدم ظھور عاليم تقوگشود، ولی چنانچه  یم

 یکو کاران را مي نۀروز) جل جالله(که  هللا  خاطراينه ب. آورد ً را جدا ضعيف ساخته و پائين میی چنين عبادتیقبول

را نماز سخن گفتن با يز. ستي کار نکويد، نيگو یقطع سخن نموده و سخن نم) جل جالله(که با هللا  یرد و کسيپذ

 .است) جل جالله(پروردگاراست و ترک نماز ترک ارتباط با هللا 

 ! محترم ۀ خوانند

 ین دو شرط اساسي دارد كه این مقدس اسالم سه شرط اساسيور شد که قبول ھر عمل عبادی در دآدر ضمن بايد ياد 

 ز موجود باشدي رمضان نۀد در روزيبا

 ینباشد، بلكه در ادا) جل جالله(ت هللا ي رضایھرگاه ھر عمل انسان خاص برا: ت اخالص در عمليموجود :شرط اول

 ی قرار نمیره دخالت داشته باشند، عمل انسان مورد قبول بارگاه الھي وغیآن انسانھا مصلحت ھا، خواھشات نفسان
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  .رديگ

 در ی را انجام دھد، ولیكي نیھرگاه مسلمان عمل: لم ه وسيامبر صلى هللا عليك با سنت پين عمل نيمطابقت ا  : شرط دوم

ه وسلم   را در عملش مراعات نكند، آن يامبر   صلى هللا علي پی كند و گفته ھای خود كارۀشيعملكرد آن مطابق فكر واند

  .رديگ ی قرار نمیك او مورد قبول بارگاه الھيعمل ن

   . افطار وسحری حالل برای ھای استفاده ازغذا:شرط سوم 

 وهللا اعلم بالصواب 

 

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افغانی -دیـيـسع«امين الدين داکتر الحاج 

  جرمنی-ل مرکزفرھنگی د حق الرهومسؤو  افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير  

 

 

 
 


