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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  :تـتـبع، نگارش و نوشـــتـه  از

  » سعيد افغانی  –سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی –يـدی ـسع«  اميـن الــدين داکترالـحـاج 
  ٢٠١۵ نومبر ٢٩

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ً واقعنماز   تارکآيا    ؟کافراست ا
۵  

  

  :حکم دوستی با تارک نماز در اسالم

  ! محترم ۀخوانند

دوست، يعنی محب، يک دل، يـک رنـگ، خـيرخواه، يار، رفيق، : دھـخـدا بـه نقل از محققان مختلف می نويسد

  .  خـواھـدآن که نيک انديشد و نيک خواھد، مقابل دشمن که بدانديشد و بـد نوس،ھم دل، مقابل دشـمـن،أم

 خويشاوندی ۀدوستی، يعنی ياری، رفاقت، محبت و عشق، نزديکی، ھم دلی و ھم دمی بين دو نفر بدون وجود رابط

  .سببی يا نسبی

دت و خـيـرخـواھـی، رفـاقت و ياری و ؤحالت و صفت، و عمل دوست، محبت، يگانگی، صداقت و م(دوسـتی 

  .)ض استمھر، خالف خصومت و مقابل دشمنی و عداوت و بغ

يک شخص ممکن است در . دوستی، رابطه ای است کامل تر و برتر از معاشرت ساده و ھم زيستی مـعـمـولـی

که  که بين او  در مکتب ويا پوھنتون بـا افـراد مختلف سروکار داشته باشد ، بدون اين محيط زندگی،   محل کار، يا

دوستی گوھری .  چنين رابطه ای را دوسـتـانه نخوانند؛و آنـان صـمـيميت و ھم دلی و ھمراھی وجود داشته باشد

است گران سنگ و وديعه ای اسـت الـھـی، رابـطـه ای است از عمق دل و جان و وحدت آفرين، که انـسـان ھـا را 

  .بـه ھـم پـيوند داده، دل سوز يک ديگر و ھم دم و ھمراه می سازد و در غم و شادی ھا شريک و دم ساز می کند

 نعمت ھای الھی که در سرشت انسان به وديعه نھاده شده است ، احساس نياز به ديگر افراد جامعه و يکی از

 برای خود برگزيند و از اين ئیچنانچه انسان بتواند دوستان نيکو. برقراری ارتباط دوستانه با برخی از آنھا است 

  . اعی سالمتری خواھد داشت موھبت الھی به صورت صحيح و منطقی استفاده کند زندگی فردی و اجتم

از اين . ثير گذار است أ دارد به گونه ای که حتی در سرنوشت انسان تئیارزش واال» دوست « از منظر اسالم ، 

  .بيان فرموده اند »  انتخاب دوست«رو پيامبرصلی هللا عليه وسلم دساتير ورھنمود ھای مشخصی را  در

به سبب محبتی که در قلب خود از «نبايد صرفا  عمق زياد صورت گيرد ،ت انتخاب دوست بايد   دقت وبدين اساس در
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جو کرد و صالحيت فرد را مورد  و کسی می يابيم با او دوستی کنيم؛ بلکه قبل از ھمه بايد منشأ محبت را جست

   .بررسی قرار داد 

باشد، لذا بسيار  ز دوست نمیثير کردار و رفتار و گفتار ھيچ کسی مؤثر تر بر يک شخص اأت نبايد فراموش کرد که 

 دنيوی و د ، زيرا بيشتر اوقات مسير زندگیحيث دوست خويش انتخاب نمايه مھم است که يک شخص چه کسی را ب

  .شود اخروی او بر آن اساس بنا می

حکم اسالمی ھمين است که دوستی  بايد بر اصولی استوار باشد که دوست بتواند  انسان را  در امور آخرت کمک 

ن وسنت نبوی از اختيار أد و از اھل فسق و فجور و بدعت نباشد، زيرا پروردگار با عظمت ما در  قرآن عظيم الشکن

  .کردن دوست بد  ما را بر حذر داشته است 

ُسوِل َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَی يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِی اتَّ « : فرمايد پروردگار با عظمت ما  در قرآن کريم می َخْذُت َمَع الرَّ

ْکِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِی َوَکاَن الشَّ ) ٢٨(يَا َوْيلَتَی لَْيتَنِی لَْم أَتَِّخْذ فاَُلنًا َخلِياًل ) ٢٧(َسبِياًل  ْنَساِن لَقَْد أََضلَّنِی َعِن الذِّ ْيطَاُن لإِْلِ

  ).٢٧-٢٩: الفرقان ( »َخُذواًل 

   در پيش  خدا راھی  رسول  ھمراه  ھم  من  کاش ای: گويد گزد می  خود را می  دستھای  ظالم و روزی که: ( يعنی

   ھالک  خاک ایکشاند،   گمراھی  را در دنيا بهن  م  بودم که  نگرفته  را دوست  فالنی  کاش ای!   بر من گرفتم، وای می

ۀ  خوارسازند  ھمواره  کشاند و شيطان  گمراھی  آمد به  من سوی به که   از آن را از ذکر پسن  او م راستی باد، ب بر سرم

  ).   است انسان

اِدقِينَ  «:هللا تعالی می فرمايند ای کسانی که  :يعنی) ١١٩ توبه ۀسور(»يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُکونُوْا َمَع الصَّ

  .هللا بپرھيزيد، و با صادقان باشيد) مانمخالفت فر(از ! ايد ايمان آورده

مثل الجليس الصالح والجليس السوء کحامل المسک ونافخ الکير فحامل «:  هللا عليه و سلم فرموده استو پيامبر صلی

المسک إما أن يحذيک، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الکير إما أن يحرق ثيابک وإما أن تجد 

  )متفق عليه(»  ا خبيثةمنه ريح

ماند، پس حامل   می  آھنگری ۀ در کور مثال ھمنشين نيکوکار و ھمنشين بد، ھمانند حامل عطر مسک و دمنده: ( يعنی

 را  ، يا لباست  در کوره بی، اما دمنده يا خوش میئین بوآخری و يا از  دھد و يا از آو می عطر مسک يا به تو می

  ).دھد  را آزار می  مشامت  پليد آن  بوی که سوزاند، يا اين می

پس فرد مسلمان و مقيد به احکام دينی بايد سعی وتالش نمايد تا  با افراد موحد و صاق رفاقت ودوستی  نمايد و 

ولی دوستی با افراد بی بندو بار و يا فاسق  مضر است و ممکن است   از اين رفاقت ھر دو بھره خواھند برد،مطمئناً 

به معروف با آنھا ھمنشين بود و با اخالق  البته الزمست که گاھی جھت دعوت و امر شخص شود،باعث سرايت به 

  .نيکو با آنھا رفتار کرد و حتی اين امر واجب است

ھمنشين شد و او را به او  با یعبارتی بايستی گاھه ولی نبايستی ھميشه و ھمه جا با او ھمنشين و ھمصحبت بود و ب

  .سوی خدا دعوت نمود

علماء   کافر است و بعد از دعوت ۀ بدون شک و به اجماع ھم  که  منکر واجبيت  حکم نماز باشد ،یا اگر شخصام

که بر راه خود اصرار ورزيد نبايد با وی رفاقت و دوستی نمود وبرای يک  وی به سوی دين و رفع شبھاتش، چنان

  .   دايمی برقرار نمايد مؤمن مسلمان  جايز نيست که با مرتدين ارتباط دوستانه و رفاقت 

 

  :عار شيطان  از دوستی با تارک نماز 
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گويند روزی شيطان باشخصی ھمسفرشد ، در وقت نماز صبح اين شخص نماز نخواند، در وقت پيشين وعصر  می

که در بيست  زھم اين شخص نماز نخواند ، خالصه اينکه وقت نماز شام وخفتن رسيد ، با ھم نماز نخواند زمانی

 به بستر خواب روند ، شيطان روی دخواستن  ترک کرد ، وقتی شب شد ، ومیاً  ساعت پنج وقت نماز راقصدوچھار

به اين شخص کرده وگفت من باتو زيِر يک چت خواب نمی کنم ، چون پنج وقت موقع نماز شد وتويک نماز را 

  . نماز ھای امروز را ترک کردیۀ ھماً نخواندی و   قصد

  ؟ اين شخص گفت چرا

 ترسم غضبی از آسمان بر سقف اين خانه نازل شود که من ھم باتو شامل اين غضب شوم ، می: طان گفت شي

  شود ؟ برمن نازل می  خدا ، چطور غضِب خداوندۀتوشيطان استی ومن بند:  بی نماز گفت شخص

ه والسالم بود  شکر که برای حضرت آدم عليۀمن فقط يکبار نافرمانی هللا راکردم و سجد: شيطان درجواب گفت 

در حاليکه تو از صبح  لعنت پروردگار با عظمت قرار گرفتم ، روز قيامت مورد نکردم ازبھشت رانده شدم وتا

    . باشی مراتب بد بدتر میه وای به حال تو ، که از من ب کردی ولی نکردی ، سجده به خداوند می تاحاال بايدچند

  پايان 

  

  


