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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  :تتبع ونگارش 

 »سعيد افغانی - دیـيـسع«  امين الدين داکتر

   افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی -حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

  

  ن نمازروزه بدو
    بی نمازان سر نماز آمد-رمضان رفت  رمضان باز آمد  

   

 که ماه مبارک رمضان را نزديک می بينند، اين شعر را با خود زمزمه ،بسياری از مردم  در کشور ما افغانستان

 شمارند، ودر حقيقت واقعيت ھم خصوص در ماه مبارک الزم وملزوم  میه آنھا روزه را با نماز ب. نمايند می

  .ھمين است که روزه با نماز پيوند قوی داشته وروزه  بدون  نماز چندان زيبا ھم نمی باشد 

  گردد ياخير؟  آيا روزه  بدون  نماز مورد  قبول واقع می: بسياری از مسلمانان حتی می پرسند که

د  يا ريميگرارقنماز مورد قبول پروردگار خصوص که روزه بدون ه خواھم در توضيح  اين حکم اسالمی  وب می

خير معلومات  مؤجز را غــرض  روشن ساختن حکم اسالمی با خوانندۀ معـزز خويش شريک ساخته ودر ميان 

  .بگذارم 

باشد ،  يکی از فضيلت ھای آن اينست  میی است که دارای فضايل بی شمار ئماه مبارک رمضان ازجمله  ماه  ھا

 ،است کرده ذکر نأالش عظيم قرآن در را رمضان ماه قمری، یھا ماه ھمۀ جملۀ در که  پروردگار با عظمت  ما

 گرديده نازل ماه ايـن در کريم قرآن يعنی  يتبشر عالم تحفۀ بھترين ما برای وفضيلت برکت ماه مثابۀ هب ه ما واين

  .است گرديده معرفی بشريت برای ،است

 الھدی من بينات و للناس ھدی القرآن فيه لانز الذی رمضان شھر«:ميفرمايد ماه اين  عظمت در نأالش عظيم قرآن 

آخر آن اول آن رحمت، وسط آن آمرزش و :   رمضان  از جملۀ ماه خير و برکت و انفاق است که  »ن الفرقا و

  .آزادی از آتش جھنم است

ح  که در صحيیتعدادی زيادی از احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،  در بزرگی اين ماه وارد شده، در حديث

چون رمضان فرا رسد دروازه ھای جنت   :بخاری و مسلم آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است

چون مسلمانان در اين ماه .  باز شده و دروازه ھای دوزخ بسته می شود و شياطيـن به زنجير کشيده می شوند
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 برای تشويق بيشتر  خداوند متعالند، مصروف انجام اعمال خيريه وعبادت  اخالصمندانه به در بار الھی ا

عکس چون اھل ايمان کمتر مرتکب گناه می ه مسلمانان  در اين ماه  دروازه ھای جنت را باز می گرداند  و ب

  .شوند شياطين به زنجير کشيده می شوند و نمی توانند ھمچون ديگر ماھھا به اھداف پليد خويش  دست يابند

ه   برخوردار است ، عبادات نماز وبيميخ بشريت  از اھميت بی نھايت عظريکی از ايـن عبادات که  در تا

  .خصوص عبادت  نماز در اين ما ه مبارک است 

مانا يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمن صام رمضان إ « :در حديث متبرکه آمده است 

  » مانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهيدر إلة القيواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ل

ض الھی اين ايمان  داشته باشد که روزه يکی ازفرآ بــر مسلمان  واجب است که روزه بگيرد به نيت اينکه بر اءً بن 

ه  ک خاطر  شھرت، وتقليد ويا اينه خاطر ريا ، نه به وردن آن  طلب کسب ثواب گردد ، نبايد بآجا  ه است ودر ب

گيـرند  من ھم بايد روزه دار   که پدر ومادرم  روزه می گيرم ونه اين ـن روزه دار ھستند  من ھم روزه  میيساير

  . باشم

يرد تا با تمام شرايط و گکه گفته شد منحيث حکم الھی قبول و تالش صورت  روزۀ ماه مبارک رمضان  طوری

در صورتيکه روزه  به اين نيت بر پا . لی گردد  و عماء فی هللا اجـرهللاملحقات آن کماحقه  بانيت پاک خاص 

که اجر عظيم و کامل نصيب ) ان شاء هللا (م با عبادت ، نماز وصدقه وخيرات باشد پرودگار برايش  أگردد ، وتو

  .نمايد  می

  !  محترم ۀخوانند

مورد تحليل  خصوص در دين مقدس اسالم ،ه اگر فلسفه وحکمت عبادات در مجموع در ھمۀ اديان ابراھيمی وب

ضاحت  تام در خواھيم  يافت که ھمۀ احکام و دستورات دين مقدس  اسالم برای رساندن وه بوارزيابی قرار گيرد، 

  .انسان به کمال وضع گرديده است 

به يقين  سبب کمال روانی و جسمی  درع اسالمی مورد  تطبيق  قرار گيراگر اين احکام الھی مطابق دساتيـر  ش

 . شده و به نفع انسان  می انجامد

گرند ، واگر انسان   حيث يک مجموعه  مورد حساب  قرار میه بايد تأکيد کرد که احکام دين مقدس اسالم ب

 که    است، بايد   تمام عبادات خويش را از جمله روزه  ونماز را آنطوری مطلوب  وکسب کمالۀخواستار  نتيج

   . دھدن و سنت پيامبراسالم محمد صلی  هللا عليه وسلم ھدايت داده اند،  بر پا و انجام أقرآن  عظيم الش

 اگر مسلمانی  در ماه  مبارک رمضان که ماه  تقوا وعبادت است ، روزه بگيرد ونماز نخواند وبالعکس نماز اءً بن

 :ورد ، وحکم اسالمی ھمين است کهآدست ه را بتواند نتيجه مطلوب و کمال عبادت  بخواند وروزه نگيرد، نمی

  .باشد  انجام اين عبادات به تنھای کافی  نمی

ی نيـز آثار و نتايجی مطلوب ئبادت مستقلی  ھستند ، که به تنھادر ضمن بايد گفت اگرچه ھر کدام  از اين اعمال  ع

  .ورد ولی نه در حد کمال آبار میه را برای انسان ب

موجب  توانيم که  نخواندن نماز در ماه  مبارک رمضان ، ويا خارج از اين ماه مقدس ، یصورت ُکل گفته مه ب

  .شود  ردد مگر از مقام ومنزلت  روزه کاسته میگی بطالن روزه نم

ھمچنان مسلمانان نبايد فراموش کنند که نماز ستون دين است که به ايـن تريتب  روزه بدون نماز نزد پروردگار از  

  .باشد  رخوردار نمیارزش خاصی ب
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اگر يک شخص روزه .  ل بوديصريح را قاالزم به تذکر است که بين صحت روزه و قبولی کردن روزه بايد فرق 

دار  صحيح است وبه اصطالح امر ه   ، روزۀتوانيم که  روز خواند در ظاھر گفته می د ونماز نمیگير می

تواند   که قبآل بدان اشاره  نموديم ، نمی ون  نماز طوری  بدۀجا آورده است ولی با گرفتن  روزه پرورگار را ب

  .ی وحاصل نمايد ئ  الھی کمااهگيک فرد مسلمان تقــرب واقعی  را به  در بار

نماز در ھدايت پيامبر اسالم  ستون  دين معرفی گرديده است ، واگر خيمه ستون نداشته باشد ، مفھوم واقعی 

ه ن  بآ مطلوب را نمی توان از ۀگردد  ، استفاد  که خيمه استعمال  مییدفدھد ، وبرای ھ خويش   را از دست می

  .ورد آدست 

انکار مطلق آنرا  کافر معرفی  و م تارک قصدی نمازت که تعداد  زيادی از علمای اسالھمچنان ناگفته نبايد گذاش

می محمد صلی هللا عليه وسلم درحديث پيامبراسال. کفر قرار داده اند فاصلی بين اسالم و داشته وترک نماز راحد

ک نماز  حد فاصل بين انسان وشرک وکفر تران بين الرجل وبين الشرک والکفـر ترک الصال ، « : آمده است

کفار ( ميان ما وآنھا ۀ  ، مشخصالعھد الذی بيننا وبينھم الصال ، فمن ترک فقد کفر( وحديث ) ٨٢مسلم (   ، است

حديث مذکور را امام احمد واصحاب سنن اربعه ) (.گردد  کافر می،رک کندن را تآومشرکين نماز است ، ھر کس 

 ٣۴۶احمد : ( غرض معلومات مزيد مراجعه شود .) با اسناد صحيح از بريده بن خصب اسلمی روايت کرده اند 

    )١۴۵۴  وابن حبان  ١٠٧٩  ابن ماجه ۴۶۴ نسايی ٢۶٢١ترمذی  ) ٣۵۵ ،۵/

 ماز را ترک کند از او ھيچ عباداتی ديگری  واز جمله  روزه ھم پذيرفته نمی بنابر اين اگر روزه دار قصدآ ن

  . شود، مگر اينکه از ترک نماز  به در گاه الھی توبه نمايد 

تواند به عظمت   برخوردار است ، که ھيچ عبادتی نمیین مقدس اسالم از چنان عظمت  و منزلتينماز در د

ن  پايدار  باقی  يكه بدون آن د ن است يه و اساس و ستون دينماز پا.   کنديا با  آن برابر ی و ومنزلت نماز برسد

  .نخواھند ماند 

ل ي سبیرأس االمر االسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجھاد ف«:  ه و سلم، فرموده استي هللا علیامبر صلي پ

  .» ھاد در راه خدا است ن قله آن جي، و بلندتر ، و ستون آن نماز است ،سر كارھا اسالم استهللا 

توانم که روزه بدون   گفته میاءً بن. دنيده استارگ   كه پروردگار باالی بشريت واجب  استین عبادتي نماز نخست

  ال برساند متواند به ک من را نمیؤ مهنماز  ونماز بدون روز

ت ستراتيژيک افغان، اجازه دھيد از جانب تمام ھمکاران خويش در مرکز کلتوری د حق الره و مرکز مطالعا

 یفته و برای شما دراداگلمانان تبريک اه  رحمت و وافری است، به ھمه مسحلول ماه مبارک رمضان را که م

 موفقيت  ھای بيشتر مسألت نموده تا ماه مبارک رمضان  در بر پا کردن گرفتن روزه از بارگاه ايزد متعالنماز و 

  امين  يا رب العالمين. تمام شرايط آن به اتمال برسانيم نماز ھا ونماز تروايح وختم قرآن عظيم با 

  

  
  
 


