 ‐ 12675رﻣﻀﺎن را روزه ﻣﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ!
ﺳﻮال

اﮔﺮ ﺷﺨﺼ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ روزهاش ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻧﻤﺎز ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ و از ﻓﺮضﻫﺎی ﻋﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺎر وﺟﻮب
آن ﯾﺎ از روی ﺗﻨﺒﻠ و ﺳﻬﻞ اﻧﺎری ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ و روزه
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺪ ﻗﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در رﻣﻀﺎن ﺧﺪا را ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ! آﻧﺎﻧ
ﮐﻪ در دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی روزه ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ روزهی رﻣﻀﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮال ،دﭼﺎر ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز را اﻧﺎر ﻧﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﺎن اﺳﺖ،
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۲۲۴۲۸و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۲۱و ﻧﺴﺎﺋ (۴۳۱) و
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۰۷۹ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﺮ ]و اﺻﻞ ﮐﺎر[ اﺳﻼم و ﺳﺘﻮن آن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و اوج ﺧﯿﻤﻪی آن ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی
) (۲۶۱۶ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ و ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ،ﺗﺮک ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ) (۸۲از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻧﺼﺎری ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و اﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
و ﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.
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