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 » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدينالحاج داکتر

 ٢٠١٧ می ٣١

   

 ! نيست ءروزه تنھا عبادت اغنيا
  

 فرض است ، کنند که گرفتن روزه صرف باالی اغنياء و شخص غنی و متمول برخی از انسانھا طوری استدالل می

استدالل اين عده از افراد نه تنھا . د ن اطالع حاصل نمايءکه روزه داران با گرفتن روزه از وضع فقرا خاطریه ب

 اسالم خارج می ۀاورا از دايرھا نبايد فراموش نمايند که ، پافشاری به ھمچو استدالل يست بلکه دقيق ومنطقی ن

. رفتن روزه استگخاطر صراحت حکم الھی به ه  مانند امر عبادتی باولتر از ھمه فرضيت روزه بر مسلمان. سازد 

ر حکمت ھا و توضيحات به شمول شأن گ و يا ديءاھی از حال فقراگکه يکی از حکمت ھای روزه آ تفاصيل اين

 ھمان صراحت نص است که هبلک نازل بر مسلمان فرض است اساس وجوب و فرضيت نيست، ۀنزول که چرا روز

 . رای اجرای آن بنده را مکلف ساخته استهللا تعالی ب

 در مورد دقت بايد احتياط کرد و. ردد گکه روزه بر شخص واجب نيست به اين توضيح ساده منتفی می لذا منطق اين

 .شود  آن و حالل را حرام ساختن و حرام را حالل ساختن منجر به کفر میانکارنھکار اما گنمود که تارک روزه 

که اين صراحت و فرضيت آن را   اسالم است وھر آن شخصیۀانگاه مبارک رمضان يکي از ارکان پنجمروزه 

که منکر واجب بودن روزه  بنابراين ھرآن شخصی). ٣۶۶/١(فقه السنه . برای مسلمان انکار کند کافر و مرتد است

 طوری  نداشته باشد،- ريضی و يا سفرکه عذري مانند م بر خود يا بخشي از مسلمانان و يا تمام آنھا باشد ، درحالي

 .ور شديم، او از دايره اسالم خارج گشته و مرتد می باشدآکه در فوق ھم ياد 

  .ن وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شده است أ انکار از وجوب روزه، در حقيقت منکر آيات قرآن عظيم الش

يَاُم يَا أيُّھَا«:که پروردگار با عظمت ما می فرمايد   طوری  ).١٨٣ ت بقره آيۀسور(»  الَِّذيَن آَمنُوا ُکتَِب َعلَيُکُم الصِّ

 و من هللا التوفيق. »ايد بر شما روزه واجب شده است اي کساني که ايمان آورده«: يعني

 

 


