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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
   سعيد افغانی-امين الدين سعيدیداکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جون ٢۴

  

   حکم قضای عمری روزه
  

د ؟ جواب دين در مورد ھمين نا جبريه کن خويش رید قضانتوان که چندين سال را  روزه نگرفته چطور می اشخاصی

 نصوح با خود ۀبه راه راست ھدايت نمود وبا توبرا است ، که با تمام خلوص نيت از هللا خويش سپاسگزار شود که او 

  .ماند  صادقانه  تعھد سپارد که به اوامر دين مقدس اسالم  ثابت قدم می

مغرب قبل از روز قيامت و ھمچنين قبل از سکرات موت برای تا خروج آفتاب از  توبه ۀگويند که درواز علماء می

َقل يا عبادی الذين «  : فرمايد  که می طوری.  آنھا را قبول کند ۀباشد و هللا تعالی  وعده داده است که توب انسان باز می ِ ِ َِّ َ َ َ ْ ُ

َأسرفوا علی أنفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا َّ َّ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َْ ََ َْ ْ ِ ُ ُْ َ ََ ُ يغفر الذنوب جميعا إنه ھو الغفور الرحيم  َ ِ ِ َِّ ُ ُ ُُ َ ْ َ ُ َّ ِ ً َ َ َُ ُّ  )  ۵٣ : تسوره زمر آي( » ْ

   را می  گناھان ۀ خدا ھم  خدا نوميد نشويد در حقيقت  ايد از رحمت  روا داشته  بر خود اسراف  من که  بندگان بگو ای(

  )  . آمرزد

 در قرآن عظيم  ت آي ترين  اميد بخش  ت آي اين.   بسيار آنھاست  و ارتکاب اھان در گن روی افراط و زياده:  مراد از اسراف

  .باشد  می  بندگانش  برای  تعالی  حق بشارت  بر بزرگترين   زيرا مشتمل ن  استأالش

وردنش به او فايده ای نمی آء ن عذر شرعی روزه نگرفته ، قضادر سالھای قبلی  زندگی خويش بدو که ولی  اشخاصی

 ، ندازدخير بيأساند و اين بدان علت است که وقتی شخص بدون عذر شرعی ،عبادت را از مدت و زمان تعيين شده به تر

ھر کسی عملی انجام دھد که امر ما بر « : پيامبر صلی هللا عليه وسلم که ۀ آن از او قبول نمی شود به دليل فر مودیقضا

  »آن نباشد ،آن عمل مردود است 

خير عبادتی که دارای وقت معين است تا زمانی که وقت آن خارج شود بدون عذر شرعی، عملی أو معلوم است که ت

است که امر هللا و رسول بر آن نيست و در نتيجه مردود است و وقتی که مردود باشد انجام آن کار بيھوده است و فايده 

بر تو : يمئبه تاخير می اندازند می گورا   یرای وقت  معين عبادات داً کسانی که عمدا بهپس .ای برای شخص ندارد 

 نصوح و اعمالت را صالح کنی و به زندگی ات ۀکه به سوی هللا توبه کنی يعنی توب ھيچ چيزی واجب نيست مگر اين

   . خواستار شوی،بياوری و از پروردگار  ثابت ماندن بر آن چيزی که وی تو را به سوی آن ھدايت داده رو

  

  :اشت يادد
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 :فرمايد  می)  تحريمۀ سور٨ تآي( بندگان خويش نشان داده و در به پروردگار با عظمت ما  راه نجات از آتش دوزخ را 

به سوى خدا بازگرديد و توبه کنيد، ! که ايمان آورده ايد  ای کسانی(» يا ايھا الذين آمنوا توبوا الى هللا توبة نصوحا  « 

  )  خالصۀتوب

 خود نادم و ۀ از گذشتًرد و احساس کند که واقعاآعمل ه  را از صميم قلب ب پشيمانی بدون بازگشتاگر شخصی توبه و 

 واقعی است و اينچنين توبه ای ھرگز رد ۀپشيمان گشته و راه خود را به سوی خداوند عوض کرده، بايد بداند که اھل توب

  .نمی شود

  : نصوح گفته اندۀعلماء در تعريف توب

  . و تصميم بر ترک در آينده پشيمانى قلبى، استغفار زبانى، ترک گناه: ت که واجد چھار شرط باشد نصوح آن اسۀتوب

 

  
 

 
 


