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 » سعيد افغانی  - سعيدی«  امين الدين الحاج داکتر
  ٢٠١٧ نومبر ١٨

  

 ری دردينيسختگ
  !خواھران وبرادران محترم 

ضاحت تام در خواھيم يافت که شريعت اسالم وه ب ندازيم محمدی نظر بي ای  شريعت غر  ۀاگر به جوھر ، حکمت وفلسف

  . اری شده استذاساس وپايه گ گيری سھولت و آسان برای

باشند حتی در انجام عبادات به اندازه و متناسب به عذرشان  دارای عذر می که برای آنعده اشخاصی دين اسالم 

    .عبادات شان را انجام دھند مشقت وتکليف و بدون در مضيقه قرار گرفتن  عمل اورده است تا بتوانند بدون ه ب تخفيف

ٖوما جعل عليكۡم في ٱلدين من حرج «: فرمايد  پروردگار با عظمت ما می َ َ َ َۡ ِ ِِ ِّ ُ ۡ َ َ َ َ َ «   

 ).کار سخت و دشوارى را بر شما نگذاشته  است) اسالم(خداوند در دين ( ).٧٨ تآي : الحج ۀسور( 

َيريد ٱ بكم ٱليسر وال يريد بكم ٱلعسر«: فرمايد می  البقره ۀسور  ١٨٥ تآي( وباز در  َۡ ُۡ ُ ُ ُۡ ُۡ ِ ِ ُ ِ ُِ ُُ َُ َ ُ خداوند آسايش شما را (»  َّ

  ).خواھد ، خواھان زحمت شما نيست می

ُفٱتقوا ٱ ما ٱستطعتۡم « : فرمايد وباز می ۡ َۡ َ َ َ َّ ْ ُ َّ يد از خدا بپرھيزيد و تقوا آنقدر که در توان دار( ) ٦ تآي : التغابن سوره(»   َ

 ).پيشه كنيد

ُإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه «: فرمايد محمد صلی هللا عليه وسلم می ھمچنان شارع دين مقدس اسالم از زبان پيامبر اسالم  ْ ِ ُ ُْ َ ٍ ْ َْ َِ ُ ْ َ َ ِ

ْما استطعتم ُ ْ َْ َ که  وھمانطوری). ا انجام دھيدھرگاه شما را به انجام کاری امر نمودم ھر اندازه که در توان داريد آن ر. (»َ

ٌإن الدين يسر«: ور شديم که آياد  ْ ُ َ ِّ َّ به يقين تدريج در تشريع که ). ريزی شده است سانی وسھولت پايهآاساس دين برای . (»ِ

  .ش ھمين است مقدس اسالم وجود دارد ، حکمتدر شرعيت دين 

که ه ای ، نماز شخص مريض است، که به ھر اندازطور مثال ذکر کرده توان ب که در اين مورد می يکی از موضوعاتی

  .توان جسمی اش وجود داشته باشد ، عبادت نماز را، بايد در ھمان حالت انجام دھد  امکان و

بر ھيچ شخصی بيشتر از توانش بار نخواھد ( » ال يكلف هللا نفسا إال وسعھا« : کلی ھمان است که گفته اند ۀ قاعدازير

  ).دمان

  .ھمان بخشی از عبادت است که توان داشته باشد مکلف به اجرای ای به ھر اندازه  شخص مريض ًءبنا

رد که توان يگ  قرار میینيست ، اين بدين معنی است که انسان در حالت) ج( عمل سختگيری در عبادت در دين خداوند 

. شود  خارج می) وسعھا مااليکلف هللا نفسا اال(شده  رسد واز سعی که انسان بدان ملکف  می جسمی اش به پايان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که در حديثی آمده  نسازد طوری ود شوار  دينی را باالی خود سختوعبادت که بی مورد دين  انسان کوشش كند ًاءبن

َھلک المتنطعون، ھلک المتنطعون، ھلک المتنطعون«: است  َ َ َ َ َُ ُ ُِّ ِّ َِّ َ ََ َ َُ ُ ُْ ْ َْ َ ََ َ ِّمتنطعون ھالک شدند، و اين جمله «: يعنی . »َ َ َ  را سه بار ُ

  ).١٣/١٣٥( )مجموع فتاوی الشيخ ابن عثيمين( .  )٢٦٧٠(مسلم » تکرار فرمودند

ِّمتنطعون« َ َ مورد  گيری نيست، بی ی که جای سختئکسانی ھستند که در اعمال خود، مانند عبادت، سخن گفتن و جاھا » ُ

  .آورند کنند و بر خود فشار می گيری می سخت

حد در واقعيت تجاوز از حق است و انسان مسلمان و ی وردن ھرج و تکليف بيانی نعدم اطاعت از اوامر دينی مب 

  و من هللا التوفيق. مرتکب شود را رسالتمند نبايد آن

  

  : تتبع ونگارش 
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