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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١٤
  

 احکام شيخوخت
  :يـا كبر سن در رمضان و

  

. كه  توانمندى   گرفتن  روزه  را از دست  داده  باشند  آنعده  از مسلماناني. يا كبر سن  بدين معنى است   شيخوخت و

پيران كھن سال كه به زحمت مي توانند روزه بگيرند  » الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى«به اساس اين حكم الھى   

  ) .فديه اي كه طعام يك مسكين باشد واجب است

را به ) اطاقه (ۀ را انجام دادن است، و عرب وقتي كلمبه معني خيلي به زحمت و با صرف تمام قدرت كاري) اطاقه(

 ضعف خود رسيده باشد ومتحمل ناراحتي و مشقت فراوان ۀكار مي برد، كه قدرت انسان در انجام كاري به آخرين درج

  .گردد

شخاص پيرو كساني ھستند كه با مشقت فراوان مي توانند روزه بگيرند، مانند ا) يطيقونه(  شريفه منظور از ت در اين آي

ي ھستند كه اميد ئمريضھازنان حامله، و  از كار افتاده و انسانھاي بسيار ضعيف و الغر ، و زنان شيرده به بچه ھا ، و

 توانند روزه نگيرند مي. بر اين گونه اشخاص ، روزه گرفتن برايشان بسيار مشكل است. به بھبودي آنھا نيست

 ھر روز يك انسان فقير را طعام دھند، طعامي كه بايد به اندازه اي باشد ،ه گفتيم اين شخص  به جاي روزوطوريکه قبالً 

   . كه يك انسان معتدل را سير كند، و وقتي اين فديه را دادند ديگر قضاي روزه بر آنان واجب نيست

  آن  غير ۀگردد كه به امراض مزمن  كه عالج  دوبار ھمچنان اين  حكم  پروردګار  شامل  حال  انعده از كسانى  مي

توانند  کفاره  دھند  که ھمان  يعنی  برآنان  گرفتن  روزه  فرض  نيست در بدل  آن مي. ګردد  ممكن  باشد نيز شامل می

  . ګردد   فرد مسکين  بر او واجب میۀسير  كردن  يک  روز 

  : چنانگه می فرمايددر شرعيت اسالم  اين عمل نوعی رخصت و آسانگيری از جانب  پروردګار  به شمار می آيد؛ 

  )١٨۵/بقره) ( خواھد و خواھان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي ) .( يُِريُد ّهللاُ بُِكُم اْليُْسَر َوالَ يُِريُد بُِكُم اْلُعْسرَ (

يِن ِمْن َحَرجٍ : (و می فرمايد )  وش شما نگذاشته استو در دين كارھاي دشوار و سنگين را بر د ) (َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

  .)٧٨/حج(  

 يرد، ولی بهبه انسان پير و کھنسال اجازه داده شده است که  در ماه رمضان روزه نگ:( می گويد) رض(ابن عبّاس

  .)خاطر ھر روز خوراک يک نفر فقير را بپردازد، و قضای روزه بر او واجب نيست

نھا آ سالخوردگان و امثال ۀ دربارتيت نموده است که اين آيو بخاری با عبارتی نزديک به اين حديث از ابن عباس روا

َع َخْيراً فَھَُو َخْيٌر لَّهُ :( نازل شده است و بر كساني كه توانائي انجام آن ) (َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن فََمن تََطوَّ
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راني كه ساليانه پيوسته به كارھاي سختي ، مانند استخراج ھمچون پيران ضعيف و بيماران ھميشگي و كارگ(را ندارند 

الزم است ) گردند اي كه پيوسته به كار سنگين وادار مي سنگ اشتغال دارند ، و زندانيان محكوم به اعمال شاقه زغال

ر ھر روزي خورانيد و بايد در براب  خود ميۀاز خوراك متوّسطي كه به خانواد(و آن خوراك مسكيني است  كفّاره بدھند

و بر مقدار (و ھر كه كار خير را پذيرا شود ) يك خوراك متوّسط كه بتواند به طور معتدل مسكيني را سير كند بپردازيد

  )١٨۴ :آيت/   بقرهۀسور(   } .براي او بھتر است)  فرض ، روزه سنّت نيز بگيردۀفديه بيفزايد ، و يا عالوه از روز

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ـن الـديــنامــيداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

   جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

  

 

 


