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  جاويد

  ٢٠١٣ جوالی ١۵

   

  ؟ بپردازندارروزه  ۀغرباء چگونه فدي
  

 به خصوص حاال که .لب بود  احکام شيخوخت يا کبر سن در رمضان خواندم  که واقعاً جاۀ را در باره ایامروز نوشت

 و نيم دھه بدين سو در فضائی زندگانی می نمايند که در آن ھيستری مذھبی چنان حاکم ٣جامعۀ ما با تأسف از مردم که 

 نمی تواند شده است، که تيکه داران دين خود را مسلمان تر از محمد پيامبر اسالم می پندارند، ارائۀ چنين احکامی نيز

  . دجالب و مؤثر نباش

اين نوشته مرا به ياد سخنی گويا منسوب  به سعدی عليه الرحمه انداخت که مردم شھری را ھجو کرد که به مگر با آنھم 

  :شعر وشاعری عالقه ندارند  تا آنکه کسی به جواب آن فرمودۀ  منسوب به سعدی پرداخت 

  سعديـا  شيراز  داری  نان  مفـت

  ميتوانی  شــعر  ھای  نغز  گفـت

  وخر کاری کنی" يزد "يائی گر ب

  زردک از حلقت بيفتد جفت جفت

معموالً  وقتی من کدام . که اگر نان نيست مردم کلچه  بخورند " ماری انتوانت"  معروف آن زن جلف فرانسویۀويا  گفت

ه به داشته باشم قبل از اجرای آن طرح اولين چيزی ک می) از نگاه وضع مالی خودم(طرح به اصطالح بلند پروازانه

 یءيا زنده باشد چه خريدن يک ش گردد چه در مرده و  مالی  آن مطرح میألۀکند مس  خطور میمذھن وعقل کوچک

رود  در غير آن   شرايط ضروری اجرای آن طرح به شمار میۀ اقتصادی آن از جملألۀيا تجملی  باشد مسو ضروری 

 خود را اعاشه کنند تاداند ؟ که آن ھا قادر نيستند   دقيقاً میآيا خداوند  مسايل اقتصادی بندگان خود را .از خيرش ميگذرم

چه رسد به طعام دادن يک نفر بيچاره تر از خودشان يا در مقام  سعدی وماری انتوانت  از شکم سير خود چيزی گفته  

نيد از ھر که از بالی خداوندی مصون بما که اگر ندارند  برای من مھم نيست خيرات  وصدقه رد بال است برای آن

ليون ھا مسلمان  در جھان قادر نيست يک ي   بيچاره نمی داند که م. کنيدءکه مقدور است پيدا کنيد  وامر مرا اجرا جائی

  .را به ريش خدای خود ساختۀ خود  بسته است  يا کسی ديگری اين ھا را بافته است و  آن وقت غذای کافی داشته باشد و

ا شاھد آورده اند که خداوند به زحمت  بندگان خاص خود روا دار نيست وبا طعام دادن آقای سعيدی آيات متعدد قرانی ر

  .آيد وھم دل خالق  نمی رنجد يک مسکين ھم لعل  به دست می
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بسته به تار خرافات   بادست و جيب خالی مگرنادار، فقير  مسلمانان ٩٠% من بندگان خدا را به بندگان عام يعنی 

دھند   را نويد جنت خيالی مینادار و فقير ٩٠% مسلمانان صاحب ھمه چيز که ھر روز ١٠%وبندگان  خاص يعنی 

کنند  در ھمين کشور ماتم زدۀ خود ما  وخود شان وفرزندان شان از دسترنج ديگران در عيش وناز ونعمت زندگی می

 ۀداند که ھمين بند  آيا نمیق است وصفات ديگر وعقل کلا مسلمانان خالق است ورزۀخداوند که به گفت. کنم  تقسيم می

يا   پيری و تواند چه رسد که اگر بنا بر مشکلتواند ونه سير کرده می  تن و شکم زن واوالد خود را نه پوشانده میفقير

يا بوره   شود کدام در را بکوبد که برای طعام دادن يک مسکين چای وءروزه اش قضا" خدای ناخواسته"مريضی 

  .رش را  که کمترين جزايش دوزخ  دايمی است به جا آوردتا حکم پروردگا، قرض کند

محاکم اين خدای خيالی  مانند محاکم زمينی نيست که ھر کسی مطابق جرمش عقوبت ببيند وی تنھا دو مورد را می 

  . احکامی بين اين دو عقوبت  را تا ھنوز پاس نکرده است ،يا دوزخ واست شناسد که يا جنت 

 طفل مسلمان بھترين امت ١٠٠ ،غير اسالمیاسالمی و  کشور ۴٨  اسالمی خود ما پايتخت  سال گذشته در ھمين کابل

 فقر عمۀ از سردی در زير خيمه ھا در مقابل چشمان مادران وپدران خود يخ بستند و ط،پيغمبر گرامی اش رسول هللا

   .وناداری خود شدند

گرفتن فديه بدھند ؟ اگر است که من در فتوا روزه نآيا حکم خداوند شامل  اين بدبختان اجتماع ھم است که در مقابل 

فديه اي   " (  وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"واحکام قرآنی که داکتر صاحب سعيدی ذکر کردند استثنائی  نديدم 

   )كه طعام يك مسكين باشد واجب است

کند  از اين بدبختان اجتماع بد  نزد خود مجسم سازيد  در کشوری که احکام خداوندی در آنجا حکومت میحال شما 

شود که فديه يعنی نان قاق وباسی را با چای بدون بوره نوش جان کند وشکر گذار ھم باشد که  بخت تر ھم  پيدا می

ی ئم افغانستان سالھا است که روزه دارند وتا سالھاداند که مرد مگر خدای قھار نمی. خداوند  گويا روزی اش را رساند

که  اين فديه را به کسانی. حکمروائی کند روی افطار را نخواھند ديدبه نيابت از استعماراز طرف خود و يا ھم که اسالم 

  ؟ ارزانی کند،شکم شان سير است

ش شما را مي خواھد و خواھان زحمت شما خداوند آساي(فرمايد  خواھد که می  من ندانستم که  خداوند آسايش کی را می

وخيمه نشيان کابل را ويا آسايش گرسنه، فقير، نادار، مريض  آدم ھای ،آسايش لعنت شدگان اجتماع) ١٨۵/ بقره نيست

و در دين كارھاي دشوار و سنگين را بر . (قصر نشينانی چون سياف وگلبدين ومحقق   وکرزی و حاجيان مقدس را

از اول معلوم است که ھيچ کار سنگين را  خواص خداوند نه انجام داده است ونه )  ٧٨/ حج  تدوش شما نگذاشته اس

  .دھند  انجام می

ده ھا نوع )  ت دادن به خداوند باز استگيرند زيرا راه شرعی  راه رشو که نمی(واگر  اين بندگان مقرب روزه بگيرند 

ان شان اين  انسان ھای درجه دوم از نگاه باور ھای اسالمی نوکر فرمايش وغذا ھای متنوع را زنان شان ويا خدمه و

دانم مسلمانان گاھی ھم به راستی فکر کرده اند که زنان شان ھم با  نمی. بايد برای مردان شکم پرست خود آماده کنند

بدون سر پيچی آنھا بايد .  جنت توصيف نکرده است مانند خود شان روزه دار ھستند ۀآنھا را شايستتی که ھيچ آي وجودی

  .من را حتی در پشت شتر بخورند  ؤاز مردان مسلمان  غم زير ناف وسر ناف مردان م

 داکتر صاحب سعيدی ذکر شده اند به قدر کافی وضاحت دارد اما باز ھم کاسه ای داغتر از آش ۀی که  در نوشتئ ھاتآي

  :کند میتکرار را  ادعا ھاھمانبار ديگر  ابن عباس يک

 ھر روز خوراک يک نفر خاطر    بهی و کھنسال اجازه داده شده است که در ماه رمضان روزه نگيرد، ولبه انسان پير(

   ) روزه بر او واجب نيستیفقير را بپردازد، و قضا
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طفيلی و چپاول بيت المال و يا ھم ارث به ناحق، کرد واز نان ديگران  اين  ابن عباس  اگر در فقر  وبدبختی زندگی می

کرد وقت اضافی نمی  را مانند گرسنگان عالم بر گوشت وپوست خود حس می فشار آن زندگی و.  کرد  زندگی نمی

  .تکرار مکررات بپردازدداشت که به اين 

  :و اما سؤالی خدمت داکتر صاحب

حال فرض را بر آن قرار می دھيم، که پيرمرد و يا پير زنی و يا ھم انسان بيماری که اميد بھبود برايش وجود  -١

ندارد، بخواھد با استفاده از ھمين حکم قرآن روزه اش را بخورد، يعنی از سھولتی که قرآن برايش مقرر داشته است، 

، مگر نه تنھا خود توان پرداخت فديه را نداشته باشد بلکه فرزندانش نيز از آن توانائی محروم باشند، بھره مند شود

مقروض خدا می ماند و يا نه؟؟ اگر مقروض می ماند، زمان ادايش  پرداخت فديه چگونه حل می گردد؟؟ آيا فرد ۀقضي

  ؟؟چه وقت خواھد بود

 که فرض را بر توانائی  آيا گنجانيدن حکم دادن فديه، به نحوی پيش داوری صاحب و گويندۀ قرآن را نمی رساند،-٢

 ميليون گرسنه صرف در بين  قرار داده است؟؟ و آيا چنين پيش فرضی با در نظرداشت صد ھاپيروانشدادن فديه از 

  ...زير سؤال نمی برد؟؟ و » بندگانش«از وضعيت اقتصادی جوامع اسالمی، علم خدا را 

  
 
 


