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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٢٩

 حکم فرضيت روز
  

ن  و سنت أآن عظيم الش با قر روزه يا  صوم يکی از فرايض در دين مقدس اسالم است، که فرضيت و واجب بودن آن 

 ت بقره آيۀسور(پروردگار با عظمت ما در . پيامبر صلی هللا عليه وسلم  و اجماع امت اسالمی به ثبوت رسيده است

  :فرمايد  می) ١٨٣

روزه ماه رمضان بر شما فرض شده است ھمانگونه که فرضيت (  » کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم« 

  .) تھای پيش از شما نيز نوشته شده بود آن بر تمام ام

پس ھرکس از شما شاھد ماه رمضان باشد و در ماه (  » فمن شھد منکم الشھر فليصمه« : و ھمچنين باز می فرمايند

  . )١٨۵ ت بقره آيۀسور) ( آن ماه را بايد بگيردۀرمضان حاضر باشد روز

  :ن آمده است  در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد وجوب رمضا

شھادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان : بني االسالم على خمس«

  )  ١/۴٩/٨: صحيح امام بخاري (، ) ١۶-٢٠-١/۴۵: صحيح مسلم ( »»  وحج البيت

 عبدهللا صلی هللا   بن  محمد رسالته  ب گواھی  و  هللا نيتوحداه  ب گواھی  :  است  شده  نھاده  بنياد  چيز  پنج  بر اسالم(

  هللا  بيت  حج  فريضه  برگزاری  و  رمضان  ماه  روزه گرفتن،  زکات پرداخت،  نماز  فريضه ادا نمودن ، عليه و سلم

  ). الحرام

   :کرد الؤ س  صلی هللا عليه و سلم پيامبر  از در يکی از روز ھا  مردی  :  است  آمده  عبيدهللا  بن  طلحه  حديث  در و

    غيرازآن  آيا :  آنمردگفت .  رمضان  ماه  روزه : فرمود ؟ ديده است گر  فرض  من  بر  روزه  چقدر  !  هللا ای رسول

  .  بگيری  سنت ۀ روز  داوطلبانه که  مگراين . نخير :فرمود     پيامبر صلی هللا عليه و سلم ؟  است  شده  فرض برمن

  ماه رمضان فرض وۀ روزکه   ، بر اين  است  اسالمی  امت  اجماع رمضان   ماه  ۀ روز  وجوب  ديگر دليلھمچنان 

 كسي  كه فرضيت  آن را  انكار  كند  يكى از اركان وپايه ھای اساسی ويکی از ضروريات دين مقدس اسالم است  و

   )١/٣۶۶: فقه السنه . ( كافر  ومرتد است 

. پس بر کافر و مرتد واجب  نمی باشد . تن واجب است ف قادر بر روزه گر و عاقل،ن بر مسلمان بالغ ماه رمضاۀروز

و . چون او لياقت و اھليت عبادت اين ماه مبارک را ندارد و بر کودک نيز واجب نيست ليکن بايد بدان عادت داده شود 

عن النائم حتی يستيقظ و عن : رفع القلم عن ثالثة « :  اندبر ديوانه نيز واجب نيست چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم  گفته

از کسی که در خواب است تا اين که : قلم تکليف از سه کس برداشته شده(» الصبی حتی يحتلم و عن المجنون حتی يعقل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اخرجه ابو ) .بيدار شود و از کسی که کودک است تا اين که محتلم و بالغ گردد و از ديوانه تا اين که عقلش را بازيابد

 داوود

 بر گرفتن روزه قدرت و توان نداشته باشد يا اگر روزه بگيرد برايش زيان آور باشد و زيانش به و اما کسی که اصالً 

  . روزه بر چنين کسی واجب نيست ،ش نيست غير قابل تحمل باشد اعلت پيری يا مريضی که اميد بھبودي

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ـنامــيـن الـديـداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 


