 ‐ 38747ﻋﻘﻮﺑﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﻋﺬر
ﺳﻮال
ﻣﻦ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮم؛ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺬ اﺑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزۀ رﻣﻀﺎن ﯾ از ارﮐﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺎ را آﮔﺎه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ روزه را ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ
ﻓﺮض ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮض ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﻛﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻢ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻢ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۳ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ]ﺑﻮدﻧﺪ[ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد؛
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﮐﻨﯿﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷَﻬﺮ رﻣﻀﺎنَ اﻟﱠﺬِي اﻧْﺰِل ﻓﻴﻪ اﻟْﻘُﺮآنُ ﻫﺪى ﻟﻠﻨﱠﺎسِ وﺑﻴِﻨَﺎتٍ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪَى واﻟْﻔُﺮﻗَﺎنِ ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨْﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎً
او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﺑِﻢ اﻟْﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮِﻳﺪُ ﺑِﻢ اﻟْﻌﺴﺮ وﻟﺘُﻤﻠُﻮا اﻟْﻌﺪﱠةَ وﻟﺘُﺒِﺮوا اﻟﻪ ﻋﻠَ ﻣﺎ ﻫﺪَاﻛﻢ وﻟَﻌﻠﱠﻢ
ﺗَﺸْﺮونَ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ﻫﻤﺎن ﻣﺎه[ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﮐﺘﺎﺑ [ﮐﻪ ﻣﺮدم را راﻫﻨﻤﺎ ]و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ[ دﻻﯾﻞ آﺷﺎر ﻫﺪاﯾﺖ
و ]ﺗﺮازوی[ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را را درک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را روزه ﺑﺪارد و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺑﺪارد[ اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧ ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
دﺷﻮاری ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ]ﻣﻘﺮر[ را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎس آﻧﻪ ﻫﺪاﯾﯿﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﺨﺎری ) (۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﺳﻼم ﺑﺮ
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ﭘﻨﺞ ]رﮐﻦ[ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻟﻪ و اﯾﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎز و دادن زﮐﺎت و ﺣﺞ و روزۀ رﻣﻀﺎن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ روزه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ در واﻗﻊ رﮐﻨ از ارﮐﺎن اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺐ ﯾ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺷﺪه و ﺣﺘ
ﺑﺮﺧ از ﺳﻠﻒ ﺳﺨﻦ از ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪادش ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻪ.
اﺑﻮﯾﻌﻠ در ﻣﺴﻨﺪش از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﺮهﻫﺎی اﺳﻼم و
ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾ از آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ و ﺣﻼل اﻟﺪم اﺳﺖ :ﺷﻬﺎدت
ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻟﻪ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و روزۀ رﻣﻀﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ذﻫﺒ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﯿﺜﻤ در ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺰواﺋﺪ ) (۴۸ /۱و ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺐ ) (۱۴۸۶ ، ۸۰۵ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۹۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ذﻫﺒ در اﻟﺒﺎﺋﺮ ) (۶۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺰد ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ روزۀ رﻣﻀﺎن را ﺑﺪون ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻋﺬری ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﺪﺗﺮ از زﻧﺎﮐﺎر و ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ
ﺧﻤﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ در اﺳﻼﻣﺶ ﺷ ﮐﺮده ﺑﺮ وی ﮔﻤﺎن زﻧﺪﯾﻘ و ﺑﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻣﺑﺮﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ درﺑﺎرۀ وﻋﯿﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺮک روزه رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۱۹۸۶و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۷۴۹۱از
اﺑﻮاﻣﺎﻣﮥ ﺑﺎﻫﻠ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدم دو
ﻣﺮد ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎزوﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻮﻫ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻻ ﺑﺮو .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش را ﻧﺪارم.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺖ آﺳﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﻂ ﮐﻮه رﺳﯿﺪم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻨﯿﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ
ﺻﺪاﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻧﺎﻟﮥ دوزﺧﯿﺎن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻣ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ و
دﻫﺎﻧﺸﺎن درﯾﺪه ﺑﻮد و از آن ﺧﻮن ﻣآﻣﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻓﻄﺎر ،روزۀ
ﺧﻮد را ﻣﺧﻮردﻧﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮارد اﻟﻈﻤﺂن ) (۱۵۰۹آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ آن را ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛
ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ اﺻﻼ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد؟! از اﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮوا ﮐﻨﺪ و از ﺧﺸﻢ و ﻋﺬاب ﺳﺨﺘﺶ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺮگ ﯾﻌﻨ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻟﺬتﻫﺎ و ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻤﻊﻫﺎ او را ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ را از او
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ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮﮐﺲ وﺟﺒ ﺑﻪ اﻟﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد اﻟﻪ ﯾ ﺑﺎع ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد زﯾﺮا او ﮐﺮﯾﻢ و ﺣﻠﯿﻢ و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ:
اﻟَﻢ ﻳﻌﻠَﻤﻮا انﱠ اﻟﻪ ﻫﻮ ﻳﻘْﺒﻞ اﻟﺘﱠﻮﺑﺔَ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدِه وﻳﺎﺧُﺬُ اﻟﺼﺪَﻗَﺎتِ وانﱠ اﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﱠﻮاب اﻟﺮﺣﻴﻢ] ﺗﻮﺑﻪ[۱۰۴ :
)آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻮﺑﻪ را ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﺻﺪﻗﺎت را ﻣﮔﯿﺮد و اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن
اﺳﺖ؟(
اﮔﺮ روزه را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و آﺳﺎﻧ و اﻧﺲ و آﺳﺎﯾﺶ و اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻟﻪ را ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮﮐﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﯾﺎت روزه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﺑِﻢ اﻟْﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮِﻳﺪُ ﺑِﻢ اﻟْﻌﺴﺮ) اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧ ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮاری ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ(.
و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺸْﺮونَ )و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روزه ﻧﻌﻤﺘ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺷﺮ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوﻫ از ﺳﻠﻒ آرزو
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﺳﺎل رﻣﻀﺎن ﻣﺑﻮد.
از اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ دل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮔﺸﺎده
ﺳﺎزد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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