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روزۀ اعضاء
بدن روزه دار به كسى اطالق می گردد كه تمام اعضاى بدن در فضيلت روزه سھيم شوند .
در تعريف فلسفۀ روزۀ کامل آمده است که تمامی اعضای بدن بايد باشرايط روزه برابر باشد  .طوری که پيامبر صلی
ﷲ وسلم می فرمايد  » :ھرگاه کسی که سخنان بد وعمل به بدی ھا را ترک نکند ،ﷲ )جل جالله( ھيچ نيازی به ترک
خوراک ونوشيدنی ھايش ندارد «.
انسان مسلمان کوشش می کند که درماه مبارک رمضان با تمامی اعضای بدن خويش ﷲ )جل جالله( را عبادت کند از
جمله :
زبان روزه دارد:
مسلمان با زبان خود روزه می گيرد ،شخص روزه دار بايد زبان خود را از گفتن سخنان ناجايز مانند غيبت ،سخن
چينی ،دروغ ،مزاح ھای بيجا ،زياد سخن گفتن ،ريشخند بر ديگران حفظ کند  .تا زبانش به دوری از بديھا عادت نموده
وبه برکت روزۀ ماه مبارک رمضان درساير ماھھا نيز زبان خود را به عبادت ﷲ )جل جالله( عادت دھد .
شخص روزه دار نه تنھا خودش با کسی جنگ و تجاوز و بی ادبی نمی کند ،بلکه حتی درحاالتی که شخص ديگری
برايش اذيتی برساند ويا دشنامش دھد ،نيز صبر می کند.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد که ھرگاه کسی با روزه دار جنگ کند ويا او را دشنام دھد او برايش می گويد که
من روزه دار ھستم .
چشمان روزه دار:
انسان روزه دار سعی وتالش می ورزد ،تا چشمان خود را ازديدن محارم حفظ نموده و ھرلحظه چشمان خود را به ديدن
قرآن ومطالعۀ کتب و نشستن با صالحان ودانشمندانی که او را به نيکی ھا تشويق می کند ،عادت دھد .
گوش روزه دار:
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بر اساس ارشادات الھی وسنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم انسان روزه دار گوش خود را روزه دار می سازد وازشنيدن
تمامی اموری که در آن رضايت ﷲ )جل جالله( نبوده اجتناب می ورزد ،گوش خود را به شنيدن تالوت قرآن ،احکام
الھی ،نصيحت ھا ،وساير امور مثبت مشغول می سازد .
دست روزه دار:
ھرگاه کسی دستانش را به نيکی ھا عادت داده و برای دسترسی به فقراء مصروف سازد و برای رفع مشکالت انسانھای
مظلوم سعی و کوشش ورزد.
قلب روزه دار:
قلب انسان زمانی روزه دار می باشد که فکر وانديشه اش را به سوی نيکی ھا داشته باشد ،او ھيچ گاھی برای بدی ھا
فکر نمی کند ،بلکه کوشش می کند که با داشتن روزه ،انديشۀ خود را به مثبت گرائی توجيه نمايد .ازاشتباھات قبلی
ديگران که در حق وی نموده اند گذشت نموده و خود را آمادۀ دوستی و محبت با ديگران سازد.
نفس روزه دار:
انسان روزه دار کوشش می کند که نفس خود را تربيه نموده ،او را از نفس اماره بالسوء به نفس لوامه واز آن به بعد به
نفس مطمئنه مبدل سازد.
ودر نھايت بايد که شكم روزه دار از خوردن غذا و نوشيدن حرام در امان باشد  ،وشرمگاه از زنا امتناع كرده وخود
را به آنھا آلوده نسازند در اين وقت است كه گفته می توانيم كه اعضای بدن ما واقعاً روزه ھستند.
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