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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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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
   سعيد افغانی–امين الدين سعيدی داکترالحاج 
  ٢٠١۶ جون ٢۶

  

 اعضاءۀ روز
  .م شوند ن در فضيلت روزه  سھي  كه تمام اعضاى بدگردد بدن روزه دار به كسى  اطالق می

که پيامبر صلی  طوری. مده است که تمامی اعضای بدن بايد باشرايط روزه برابر باشد آکامل  ۀ  روزۀدر تعريف فلسف

 به ترک یازيچ نيھ) جل جالله( ھا را ترک نکند، هللا یکه سخنان بد وعمل به بد ی ھرگاه کس«: فرمايد  هللا وسلم می

  » .ش نداردي ھایدنيخوراک ونوش

از  را عبادت کند) جل جالله(ش هللا ي بدن خوی اعضای کند که درماه مبارک رمضان با تمامیسلمان کوشش مانسان م

  :جمله 

  

  :زبان روزه دارد

بت، سخن يز مانند غيرد، شخص روزه دار بايد زبان خود را از گفتن سخنان ناجايگ یمسلمان با زبان خود روزه م

ھا عادت نموده ي از بدیتا زبانش به دور. گران حفظ  کند يشخند بر ديفتن، راد سخن گيجا، زي بیمزاح ھادروغ، ، ینيچ

   .عادت دھد) جل جالله(ز زبان خود را به عبادت هللا ير ماھھا نيوبه برکت روزۀ ماه مبارک رمضان درسا

 یگريکه شخص د ی درحاالتیکند، بلکه حت ی نمی ادبی جنگ و تجاوز و بیشخص روزه دار نه تنھا خودش با کس

  .کند یز صبر مي ن،ا دشنامش دھدي برساند ویتيش اذيبرا

د که يگو یش ميا او را دشنام دھد او براي با روزه دار جنگ کند وید که ھرگاه کسيفرما یه وسلم مي هللا علیپيامبر صل

   .من روزه دار ھستم

  

   :چشمان روزه دار

دن يھرلحظه چشمان خود را به د دن محارم حفظ نموده ويورزد، تا چشمان خود را ازد ی وتالش میانسان روزه دار سع

   . عادت دھد،کند یق مي ھا تشویکيکه او را به ن ی کتب و نشستن با صالحان ودانشمندانۀقرآن ومطالع

 

  :گوش روزه دار
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دن ينسازد وازش یه وسلم  انسان روزه دار گوش خود را روزه دار مي هللا علی وسنت پيامبر صلیبر اساس ارشادات الھ

دن تالوت قرآن، احکام يورزد، گوش خود را به شن ینبوده اجتناب م) جل جالله(ت هللا يکه در آن رضا ی اموریتمام

   .سازد یمثبت مشغول م ر اموريحت ھا، وساي، نصیالھ

  

  :دست روزه دار

 ی مشکالت انسانھا رفعی به فقراء مصروف سازد و برای دسترسی ھا عادت داده و برایکي دستانش را به نیھرگاه کس

  . و کوشش ورزدیمظلوم سع

 

   :قلب روزه دار

 ھا ی بدی برایگاھ چي ھا داشته باشد، او ھیکي نیسوه شه اش را بيباشد که فکر واند ی روزه دار میقلب انسان زمان

 یاھات قبلازاشتب. ديه نماي توجیئ خود را به مثبت گراۀشيکند که با داشتن روزه، اند یکند، بلکه کوشش م یفکر نم

  .گران سازدي و محبت با دی دوستۀ نموده اند گذشت نموده و خود را آمادیگران که در حق ويد

  

  :نفس روزه دار

ه نموده، او را از نفس اماره بالسوء به نفس لوامه واز آن به بعد به يکند که نفس خود را ترب یانسان روزه دار کوشش م

  .نه  مبدل سازدئنفس مطم

 كرده  وخود عمگاه از زنا امتنادن حرام  در امان باشد ،  وشرينوش و خوردن غذااز د که شكم روزه  دار ودر نھايت  باي

  .  روزه ھستندًاواقع بدن ما یم  كه اعضايتوان ین وقت است كه گفته ميلوده نسازند در اآرا به آنھا 

  

 

 

 
 


