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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 افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 
  ٢٠١۴ اکتوبر ٠١

 

  اسالم  به مرد مجردۀنسخ
عرصه ھای زندگی برای بشريت  ارائه  داشته است  از جمله برای دين مقدس اسالم رھنمود ھای علمی را  در ھمۀ 

 . علمی را ھدايت فرموده است ۀانسانھای مجرد اين نسخ

  

  :اول

شرايط برای  ازدواج مھيا ومساعد باشد ،  اگر توان ازدواج  را داشته باشيد و:  فرمايد دين مقدس اسالم در قدم اول می

 . حتماً بايد ازدواج کنيد 

ْج؛ فَإِنَّهُ « : فرمايد   اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم در مورد میپيامبر يَا َمْعَشَر الشَّبَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُکُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاءٌ  ث  بخاری شماره حدي(» أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ

 )١۴٠٠(ومسلم  شماره )  ١٩٠۵،۵٠۶۶،۵٠۶۵(

 و  نگاه و عورت انسان استۀ که  توان ازدواج را دارد، ازدواج کند؛ زيرا ازدواج حفاظت کنند کسی! ای جوانان« 

 » قدرت جنسی استۀل کنندوکسی که توان ازدواج را ندارد، روزه بگيرد؛ زيرا روزه کنتر

  

 :دوم 

 :دومين رھنمود دين مقدس اسالم برای مرد مجرد اينست که 

لم مجله ھا و فۀ  و در جنب آن از مطالعه و مشاھد تا حد ممکن  نگاه خود را از نظر حرام حفظ کنيدآيد عمل ه کوشش ب

 ۀعخصوص مطاله ب ی  که تصاوير زنان بداخالق در آن نمايش داده می شود وئخصوص فلم ھاه ھايی غير اخالقی وب

 . وغير مؤدبانه ، خودداری کنيدمستھجنمقاالت 

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم «: فرمايد می)  نورۀ  سور٣٠ : تآي(پروردگار با عظمت ما در  قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعوَن    »َذلَِک أَْزَکی لَھُْم إِنَّ هللاَّ

کنند آگاه  تر است؛ زيرا هللا به آنچه می يمان بگو ديده فرو نھند و پاکدامنی ورزند که اين برای آنان پاکيزهبه مردان با ا(

 را در  اعمال ماۀخداوند مارا به راه رست وصراط مستقيم ھدايت نمايد وما را به اخالق اسالمی ملبس سازد وھم» است

 . رب العالمينامين يا.مطابقت به شرعيت غرای محمدی تنظيم نمايد 

 :تتبع ونگـارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «الحاج داکتر امــيـن الـديــن
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  جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  

  

 

  


