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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

  
 »افغانی سعيد – دیـيـسع«امين الدين داکتر :تتبع ونگارش

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير  

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

  

  ضــــان مـــاه تـقــوااه رمــم
  

ش از ھمين حاال دل وفکر، جسم وروح مارا، شاد ساخته ه  ھای مبارکی است که ريح مبارکماه رمضان از جمله  ما

خا طر استقبال بھتر از ماه مبارک رمضان  از ھمين ه خصوص مردم مسلمان افغانستان ، به ومسلمانان جھان وب

 .گيرند مادگی میآحاال   

، ماه  ، ماه بخشش و احسانصيام ، ماه ن أ عظيم الشماه نزول قرآنرمضان ما ه تقوا ، ماه پرھيـزکاری، ماه مبارک 

  .شوند ست که در ھای جنت باز ودر ھای جھنم بسته میيپـُـر بـرکت وماھ

 : َسلََّم فرمودند َصلَّى هللاُ َعلَيه وَ اسالم محمد مصطفی پيامبر: که از ابو ھريره رضی هللا عنه روايت است در حديثی 

 وازه امی که رمضان می آيد درھنگ» ذا جاء رمضان فُتَِحت أبواُب الَجنَِّة، وُغلِّقَت أبواُب النَّار، وُصفِدِت الشَّياطينا«

  ) بخاری ومسلم.(بھشت باز و درھای جھنم بسته می شوند و شياطين به غل و رنجير کشيده می شوند 

من «: يره َرِضَی هللاُ َعنهُ روايت می کند که پيامبر َصلَّى هللاُ َعلَيه َوَسلََّم فرمودند ابو ھر ديگری از ھمچنان در حديث

َم ِمن َذنبِهِ  ھر کس ماه رمضان را از روی ايمان و اميد به پاداش . (» صاَم رمضاَن إيمانًا واحتسابًا ُغفَِر لهُ ما تَقَدَّ

 .) ومسلمبخاری. (او بخشوده می شوندۀ روزه بگيرد گناھان گذشت

  :فرمايــد ی خاصش میئن در مورد  فضيلت ماه مبارک رمضان با زيباأ در قرآن عظيم الش متعالخداوند

ْھَر فَْليُصْمهُ وَ «  َن اْلھَُدى َواْلفُْرقَاِن فََمن َشِھَد ِمْنُکُم الشَّ َمن َکاَن َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذی أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ھًُدى لِّلنَّاِس َوبَينَاٍت مِّ

ةَ َولِتَُکبُِّروا هللاَ َعلَى َما  ْن أَياٍم أَُخَر يِريُد هللاُ بُِکُم اْليْسَر َوالَ يِريُد بُِکُم اْلُعْسَر َولِتُْکِملُوا اْلِعدَّ ةٌ مِّ َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راھنمائی   عظيم ماه رمضان ماھی است که قرآن(» ھََداُکْم َولََعلَُّکْم تَْشُکُرونَ 

پس ھر که از شما . جدائی افکند ) ميان حق و باطل(باشد و ) به حق و حقيقت(کند و نشانھا و آيات روشنی از ارشاد 

رخصت تواند از  می(يا مسافر باشد مريض و اگر کسی . اين ماه را دريابد ، بايد که آن را روزه بدارد) فرا رسيدن(

خداوند آسايش شما را ). به اندازه آن روزھا روزه بدارد (چندی از روزھای ديگر را) استفاده کند و روزه ندارد و

)  ماه رمضان و رخصت آن را برای شما روشن داشته استپروردگار(خواھد و خواھان زحمت شما نيست، و  می
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) به احکام دين که سعادتتان در آن است( را بر اين که شما را هللا را کامل گردانيد و ) روزھای رمضان(تا تعداد 

  ). ١٨۵: آيه: بقره ۀسور.( سپاسگزاری کنيد) از ھمه نعمتھای او(ھدايت کرده است، بزرگ داريد و تا اين که 

ياَم فإنهُ لِی « :فرمايد   میپيامبر َصلَّى هللاُ َعلَيه َوَسلََّم  ياُم ُجنَّةٌ کُل عمِل ابن آدم لهُ إالَّ الصِّ ھر ( » ، وأنا أجزی به، والصِّ

  .).عمل بنی آدم برای خود او است به جز روزه که برای من است و من پاداش آن را می دھم

  :ھمچنان در حديثی ديگری آمده است 

ذی نفس والصيام جنة، فإذا کان يوم صوم أحدکم فال يرفُث وال يصخب فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل إنی صائم، وال«  

محمد بيده لَخلوف فِم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسک، للصائم فرحتان يفرحھما، إذ أفطر فرح بفطره، وإذا لقی 

پس اگر يکی از شما روزه باشد، بايد ) در مقابل دوزخ يا گناھان(سپر است ۀ روزه به مثاب( » ربه فرح بصومه

من روزه : بگويدو اگر کسی او را دشنام داد و با او به جنگ افتاد ، بايد  فرياد نزند، دشنام  نزند، داد و دو و ،ناسزا

 .ی که جان محّمد در دست اوست، بوی دھان روزه دار نزد خداوند از بوی ُمشک خوشبوتر استئام، سوگند به خدا

  : در احاديث پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم آمده است که 

  :گردد  ک دو خوشحالی نصيب می در ايام مباربرای روزه دار

 : زمانی است که دھد که روزه خويش را افطار کند ، دومين خوشحالی   اولين خوشحالی اش زمانی برايش رخ می 

  .)بخاری ومسلم. (از روزه گرفتنش خوشحال می شودوپروردگارش را مالقات می نمايد 

 : امام محّمد غزالی می فرمايدشيخ 

 : است  سه درجه دارايی روزه

 اّول روزه عموم مردم،

 روزه خصوص،:دّوم 

 . خواص الخواصۀ سوم روزو

 . در آن مراعات شود نگاھداشتن شکم از ارضاء شھوتاست که ای  روزه روزه عموم مردم عبارت است از

 از جمله گوش ، چشم ، زبان ، دست وپا وساير : ھمه اعضای بدن :  از روزه ای  است که روزه خواص عبارت

 . ضای بدن از گناه  در امان بمانــداع

رھای ـنگھداری قلب به طور کلی از فکدر آن حفظ و: که  است  از آن روزه ای روزۀ خواص الخواص عبارتولی 

 . مراعات گردد.پليد، افکار دنيوی، و منع آن از تفکر و انديشيدن در غير هللا

ما  توفيق نصيب نمايد ه خواھم که ب  با عظمت خود میپروردگارما در استقبال ماه مبارک رمضان قرار داريم از 

 که  جسم وروح ما ی روزه داران  حيققی  باشيم ، روزه دارانۀکه از فضيلت اين ماه  مبارک مستفيد گرديده واز جمل

 .طور واقعی  برخوردار گردده از کمال وفضيلت آن ب

 مين  يارب العالمينآ                                                        

 

 


