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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٢۴

 جواب روزه دار درمقابل دشنام
  

 دھد ی اخالقی  برای مسلمان اجازه نمف اللسان باشند ، داشتن اين خصوصيت عالیيمسلمان بايد در جوھر خويش عف

 .در وقت غضب وقھر استعمال نمايد ھم سته را چه در حالت عادی ونورمال و چه  يكه سخنان ناشا

 :در حديثی متبرکه آمده است

 یعرض کردم که ا) ه وسلميصلى هللا عل( حضرت محمد   بهیروز: کند یت ميروا)  هللا عنهیرض(اضيحضرت ع

ا از او انتقام يف تر است آيکه او ازمن ضع دھد حاالن ی از قوم من دشنامم میشخص): ه وسلمي علصلى هللا(رسول خدا 

 اند یطانيند دو شيگو یگر ناسزا ميد کيآن دوشخص که به :  فرمود )ه وسلميصلى هللا عل( اکرم یرم؟ حضرت نبيبگ

 .نديگو ی م گر فحش و دروغيکديکه به 

ت، بر روزه دار الزم  تا از ھوده در ماه مبارک رمضان  برمسلمان واجب اسيداری وحفظ زبان از سخنان بنگه  

ز كند  و زبان خود را در اين ماه پر برکت  به ذكر ي و ناسزا گفتن  و دشنام دادن به شدت پرھینيبت،  سخن چي،غدروغ

 .د ين مشغول نماأهللا و تالوت قرآن عظيم الش

 كه سخن زشت و ناروا و عمل كردن به آن را رھا نكند ، خداوند را به یكس«  :فرمايد   عليه وسلم میامبر صلی هللايپ

 »ست ي نیازي نیآب و غذا نخوردن و

. د ئي نگشایزبان را به دشنام و ناسزا گفتن و نادان .د يھرگاه روزه بود .روزه سپر است «:د ي فرمای م)ص(رسول اكرم 

 .»د من روزه ام ، من روزه امير شد پس در جواب بگوي در گیا با ويگفت  به او ناسزا یاگر كس

 

 :تتبع ونگارش  

 » سعيد افغانی - سعيدی«   امين الدين داکترالحاج 

  افغان ومطالعات ستراتيژيکمـديـر مرکز 

  جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ

 

 


