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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 مسايل ايدولوژيک

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٢۵

  
  مقبولۀروز

 

داب آقوا دارد ، ونه خواند ، ونه ت نماز مینه که   فالن شخصیۀا روزيکنند که آ یال مؤ سی از مسلمانان اريبس

  يا خير ؟ رفت وگيا مورد قبول قرار خواھد  قبول خواھد شد وم کند ، روزه اش ت میاعارمضان را مر

  .شود ويا خير بين بنده و هللا تعالی است ار مقبول میگکه نزد پرود  الغيب عندهللا و چيزی:در جواب بايد گفت

تواند  ه انسان به اساس آن درچوکات دين قضاوت کرده می کیاما شواھد و شرايط ظاھری درچوکات قضاوت شرع

گيرد  که روزه می  نيست کسیی در اين شک. باشد  می موجودقبول شدن روزه و ن شدن يفرق باين است که اوالً 

توانيم که  ت نمی کند ، گفته میا اداب وپرنسيب ھای رمضان المبارک را مراع، ونماز نمی خواھد وساير اصول

  .شود   میر ظاھر امر دروزه اش

؟ شواھد وقرائن يا نه  خواھد ګرفت وقرار) جل جالله(ا روزه اش مورد قبول هللا ينجاست که آيال مھم اؤ سیول

  کنند؟  ظاھر چه حکم می

شود که آثار تقوا  ی روزه قبول میانسان را به تقوا سوق دھد، وزمان  کلی ماه مبارک رمضان در اينست که ۀفلسف

 تقوا ه  بیگاھ چيھ  ،داب روزه را مرعات نمی کندآخواند و یم که نماز نیده شود و انسانيخص دک شيدر وجود 

  .نمی رسد 

مطابق تمام شواھد روزه اش کرده و ادا ی را فرض و انسان مسلمان مکلف که در ظاھر، نين با وجود ايبنابرا

 ی شرايط الزم اجرای امر شرعنوجود آمده ب و عدم افته آمديم عدم ظھور عاليم تقوگی چنانچه شود، ول یمظاھری 

کو ي نۀروز) جل جالله( هللا که  خاطراينه ب. آورد  را جداً ضعيف ساخته و پائين میی چنين عبادتی قبولیفيصد

را نماز سخن ي ز.ستيکو کار نيد، نيگويقطع سخن نموده و سخن نم) جل جالله(که با هللا  یرد و کسيپذ یکاران را م

  .است) جل جالله(دگاراست و ترک نماز ترک ارتباط با هللا گفتن با پرور

  !  محترم ۀخوانند

 شرط سهن ي دارد كه این مقدس اسالم سه شرط اساسيور شد که قبول ھر عمل عبادی در دآدر ضمن بايد ياد 

  ز موجود باشدي رمضان نۀد در روزي بایاساس

  :شرط اول
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 آن ینباشد، بلكه در ادا) جل جالله(ت هللا ي رضایخاص براھرگاه ھر عمل انسان : ت اخالص در عملي موجود

 ی قرار نمیره دخالت داشته باشند، عمل انسان مورد قبول بارگاه الھي وغیانسانھا مصلحت ھا، خواھشات نفسان

  .رديگ

  :شرط دوم 

 در عملكرد ی دھد، ول را انجامیكي نیھرگاه مسلمان عمل): ه وسلميصلى هللا عل(امبريك با سنت پين عمل ني مطابقت ا

را در عملش مراعات نكند، آن عمل ) ه وسلميصلى هللا عل(امبر ي پی كند و گفته ھای خود كارۀشيآن مطابق فكر واند

   .رديگ ی قرار نمیك او مورد قبول بارگاه الھين

  :شرط سوم 

   افطار وسحری حالل برایاستفاده ازغذا ھا

 وهللا اعلم بالصواب   

  

 :تتبع ونگارش 

   » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکترلحاج ا

 يــژيک افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

  جرمنی-ل مرکزفرھنگی د حق الرهومسؤو 

 


