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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)13(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –05؛ 1388  – 03 – 15 ؛1430  – 06 –12 جمعھ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. كاةَ تَْزِكیَةً لِ   ً لَُكْم َعِن الِكْبِر، والزَّ الةَ تَْنِزیھا ْرِك، َوالصَّ یاَم تَْثبیتاً فََجَعَل هللاُ اإلیماَن تَْطھیراً لَُكْم ِمَن الشِّ ْزق، والصِّ لنَّْفِس َونَماًء في الرِّ
ً لِْلقُلوِب، َوطا ً ِمَن اْلفُْرقَِة، َواْلِجھاَد ِعزاً لِْإلْسالِم، لِإلْخالِص، والَحجَّ تَْشییداً لِلّدیِن، َوالَعْدَل تَْنسیقا ً لِْلِملَِّة، َوإماَمتَنا أمانا َعتَنا نِظاما

ِة، َوبِرَّ اْلوالَِدْیِن ِوقا ْبَر َمُعونَةً َعلَى اْستِیجاِب اْألْجِر، َواْألْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصلََحةً لِْلعامَّ حاِم َمْنماةً یَةً ِمَن السََّخِط، َوِصلَةَ األَرْ َوالصَّ
ً لِْلَمْغفَِرِة، َوتَْوفِیَةَ اْلَمكاییِل َواْلمَ  ماِء، َواْلَوفاَء بِالنَّْذِر تَْعریضا ً لِلدِّ َوازیِن تَْغییراً لِْلبَْخِس، َوالنَّْھَي َعْن ُشْرِب لِْلَعَدِد، َواْلقِصاَص ِحْصنا

ْجِس، َواْجتِناَب اْلقَْذِف حِ  بُوبِیَِّة، اْلَخْمِر تَْنِزیھاً َعِن الرِّ ْرَك إخالصاً لَھُ بالرُّ َم هللا الشِّ ْرقَِة إیجاباً لِْلِعفَِّة. َوَحرَّ جاباً َعِن اللَّْعنَِة، َوتَْرَك السِّ
إنَّما یَْخَشى هللا ِمْن ِعباِدِه "إنَّھ َو أطیُعوا هللاَ فیما أَمَرُكْم بِِھ َونَھاُكْم َعْنھُ، فَ  "فَاتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقاتِِھ َوال تَُموتُنَّ إال َوأْنتُْم ُمْسلُِمونَ "

. "الُعلِماءُ   
نفس،  زكات را تزكیھو شما از تكبّر، دور داشتن نماز را موجب و ، قرار داد خداوند ایمان را موجب پاكي شما از شرك ،پس

م ااطاعت ما را نظو ھا،  آراستن قلب و عدل رارا استواري دین،  حجّ و روزه را موجب پایداري اخالص، افزایش رزق، و 
امر بھ معروف را و صبر را كمكي بر شایستگي پاداش، و جھاد را عّزت اسالم، و امان از تفرقھ، و امامت را ما ، کیش

قصاص را جلوگیري از و ، عددمصلحت عاّمھ، نیكي بھ پدر و مادر را سپري از خشم، پیوند با خویشان را موجب كثرت 
نھي از و فروشي،  كمھا و موازین را مانع از  کامل دادن پیمانھ، مغفرتدر معرض ر گرفتند قراوفاي بھ نذر را و ،  خونریزي

خدا ، و را موجب حفظ عفّتترک سرقت ، تاز لعن حجابیاز پلیدي، دوري از قذف (تھمت نارواي جنسي) پاکی آشامیدن شراب 
و جز در  ،پیشھ كنید بدان گونھ كھ شایستھ استی پس،  تقوا«، ورزیدن برای او در ربوبیّتاخالص را برای شرك حرام کرد 

كند،  چھ كھ نھي مي كند و آن و خدا را در آنچھ كھ شما را بدان امر مي آل عمران)  3:102" (حال مسلماني از دنیا نروید!
عالِم او".بندگان دارند فقط خدا خشیّت  "برداري كنید! زیرا فقط  فرمان  

1. كاةَ تَْزِكیَةً لِلنَّْفِس   ْزقوالزَّ در این جملھ زکات را بھ دو معنا بکار برد. یکی  نفس، افزایش رزق. زكات را تزكیھو  :َونَماًء في الرِّ
معنای رشد، کھ زکات مصطلح شرعی از آن است، و دیگر بھ معنای تطھیر کھ تزکیّھ بدان معناست. پس، زکات، یعنی اخراج 

یر نفس مال و آنچھ انسان بر آن مالک است را از اختیار خود بھ طریقی کھ در شرع مقرر شده است را ھم سبب تزکیّھ و تطھ
خواند و ھم موجب نمو و افزایش رزق و روزی. دقّت شود در اینکھ تزکیّھ نفس را مقدم داشت بر افزایش رزق.  

. معنى نمّو و زیادت استھ ب "زكوةاند کھ " اھل لغت گفتھ  
هللا علیھا، اثر زکات بر تزکیّھ نفس را مقّدم داشت بر رشد و نمّو مال و  سالمشود حضرت فاطمھ زھراء،  چنانچھ مالحظھ می

رزق و روزی، زیرا تطھیر و پاکی نفس از آلودگی مھمتر است از ھر چیز دیگری برای کسی کھ در پی قرب خدای سبحان 
یِھْم بِھا َو َصلِّ َعلَْیِھْم ُخْذ ِمْن أَْموالِ است. خدای تعالی بھ رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، فرمود  " ِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َو تَُزكِّ

ُ َسمیٌع َعلیمٌ  ، تزکیّھ کنی آنھا راو  تطھیراى بگیر تا بھ وسیلھ آن  از اموال آنان صدقھ( )التوبة 9:103("  إِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَھُْم َو هللاَّ
)رامشى است، و خدا شنواى داناست.دعا كن، زیرا دعاى تو براى آنان آ آنھا و براي  

فرمایند: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می  
كلمھ" تطھیر" بھ معناى برطرف كردن چرك و كثافت از چیزى است كھ بخواھند پاك و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد و 

چیز است، بلكھ آن را ترقى داده خیرات و بركات را از آن  آثار و بركاتش ظاھر شود، و كلمھ" تزكیھ" بھ معناى رشد دادن ھمان
شود، پس اینكھ ھم تطھیر را  تر مى اش درشت ھاى زائدش، نموش بھتر و میوه بروز دھد، مانند درخت كھ با ھرس كردن شاخھ

ُخْذ ِمْن أَْموالِِھْم "، مودآورد و ھم تزكیھ را، خیال نشود كھ تكرار كرده، بلكھ نكتھ لطیفى در آن رعایت شده است، پس اینكھ فر
ِمْن "، كند بھ اینكھ صدقھ را از اموال مردم بگیرد، و اگر نفرمود:" من مالھم" بلكھ فرمود " رسول خدا (ص) را امر مىَصَدقَةً 

یعنى طال و  شود، یك صنف نقدینھ، " براى این است كھ اشاره كند بھ اینكھ صدقھ از انواع و اصنافى از مالھا گرفتھ مىأَْموالِِھمْ 
نقره، صنف دیگر اغنام ثالثھ، یعنى شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غالت چھارگانھ، یعنى گندم و جو و خرما و كشمش.  

یِھمْ " و جملھ " بھا"، فرماید د، بھ دلیل اینكھ بعدا مى" خطاب بھ رسول خدا (ص) است، نھ اینكھ وصف زكات باشتُطَھُِّرھُْم َو تَُزكِّ
و معناى آن این است كھ: اى محمد! از اصناف مالھاى مردم زكات بگیر، و آنھا را پاك و اموالشان را پر بركت  یعنى با صدقھ،

كن.  
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شود كھ مقصود از این دعا، دعاى خیر بھ جان و مال  و كلمھ" صل" از" صالة" و بھ معناى دعا است، و از سیاق استفاده مى
كرده كھ: خدا  داده چنین دعا مى ار رسیده كھ آن جناب در برابر كسى كھ زكات مىایشان است، ھم چنان كھ از سنت چنین بھ یادگ

بھ مالت خیر و بركت مرحمت فرماید.  
" كلمھ" سكن" بھ معناى چیزى است كھ دل را راحتى و آرامش بخشد، و منظور این است كھ إِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَھُمْ "، و در جملھ

ُ  آرامش مىنفوس ایشان بھ دعاى تو سكونت و  یابد، و این خود نوعى تشكر از مساعى ایشان است، ھم چنان كھ جملھ" َو هللاَّ
یابد. خوانند بوسیلھ آن سكونت مى شنوند و یا مى َسِمیٌع َعلِیٌم" مایھ آرامشى است كھ دلھاى مكلفینى كھ این آیھ را مى  
مان ھکھ اسم" القدوس"،  ھ،أسماء إلھیّ وید، برای زکات از گ شیخ ابن عربی در فتوحات مّکیھ، با اشاره بھ این آیھ کریمھ می

ھ مال مخاطب ب ھجملشود از  ھ خارج میصدقی کھ با مال، زیرا ھأسماء إلھیاز  ی آن استمعناآنچھ در و باشد  است، میاھر" "الطّ 
و ، نزد دیگری بوده باشدھر چند ، آن حقّی بدان ندارد غیر صاحبکھ ، اھلش تی است در دست او برای، و أمانت نیستزكا

،شأھلت تا برساندش بھ طریق أمانھ بلیکن نزد اوست  [پایان سخن شیخ ابن عر بی]. نفوس. تزكاچنین است [مسئلھ نیز] در   -  
تَّبُِعوا یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا ال تَ فرماید، " میعددی از قرآن کریم بکار رفتھ است. برای مثال، زّکات بھ معنای تطھیر در آیات مت

ِ َعلَْیُكْم َو َرْحَمتُھُ ما َزكى ُخطُواِت الشَّْیطاِن َو َمْن یَتَّبِْع ُخطُواِت الشَّْیطاِن فَإِنَّھُ یَأُْمُر بِاْلفَْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو لَْو ال فَْضلُ  ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد   هللاَّ
 ُ َ یَُزكِّي َمْن یَشاُء َو هللاَّ اید از پى گامھاى شیطان مروید، و ھر  اى كسانى كھ ایمان آوردهالنّور) ( 24:21" (َسمیٌع َعلیمٌ  أَبَداً َو لِكنَّ هللاَّ

دھد. و اگر فضل و بخشایش خدا بر شما  ] او بھ زشتكارى و كارھاى ناپسند فرمان مى كھ گامھاى شیطان را پیروى كند [بداند كھ
). سازد، و خدا شنوا و داناست ھر كھ را خواھد پاك مىشد، و لیكن خداوند  نبود ھیچ كس از شما ھرگز پاك نمى  

و شکست  درستی کھ رستگار شد کسی کھ آن را تزکیھ نمود! بھ( "َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاھَا قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاھَافرماید، " و ھم چنین می
گوید: کریمھ میخورد کسی کھ آن را در خاک نمود!). مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ   

پاک ساختش؛ "وقد خاب  و " کسی کھ تزکیھ نمودشمن زّكاھا"أولى  تفطر بھ بلوغ كمال وبھ وصول  باقد أفلح" رستگار شد "
ش.رحمت حق واز نور بدن خاک  دری نمودش خفم و من دساھا" و ھالک شد کسی کھ در خاک نمودش،  

است، کھ این از لوازم ھمان طھارت و پاکی است، مثل قول خدای تعالی، زکات در قرآن کریم بھ معنای مدح و ستایش نیز آمده 
ُ یَُزكِّي َمْن یَشاُء َو ال یُْظلَُموَن فَتیالً " وَن أَْنفَُسھُْم بَِل هللاَّ آیا بھ كسانى ننگریستى كھ خویشتن را ( )النّساء 4:49" (أَ لَْم تََر إِلَى الَّذیَن یَُزكُّ

گرداند آنكھ خداست كھ ھر كھ را بخواھد پاك مىستایند؟ و حال  بھ پاكى مى ستاید یا بھ پاكى مى - ، و بھ اندازه رشتھ ھستھ -
خرمایى یعنى بھ اندازه بسیار اندكى - ).ستم نشوند -  

وا أَنفَُسُكْم ھَُو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى" تقوی ورزیده).كسى كھ آگاه تر است بھ او  ،مشمارید کپس خودتان را پاالنّجم) ( 53:32" (فََال تَُزكُّ  
" (و خدا آگاه تر است بھ تقوی پیشھ گان.)، توجھ شود بھ اینکھ تقوی "وقایھ" است، و تقوای عبد ھَُو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَىدر تفسیر، "

اه الزم این است کھ در حسنات خدا را وقایھ خود قرار دھد، و در سیئات خود را وقایھ خدا. خدا نیز بھ عنوان جزای وفاق، ھرگ
آید، پاکی عبد خود را آشکار سازد:  

رىـــوھگــآبستن  رگــان بھ ـمـھ   ون صدف سر بخود در برىچكھ ھم   
وىــردد ببگــھست خود فاش  رگــو  وىگخالص ندارى م شکر مگا    
ّ كھ ص زـشیپ رــھ آب زر جان من بــمن   زــــیھ چرد بــیگا نــراف دانـــ  

 
ا تُِحبُّونلَن خدای تعالی فرمود، " ھرگز بھ نیكى دست نیابید مگر آنكھ از آنچھ عمران) ( آل 3:92" (تَنَالُوْا ٱْلبِرَّ َحتَّٰى تُْنفِقُوْا ِممَّ
در اینجا، چند جملھ در باب زکات از شود.  میتزکیّھ نفس از این جھت است کھ زکات موجب پس، ). دوست دارید انفاق كنید

ی از جھات آن شرح و بسط بیشتری داده شود:بعضکنیم تا  یخ ابن عربی نقل میش  
بر آن نداشتھ ، و صبر ھا باشدصبراز بزرگترین محبوب  انفقد برو صبر ف برنیآید: عاریا مؤمن جز از محبوب  انفقدبر صبر 

چھ ، زیرا برای او چیزی نیست کھ در آن بر او زکات واجب شده باشد، تی نباشدزاھد زكاپس، بر عارف. یا مؤمن باشد مگر 
کسی ھست ، است مجموع عالمآنچھ حیث از ، داند کھ در آن میعارف چنین نیست، زیرا عارف  لیواء دارد، قتضزھد آن را إ

... .یوجھاست از زاھد او وجھ. و ت از این زكاشود بر او  پس، واجب می .دھد او را می حقّ کند، پس  میطلب مال کھ   
فّت است و آن کمال قّوه شھوانی است، و آن ایستادن نفس است و توقف و بسنده اند زکات نوعی ع ھم چنین برخی دیگر گفتھ

جویی. کردن بدانچھ تعلّق بدان دارد بدون افراط در لّذت  
َوْجِھ َربِِّھ اْألَْعلَى  اءَ الَِّذي یُْؤتِي َمالَھُ یَتََزكَّى َوَما ِألََحٍد ِعنَدهُ ِمن نِّْعَمٍة تُْجَزى إِالَّ اْبتِغَ خدای تعالی در سوره دمبارکھ لیل فرمود، "

21" (َولََسْوَف یَْرَضى ھیچ كس را نزد او نعمتى نیست كھ گردد در حالی کھ  کدھد تا پا آن كھ مال خود را مى(اللیل)  92: 18-
.)خشنود خواھد شدبھ زودی و ھر آینھ  ،براى جستن خشنودى پروردگار واالى خویش، مگر بایست پاداش داده شود  

یکھ پاک است حال یعنی آن کس کھ می بخشد در "الذي یؤتي مالھ یتزكى"گوید:  مولی عبدالرّزاق قاسانی در تفسیر این آیات می
 شرك خفي.آن، و نفسش پاک است از  واشتغال بھ و توجھ بھ غیر خدا اغیار والتفات بھ وتعلق شریکان  تمحب از آلودگی بھ

" [مگر برای إالّ ابتغاء وجھ ربّھ االعلیدر عوض و بھ عنوان پاداش بخشش نمی کند "یعنی  "وما ألحد عنده من نعمة تجزى"
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حسب ھ هللا تعالى بچرا کھ  است  مراتب تقوى ازغیر او زیرا او بر برترین جتناب ا با جلب رضایت پروردگار بلند مرتبھ اش] 
عبادت می کند او  اسم وش بھ آن حال او را با زبان می کند بر کسی کھ می خواند تجلى ی دارد کھ بھ وجھ و چھرهوجھی اسم ھر

 ربّ می باشد. اگر "االعلی" را صفت شامل جمیع اسماء  او حسب اسم األعلىھمان است کھ بھ وجھ أعلى خودش.  استعدادرا  بھ 
، و شھود ذاتي و عین جمع بھ او در وصول ھ ب[بزودی راضی خواھد شد]   "ولسوف یرضى" .خواھد بود اسممان ، رّب ھبدانیم
 وصفش را ھمراه آن وجود، کھ رضا سبب آنکھھ ب حال بقاء بعد فناءدر مقام تفصیل  دررا  وجھه می کند آن مشاھد آنگاه

وهللا تعالى أعلم. [رضا] می طلبد.  
2. ً لِإلْخالصِ   یاَم تَْثبیتا ھیات بعد از صیام را کھ ھمان امساک باشد از مشتروزه و  .روزه را موجب پایداري اخالصو  :والصِّ

سبب إخالص است. پس، بدین وسیلھ، إشاره فرمود بھ اینکھ چون زکات، کھ اخراج محبوبات است، قرار داد، و فرمود کھ صیام 
از مال خود، کھ بدان میل داری و دوستش داری، بخشیدی بھ خاطر رضای محبوب حّق، و از غیر او امساک کردی و در طلب 

حقیقت نیل بھ دی، بلکھ بھ محبوب خود اکتفاء و بسنده کردی، بھ راسخ باشی در اخالص. یعنی، کسب آنچھ از دست دادی بر نیآم
شاید این دو بیت نیز  .ای، نشان دھنده بقاء حّب آن شی است در تو ام، زیرا حرص و طلب آنچھ برای خدا دادهاخالص را با صی
مناسب مقام باشد:   

مسلّــم كســى را بــود روزه داشت مـانــده را دھــد نان چاشتكھ در     
و گرنھ جھ حاجت كھ زحمت برى زخود باز گیرى وھم خود خورى    

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوفرماید، " خدای تعالی می اى البقرة) ( 2:183" (نَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا ُكتَِب َعلَْیُكُم الصِّ
)نى كھ ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده ھمانطور كھ بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید.كسا  

و در حدیث قدسی آمده است:  
ْوُم لِي َو أَنَا أَْجِزي [أُْجَزى] بِھِ " بھ  "،ُ◌ْجَزى" ،در صورتى كھ فعل[ دھم من است و جزاى آن را خودم مىروزه از آن " (الصَّ

ز آن من است و جزاى آن خودم روزه ا، "شود اند، معنایش چنین مى بعضى از علما گفتھ، چنانچھ صورت مجھول قرائت شود
)."ھستم  

از "صوم" بھ معنای خویشتن داری است. این نام با جنبھ تنزیھی روزه تناسب کامل دارد. "صیام"  
اینک اشاراتی چند را در باب روزه:  

چنین آمده است:در تفسیر حقّی،   
 و" این است کھ روزه ھم برای ظاھر است و ھم برای باطن، یا ایھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام، "تعالى خدای قوله واشار

باز قلب با خدا. پس، روزه شھود انوار حضور  یمان آوردند بھاکسانی کھ  سرّ  روح و قلب وه دارد بھ روزه راشاباطن خطاب 
شھود محافظت آن است از  سرّ ، روزه روحانیات ھمالحظبازداشتن است از  روح روزه  و ،معقوالتوشیدن داشتن آن است از ن

از  كاامس ت روزه اش وقتی است کھ شب ھجوم آورد، و کسی کھنھایداشتھ باشد،  مفطراتاز  ك اامسخدا. پس، کسی کھ  غیر
" صوموا لرؤیتھ ، علیھ السالمنماید. در سخن رسول اکرم حق روزه اش وقتی است کھ مشاھده  تنھاینموده باشد،  اغیار

. پس، شایستھ است کھ حق(روزه بگیرید برای دیدنش و افطار کنید برای رویتش) در حقیقت بر می گردد بھ  وافطروا لرؤیتھ"
كتب علیكم د، "فرمو تعالى ت او باشد. اینکھ خدایرؤی با شوافطارروزه عبد ھم ظاھری باشد و ھم باطنی برای دیدن حّق 

نظر روزه چشم . ت باشدغیب فحش و و پس، روزه زبان از دروغ باطن.تی در صفبر ھر  ظاھر وی در عضو" یعنی بر الصیام
از نفس بقیّھ اعضاء نیز بر ھمین قیاس می باشند.  روزه  و باشد،  مالھى مناھى وروزه گوش از شنیدن . ھ باشدریب و تغفلدر 

 ترؤیاز  سرّ روزه . آن ولذات تنعیم آخراز روح روزه  . آن زخارف حب دنیا واز قلب روزه   .است شھوات حرص و تمنى و
اوست. " وجود غیر هللا واثبات  از روحاني قبل جسماني واز اجزاء وجود انسان ت است بھ اشار" كما كتب على الذین من قبلكم 

 روحاني اجزاء قالب مستدعي حظوظ حیواني و ،قالبتعلق گرفت بھ  روح ولی چون مشارب از ھمھ ، کھ روزه داشتند تركیب
کھ مرکب می باشند اآلن ، پس، حیواني مشارب روحاني وگردید از  حواس قالب متمتع تقوھ روح ب و ،امداد روح تقوھ ب شدند

 مشارب مركبات ورھیز کنید از " تا شاید پلعلكم تتقون"بر آنھا نوشتھ شد روزه ھمانطور کھ بر آنھا بود روزه ھنگام انفراد. 
آنھا  طھور یشرابخود را ھنگامی کھ ربّشان عباد از آن می نوشاند خدا  ی کھ مشاربروزه دارید در آنھا تا خدا بنوشاند شما را 

 َو لِكنْ ھمانگونھ کھ فرمود، " روحاني استدعاء حظوظ حیواني واز آلودگی شراب را می دھد. پس، پاک سازد تورا طھارت این 
 عوطلافول کند،  كوكب استدعاء حظوظالمائدة) (لیکن اراده کرده است تا شما را پاک سازد.) پس، چون  5:6" ( یُریُد لِیُطَھَِّرُكم

" للصائم فرحتان فرحة عند کھ فرمود، سید انبیاء  هوعدمی یابد تحقق . در این ھنگام است کھ التقاءاز شمس استدعاء لقاء  نماید
(برای روزه دار دو شادی است، یک شادی ھنگام افطارش، و یک شادی ھنگام لقاء ربّش!) سپس،  لقاء ربھ"فطره وفرحة عند 

ه در آن این است روزه شما اشار و " (روزھای اندکی)ایاما معدودات، "تقلیل اعداد ھ ب شعبادش با كمال لطفداد از  خبر
نکنید موقعی  ھول. پس، متناھيقابل شمارش و نا  غیرزھایی روزه اتان رو ثمراتلی و روزھایی قابل شمارش و متناھی است

ھ آورده است.تأویالت نجمیاین را در  کھ می شنوید [واجب شدن روزه را بر خود!].   
گوید: شیخ ابن عربی می  



4 
 

 صامت است. [عرب می گوید] "رفع إمساك و" صوم: بدان ای کھ خدا ترا تأیید کناد کھ "صوم در لغت امساک و رفعت است
" یعنی بلند گردد،. چون روزه بلندتر گردید از إذا صام النھار وھجراگوید، " امرؤ القیس گیرد  عاارتف" ھنگامی کھ روز النھار
ت از آن.نفي مثلیھ ببزرگ داشت آن را  سبحان" نامیده شد و خدای صومھ "درجھمھ اشان در  عباداتسایر   

خل ادپس،  است،  ستر تجنّ  و و بھشت توسط خدا. جنّت است گشایشدر روزه  ):صوم ستر است و جنت ستر است (اخالص
 بست خدا و(گرسنھ)  جائع نامید، نھ  صائمشرع  روزه دار  و آن را نمی داند. تعالىی کھ غیر خدای عمل مستورشد صوم در 

آتش را بر او. أبواب   
یھ سوتنفس رستگار شد کسی کھ  یعني" ح من زكاھاقد أفلفرمود "تعالى خدای  روزه تنھا عبادتی است کھ تماما تنزیھی است: 

ت لباس طھارنماز  طوشراز  وخدا امتثال أوامر شده توسط خدا را تزکیھ نمود. یعنی رستگار شد کسی کھ آن را پاک ساخت با 
یرا در روزه ت ززكارا کنار  صومزمینی است کھ در آن نماز واقع می شود ، و در آن است آنچھ در آن است. و قرار داد  بدن و

را تشریع فرمود. فطرت زكادر پایانش  رمضان   
اشارتی است بھ خفی بودن روزه ...این  برترین صدقھ ان است کھ  ازظَھر باشد و منتی در آن بر خدا نباشد:  

شیخ ابوالقاسم قشیری چنین گفتھ است:  
می کند روزه می گیرد بھ توسط خدا (بھ توسط  خالق شھر هھداشآنکھ م و می کند روزه می گیرد برای خدا،  شھره ھداشآنکھ م -

 صوم & تحقیق .قربتوجب م صوم با!  ، ومی گردد باوجب ثوپس، روزه برای خدا م ،خدا بی نیاز می شود از غیر خدا)
 صوم % قیامی. قاصد(ویژگی) ھر نعت  صوم با!  و ی استعابدھر  صوم $ صفت. تصوم با( تصحیح اراد و ت استعباد

بإشارات است  صوم با& إمساك و تحیث عبادات شریعاست از قیام بالضمائر. صوم & إمساك  صوم با! و است بالظواھر
.تحقیق  

شھود ش از جمیع أوقاتکند درك اأمسنماید حق  هھداشلی آنکھ مونماید، مفطرات از  ك اأمس (ماه) کند  شھره ھداشآنکھ م -
مخلوقات.  

ش رسومَ ش را رحمت او می سوزاند کجا و آنکھ ذنوبَ ی دیگر را، آنکھ سوم قومر و آتش می کشد،ی را بھ رمضان ذنوب قوم -
.ت او می سوزاندحقیق را  

نیز چون زکات کمال قّوه شھویّھ و بھیمیھ است، و گفتھ شده است کھ حقیقت صیام صیام فرماید:  مولی عبدالرّزاق قاسانی نیز می
.نباشد للحقو بالحق ی است، کھ سكون و تحرك فعل و قول واز ھر إمساك  اھل هللا  

غزلی از موالنا:  
  روزهر ـــنـر خوردن بنگر ھـنـدیدی ھ   روزهر ــــد شکــآمـان کــان از نــد دھـبربن

  روزهر ـــر کآمد کمــان زوتــد میــبربن   رـت نھد بر ســیـاجـور تـآن شاه دو صد کش
  روزهر ـبستان نظر حق بین زود از نظ   نـــیـن برپر سوی علیـون سجیـم چـزین عال
  روزهرر ـدر شــدمت انـدت خـنـش کـآت   دتـــن مــوره ایــت در کـرمــره باحــای نق
  روزهر ــد او در سفـارم شـر طارم چـب   م شدـریـیسی مـد در عــزم شــم زمــن روزه
  روزهاین ھست پر چینھ و آن ھست پر    ر ملک ای جانـو پـان کـرغـر زدن مـو پـک
  روزهودای سر ـــر دارد ســودای دگـس   ر داردـنـرر دارد صد گونھ ھـض روزهر ـگ

  روزهر ــو خبــذر واجــادر او بگـاز چ   در این چادر پنھان شده چون دلبر روزهاین 
  روزهر ــی اثـتــمس وردنـر خـمھ اثـتخ   ردنــد از مـــنـن کـــردن ایمـد گـنـباریک ک

  روزهر ـدر گھـوال انـم ی ای ـتا دررس   اـی و سر پـا سر کنـا پـن درییسی روز در ا
  روزهر ــھ تیرش پیش سپــبشکست ھم   رشـزویـشیطان ھمھ تدبیرش و آن حیلھ و ت

  روزهای در ـــشـن بگــتـفـد در گــدربن   وشتر ز تو برگویدـود خـر خــر و فـک روزه
  روزهر ـر و فـھم عید شکرریزی ھم ک   ق تبریزی ھم صبری و پرھیزیـشمس الح

 


