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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –10؛ 1388  – 03 – 20 ؛1430  – 06 – 17چھارشنبھ 

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   اْلقُْربىقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي   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

و اطاعت ما ھا،  آراستن قلب و عدل رادین،  ستواری و افراشتگیرا ا 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 ، کیشم ارا نظ

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 قرار گرفتند فاي بھ نذر را وو ،  خونریزي

خدا ، و را موجب حفظ عفّتترک سرقت ، تاز لعن حجابیاز پلیدي، دوري از قذف (تھمت نارواي جنسي) پاکی آشامیدن شراب 
و جز در حال  ،پیشھ كنید بدان گونھ كھ شایستھ استی ، پس،  تقوایّتورزیدن برای او در ربوباخالص 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" (مسلماني از دنیا نروید!
عالِم او".بندگان دارند فقط خدا خشیّت  "برداري كنید! زیرا فقط  فرمان  

1. آن است. پس، تشریع حّج را  و َرْفع مإِحكا "تَْشییُد البناء" .[قرار داد] دین فراشتگیااستواری و را  حجّ و  :لِلّدینِ  والَحجَّ تَْشییداً  
سبب این استواری و افراشتگی دین در حّج بھ خاطر آن برای استحکام و استواری دین و ظھور و وضوح و نشر آن دانست. 

است کھ حّج ھم امری عبادی است و ھم امری سیاسی حج از آن نظر كھ فرماید:  اجتماعی. استاد عارف آیة هللا جوادی آملی می-
ھ خوبی بارز چنان كھ آثار عبادی نیز در این سیاست ب یك امر عبادی سیاسی است، آثار سیاسی در آن بھ خوبی ظاھر است

 را ھم مظھر جمال خود قرار داد، ھم محور جالل خویش یعنی در زیارت خانھ خدا ھم آثار است. ذات اقدس الھ كعبھ مراسم حج
تولِّی عبادی حج، نشانھ جمال خداست و تبّری سیاسی آن  .تھذیب و تزكیھ مشھود است و ھم نشانھ تبّری از شرك و مشركان

و تبری)  مچنین روایاتی كھ از معصومین (ع) رسیده است بھ این دو بخش "جمال" و "جالل" (تولّیھ .باشد نمونھ جالل حق می
.اشاره كرده است  

ْھَر اْلَحَراَم َواْلھَْدَي َواْلقَالَئَِد َذلَِك لِ  َجَعَل ّهللاُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیَت اْلَحَرامَ فرماید، " تعالی نیز میخدای  تَْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ یَْعلَُم َما فِي قِیَاًما لِّلنَّاِس َوالشَّ
َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوأَنَّ ّهللاَ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم  اى براى استوارى و  را وسیلھ، بیت الحرام ،، كعبھخداوندالمائدة) ( 5:97(" السَّ

گونھ احكام بخاطر  این ؛نشان، و قربانیھاى نشاندار را بىو قربانیھاى ، و ھمچنین ماه حرام ؛سامان بخشیدن بھ كار مردم قرار داده
)و خدا بھ ھر چیزى داناست. ؛داند آن است كھ بدانید خداوند، آنچھ در آسمانھا و آنچھ در زمین است، مى  

فرماید: مولی عبدالرّزاق قاسانی در تفسیر این آیھ کریمھ، چنین می  
" (محل قیامی برای مردم) از مرگ قِیَاًما لِّلنَّاسِ  دخول در آن. " غیر است برای  محّرم را بیتی قرار داد کھ  جمع  حضرتكعبة 
ْھَر اْلَحَرامَ  " ش،سائر صفات قدرت و حیات وھ ب وتوسط آن [قیام] بھ زنده ساختن آنھا  و اشان حقیقي رجب، (و ماه حرام) ( " َوالشَّ
 ودر آن زمان، ظھور صفات نفس است م احراست کھ  زمان حج حقیقيآن  وصول، و زمان یعنی   ،)الحجھ، محرم ىذالقعده،  ذى
، مطیع خصوص نفس قوي، شریف، بھ  و" َواْلقَالَئِدَ " ،كعبةدر پیشگاه آن نفس مذبوح یعنی  )نشان بىو قربانیھاى ( "َواْلھَْديَ "

" (آن) ذلِكَ تر است " عیرف  تحقیقی تاحی وم دووجود ھ قیام ب بقاء وشأنش ھنگام  واست أفضل ھ توسط آن تقّرب بزیرا منقاد، 
حقائق  " (کھ خدا می داند)إّن هللا یَْعلَم" توسط او قیام بھھنگام  ھ علم اوب " تا بدانید،لِتَْعلَموا" برای شماست  قیام حضرت یعنی آن

.او امکان ندارد علمھ بھ ھر چیزی زیرا احاطھ علم شما باست محیط  شعلم و تشھاد عالم غیب ورا در اشیاء   
2. حضرت فاطمھ زھرا، علیھا الّسالم، حّج بیت هللا الحرام را سبب استواری  :تشّرف بھ خدمت خلیفھ خدا، علیھ الّسالمإتمام حّج و  

و افراشتگی دین معّرفی فرمودند. چنانچھ گذشت، این بدان سبب است کھ در حّج ھم ریاضت و مشقّت و معرفت است، و ھم 
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مبستگی مسلمین، و جامع این ھر دو امر والیت خلیفھ خدا در زمین، و تقّرب و تشّرف بھ محضر اوست، شوکت و عظمت و ھ
نقل مطالبی کھ   پردازیم بھ کھ این سبب حقیقی عّزت مسلیمن و دین خداست. برای توضیح ھرچھ بیشتر این معنا در اینجا می

را بھ تشّرف بھ خدمت امام، علیھ الّسالم، و عرض نصرت بر او،  شرح بعضی از أخبار معصومین، علیھم الّسالم، کھ اتمام حجّ 
اند. و یاد گیری دین از او معّرفی فرموده  

ابتداء بیانی از استاد عارف آیة هللا جوادی آملی:  
دھد و ھر  متضمن آن "شرف" می دھد كھ زمان حج از جھات یاد شده فضیلت دارد؛ چون ھر زمانی را این حوادث نشان می

.فرقی بین اجزایش و در جوھره زمین فرقی بین ابعاضش نیست بخشد؛ و گرنھ در گوھره زمان، را متكن آن "فخر" می مكانی  
بھ گوش  كردند كھ پیام خود را از كنار كعبھ چنین پایگاه عمیقی دارد و چرا ھمھ انبیا سعی می اكنون روشن شد كھ چرا حج

شد، این عمل  اطراف احجار خالصھ می قرب محض داشت و در گشتن صرف درجھانیان برسانند. اگر حج فقط جنبھ عبادی و ت
.اسالم ظھور كرد در جاھلیت نیز بود كھ با یك تفاوت كوتاھی در  

االولین و االخرین  الھ و باقر علوم بنابراین اساس و روح حج چیز دیگری است. حضرت امام باقر (ع) كھ مظھر علم ذات اقدس
در جاھلیت نیز " ھََكَذا َكانُوا یَطُوفُوَن فِي اْلَجاِھلِیَّةِ "، كنند، فرمود طواف می شد، دید مردمی كنار كعبھاست، وقتی بھ مكھ مشرف 

إِنََّما أُِمُروا أَْن ، "گشتند و اسالم نیامده است تا ھمان سنت جاھلی را ادامھ دھد می این چنین اشواط سبعھ داشتند و دور این كعبھ
َن النَّاِس تَْھِوي ، "ثم قرأ قولھ سبحانھ و تعالی"، ُروا إِلَْینَا فَیُْعلُِمونَا َوَالیَتَھُْم َو یَْعِرُضوَن َعلَْینَا نَْصَرھُمْ یَطُوفُوا ثُمَّ یَْنفِ  فَاْجَعْل أَْفئَِدةً مِّ

بی اثر گشتن در  دور این سنگ ھای کھ رمودف .)پس دلھاى برخى از مردم را بھ سوى آنان گرایش دهابراھیم) ( 14:37" (إِلَْیِھمْ 
  .جاھلیت نیز رایج بود
بیت (ع) آمده است تا زایران كعبھ بدانند كھ  رساند" بھ طور مكرر در بیانات اھل كعبھ سود و زیانی نمی راین تعبیر كھ "احجا

.اصل والیت و رھبری است، محفوظ است در كنار "كعبٔھ ِگل"، آن "كعبٔھ ِدل" كھ  
لِیَن ِمْن لَُدْن آَدَم ص إِلَى اْآلِخِریَن ِمْن ھََذا اْلَعالَمِ " است كھالبالغھ آمده  در كتاب قیم نھج َ ُسْبَحانَھُ اْختَبََر اْألَوَّ بِأَْحَجاٍر  أَ َال تََرْوَن أَنَّ هللاَّ

خداوند با این سنگ ھا، كھ تقرب و تبّعد آن ھا " یَاًما لِّلنَّاسِ قِ   َال تَُضرُّ َو َال تَْنفَُع َو َال تُْبِصُر َو َال تَْسَمُع فََجَعلَھَا بَْیتَھُ اْلَحَراَم الَِّذي َجَعلَھ
 .امتحان كرده است. بوسیدن احجار كعبھ برای آن نیست كھ این حجر سود و زیانی دارد را سود و زیانی نیست، مردم را

بارگاه والی ما بار یابند و  طواف، بھ اند كھ اطراف این سنگ ھا بگردند اما بعد از حضرت امام باقر (ع) فرمود: مردم موظف
كنند، آنگاه حضرت این آیھ  را بر ما عرضھ "حضور الحاضر و قیام الحجٔھ بوجود الناصر" ومودت و نصرت و آمادگی خود 

َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھمْ ، "كریمھ را قرائت فرمود بھ سوى آنان ابراھیم) (پس دلھاى برخى از مردم را  14:37" (فَاْجَعْل أَْفئَِدةً مِّ
.فرزندان من مشتاق كن یعنی پروردگارا! دل ھای گروھی از مردم را بھگرایش ده).   

اند دو   شوند، موظف بھ حرم خدا مشرف می این آیھ در قبال سوره كریمھ حج، دو پیام دارد یعنی مردم كھ از نقاط دور و نزدیك
اینكھ با جان، گرِد حرم  است، بگردند و دوم "َال تَُضرُّ َو َال تَْنفَعُ " ھآن سنگ ھایی ك كار را انجام دھند: اول اینكھ با بدن، دور

سبحان پیام اول را كھ بدان مردم كار دارد بھ عھده ابراھیم  ِوالی اھل بیت و رھبری علی و اوالد او (ع) طواف كنند. خدای
ْن فِي"، " :آیند تو اعالن كن، مردم می :گذاشتھ و فرمودخلیل (ع)  ُكلِّ ضاِمٍر یَأْتیَن ِمْن ُكلِّ   النَّاِس بِاْلَحجِّ یَأْتُوَك ِرجاالً َو َعلى َو أَذِّ
از ھر راه  و بر ھر شتر الغرى هند پیادآیو در میان مردم براى حج بانگ برآور تا  سوى تو ( )الحج 22:27(" فَجٍّ َعمیقٍ 
).دورى  

خود را برای فداكاری و نثار جان و ایثار  ع) عرضھ كنند و آمادگیاما وقتی مردم با جان بیایند تا ِوالی خود را با اھل بیت (
را از خدای سبحان  شود كھ ابراھیم خلیل (ع) آن كار محقق می "الحاضر و قیام الحجھ بوجود الناصر حضور" مال ارائھ دھند،

.بھ عھده تو استاطراف كعبھ دل بگردند،  چنین درخواست نمود، فرمود: پروردگارا! تسخیر دل ھای مردم كھ بھ  
ھكذا كانوا " :روح در جاھلیت نیز بود، اشواط سبعھ و قربانی سابقھ داشت بی حضرت امام باقر (ع) فرمود: این طواف صوری

، آمدن بھ "َال تَُضرُّ َو َال تَْنفَعُ " بگوید كھ گذشتھ از طواف كنار كعبھ سنگ و گلی كھ ، و اسالم آمد تا بھ مردم"الجاھلیھٔ  یطوفون فی
.حضور امام و عرض نصرت كردن، متمم حج است  

ِمن تمام الحج لقاء "، است طبق بیان نورانی حضرت امام باقر (ع) حجی كھ رھبری در آن حضور و ظھور ندارد، ناقص
مام من ت"  ندارد و بھ عنوان تمثیل است، نھ تعیین؛ یعنی نھ تنھا عبادات بوده و اختصاصی بھ حجّ  البتھ این شامل ھمھ "االمام

من تمام الزكاه لقاء "  ، چھ اینكھ"من تمام الصیام لقاء االمام" ، ، ھمچنین"من تمام الصاله لقاء االمام" ، بلكھ"الحج لقاء االمام
سخن از "والیت"  ،"والوالیھ بنی االسالم علی خمسھ أشیاء: علی الصاله و الزكاه و الحج و الصوم" و در پایان حدیث " االمام

."و الوالی ھو الدلیل علیھن" :ھ "والی" از آن تعبیر شدهاست كھ با كلم  
َو   اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دینَُكْم َو أَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتيھ، "، از آیھ كریم"االمام من تمام الحج لقاء" این سخن حضرت امام باقر (ع) كھ

 ً ْسالَم دینا   .مدد گرفتھ است الوداع نازل شده، الھام و حجھكھ در  المائدة)  5:3" (َرضیُت لَُكُم اْإلِ
پسندیده است. دین خداپسند، دینی است كھ با "كمال نعمت" و "تمام  خداوند سبحان، اسالم ھمراه با والیت و رھبری را برای ما

. "االسالم لقاء االمام َمن تمام" ، پس نھ تنھا "من تمام الحج لقاء االمام"، بلكھ والیت" آمیختھ باشد  
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فرمایند: ھم چنین ایشان در جای دیگری چنین استدالل می  
ارزش زمان و مكان در پرتو والیت  

زماني خاص خود را ارزشمند و پرمحتوا مي سازد، از این رو خداي سبحان   ي نزول نعمت عظیم رسالت، سرزمین و محدوده
، و ھم بھ عصري كھ رسول )البلد 90:1(" ِسُم بِھَذا اْلبَلَدِ ال أُقْ ، "یاد كرده است رسالت، سوگند  ین مكھ، مھبط وحي و ھم بھ سرزم

ْنساَن لَفياكرم در آن مبعوث شد: " 2( "ُخْسرٍ   َو اْلَعْصِر إِنَّ اْإلِ )؛ سوگند بھ روزگار وحي و رسالت كھ نداي العصر 103:  1-
موعود (عّجل هللا تعالي فرجھ) و یا افكن شد و اگر عصر ظھور حضرت مھدي  توحید و قسط علیھ شرك و ظلم، در آن طنین

آنھا در پرتو رھبري و تداوم راه پیامبران الھي است و گرنھ   ي مزبور ذكر مي شود ھمھ  ي مصادیق دیگري از عصر، براي آیھ
خسارت یافتگان خواھد بود و نھ معیار  یمان نجات  اي نداشتھ باشد، نھ معیار ا یخ اگر ره آورد آموزنده اي از تار صرف برھھ

یھ باختگان. سرما  
یت كھ جامع نبوت و  یاد كرد، ھمان طور كھ بھ سرزمین وال یت است سوگند  خداوند بھ روح عصر رسالت و امامت كھ ھمان وال

یادآور شد كھ بھ پاس احترام رسول  یاد كرد و آن منطقھ را حرم امن خود قرار داد و نكتھ سوگند بھ آن را  خالفت است، قسم 
2( "َال أُْقِسُم بِھََذا اْلبَلَِد َوأَنَت ِحلٌّ بِھََذا اْلبَلَدِ ت: "رامي اسگ كھ تو در این شھر جاى ی حالسرزمین درسوگند بھ این ( )البلد 90:  1-

ھایي است كھ نھ  اي كھ در كنارش رسالت و امامت ظھور نكند سنگ ھ بدون پیغمبر، سلسلھ احجاري است و كعبھ. مكّ )دارى
یارت  و نھ سودي دربردارد. بدین راز اشاره دارد آنچھ در برخي احادیث آمده است كھ: مردم موظف شدند بھ زرساند  آسیبي مي

، 99بحار، ج یرا "تمام الحج لقاء اإلمام"( الم) شرفیاب شوند، زو بعد از آن بھ محضر امامان معصوم (علیھم السّ  خانھ خدا بروند
م) رسیدن، متّمم حج است.الالسّ  لیھ. پس بھ حضور ولّي عصر (ع)374ص  

اِعراض از ره آورد انبیا، سفاھت است  
َربَّنَا َواْبَعْث فِیِھْم َرُسوالً ، "ین بود یشھاي آن بنیانگذار كعبھ، ا یا یم (علیھ السالم) كعبھ را بنا نھاد از جملھ ن وقتي حضرت ابراه

ْنھُْم یَْتلُوا َعلَْیِھْم آیَاتَِك َویَُعلُِّمھُُم  یِھْم إِنََّك أَنَت الَعِزیُز الَحِكیمُ مِّ البقرة) (پروردگار بر انگیز در میان  2:129"  (اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزكِّ
آنان رسولی از خودشان تا تالوت کند بر آنان آیات ترا و تعلیم دھد آنان را کتاب و حکمت، و تزکیھ اشان نماید، تو ھمانا عزیز 

یز و حكیم،  كند كھ براي این مردم، پیامبري اعزام كني؛ چون كار مبدأ عز عزت و حكمت اقتضا ميخدایا!  حکیم ھستی!) 
یانبار نیست. یا ز بدون پیامبر سنگي است كھ سودمند   ي یر و محكم و استوار خواھد بود. گرچھ كعبھ ساختھ شد ولي كعبھ ناپذ نفوذ  

ھل توحید و وحي و رسالت، و این كھ نعمتي برتر از نعمت معرفت خداي بنیانگذار كعبھ، عقل ممثل بود و چون از فرزانگي ا
سبحان و پیام آوران الھي نیست، بھ خوبي آگاه بود، از این رو از خداي سبحان مسئلت كرد تا از فرزندان وي پیامبري مبعوث 

ید و یم (علیھ السالم) را ملت توح ن ابراهی یت خود، آنھا را عاقل و خردمند سازد. خداي سبحان نیز ملّت و د كند كھ در پرتو ھدا
ین است  مباركھ ا  ي یھ ). محتواي این آالبقرة 2:130( "َو َمْن یَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبراھیَم إِالَّ َمْن َسفِھَ نَْفَسھُ ید و فرمود: "عقل و رشد نام

یھ است و فپس كسي كھ خدا را عبادت نكند، س ست.یھ ااعراض كند، سف ،المعلیھ السّ ، یم خلیل كھ ھر كس از ملت توحیدي ابراه
یست، خدا را عبادت مي كند. بنابر این عقل چیزي است كھ در پرتو آن، خدا عبادت  یھ نفت كھ كسي كھ سین اس عكس نقیضش ا

رضوان هللا طباطبایي (  ي شود و در جایي كھ خدا عبادت نشود سفاھت است نھ عقل. با توجھ بھ این نكتھ است كھ استاد عالمھ
كند. نان" را نقل ميیث معروِف: "العقل ما ُعبد بھ الرحمن و اكتُسب بھ الجِ  یھ مزبور، حد یل آ یھ) در ذ عل  

بدون پیغمبر   ي یل نیز كعبھ یم خل م (علیھ السالم) را راه عقل، و اِعراض از آن را سفاھت مي داند. و ابراهییم، راه ابراھ قرآن كر
کند.او، پیامبري را مبعوث   ي یھ یت نسل و ذر ي داند و از خداي سبحان مسئلت مي كند تا براي ھدارا سودمند و مؤثر نم  

188، ص  9(تفسیر موضوعی، ج  -186(  
3. کنیم: در تکمیل توضیح بیشتر آنچھ گذشت، در اینجا چند روایت دیگر را نقل می چند نقل:   

معانى االخبار 340ص  - صادق علیھ الّسالم عرض كردم خداوند در قرآن دستورى داده مایلم حضرت ھ حاربى گفت: بریح مُ ذَ  -
معنى آن را بفھمم. فرمود: چھ دستور.  

زدایند و بھ نذرھاى خود وفا سپس باید آلودگى خود را ب( )الحجّ  22:29(" ثُمَّ ْلیَْقُضوا تَفَثَھُْم َو ْلیُوفُوا نُُذوَرھُمْ ، "عرض كرد این آیھ
انجام دادن ھمین مناسك و دستورات حج است." َو ْلیُوفُوا نُُذوَرھُمْ "معنى دیدار امام است ھ ب "وا تَفَثَھُمْ ْلیَْقضُ "فرمود: )، كنند  

ثُمَّ ْلیَْقُضوا تَفَثَھُْم ، "آقا فدایت شوم معنى این آیھ چیستعبد هللاَّ بن سنان گفت: خدمت امام صادق علیھ الّسالم رسیدم عرض كردم: 
فدایت شوم  كردم:  منظور گرفتن موھاى شارب و چیدن ناخن و كارھاى شبیھ باینھا است. عرض: فرمود " مْ َو ْلیُوفُوا نُُذوَرھُ 

این مناسك. "َو ْلیُوفُوا نُُذوَرھُمْ ، "دیدار امام است "ْلیَْقُضوا تَفَثَھُمْ ، "اید ذریح محاربى مرا حدیث نمود كھ شما فرموده  
میگوئى قرآن داراى ظاھر و باطنى است كیست كھ مانند ذریح قدرت تحمل (تفسیر و ریح راست گفتھ تو نیز راست فرمود ذَ 

باطن قرآن) را داشتھ باشد.  
عیون أخبار الرضا  
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از احمد بن ابى نصر بزنطى مروى است كھ گفت من نوشتھ حضرت ابى الحسن الرضا (ع) را خواندم نوشتھ بود برسان 
است با ھزار حج، احمد گوید كھ من بفرزند دلبندش حضرت ابى جعفر (ع) عرض  بشیعیان ما كھ زیارت من در نزد خدا معادل

حق او بوده و او را زیارت كند ھزار و ھزار حج است.ھ كردم ھزار حج؟ فرمود بخدا قسم بلى از براى كسى كھ عارف ب  
دوستتر دارم از آزاد كردن ده بنده و از كافى: بسندش تا نصر بن قابوس كھ امام ششم (ع) فرمود: البتھ خوراك دادن بھ مؤمن را 

ده بار حج فرمود: اى نصر اگر باو خوراك ندھید بمیرد یا خوار شود و بدشمن اھل  !راوى گوید: گفتم: ده بنده و ده بار حج؟ -
سازد و بیت رو آورد و از او گدائى كند و مرگ براى او بھتر است از گدائى بدر خانھ دشمن، اى نصر ھر كھ مؤمنى را زنده 

اید و اگرش خوراك دھید البتھ كھ او را زنده  زنده دارد گویا ھمھ مردم را زنده داشتھ و اگر باو خوراك ندھید او را بمرگ انداختھ
داشتید  

این دو بیت از حافظ ھم مناسب بحث است:  
بینم می در خرابات مغان نور خدا بینم کجا می این عجب بین کھ چھ نوری ز    

ای ملک الحاج کھ تو شمفرو جلوه بر من بینم می بینی و من خانھ خدا خانھ می   
4. فرماید: شیخ ابن عربی در فتوحات مّکیھ، می گفتاری از شیخ ابن عربی:   

فرمود کھ آن كریم و حرم عظیم، و  یبیتقلب بنده اش را  قرار داد تعالى چون خدایو : است قلب ولى هللا بیت كریم و حرم عظیم
زمینش،و  نشسماحال آنکھ فرا نمی گیرد او را آ" فرا می گیرد " [قلب]   " بیت"تر است از این ف یقلب مؤمن شرمی دانیم کھ  -

 فواط چون در میان ]حول بیت.[ کنندگان افوطمی گذرد مانند  قلب ولى هللا) ی را کھ بر آن (خواطرقرار داد  بھ طور قطع،
، و آن است عمل کنند تعظیم و إجاللآن چنانچھ شایستھ طواف بھ را، و در " بیت" تحرمکنندگان کسانی باشند کھ بشناسند 

زبان ھایی کھ گویا ، و بی خبر قلوب غافل ابکنند آن را  فاطوو ، کنندگان کسانی باشند کھ نمی شناسند آن را فواط[نیز] از 
می قلب مؤمن ی کھ بر خواطرھمین گونھ باشند  قول و زور،تی از فضوالا بکنند  فاطوکھ چھ بسیار ، بلخداذكر  نباشند بھ

محمود.برخی و باشند،  مذمومگذرند، برخی از آنھا   
و می کند ، و عفتی کھ بوده باشدحالبر ھر ، کننده آن (بیت) فواطکننده ای را بھ سود ف واط ھر طواف چنانچھ خدا می نویسد 

نشده باشد ھر اظتا زمانی کھ  خواطر مذمومخدا عفو می کند از او  ھمانگونھ، آنچھ را صادر شده باشد از او [پیش از آن]
حق نیز قلب عبددر إلھي،  تمبایعاست است برای  بیت یمین هللاچنانچھ در  حس. تا ظاھر جوارح شان بر حكم سبحانھ - است   -

او جاللچنانچھ شایستھ  تشبیھ و تكییفبدون  سبحانھ - او " یمین" ھمرتب ش)] فرا می گیرد او را. قلب عبد مؤمناست چھ [آن ( -
در مقایسھ با خود او، کجاست (ھر دو دستش) معروف  " كلتا یدیھ"است کھ بھ "یمین" آن  (ولى هللا)پس، در او  !سبحانھ؟ -

ت دارد نزد خدا بھ مكان ت، و رفعاست محمل جمیع صفاتھ، بیشتر چھ آن إحاطاز حیث  ، و، برتر استعلماست، و آن، از نظر 
.ت نھاده استعیودسبب معرفتی کھ در آن بھ   

5. گوید: مبادی نھایات عبادات واجب، یعنی صالت و  مولی عبدالرّزاق قاسانی در إصطالحات صوفیھ، می گفتاری از قاسانی: 
زکات و صوم و حّج می باشند. و آن این است:  
نھایت صالت کمال قرب و مواصلھ حقیقی است  

نھایت زکات بذل ما سوی هللا است بھ خلوص محبّت حقّ   
صوم امساک است از رسوم خلقیت و آنچھ آن را تقّویت می کند با فنا فی هللا. برای ھمین، در کلمات قدسیّھ است، "الّصوم  نھایت

لی و أنا أجزی بھ"  
و نھایت حّج وصول بھ معرفت و تحقق بھ بقاء بعد از فناست زیرا ھمھ مناسک بھ ازاء منازل سالک وضع شده است تا نھایت، و 

  و فرق. مقام احدیت جمع
 


