
ِٰن الرَِّحيـمِ  ِبسِم ٱهلل الرَّْحم

(:Fasting/Panhandlingافطار؛ /صيام)دريوزگی /روزگی: رمضانيّات

آِن مثل خود استاز 

He is for His Like

۲۰۲۰–۰۵–۱۴؛ ۱۳۹۹–۰۲–۲۵؛ ۱۴۴۱–۰۹–۲۰پنج شنبه 



:]عباداتمياندرآنازمثليّتنفیولغتدرصوم[فرمايدمیعربیابنشيخ•
یابدارتفاعکههنگامی"النهارصام"گویند،می.استرفعتوإمساكهمانصومکهکنادتأییدتخداکهای!بدان

خواهیمآوردیادزودیبه.شدنامیده"صوم"عباداتهمهبرداردارتفاعوبرتریدرجهدرصومچونو....[روز]

ساختنمتعبدوجودباعبادشازآنسلبوعباداتدرآنازمثلیتنفیباداشتبلندراآنسبحانخدایکهگردید

شخویدستبهآنبهگرددمتصفکهراکسهرجزاءدادقراروسبحانه،اوبهراآننمودأضافهوآن،بهایشان

وصفی[نیز]مثلیتنفيوعمل،نهاست،تركحقیقتدرآن.مثلیتنفيدرخودبهاوساختملحقوخویشهویتاز
"شيءكمثلهليس"گوید،میخودحقّ درتعالىخدا.گردیدتقویتخدابینوآنبینمناسبتترتیب،بدین.استسلبي

مثلسبحانخدایشرعیداللتبههموعقلیداللتبههم.باشدمثلیاوبرایاینکهازفرمودنفىپس،(۴۲:۱۱)

چیزیهبمراکردمعرضوشدموسلمعلیههللاصلىهللارسولنزد:استکردهنقلچنینأمامةأبيازنسائيوندارد

عباداتیازبادتیعفرمودنفىترتیب،بدین.نداردمثلیکهصومبادتوبر:فرمود.باشمگرفتهفراتوازکهدهفرمان

مفطراتتركچوناستسلبيوصفیصومکهبشناسدکسی[اگر].باشدآنمثلاستفرمودهتشریععبادشبرایکه

.باشدتعقلقابلکهگرددوجودیبهمتصفتانداردعینیزیرانداردمثلیکهداندمیقطعا ّاست،

است آِن مثل خود از 

اشاراتی در باب روزه داری



:(ادامه)]عباداتمياندرآنازمثليّتنفیولغتدرصوم[فرمايدمیعربیابنشيخ•

طالقاآنبرعملاسماگر.عملنهواست،عبادتنهحقیقتدرآنپس،".يلالصوم"فرمود،تعالیخدایهمین،برای

شوجودکهکسیزیرااستمجازیکهمانزدمعقولحقبرموجودلفظاطالقمانندباشد،مجازیصورتبهشود،
.(۴۲:۱۱)"شيءكمثلهليس"زیرانیستمابهوجودنسبتماننداوبهوجودنسبتاستذاتشعین

:]دارروزهشادیدو[فرمايدمیشيخهمچنين•
مثلهكليس"چونوشد،اشارهآنبهنسائيسننازمنقولحدیثدرکهصوم،ازفرمودمثلیتنفىچونکهبدان
بهدیدراواو"شيءكمثلهليس"وصفباپیوستجلّ وعزّ ربشبه(دارروزه)صائمپس،است،حقّ وصف"شيء

"بصومهحفر "فرمودوسلمعلیههللاصلىهللارسولهمین،برای.است(شدهدیدهبیننده)مرئيرائياووآن،توسط
خودشبهشودنمیشادفرحزیرا(رب شلقاءبهگرددمیشاد)"ربهبلقاءفرح"نفرمودو(صومشبهگرددمیشاد)

بهرمگراخودبیندنمیاشومشاهدهرؤیتهنگامباشداوبصرحقکهکسی.شوندمیشادآنبه[دیگران]بلکه

.مماثلتنفيدرجهبهاوستلحوقصائمفرحپس،.اورؤیت

است آِن مثل خود از 

اشاراتی در باب روزه داری



:(ادامه)]دارروزهشادیدو[فرمايدمیشيخديگرموضعیدر•

دخوذاتبرایغذاءطلبکهرا[خود]حیوانينفسحقدهدمیکهاستجهتآنازدنیادرفطربهاو[دیگر]فرح

حقشأداءواوبهغذاءدادنباراجودشبیندمیوبیند،میخودبهرانباتيحیوانينفسافتقارچونعارف.کندمی

حقکهنههمانگوهللا،یدتوسطبهبخشدمیوحق،صفتبهمقامایندرکندمیقیاماست،ساختهواجباوبرخداکه

لقاءامهنگصومشبهشودمیشادکههمانگونهفطرشبهشودمیشادهمین،برای.هللاعینبهدیداشلقاءهنگامرا

.ربش

:]خداستجاللشايستهفقطصومولیاستصائمعبد[فرمايدمیشيخديگرموضعیدر•
اینابراصائماسماستحقاقوبودنصومدارایبهاستموصوفعبدکهاینآن.استنکتّهاییمتضمنخبراین

نمودهأضافخودبهوفرمودسلباوازتعالیحقراآناو،برایراصومنمودإثباتکهآنازبعدآنگاه.داردصفت
آنبهترااگرومنبرایمگرنیستغذاءازتنزیه[یعنی]صمدانی،استصفتیآنیعنی"يلفإنهالصيامإال"فرمود،و

.استمنجاللشایستهکهتنزیهیإطالقبهنهبود،تنزیهتقییدازتقییدیاعتباربهفقطنمود،وصف

است آِن مثل خود از 

اشاراتی در باب روزه داری



:(ادامه)]خداستجاللشايستهفقطصومولیاستصائمعبد[فرمايدمیشيخديگرموضعیدر•

میالقاتمورب شسویبهگرددمیمنقلبکههنگامیصائمبرایاستصومجزاءحقپس،".بهأجزيأان"گفتم،پس

ليس"کهآنرمگباشد"شيءكمثلهليس"کهراکسینمّیبیندزیرااستصومخودآنو"لهمثلال"وصفبهرااوکند
چهاستفرمودهبیانصراحتبهباشد،میذوقأهلساداتازکهمكي،طالبأبورانکتهاین.باشد"شيءكمثله

ایندرآیهاینکه[بنگر](.بیابندبارشدرراآنکهاستکسهرآنجزاء)(۱۲:۵۷)"جزاؤهفهورحلهيفوجدمن"

!سازدمیواجبراچیزیچهحالت

:(۱۲۶:ص،۹ج،(یحیىعثمان)المكیةالفتوحات)فرمايدمیشيخديگرجايیدر•

طلعمافمتى.هالالسمىبهو.بالرؤیةإالاألصواتترفعالأنهاعلم:(العارفینقلوبأفقفيالمعرفةهاللطلوع

فقأفيالمعرفة،هاللطلعمتىو.الصوموجب،"رمضان"اإللهياالسممنالعارفین،قلوبأفقفيالمعرفة،هالل
علىو،"السماوات":قولهمناألرواحعلىالفطروجب،"األرضوالسماواتفاطر"اإلهلياالسممنالعارفین،قلوب

.الشمسیتلوغارب(المعرفةهالل-)فإنه"ظهر"أي:هنا"طلع"و."األرضو":قولهمناألجسام

است آِن مثل خود از 

اشاراتی در باب روزه داری



ثَ َنا:نبویحديث• َبةَ َأب  ْبنُ َبْكر  أَبُوَحدَّ عليههللاصلىاّللَّ  َرُسولُ َقالَ َقالَ -عنههللارضى-ٍد،َسعْ ْبن  َسْهل  َعنْ ..َشي ْ
نُ َلهُ يُ َقالُ ََبَبً اْْلَنَّة  يف  إ نَّ "وسلم ْنهُ َيْدُخلُ الرََّّيَّ الصَّائ ُمونَ أَْينَ يُ َقالُ ُهمْ َغيُْ َأَحد  َمَعُهمْ َيْدُخلُ الَ اْلق َياَمة  يَ ْومَ ُمونَ الصَّائ  م 

ْنهُ فَ َيْدُخُلونَ  ُرُهمْ َدَخلَ َفإ َذام  ْنهُ َيْدُخلْ فَ َلمْ أُْغل قَ آخ  .(مسلمصحیح)"د  َأحَ م 

:فرمايدمیحديثاينبهاستشهادباعربیابنشيخ•

برایاصخبابیتعالیحقکهوقتینیستآنفوقكمالیکهكمالیبهفرمودوصفمعنىطریقازراصومشرع

ازهکشودمیگفته"الریانباب"آنبا.نامیدکندمیطلبراكمالآنکهخاصاسمیبهراآنودادقرارتنهاآن

یچهأصال ّشارب،"ريّ "ازبعدزیرااستشربكمالدرجه(شدنسیراب)"الريّ ".شوندمیوارددارانروزهآن

فرمودسلموعلیههللاصلىهللارسول:گفتکهسعدبنسهلازاستحدیثیمسلمصحیحدر...نوشدنمیشرابی

شوندمیوارددارانروزهفقطقیامتروزدربابآنازوشودمیگفته"الریان"آنبهکهاستبابیبهشتبرای

.شودنمیواردبابآنازآنهاازغیرأحدیو

از آِن مثل خود است 

دروازه ای مختص روزه داران



:(ادامه)فرمايدمیحديثاينبهاستشهادباعربیابنشيخ•

دیگروبندندمیرادرآنشود،داخلآنهاآخرینچونوشوندمیداخلپسکجایند،دارانروزهمّیشودگفته

و،باشندمیایینهیکهآنهاچهعبادات،ازیکهیچمورددرسخنیچنین.گرددنمیبهشتداخلدرآنازأحدی

عملدركمالصفتبهآنها"ری ان"کهشدآشکارپس،.صوممورددرمگراستنشدهگفتههستندامریکهآنهاچه

قت،حقیدراستكاملنداردمماثلآنچهو.گذشتکههمانطورنداردمثلکهچیزیبهشدندمتصفزیرارسیدند

.خالئقهمهبرعلمیبرتریباآنازشوندمیداخلآنجادرواینجا،درشوندمیآنداخلعارفصائمان

از آِن مثل خود است 

مختص روزه داراندروازه ای 



• A narration from Prophet Muhammad (PBUH):

ثَ َنا َبةَ َأب  ْبنُ َبْكر  أَبُوَحدَّ يف  إ نَّ "وسلمعليههللاصلىاّللَّ  َرُسولُ َقالَ َقالَ -عنههللارضى-َسْعٍد،ْبن  َسْهل  َعنْ ..َشي ْ
نُ َلهُ يُ َقالُ ََبَبً اْْلَنَّة   ْنهُ َيْدُخلُ الرََّّيَّ ْنهُ فَ َيْدُخُلونَ ائ ُمونَ الصَّ أَْينَ يُ َقالُ َغْيُُهمْ َأَحد  َمَعُهمْ َيْدُخلُ الَ اَمة  اْلق يَ يَ ْومَ الصَّائ ُمونَ م  َفإ َذام 
ُرُهمْ َدَخلَ  ْنهُ َيْدُخلْ فَ َلمْ أُْغل قَ آخ  .(مسلمصحیح)"َأَحد  م 

Sahl b. Sa'd (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger )PBUH) as saying: In

Paradise there is a gate which is called Rayyan through which only the people who fast

would enter on the Day on Resurrection. None else would enter along with them. It would

be proclaimed: Where are the people who fast that they should be admitted into it? And

when the last of them would enter, it would be closed and no one would enter it.

He is for His Like

A Gate for Fasters


