
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عاشقان شكم عنوان :

 حقيقت روزه موضوع :

 98پيشواز ماه رمضان  مناسبت :

 سخنراني : چهل و یكم         @m_asemani         كانال منبر آسماني

در عين اينكه انسان را به  از حضرات معصومين بعضي از روايات منقول1

اوج اميد و شادي دروني مي رساند اما در عين حال انسان را مات و مبهوت مي 

 با معرفت و عارفي براي پير مرد اقر آل محمدب، من جمله روايتي كه نمايد 

 .نقل نمودند همچون جابر بن عبداهلل انصاري

 : اه مبارك به جابر فرمودنددرباره عظمت م باقر امام

 شب از پاسي و بدارد روزه را روزهايش و شود وارد او بر رمضان ماه كس هر 

 به آزار و بربندد حرام از خود چشم و نگهدارد را زبانش و برخيزد نيايش به را

 .شود مي پاكيزه گناه از مادر از تولد روز مثل، نرساند كسي

 !خوبي حديث چه: گفتم بعد جابر مي گويد رو به حضرت

                                                           

 انگيزه سازي 1



 

 

 2!دشواري شرايط چه: فرمودندبه من  حضرت

در شرح اين حديث بايد به اين مطلب اشاره نمود كه جابر داراي جايگاه ويژه اي 

عمل مي كرد اما  وارده در روايت هاي مساكا بهاز نظر معرفتي بود و مطمئنا 

و يا بُعدي عميق  خواستند او را به مرتبه اي باالتر ميبا اين حديث شريف امام 

رهنمون سازند زيرا يك موقع انسان روزه دار آنقدر غرق در انجام تر از روزه 

ندادن مبطالت روزه مي شود كه حقيقت روزه را فراموش مي كند يا اصال راجع 

  كند . به حقيقت روزه فكر نمي

 عالم پروردگار كه شده روايت صادق حضرت قول زبه همين خاطر ا 3

  :فرمايدمى

 4ع ل يْهِ  أ جْزِي أ ن ا و   لِي الص َّوْمُ 

                                                           

 السالم عليه ج عْف ر   أ بُو ق ال   و  »؛ صيامه ثواب و رمضان شهر فضل باب، 98 /2: الفقيه اليحضره من 2

 و   ِلس ان هُ و  ف رْج هُ ح فِظ  و  ل يْلِهِ مِنْ  وِرْداً ق ام  و  ن ه ار هُ ف ص ام  ر م ض ان  ش هْرُ ع ل يْهِ د خ ل  م نْ ج ابِرُ ي ا لِج ابِر  

 أ حْس ن  م ا فِد اك  جُعِلْتُ ل هُ قُلْتُ ج ابِرٌ ق ال  أُمَُّهُ و ل د تْهُ ك ي وْم   الذَُّنُوبِ مِن  خ ر ج  أ ذ اهُ ك ف َّ و  ب ص ر هُ غ ض َّ

 «.ش رْط  مِنْ ه ذ ا أ ش د َّ م ا ق ال  ح دِيث  مِنْ ه ذ ا
 اقناع 3
 الصائم و الصوم فضل في جاء ما باب، 63 /4: الكافى 4



 

 

 عهده بر آن پاداش و دارد، ربط من به و اتصال اختصاص، است، من ويژه روزه

 .است من

 :دو قسمت دارد صادق امام اين روايت

 روزه ويژه و براي خداست -1

 پاداش روزه نيز بر عهده خداست-2

 دارد؟ قرار پروردگار كالم در اىمسأله چه چيست؟ جمله دو اين ذات و حقيقت

 الجهاد» و ؟«لى الحجَّ» ؟«لى الصلوة» نفرموده چرا نيست، او فرمان نماز، مگر

 و شهيد و دشمن با جهاد مگر نيستند؟ خداوند فرمان موارد اين همه مگر ؟«لى

 نيست؟ او خود فرمان است، جهاد عوارض از كه شدن مجروح

 آن به نورانى ديد يك با و شود تحقيق «لى الصوم» جمله در اگر رسدمى نظر به

 .كرد مشاهده خداوند كالم اين در توانمى را حقيقت سه شود، نظر

 حالل شهوات ترك -1

 حالل، شهوات از برخى حتى باشد،نمى حالل شهوات ترك عبادتى هيچ در

 لحاظ عبادت، زمان طول در لذائذ، از بخشى ترك و هاآشاميدنى و هاخوردنى



 

 

 و بخورد تواندمى جهاد، حال در كه «اهلل سبيل فى مجاهد» مانند. است نشده

 . شود بهرمند حالل طريق به جنسى غريزه از جهاد روز در و بياشامد

شايد بعضي بگويند : در مراسم حج نيز غريزه جنسي حرام مي شود كه در پاسخ 

 است، محرم كه زمانى شود،مى حج مناسك وارد انسان كه هنگامىبايد گفت : 

 را آب ترينخنك تواندمى احرام، حال در ولى است، محروم جنسى غريزه از

 مانعبى او براى حالل ديگر هاىلذت يا كند تناول را غذا ترينخوشمزه و بنوشد

 و ها،خواسته شهوات، مقابل در كه كندمى دعوت را دار روزهخداوند  اما است

 .نمايد ايستادگى مغرب اذان تا صبح اذان از حالل لذائذ

 روزه، در است؛ حالل اموراين  از بسيارى تركخاطر  به روزه يارزش بُعد يك 

 در حالل اميال و شهوات ها،لذَّت بحث بخش اين در نيست، كار در حرام بحث

 دعوت مقابل در و كندمى صبربر انجام ندادن حالل خدا  كه انسانى. است كار

 يُحُِبَّ  الل َّهُ و  » . رسيد خواهد حق محبوبيت دايره بهمي نمايد  خاكسارى خدا

 «الص َّابِرِين 

 همرنگ شدن با خدا -2



 

 

 در مردمند زيرا نيست خدا همرنگ نماز و جهاد حج، اما است خدا همرنگ روزه

 نماز در كشند،مى دشمن روى به اسلحه جهاد در آورند،مى بجا مناسك حج

 .كنندمى سجود و ركوع

 با همرنگ يعنى است؛ سلبى امر يك است، پنهانى و غيبى امر يك روزه اما

 خورد،نمى هم دار روزه خورد،نمى خدا زيرا است؛ غيبى و پروردگار سلبيَّه صفات

 خواند،مى نماز كه جايى هر انسان ، و ... آشامدنمى هم دار روزه آشامد،نمى خدا

 مشغول كه بينندمى را انسان مكه در است، خواندن نماز مشغول فهمندمى همه

 دست به اسلحه خدا براى كه بينندمى جبهه در را شخص است، حج مناسك

 جمع ميان در پس شويد خبر با يكديگر روزه از توانيدنمى شما اما گيرد،مى

 ذات همرنگ هم بودن پنهان و غيب در روزه و نكرد آشكار را روزه توانمى

 است، پنهان و غيب من مانند يعنى ؛«لى الصوم»: فرمايدمى اينكه پس. است حق

 .است سلبى صفت داراى

 خدا به واقعى محبت اعالن روزه، -35 

 خير، نيست؟ محبت اعالن نماز آيا است، محبوب به واقعى محبَّت اعالن روزه

 نماز پوشش در باشد، كينه نماز است ممكن نيست، محبت اعالن منافقين نماز

                                                           

 تحريك احساس 5



 

 

 مدينه هاىرمضان ماه تمام در رود،نمى روزه پوشش در منافقى هيچ اما روند،مى

 عنوان به و آمدندمىپيامبر سر پشت بعد و خوردندمى غذا مخفيانه منافقين

 به اما خواندند،مى نماز نداشتند، قبول را روزه چون كردند،مى اقتدا دار روزه

 را هامسلمان اسرار بتواننداينكه  و خواندند،مى نماز مسلمين به نيرنگ خاطر

 روزه. گيردنمى روزه منافقى هيچ كنند، فراهم را زدن ضربه زمينه يا كنند كشف

: گويدمى خورى؟نمى غذا چرا گويندمى مؤمن به است، محبَّ مؤمن مختص

 خواهدمى ببيند، تشنه و گرسنه مرا روز يك خواهدمى يعنى نخور؛ گفته محبوبم

 .نمايد پذيرايى شهوات ترك و گرسنگى با من از و كند دعوت ميهمانى به مرا

 عاشق كه كسى آن جوشد،مى نقطه اين در من محبت و عشق يعنى ؛«لى الصوم»

 عاشق نيست، هم روزه اهل نيست، عاشق كه كسى است، روزه اهل است، صادق

 امر عشق به كند، گيرىكناره آن عوارض و شكم از كه كسى ولى است، شكمش

 .است كرده گيرىكناره لذايذ از محبوب

چقدر خوب است در اين ماه با عظمت ما نيز در كنار امساك از مبطالت روزه 6

متصل گردانيم تا  آخرت و دنيا در مؤمني انسان هر معنوى منبع شش ا بهخود ر، 

 ء اهلل خداوند كمي از حقيقت روزه را به همه ما بچشاند.ان شا

                                                           

 رفتارسازي 6



 

 

 معنوى درجات به آخرت و دنيا در را انسان معنوى منبع شش اين به اتصال

 .رساندمى

  «الر َّحِيمِ الر َّحْمنِ الل َّهِ بِسْمِ» اول، منبع

  «الْعال مِين  ر بَِّ لِل َّهِ الْح مْدُ»: دوم منبع

  «العظيم اهلل استغفر»: سوم منبع

  «العظيم العلىَّ باهلل الَّا قوَّة ال و الحول»: چهارم منبع

  «راجِعُون   إِل يْهِ إِن َّا و  لِل َّهِ  إِن َّا»: پنجم منبع

  «اهلل اال اله ال»: ششم منبع

 متصل دارند قرآنى و روايتى ريشه شش منبع كه اين همه به رمضان ماه در 

كه همانند روزه پنهان مي باشد و در حال  «اهلل اال اله ال»بخصوص ذكر  شويد

 و كسي متوجه ذكر گفتن ما نمي شود.گفتن اين ذكر لب ها تكان نمي خورد 

 اگر! موسي اي: فرمود عمران بن موسي به جل و عزَّ  خداوند: فرمود ص پيامبر

 به من پيشگاه در را گانه هفت هايزمين مجموع و ساكنينش تمام و هاآسمان



 

 

 كفَّه كه راستي به، بگذارند ديگر طرف در را «اللَّه اال اله ال» و ترازو طرف يك

 7.داشت خواهد ترجيح كفه آن بر «اللَّه اال اله ال»

  

 

                                                           

 الس َّم او اتِ  أ ن َّ ل وْ مُوسي ي ا عِمْر ان  بْنِ لِمُوس ي و ج ل َّ ع ز َّ اللَّهُ ق ال  آله و عليه اهلل صلي الن َّبِيَِّ ع نِ 7
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