
ِٰن الرَِّحيـمِ  ِبسِم ٱهلل الرَّْحم

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

همراه خدا

Being With God

۲۰۲۰–۰۵–۰۳؛ ۱۳۹۹–۰۲–۱۴؛ ۱۴۴۱–۰۹–۰۹يکشنبه



:حافظ•

کنندمابهچشمیگوشهکهبودآیاکنندکیمیانظربهراخاککهآنان

کننددواغیبمخـزانـهازکهبـاشـدمـدعیطبیبانزبـهنهـفـتـهدردم

:فرمايدمیکريمقرآندرتعالیخدای•

يعاَ اْل  ر ضَِِفَماوَ السَّماواتَِِفَمال ُكمَ س خَّرَ وَ  (الجاثیة۴۵:۱۳)ي  ت  ف كَُّرونَ ِلق و مَتيتَتل َذِلكَ فِإنََِّمن هََُج 

آیتهایىاستایندرهمانااستوىآنازهمگىاستزمیندرآنچهوآسمانهادرآنچهشمابراىكردرامو)

(كننداندیشهكهگروهىبراى

همراه خدا

جستجوی خدا گونه هادر 



چنينتعالیخدایقولاينبهاشارهبا،(۱۵۱ص،۳ججلدی،چهار)مّکيهفتوحاتدرعربیابنشيخ•

:می گويد

رانهاآدادخبرورا،اومرتبهمالئكهبهشناساندوخود،صورتبرراكاملانسانفرمودخلقسبحانخدایپس،

اززیرا،(سراییخانهایی،)داریبرایشراآندادقرارواستزمینمسكنشهرچندعالمدراستخلیفهاوکه

ماواتَِالسََّفما"اوبرایساختمسّخرپس،.زمینیوآسمانیاو،بهاعلىمألشدندمشغولورا،اوکردخلقآن
يعاَ اْل  ر ضَِفماوَ  آنظهورصورتدرائبنبراینیستحكمیزیراحقشدمحتجبواو،خاطربهیعنی،"ِمن هََُجِ 

صلی-هللارسولپس،.أبصارازشدحجابدرچنانچهبصائرازشدحجابدرپس،.استشدهجانشینشکهکسی

آمدهودفرآنهاکهحالیدرحسی،صورتدرراانسانمیکنندتشبیهکهمردمیخطابدر-سلّموآلهوعلیههللا

اویندمیجوأعلىمألوأبصار،ازشدمحتجبچنانچهبصائرازشدمحتجبخدا"کهفرمودكمال،رتبهازهستند

.بصائررااونمیکننددرکأبصار،رااونمیکننددرکچنانچهپس،."رااومیجوییدشماچنانچهرا

همراه خدا

در جستجوی خدا گونه ها



:می گويدچنينتعالیخدایقولاينبهاشارهبا،(ترجمه۱۹۹-۱۹۸ص)الحکمفصوصدرعربیابنشيخ•

تدبیرهخلیفبهراعالمودادقرارعالمبرخودخلیفهراآدموكندمىتدبیرعالمبهراعالمخداوندكهجهتاینازو

ان"است،گفتهباشند،مىاوافعالوصفاتوذاتكهاستالهیهحضرتنعوتجامعبرنامهكهآدمحقدرنمود،
.نیستاستصفاتواسماءحضرتكهالهیهحضرتجزحقّصورتو"صورتهعلىآدمخلقهللا

:فرمايدمیچنينالحکمفصوص"موسويكلمهدرِعْلويحكمتفصّ "درعربیابنشيخديگر،موضعیدر•

آننکردتدبیرپس،.آنصورتتوسطّیاآنتوسطّمگرراآننکردتدبیراوکهرا،عالمحقّتدبیراستچنیناین

ورطهایشان،شبرمشروطاتواسبابشان،برمسبَّباتوپدر،ایجادبرفرزندداشتندتوقّفمانندآن،بامگررا

حقّیرتدبآنواند،عالمازهااینهمهو.حقایقشانبرمحقّقاتودالیلشان،برمدلوالتوعلّتشان،برمعلوالت

.آنآنبامگرراآننکردتدبیرپس.آندراست

همراه خدا

در جستجوی خدا گونه ها



:"موسويكلمهدرِعْلويحكمتفصّ "درعربیابنشيخسخنانادامه•

كهتاسعلیایىصفاتوحسنااسماىآنازمرادموعالم،صورتیعني،"آنصورتتوسطّیا"كهماسخناّماو

مگرآنهبشودمينامیدهكهاسميهیچمابهاستنرسیدهپس،.آنهابهميیابداتّصافوآنها،بهميشودنامیدهحقّ

برايو.عالمصورتبامگرنیزرانکردعالمتدبیربنابراین،.عالمدرراآنروحواسمآنمعناىیافتیمکهآن

افعالوصفاتوذاتهمانكهالهیت،حضرتصفتهايبراىاستجامعبرنامهيكهآدم،خلقدربارههمین،

.الهیتحضرتغیرنیستاوصورتو،"آفریدخودصورتبرآدمخداهمانا"فرمود،باشد،

همراه خدا

جستجوی خدا گونه هادر 



:[...رفتیغمابهداشتچههردانشمندى]-تبريزيشمسازسخنی•

نااذهب:گفتمىونالیدمىوگشتمىو.كردندادیغماكتابورختازداشتهرچهشد،بیدارروزىدانشمندآن

،واإلیالء فىعمرنا هار  نا،وراء للّا كتاب القیناوالّظ  یبُذافماظهور  ناعنناسأل اذاربَّنانُج  عنوافنینا،فیماُعمر 

نیست،صحفمللاّكتابازیناومراد.تدبّرناایشفىفؤادناعنوسمعنا،ایشسمعنا،عنوابصرنا،ایشبصرنا،

.آیتهاستآیتآندر.اوستسوره.اوستآیت.اوستللاّكتاب.استرهبركهاستمردىآن

من.دمجرنبشتهآننهخداست،بندهبرهاندتراآنچهكهدانستیمپس...راظاهركتباینورا،ظاهرمصحفاین

نهاستپنهان.مّدعیانمیاناندكردهپنهانراخدابندهشبها؛میاندراندكردهپنهانراقدرشب.ضلّفقدالّسواداتبع

اوزاونشستهاوپهلوىاست؛نهانخفاشبرآفتابكهچنان.استشدهپنهانظاهرىغایتازبلكهحقیرى،از

.نداردخبر

همراه خدا

در جستجوی خدا گونه ها



:[...رفتیغمابهداشتچههردانشمندى]-تبريزيشمسازسخنیادامه•

ن .استآیتچندانزلناهدر ٍر،أ ل ف م  از.نهانپماههاآنمیاندرواست،ترروشناوچهاردهشبماههزارازش ه 

ر تىي:برآردبانگشودخبرباكهروزىتا!استشدهپنهانظاهرىغایت ۳۹:۵۶)اّللََِّج ن بَِِفَتَُف  رَّطَ م اع ل ىح س 
(۳۱۷-۳۱۶ص:تبریزیشمسمقاالت)!جانببىجانبزهىمنزه،جنبزهى.للاّجانبفي؛(الّزمر

همراه خدا

در جستجوی خدا گونه ها



:فرمايدمیکريمقرآندرتعالیخدای

کهکسانیورانبیگرداندنمیشرمگسارهللاکهروزی)(التحریم۶۶:۸)"م ع هَُآم ُنواالَِّذينَ وَ النَِّبََّاّللََُُُّي زِيالي  و مَ •

(آوردندایماناوبا

ُجديوَ ِلر بِّكَِاق  ُنيتم ر ي َُي• وراپروردگارتکناطاعتمریمای)(عمرانآل۳:۴۳)الرَّاِكعيَ م عَ ار ك عيوَ اس 

(کنندگانرکوعهمراهکنرکوعوکنسجده

ُتمَ ِإنَ ُقلَ • راهللااگر:بگو)(عمرانآل۳:۳۱)ر حيمَ غ ُفورَ اّللََُّوَ ُذنُوب ُكمَ ل ُكمَ غ ِفرَ ي َ وَ اّللََُُُّي ِبب ُكمَُف اتَِّبُعويناّللََّ ُتُِبُّونَ ُكن  

ومحهللاورا،گناهانتانشمابرایکندمحووداشت،خواهددوستتانهللانمایید،پیرویمرادارید،دوست

!(مهرباناستکنندهایی

همراه خدا

برکت در همراهی با مردان خدا



ق ِطعَ ال ِقي ام ةَِي  و مَ ن س بَتوَ ح س بَتُكلَُ-ص-اّللََِّر ُسولَُق الَ • ِبَالََّإَُِمن   ن س ِبَوَ ح س 
!(منخویشاوندیوشرفمگرقیامت،روزباشدبریدهخویشاوندیاییوشرفهر)

(األنبیاء۲۱:۱۰۷)لِل عال ميَ ر ْح  ةَ ِإالَّأ ر س ل ناكَ ماوَ •

(عالمیانبرایرحمتیجزراتونفرستادیمو)

)We have not sent thee, save as a mercy unto all beings)

َلِكنََّاّللَّ َر مىَ• َو  َِإذ َر م ي ت  َماَر م ي ت  (اآلنفال۷:۱۷)و 

(وپرتاپنکردیوقتیپرتاپکردیبلکههللاپرتابکرد)

همراه خدا

رحمتی برای عالميان



:رباعيّاتدربلخی،محّمدالّدينجالل•

بمردامـیـدآفــتـــابکـهگـفـتکـیبمردجاویدزندهیآنکهگفتکی

بمردخورشیدگفتوببستدیدهدوبامبـرآمـددرخورشیـددشمنآن

:۸۴بخشمثنوی،اّولدفتردربلخی،محّمدالّدينجاللموالنا،•

دیدبانآنجاُشدبینایی،گشتدیدگاندرُشدکهچونُسرمهس نگ 

ردآنُخنُکای تهخودکز م  س  ُشدپیوستهزندهییوجود درُشدر 

ی اززندگیوگشتُمردهن ش ستُمردهباکهزندهآنوای  ستو  ب ج 

ق قُرآن درتوچون وان بابُگ ریختیح  آمیختیا ن بیار 

:درغزليّاتبلخی،محّمدالّدينجاللموالنا•

نشدعاشقخدالطفبرکهباشدخداقهرنشدعاشقذوالوفابراوکهجانیبیوفاای

نشدعاشقکیمیابراوکهمسیآنوایایفتدخشکیبرپیوستهاوکهماهیآنوایای

همراه خدا

آن زنده که با ُمرده نَِشستواِی 


