
ِٰن الرَِّحيـمِ  ِبسِم ٱهلل الرَّْحم

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

آشنايی/غريبگی

Strange/Familiar

۲۰۲۰–۰۵–۰۸؛ ۱۳۹۹–۰۲–۱۹؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۴جمعه 



:رمضانماهازاستقبالدر–وسلمآلهوعليههللاصلی–هللارسولخطبهادامه•

ِمناُ َصاِئماُ ِمن ك مُ َفطَّرََُمنُ النَّاسُ أَي َُّها رَُِهَذاِفُم ؤ  يََُفِقيلَُ.ذ ن وِبهُِِمنُ َمَضىاِلمََُمغ ِفَرةُ وََُنَسَمةُ ِعت قُ اّللَُِِّعن دَُِبَذِلكََُلهُ َكانَُالشَّه 
ِدرُ ك لَُّنالَي سَُوَُاّللََُِّرس ولَُ .َماءُ ِمنُ ةُ ِبَشر بََُلوُ وَُالنَّارَُات َّق واََت َرةُ ِبِشق َُِلوُ وَُالنَّارَُات َّق وا-ص-فَ َقالََُذِلكََُعَلىيَ ق 

گناهانودارد،اىبندهكردنآزادثوابخدانزدماهايندردهدافطاررادارروزهيكشماكدامهرمردماي

باگرچهبپرهيزيدخدااز:فرمود.نداريمتوانائىآنبرماهاهمهّللاَهرسوليا:شدعرض.گرددآمرزيدهاشگذشته

.باشدآبشربتىبهگرچهوباشدخرمائىنيمه

آشنايی/غريبگی

در ماه هللا-ص-توصيه های رسول هللا 



:استآمدهقدسيأحاديثدر

(خودمخاطربهراتوآفريدموتو،خاطربهراجهانآفريدم)"ألجلىخلقتكوالجلكاخللقخلقت"•

توبراىارچيزهاهمهآدم،فرزندای)!"من ُتفرُ أنتوألجلي،خلقتكوألجلك،كل هااألشياءخلقتآدم،بني"•

(گريزىمىمنازتوحالخودم،براىتراوآفريدم

ودشخبرایراتوکسیهرآدم،فرزندای)"من ُتفرُ فالألجلك،اريدكأانوألجلهيريدككلُ آدم،بني"•

.(مگريزمنازپس،.میهخواهمخودتبراىراتومنولیمیهخواهد،

:سعدی

استسرتاجبودتودستبهکهپايیبندعمرهمهآمددربهنخواهمبنداينازمن•

آشنايی /غريبگی

گريز از او و تقرب به سوی او



:کريمقرآنازآياتی

ِبالَُتَ َرىو• عَُِباَخبيُ ِإنَّهُ ءُ َشيُ ك لَُّأَت  َقنَُالَّذياّللَُِّص ن عَُالسَّحابَُِمرَََُّت رُُِّهيَُوَُجاِمَدةُ ََت َسب هااْل  و)(النّمل۲۷:۸۸)ل ونَُتَ ف 

كمالدرراچيزىهركهاستخدايىُصنع ه.حركتنددرابرآساآنهاولیباشند،ايستاكهپندارىبينى،مىراهاكوه

!(دهيدمىانجامآنچهبهداردتجربهازآگاهیاوکهراستیبه.استگرداندهاستوارى

ِبالُ ِإَذاوَُ• (.شونددادهسيرکوهههاکههنگامیو)(التّکوير۸۱:۳)س يِ َتُ اْل 

ِبالُ س يِ َتُِوَُ• (سرابیباشندبودهوکوهههاشونددادهسيرو)(النبأ۷۸:۲۰)َسرابُ َفكاَنتُ اْل 

ب ُّه مُ ِبَقو مُ اّللَُّ ََي ِتَُفَسو فَُديِنهَُِعنُ ِمن ك مُ يَ ر َتدََُّمنُ آَمن واالَّذينَُأَي َُّهاي• بُّونَهُ وَُُيِ  ال كاِفرينََُعَلىَأِعزَّةُ ال م ؤ ِمنيََُعَلىأَِذلَّةُ ُيِ 
اِهد ونَُ (المائدة۵:۵۴)َعليمُ واِسعُ اّللَُّ وََُيشاءُ َمنُ ؤ تيهُِي ُ اّللََُِّفض لُ ذِلكَُالئِمُ َلو َمةَََُياف ونَُالوَُاّللََُِّسبيلُِفُي 

آشنايی /غريبگی

نسقاز نظم و پرهيز 



:حافظ•

رفترفتجفايیمابرشماهندویزوررفترفتخطايیمشکينتزلفدستزگر

رفترفتگدايیبرگرکامرانشاهجورسوختسوختپوشیپشمينهخرمنارعشقبرق

رفترفتصفايیچونبينیکهراکدورتهربيارمینباشدخاطررنجشطريقتدر

رفترفتخطايیگروبودبودماللیگردارپایدلایبايدتحملراعشقبازی

رفترفتماجرايیجانانوجانميانوربردبردباریدلدارغمزهازدلیگر

رفترفتناسزايیهمنشينانميانگرولیآمدپديدماللتههاچينانسخناز

رفترفتجايیبهگربندیچهآزادیپایخانقاهازرفتکهواعظمکنگوحافظعيب

استنامزننگمراکهپرسیچهناموزاستننگزناممراکهگويیچهننگاز

کدامشهرايندرنيستماچوکهکسواننظربازورنديموسرگشتهوميخواره

آشنايی/غريبگی

مالمت شدن غريبان



:(۲۳باب)عربیالدينمحيیاکبرشيخ

باشندمییمردانآنهاوشوندمیناميدهمالميةکههللاعبادآنبراستمشتملباباينبدانکهکند،تأييدتراخداکهای

شودمیهناميدواين.نبوتدرجهمگرنيستايیدرجهآنهاازبرتروباشندمیآراستهواليتدرجهترينعالیبهکه
َِيامُِِفُمَّق ص ورَاتُ ح ورُ "استاينقرآندرآنهاآيه.واليتدرقربتمقام نگههایخيمهدرزيبارويان)(۵۵:۷۲)"اخل 

انددهشداشتهنگهوباشندمیاوسویبههمهازبريدهکهاستهللارجال...برایرابهشتزنانصفت.(شدهداشته

ولشانمشغخودبهوافتدآنهابرچشمیمباداتاهستیزوايایدرالهيغيرتمحافظتهایخيمهدراندگرديدهحبس

آنچهامهاقبهبرخيزندکهنيستخلقوسعدرليکنآنهابهخلقنظرسازدنمیمشغولشانکهقسمخدابهنه،دارد،

.نشوندلنايبدانهرگزکهامریدرمانندفروبندگانپس،منصبشان،بخاطرعلوآنهابرحقازاستطائفهاينبرای

وآنهاواجباتبرپايداریوظاهریازاعمالعباداتوعاداتهایخيمهآنهاوشانظواهرفرمودحبسپس،

نوانعبهنمیهشوداشارهآنهابهونمیهشوندداشتهبزرگوعادتخرقبهنمیهباشندشناخته.باشندمیمستحباتش

بهمرتبلندبزرگانآنانپس،.نمیهشودصادرفسادیآنهاازکهآنبااستمطرحعامهعرفدرکهطوریآنصالح

...باشندمیمردممياندرشدهمخفی

آشنايی /غريبگی

رجال هللا



:ادامه(۲۳باب)عربیالدينمحيیاکبرشيخ

عضیب.آشکاراچهوپنهاندرچهنمیهکنندنيزخدامحارمهتکونيستندعبادتدربزرگیبهمعروفمردمبينآنها

نفسدرحقنورکناردرايشانچهبرايشانحقتجلياتدرآخرتودنيادررویسياه:گفتههاندآنهامورددررجالاز

درندمیهباشحقباآنهازيراطائفهاينبرایجزنيستممکنتجلیدوام.نمیهبينندظلمتجزچيزیخلقدروخود

ازمراداستسيادتسياهیمقصودو.باشندمیافرادآناناست،دائمیآنهابرتجلیکهترتيببدين.آخرتودنيا

النرسوبرایاينچهنباشدرسوالنبرایجزاستممکناينو.دارندسيادتآخرتودنيادريعنی.حقيقتروی
.نيستچنينراوأولياءتشريع،برایظهوربهمیهباشندمضطررسلزيرانقصاولياءبرایواستکمال

آشنايی /غريبگی

رجال هللا



:خدای متعال در قرآن کريم می فرمايد•

ُم بيُ َفِفرُّواُ ُِمن ه َُنذير  َُلك م  ُِإّن ِ مايمهازههللا،هبههراستیهکههمنهترسانندههشسویهپس،هبگريزيده(ه)الذّاريّات۵۱:۵۰)ِإََلُاّللَِّ

!(او

:در قنوت نماز وتر-ص-دعای رسول هللا •

ثَ َناُ َُحدَّ ُ...َُعب دُاّللَِّ َُعن  ُب ِنَُأِبُطَاِلب  َُأنَُّ:ُهُ َعنُ َرِضَيُاّللَُّ َعِليِ  َعَلي ِهَُوَسلََّرس وَلُاّللَِّ ُِفُآِخِرَُمَُصلَّىُاّللَُّ  َكاَنُيَ ق ول 
ُع قُ ِوت رِِهُ َُسَخِطَكَُوُم َعاَفاِتَكُِمن  َُأع وذ ُِبِرَضاَكُِمن  ِصيُثَ َناء َُعلَُاللَّه مَُِّإّن ِ َُكَماُأَث  نَ ي َتَُعَلىُي كَُوبَِتَكَُوَأع وذ ُِبَكُِمن َكُاَلُأ ح  ُأَن َت

(۱۲۲۸أحمد،هحديثهمسنده).ُنَ ف ِسكَُ

آشنايی /غريبگی

فرار به سمت هللا



قصهٔهرستنهخروبهدرهگوشٔههمسجدهاقصیهوهغمگينهشدنهسليمان–۵۲بخش –دفتر چهارم –موالنا مثنوی •

:بگفتعليههالسالمهازهآنهچونهبههسخنهآمدهباهاوهوهخاصيتهوهنامهخوده

هکارسبّاحیهآمدهدرهب حارزيرکیه َکمهَرَهدهَغرقهاستهوهاوهپايان 

ْبرهوهکينه له باَحتهراهَرهاهُکنهک  نيستهَجيحونهنيستهجوهدرياستهاينس 

هبیهپَناهوانه َدرهُربايَدههفتهدرياهراهچوهکاهَگهانهدريایهَژرف 

َکمهبَُودهآفَتهبَُودهاْغلَبهَخالصچونهَکشتیهبَُودهبهرهَخواصعشقه

زيرکیهَظّنهاستهوهحيرانیهنََظرب فروشهوهحيرانیهب َخرزيرکیه

َحْسبیههللْاهگوهکهههللْاهاَمهَکفیقُربانهکنهبههپيشهمصطفیعقله

هَکشتیهواهَمَکشَهمچوه کههُغروَرشهدادهنَفسهزيَرَکشَکنعانهَسرهز 

نَتهنوحمهچراهبايدهَکشيد؟برآيمهبرسرهکوههمشيدکهه م 

نَتَشهایهبیهَرَشدچونه هاوهمیهَکَشد؟َرمیهازهم  نَت  کههخداههمهم 

هماچونه نَتَشهبرهجان  نَتَشهگويدهخدا؟نباشدهم  چونهکههُشکروهم 

آشنايی /غريبگی

کاش چون ِطفل از ِحيَل جاِهل بُدی



( :ادامه)۵۲بخش –دفتر چهارم –موالنا مثنوی •

تاهَطَمعهدرهنوحهوهَکشتیهدوختیاوهآشناهناموختیکاْشکیه

يَلهجاه لهبُدیکاشه فلهازهح  فالنهَچنگهدرهمادرهچونهط  زدیتاهچوهط 

هاْلبُْلْههایهپ َسر هاْلَجنَة  هاينهگفتههستهُسْلطاُنهاْلبََشراَْکثَرهاَهل  بَهر 

ْبرهوهباْدانگيزهتوستزيرکیه اَْبلَهیهشوهتاهب مانَدهدلهُدُرستچونهک 

هتوستنههکوهبههَمْسَخرگیهدوهتوستاَْبلَهیه اَْبلَهیهکوهوال ههوهحيران 

ازهَکفهاَْبلَههَوزهُرخ هيوُسفهنُذُرآنهزنانهَدستهبُراَْبلَهانَنده

هدوستعقله عقلههاهباریهازهآنهسويَْستهکوستراهقربانهُکنهاَنَدرهعشق 

آشنايی/غريبگی

چون ِطفل از ِحيَل جاِهل بُدیکاش 


