
ِٰن الرَِّحيـمِ  ِبسِم ٱهلل الرَّْحم

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

با چاشنی ايجادچاشتی 

Breaking Fast with the Seasoning of Creation

۲۰۲۰–۰۵–۱۳؛ ۱۳۹۹–۰۲–۲۴؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۹چهارشنبه 



.شدهکردهپاککاهازخرمن.(برهان).گویندراشدهپاکوجداکردهکاهازِٔغله(ا ِ).چاش:دهخدا•

:۱۱۷بخشمثنوی،سومدفتر،موالنا•

یافتندگندمچاشزراعتبیبشکافتندرابحرمربِیسبب

نيا":استآمدهنبویحديثدر• .(عتیطادهقرارراآنهاپساست،ساعتیدنیا)"طاَعةٌ َفاجَعلهاساَعةٌ الدُّ

:موالنا•
جامتچاشنیازآیدجوشبهمیگهتومیلذّتازگرددمستجامگه

کالمتبشنودچونآردرقصحرفهربیندتوصورتچونآیدسجدهبهمعنی

مِیستوبهارن تِ َدمِ هربهَگر َِهمچوُخرَّ چیست؟اَن بارِ تَنَتُگلِ چاش 

ِ رِ تَنُگلِ چاش  رِ ُگالبَهمچونتوف ک  ُعجاباینَتُگالبُشدُگلُمن ک 

رن ثارِ نَبِیخویانِ برَدریغَکهِ ُکف رانَکپِیخویانِ از ه  میغوم 

چاشتی با چاشنی ايجاد 

هر دم سخنی تازه



:غزلياتموالنا•

مِیکندغالمتهمجانبردِهایرادلشکوآنمِیکندپیامتپنهانمِیکندسالمتمستی

مِیکندبامتگردبرشبیهرپاسبانیمهمذهبیهرقبلهایلبیهرچاشنیای

مِیکندتمامتوهللابشکندرامهرِهاتایناومستگهوبادهگهاودستدرمهرِهایچون

:حافظ•

شعاعاطرافهمهبرفکندخاورشمعابداعکاخخلوتگهزکهبامدادان

استخویشتنقبایبندزنافِههاشکهمحتاجگلبوینیستچگلوچینمشکبه

:قدسیحديثی•

ص،الساعينجاحوالداعيعدة)َبَشرٌ بَِقْلبٌَِخَطرٌََلٌوٌََعتٌْسٌَِأ ذ نٌ َلٌوٌََرَأتٌَْعْيٌ َلٌَماِلِعَباِديَأْعَدْدتٌ :تَ َعاَلٌوٌَتَ َباَركٌََقالٌَ

!(استتهنگذشبشریقلببهواست،نشنیدهگوشیواست،ندیدهچشمیراآنچهبندگانمبرایامآوردهفراهم)(۲۴۱

چاشتی با چاشنی ايجاد 

هر دم سخنی تازه



:فرمايدمیکريمخداوندکريمقرآندر

ٌ ق  رَّةٌِِمنٌََْل مٌْأ ْخِفيٌَمانَ ْفسٌ تَ ْعَلمٌ َفال• چیزيچهداندنمىنفسيهیچپس،)(السجده۳۲:۱۷)ل ونٌَيَ ْعمٌَكان واِباَجزاءٌ َأْعي 

.(دیدگانآرامشازآنهابراياستشدهنگهداشتهمخفي

اأَْمراٌ َقضىِإذاوٌَاْْلَْرضٌِوٌَالسَّماواتٌَِبديعٌ • (البقرة۲:۱۱۷)ونٌ فَ َيكٌ ك نٌَْلهٌ يَ ق ولٌ َفِإَّنَّ

:روايیتأييداتی

َثِنٌ• اّللٌَّ َلَذَهبٌَت ْذنِب والٌََْلوٌْبَِيِدهٌِنَ ْفِسيالَِّذيوٌَ"وسلمعليههللاصلىاّللٌََِّرس ولٌ َقالٌََقالٌَه َريْ َرَة،َأِبٌَعنٌْ...رَاِفعٌ ْبنٌ ُم َمَّدٌ َحدَّ
(التوبهکتابمسلم،صحیح)."مٌََْلٌ فَ يَ ْغِفرٌ اّللٌََّفَ َيْستَ ْغِفر ونٌَي ْذنِب ونٌَِبَقْومٌ ََلَاءٌَوٌَِبك مٌْ

(۳۲۹ح،۶۹جبحارالنوار،).اْلع ْجبٌََذِلكٌَِمنٌَْأْكَبٌ ه وٌَامٌََعَلْيك مٌَْلََِشيتٌ ت ْذنِب والٌََْلوٌْ:َقالٌَأَنَّهٌ صالنَِّبٌَِِعنٌِر ِويٌَ•

(۱۱۰۵:ص،۶ج،(اإلسالمفیض)البالغةنهجشرحوترجمه)اْلع ْجبٌ اْلَوْحَشةٌَِأْوَحشٌَوٌَ•

چاشتی با چاشنی ايجاد 

تجليّات دم به دم



:روايیتأييداتی

م ْؤِمنٌ ابْ ت ِليٌََماَذِلكٌََلٌَلوٌْوٌَاْلع ْجبٌِِمنٌَلِْلم ْؤِمنٌَِخْيٌ الذَّْنبٌَنٌَّأٌََعِلمٌَاّللٌََِّإنٌَّ:َقالٌَ-ع-اّللٌََِّعْبدٌَِأِبٌَعنٌْ...ََيَْيٌْبنٌ ُم َمَّدٌ • ازاستبهترمؤمنبرایگناهکهدانستمِیخداکهدرستیبه:فرمود-الّسالمعلیه-صادقجعفرامام).أََبداٌ ِبَذْنبٌ 

بِ بَابُِ،۳۱۳ص،۲جالكافي،)(.نمِیشدگناهگرفتارگزهرمومنیهیچنمِیبود،ایناگروشیفتگی،خود (ال عُج 

ثَ َنا• ِلر ْؤيَِتهٌِوم واصٌ "َقالٌَوسلمعليههللاصلىالنَِّبٌََّأنٌَّ-عنههللاضىٌر-ه َريْ َرَة،َأِبٌَعنٌْ...اَْل َمِحيٌَُّسالَّمٌ ْبنٌ الرَّْْحَنٌَِعْبدٌ َحدَّ
يٌََفِإنٌِْلر ْؤيَِتهٌِأَْفِطر واوٌَ (صیامکتابسلم،مصحیح)".اْلَعَددٌََفَأْكِمل واَعَلْيك مٌْغ مِِ

ثَ َنا• ،َأْخَبَنٌَي وس َف،ْبنٌ اّللٌََِّعْبدٌ َحدَّ ،َأِبٌَعنٌَْماِلك  يَ َزالٌ لٌَ"َقالٌَسلمٌوعليههللاصلىاّللٌََِّرس ولٌََأنٌََّسْعد ،ْبنٌَِسْهلٌَِعنٌَْحازِم 
(بخاریصحیح)."اْلِفْطرٌََعجَّل واَماِِبَْيٌ النَّاسٌ 

چاشتی با چاشنی ايجاد 

دمتجلیّات دم به 



:۹۲-۹۱صتمهيدات،همداني،القضاتعين•

.استقالبروزهكهشرابوطعامامساكازاستعبارتشرعدرصومواست؛صومعزیزاىچهارمركن(۱۲۹)
؟شرابكدام."رِبٌعندأبيت"طعامطعام؟كدام.شرابوطعامخوردنازاستعبارتحقیقت،عالمدرصوماّما

كهباشدخداصوماینباشد،جانروزهخوانند،معنوىصومرااین(النّساء۴:۱۶۴)"َتْكِليماٌ م وسىاّللٌَّ َكلَّمٌَوٌَ"شراب

."يلالِصوم"
.داردمعنىهمین"بهأجزىأنو"كهنباشدخداجزصومایندركهزیراچرا؟

."اَلزاءأنيعىنبهأجزىأنو"كهنباشدخداجزصوماینجزاىباشد،خدایىصوماینچون
بیانراللاِّندوماصوم."تعالاّللٌِلرؤيةاّللٌِدونمارؤيةعنالغيبةالصوم":گفتكهاىنشنیدهبزرگآناز(۱۳۰)

ٌ"كهگویدمىمریم.كندمى یهعل-مصطفى.نباشدتعالىللاِّلقاءجزآنافطاركه(مریم۱۹:۲۶)"َصْوماٌ لِلرَّْْحنٌَِنَذْرتٌ ِإِنِ

ائ مِ ":گفتاینجااز-السالم َحتَانِ ل لصَّ َحة ِفَر  َحة ِوإفطارهعندفَر  واأَْفِطرٌ وٌَِلر ْؤيَِتهٌِص وم وا"خبر،ازدریغا"هربِّلقاءعندفَر 
باشد،خداازصومآنابتداىكهدادن؟شایدخبرچهصومآنازواى؟كردهفهمچه"ِلر ْؤيَِتهٌِ

چاشتی با چاشنی ايجاد 

افطار/ّسر امساک



:۹۲-۹۱صتمهيدات،همداني،القضاتعين•

.باشدخدابهآنافطارآخرو
."ج نَّةٌ الصَّْومٌ "
همهگراوباشد؛محرومىباشد،صومهمهاگركهمفطرگاهىوباش،صائمگاهى.برگیرصومسالحوسپر"ج ِنة"

خودابدائمص."لهصيامفالاْلبدصاممن":گفتاینجااز-السالمعلیه-مصطفىكهمگر.باشدرنگىیكباشد،افطار

رادیگران-جاللهلِّج-بوداوالدهرصایم.بودمعنىاین"ي ْطَعمٌ لوٌَي ْطِعمٌ ه وٌَوٌَ".بوداونعت"الِصمد"كهآمدیكى

دىشنی.چیستبهكسىهرافطاروچیستازكسىهرصومخودتا"ساعةأفطرواوساعةصوموا"كهاستفرموده

.باشدچهصومكه

چاشتی با چاشنی ايجاد 

افطار/سّر امساک



:حافظ•

نرسدماکارانکارسخنایندرراتونرسدمایاربهکسوفاوخلقوحسنبه

نرسدمایاربهمالحتوحسنبهکسیآمدِهاندجلوهبهفروشانحسنچهاگر

نرسدماگزارحقجهتیکیاربهرازمحرمهیچکهدیرینصحبتحقبه

نرسدمانگارنقشدلپذیریبهیکیوصنعکلکزبرآیدنقشهزار

نرسدماعیارصاحبسکهبهیکیآرندکائناتبازاربهنقدهزار

داشتپرگارگردشدرعجبنقشهمهکاینکنیمافشانجاننقاشآنکلکبرتاخیز

باشدچینصورتگرخودارحرامبهنقششانگیزخیالکلکزینفهمینکندکوهر

:سعدی•

غایتچهبهتاحسنواستحدچهبهتاعشقکهنداندکهکندکسیمسکینمنمالمت

جنایتحدِّاستبسچندینتورویفراقبباشددرستاگربکردمکهجنایتی

آیتهمهایننباشداندرسورتیهیچبهمعنیهمهایننباشداندرصورتیهیچبه

حکایتهستکهچنانگویدآینههممگرنیایدراستوصفبهوجودتحسنکمال

نهایتبهنمِیرسدجمالتوصفهنوزپایانبهفکرورسیدنهایتبهسخنمرا

چاشتی با چاشنی ايجاد 

دلپذيری نقش نگار ما نرسدبه 


