
ِٰن الرَِّحيـمِ  ِبسِم ٱهلل الرَّْحم

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

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

Everyone as High as His Zeal Ascends

۲۰۲۰–۰۵–۲۳؛ ۱۳۹۹–۰۳–۰۳؛ ۱۴۴۱–۰۹–۲۹شنبه  



:َخرگوشَمْکر  قّصۀ–۵۹بخش–اّولدفتر–موالنامثنوی•
ْکَمتَمْنبَع ِ ْکَمِتَطلَبشودح  َسبَبوتَحصیلزِ اوآیدفارغح 

شودَمْحظوظیروحِْازاوعقلِ شودَمْحفوظیلوح ِحاف ظِْلوح ِ

اْبت داعقلشبودُمعل  مچون راشاگردیَعقلُِْشدازینبَعدز  و 

ْبریلچونعقلِْ مراسوزدنََهم،گامییکیَگراَْحَمداگویدج 

جانُسلطانِ ایبوداینمنَحد ِ رانپیشپَْس،زینبُْگذارمراتو

ه لیازماْندهرک  َجبرپایِ گیردکهدانَدهمیناوَصبروبِیُشکرکاه 

ه کردگوردرَرْنجورِیاَشهمانتاکردَرْنجورخودآَوْرد،َجبرهرک 

چراغچونب میردتاآَردَرنجالغبهَرْنجوریکهپیغمبرگفت

هَجْبر رابُْگَسستهَرگیب پیوستَنیاراا ْشَکستهبَستنِ ْبَود؟چ 

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

فيضان وجود



:(ادامه)َخرگوشَمْکر  قّصۀ–۵۹بخش–اّولدفتر–موالنامثنوی•
هبرنَْشَکستِهییخودپایِ َرهَِْدرینچون بَستِهیی؟راپاچهمِیخندی؟ک 

هوان َکستکوششَرهِ درپایَشک  ن َشستبَروبُراقرااوَرسیدَدرش 

لِ  ُشدَمْقبولاو،بُدفرمانقاب لِ ُشدَمْحمولاو،بوددینحام 

سپاهبرَرسانَدفرمانازینبعدشاهزِ پَذیرفتیفرمانتاکنون

اواَْختَرامیرِ باشدازینبَعداودرکردیاَثَراَْختَرتاکنون

اْلقََمرا ْنَشقِ درداریشکتوپسنََظردرآیدا شکالراتوَگر

نَهاندرکردهتازهراهواایزبانگفتِ ازنیایمان،ُکنتازه

نیستدروازهآنقُفلِ ُجزهواکیننیستتازهایمانتازِهست،هواتا

ْکرنهُکن،تأویلراخویشراب ْکرَحرفِ تأویلِْکردِهیی راذ 

َسنیمعنی ِ توازُشدَکژِْوپَستمِیُکنیقرآنتأویلِ هوابر

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

فيضان وجود



:حافظ•

اوستطلعتدارآیینهدیدهاوستمحبتسراپردهدل

اوستمنتبارزیرگردنمکوندوبهدرنیاورمسرکهمن

اوستهمتقدربهکسهرفکریارقامتوماوطوبیوتو

:رمضانماهازاستقبالدر-ص-هللارسولخطبه•

...اّلل ََِّشْهرَِّإلَْيُكمَّْأَق َْبلَََّقدَِّإن هَُّالن اسَّأَي َُّها:فَ َقالَّيَ ْوم ََّذاتََّخطَبَ َنا-ص-اّلل ََِّرُسولَِّإن َّ
:۳۷غزلدرموالنا،•

مرابارایندهآبتوییکوزهتوییآبتوییدریوزهحاصلتوییروزهتوییروز

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

اقبال شهرهللا



:السالمعليه–باقرامامازروايتی•

َأْحَسنََّخْلقا ََّخَلْقتََّماَجََلِلَّوَِّعز ِتَّوَّفَ َقالََّفَأْدبَ رَّأَْدِبرََّلهََُّقالَُّث ََّبلَََّفأَق َّْأَْقِبلََّْلهََُّقالَّاْلَعْقلََّاّلل ََُّخَلقََّلم ا:َقالَّعَجْعَفر ََّأِبََّعنَّ
كَِّمْنكَّ كَّوَّآُمرَِّإَّي  كَّوََّأْْنَىِإَّي  كَّوَّأُثِيبَِّإَّي  -الس المعلیه-باقرامام)(۲۶ص،۱جاإلسالمیة،.ط،الكافي).أَُعاِقبَِّإَّي 

.تبرگشپس،!"برگرد"گفتش،سپس،آورد،رویپس!"آرروی"گفت،رااوکرد،خلقراعقلخداچون:فرمود

تبه"فرمود، !(كیفرمودهمپاداشراتوونهى،وکنمامرتوتو،اززیباتررامخلوقىنکردمخلققسم،جاللموعز 

:رمضانماهازاستقبالدر-ص-هللارسولخطبه•

ُمهَُّوَُّهورَِّالشَُّّأَْفَضلَُّاّلل َِِّعْندَُّهوََّشْهر َّاْلَمْغِفَرةَِّوَّالر ْْحَةَِّوَِِّبْلََبََكةَِّ مَّأَْفَضلََُّأَّي  الس اَعاتَّأَْفَضلََُّساَعاتُهَُّوَّل َياِلَّالأَْفَضلَُّلََيالِيهَِّوَّاْْلََّي 
...

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

اقبال شهرهللا



:سعدی•

برآمدبازاربهتوجمالدیبایغیبحرمکزشدمروزآنازمفلسمن

برآمدکاراینوشدمیسرکامآنفشانمتوبرجانکهبودآندلمکام

برآمدیارگلبویدلشباغکزدادخزانتاراجبهروزآنچمنسعدی

شدمدگرجهانبهجهاناینکزگفتیشدمدربهخودازمنودرآمدیدراز

:رمضانماهازاستقبالدر-ص-هللارسولخطبه•

وََّمْقُبول َِّفيهََِّعَمُلُكمَّْوَِّعَباَدة َّيهَِّفَِّنَ ْوُمُكمَّْوََّتْسِبيح َِّفيهَِّأَنْ َفاُسُكمَّْاّلل ََِّكَراَمةََِّأْهلَِّمنَِّفيهَُِّجِعْلُتمَّْوَّاّلل َِِّضَياَفةَِِّإَلَِّفيهَُِّدِعيُتمََّْشْهر َُّهوَّ
ُغْفرَانَُّحرِمَََّمنَّالش ِقي َّفَِإن ََّتابِهَِّكَِِّتََلَوةَِّوَِّلِصَياِمهَِّيُ َوفِ َقُكمََّْأنَّطَاِهَرة َُّلوب َّق َُّوََّصاِدَقة َّبِِني ات ََّرب ُكمَّْاّلل َََّفاْسأَُلواُمْسَتَجاب َِّفيهَُِّدَعاؤُُكمَّْ

...اْلَعِظيمَّالش ْهرََِّهَذاِفَّاّلل َِّ

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

برتری شهرهللا



هساي لنابينای  گفتن  –۴۱بخش–دّومدفتر–موالنامثنوی• :دارمکوریدومنک 

هوان لَشآوازِ ک  بَُودَسرَمددوریِ کوری،سهآنبَُودبَدهمد 

ل تکهَوه ابانلیکِْ شتَشَسرِ بردستیبوکَِْدَهندبِیع  نََهندز 

:رمضانماهازاستقبالدر-ص-هللارسولخطبه•

...َعَطَشهَُّوَّاْلِقَياَمةَِّيَ ْومَُّجوعََِّفيهََِّعَطِشُكمَّْوَِِّبُوِعُكمَّْاذُْكُرواوَّ
:مثنویاّولدفترموالنا،•

کشدگلوآبحبسدرتراتنکشددلاهلکویدرترادل

مقبلیازرااقبالبجوروهمدلیازبدهدلغذایهین

بهترستهمزبانیازهمدلیدیگرستخودمحرمیزبانپس

دلزخیزدترجمانهزارانصدسجلوایماغیروغیرنطق

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

برتری شهرهللا



:رمضانماهازاستقبالدر-ص-هللارسولخطبه•

ُقواوَّ ...أَْرَحاَمُكمَِّْصُلواوَِّصَغارَُكمَّْوااْرْحََُّوَِّكَبارَُكمََّْوقِ ُرواوََّمَساِكيِنُكمَّْوَّفُ َقرَاِئُكمََّْعَلىَتَصد 
...اْلَمَوازِينَّفَُّّتََِّيَ ْومََِّميزَانَهَُّاّلل َُّثَ ق لَََّعَلي َّالص َلَواتَِّمنَِّفيهََِّأْكثَ رََّمنَّوَّ

َلََّأنََّرب ُكمََّْفاْسأَُلواُمَغل َقة َّانَّالنِ يََّأَبْ َوابَّوََّعَلْيُكمَّْيُ َغلِ َقَهاَلََّأنَّب ُكمَّْرَََّفاْسأَُلواُمَفت َحة َّالش ْهرََِّهَذاِفَّاْْلَِنانَّأَبْ َوابَِّإن َّالن اسَّأَي َُّها
...َعَلْيُكمََّْسلِ َطَهايََُّلََّأنََّرب ُكمََّْفاْسأَُلواَمْغُلوَلة َّالش َياِطيَّوََّعَلْيُكمَّْيُ َفتِ َحَها

اوفکر هر کس به قدر هّمت 

برتری شهرهللا



Everyone as High as His Zeal Ascends

The Month of Allah (SWT)

Prophet Mohammad’s (PBUH) Sermon: Oh people; the month of Allah has turned toward

you with blessing and mercy and forgiveness, this month is the greatest of all month, its

days are the greatest days, its nights are the greatest nights, its hours are the greatest

hours …

ِعْندَُّهوََّشْهر َّاْلَمْغِفَرةَِّوَّْْحَةَِّالر َّوَِِّبْلََبََكةَِّاّلل ََِّشْهرَِّإلَْيُكمَّْأَق َْبلَََّقدَِّإن هَُّالن اسَّأَي َُّها:فَ َقالَّيَ ْوم ََّذاتََّخطَبَ َنا-ص-اّلل ََِّرُسولَِّإن َّ
ُمهَُّوَّالشُُّهورَِّأَْفَضلَُّاّلل َِّ مَّأَْفَضلََُّأَّي  ...الس اَعاتَّأَْفَضلََُّساَعاتُهَُّوَّالل َياِلَّأَْفَضلَُّلََيالِيهَِّوَّاْْلََّي 


