
ِٰن الرَِّحيـمِ  ِبسِم ٱهلل الرَّْحم

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

گدا/شاه

King/Beggar

۲۰۲۰–۰۴–۲۸؛ ۱۳۹۹–۰۲–۰۹؛ ۱۴۴۱–۰۹–۰۴سه شنبه



:حافظ•

از بد حادثه این جا به پناه آمده ایمبدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایمما 

تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایمرو منزل عشقیم و ز سرحد عدمره 

آمده ایمبه طلبکاری این مهْرگیاه خط تو دیدیم و ز بستان بهشتسبزه 

:۲۲موالنا، جالل الّدين محّمد بلخی، دفتر ششم مثنوی، بخش •

دیدن هر چیز را شرط است اینپس قیامت شو قیامت را ببین

َظــالمخـواه آن انـوار بـاشـد یـا تا نگردی او نـدانی اش تـمـام

:رمودفشيخ عارف، بهاءالدين محمد بن حسين َعاملی، معروف به شيخ بهايی، در ُمَخّمس معروف خود، خوش •

اشکـم شـود، از هـر مـژه چـون سیل روانهتـا کــی  بـه تـمنــــای وصـــال تــو یگانه

ای  تـیــــر غـمــت  را  دل عـّشـــاق  نشانهخـواهـد به سر آیـد، شب هجــران تو یانه
میانهبه تو مشغول و تو غایب ز جمعی 

گدا/شاه

بی نهايت بودن السنه حمد



:رمودفعارف، بهاءالدين محمد بن حسين َعاملی، معروف به شيخ بهايی، در ُمَخّمس معروف خود، خوش شيخ •

و ساجدراکـع هـمــه را پیـش رخـت، دیـدم رفـتــم به در صـــومعـــه ی عـابـد و زاهد

گـه معـتکــف دیـــرم  و گــه ســاکـن مسجددر میکـده، رهـبـانـم و در صـومعه، عابد

که تو را می  طلبــم خانه به خانهیعنی 

زاهــد سـوی مسجـد شـد و من جـانب َخّمارروزی که برفـتنـد حــریفــان پـی هـر کار

حــاجـی بـه ره کعـبــه و مــن طالــب دیدارمـن یـار طلـب کــردم  و او جلـــوه گـه یار

خانه همی جوید و من صاحب خانهاو 

هــر جـا کـه روم، پــرتــو کاشـانـه تویی توهر در که زنم،  صاحب آن خـانه تویی تو

مقصـــود مــن از کعبــه و بتخـانـه تویی تودر میکـــده  و دیــر کـه جــانـانـه تویی تو

بهانهتویی، کعبه و بتخانه مقصود 

پــروانـه در آتـش شـد  و اســـرار عیان دیدبلبـل به چمــن، زان گل رخسـار نشان دید

یعنـــی همــه جــا عکـس رخ یـار تـوان دیدعارف صفت روی تو در پیر و جوان دید

منم، من که روم خانه به خانهدیوانه 

گدا/شاه

بی نهايت بودن السنه حمد



:رمودفعارف، بهاءالدين محمد بن حسين َعاملی، معروف به شيخ بهايی، در ُمَخّمس معروف خود، خوش شيخ •

دیــوانـه، بـــرون از هـمــه، آیـیـن تو جویدعــاقــل، بـه قـوانـیـن خـــرد، راه تو پوید

هـــر کس بـه زبـانـی، صفـت حمـد توگویدتـا غـنچـه ی بشکفـتــه ی ایـن بـاغ که بوید

به غزلخوانی و قمری به ترانهبلبل 

هر چند که عاصی است، زخیل َخَدم توستبیچــاره بهـائی که دلـش زار غـــم توست

تقـصیـــر خـیــــالی بـه امیـــد کـــرم توستامیــــد  وی از عــاطفـت دم به دم توست

بهانهکه گنه را به از این نیست یعنی 

:۶۲موالنا، جالل الّدين مّحمد بلخي در دفتر اّول مثنوی، بخش •

مصطفی فرمود دنیا ساعتیستترا هر لحظه مرگ و رجعتیستپس 

بـی خـبــر از نـو شـدن انـدر بقـاهــر نـفـس نــو می شــود دنـیــا و مــا

گدا/شاه

بی نهايت بودن السنه حمد



:فرمايندمیهعرضچنينمتعالخداوندپيشگاهدر-عليههللاسالم-سيدالشهداحضرت•

ْهِليِفاجههرول اأهكرونرالهافهكهْيفهاِعْلِميِفااْلْهاِهلراأهنهايِإَلهِاف هْقرِيِفافهِقيا اأهكرونرالهافهكهْيفهاِغنهايهاِفااْلفهِقيراأهنهاِإَلِهي معبودم،(جه

بسیارنهچگوپسعلمم،درجاهلممنمعبودم،!فقرم؟درنباشمفقیرچگونهپسغنایم،درهستمفقیرمن
)!جهلم؟درنباشمجاهل

انهتْامهنْاِإَلِهي انهتْامهنْاوهامهسهاِويهامهسهاِويهِايهكرونرالهافهكهْيفهامهسهاِويهاَمههاِسنرهراكه دهعهاِويهادهعهاِويهِاونراتهكرالهافهكهْيفهادهعهاِويهاحهقهائِقرهراكه
چگونه،استدعویحقایقشکهآنو!نباشد؟زشتیزشتی هایشچگونهاست،زشتیزیبایی هایشکهآن،معبودم(

)!؟نباشددعویدعاویش
ا فقرمباتوسویمی جویمتوسل،اینک(إِلهْيكهايهِصلهاأهنْاَمههال اهروهااِبهاِإلهْيكهاأهت هوهسَّلراكهْيفهاوهاِإلهْيكهاِبفهْقرِيِإلهْيكهاأهت هوهسَّلراأهنهاهه

)!؟توبهبرسداستمحالكهچیزیباتوسویجویمتوسلچگونهوتو،به

گدا/شاه

و فقر غير–جلَّ شأنه –غنای هللا 



King/Beggar

Richness of Allah (S.W.T.) and Poverty of the Others

• In The Invocation of Shabaniyah, Imam Ali- a.s.- says:

(O my God, grant me absolute devotion to You and illuminate the sights of our hearts

with the light of looking at You so that the sights of the hearts will tear apart the veils

of light and arrive at the Core of Magnificence, and that our souls may cling in

suspense to the Majesty of Your Holiness.)

ااءِاِبِضيهاق رلروبِنهاأهْبصهارهاأهنِرْاوهاإِلهْيكهااِلْنِقطهاعِاكهمهالهاِلاههبْاِإَلِهي رهقهاحهّتَّاِإلهْيكهانهظهرِهه ِإلهاف هتهِصلهاالنُّورِاحرجربهااْلقرلروبِاأهْبصهارراَتِه
ةِامهْعِدنِا قرْدِسكِاِبِعز ِامرعهلَّقهة اأهْروهاحرنهاتهِصيهاوهااْلعهظهمه



• In the Dua Arafah, Imam Hossiein - a.s. - says:

ْهِليِفاجههرول اأهكرونرالهافهكهْيفهاِعْلِميِفااْلْهاِهلراأهنهايِإَلهِاف هْقرِيِفافهِقيا اأهكرونرالهافهكهْيفهاِغنهايهاِفااْلفهِقيراأهنهاِإَلِهي جه
O my God, I am poor in my richness, how could I not be poor in my poverty?! I am 
ignorant in my knowledge, how could I not be ignorant in my ignorance?!

ايهكرونرامهسهاِويِهامهسهاِويها اله افهكهْيفه انهْتاَمههاِسنرهرامهسهاِويه يْاِإَلِهيامهْناكه افهكه انهْتاحهقهائِقرهرادهعهاِويه امهْناكه اتهكراوه اله ونرادهعهاِويِهادهعهاِويهافه
O my God, he whose goods are mere evils, how could his evils not be mere evils?! O 
my God, he whose truth are mere claims, how could his claims not be mere claims?!

ا ِإلهْيكهايهِصلهاأهنْاَمههال اهروهااِبهاِإلهْيكهاأهت هوهسَّلراكهْيفهاوهاِإلهْيكهاِبفهْقرِيِإلهْيكهاأهت هوهسَّلراأهنهاهه
Here I am appealing to You through my need of You. And how can I appeal to You 
through something that is absurd to be with You?!

King/Beggar

Richness of Allah (S.W.T.) and Poverty of the Others


