
 عجز و فقر
اسُ  اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی الّّلِ وَالّّل ُ هُوَالغَنِیُّ الحَمیدُ

ّ
ست هک بی نیاز و غنّی . یا اَیُّهَا الن ای مردم شما همه هب خدا فقیر و محتاجید و تنها خدا

ت وستوده صفات است  ا ّ
 )51 افطر آهی سوره ( .  بالذ

 

یی      ات      ملک  جمعیت  از  آن  زلف  رپیشان یافتیم                                     یافتیم               جاانن          کوی        رد        سلطنت         گدا

 یافتیم   جاانن ز  جان    آنجا    و    فرمود      رهبری                                    نشان گم کرده بادی سوی دوست          و     بودیم     خاک 

 یافتیم     می شد وه هچ آسان  خوانده   لکشم  آنچه                                           کریم            اهش          ردهگ         رب             آرزو              ودمب          هچ         ره

 یافتیم           افشان    دست     تی س ه     اجزای   جمله                                             دیده ایم             کوبان               پای           عالم              رّذات         جمله 

 و سامان یافتیم سن هم اُ   حضرتش      حریم     رد                                                ربده ایم          بیرون         گام        دل        سامانی       بی       ز      ات

 یافتیم    بهاران      صد    خود    سینه     رد       دی       ماه                                            صد زهاران گل شکفت       آمد   دل  رد     یادش      هک     ات



یی      چون                                                 اند یده خش ب          سلطنت           را             ما              فقر          اط سب             رد  یافتیم   سلطان هب راه و کوی    را     گدا

 تادس حضرت ا

 

» که چه از خود داری؟ و مالک چه چیزی هستی؟   عزیزا بیندیش . #     

 «وال یملکون النفسهم ضراً و و ال نفعاً و ال یملکون موتاً و ال حیوه و ال نُشُوراً 

و برای خویشتن مالک نه نفع و نه ضررند و نه مالک مرگ و نه حیات و نه »

كمترین اعمال بدنت كه بر حیات داللت دارد ضربان آری  «. حشر خویشند

؟ من ست؟ آه از خویشتن چه اندیشيت تواین حركت در دسآیا . قلبت هست

           ! كار را دیگري راست دارد .و كیستي كه نه من منم و نه تو توكیستم ت

 (18تخلی ص)                                                                                        

 

 

ّ : کهچه عزیز تر از ساحت خداوند تبارک وتعالی ! ای جان عزیز . #  و لِّله

ُ َو ّلَرسُوّلّه َو ّللُموءّمّنینَ الّعز   اگر سر ریاست داري فاني را رها كن تا باقي  .ة

د كه تو كوچك را به این مردم چاپلوس چه فریباین. بگذار تا پاك یابيخاك . یابي

ه را كوه نمایند. بزرگي شناسند باشد تا سودي برند تو فریب ایشان مخور و  .ذره

 (18همان ص)                                .رو با خداي آر اگر بزرگي جویي

 

هر چند خدا را عظیم بیني خود را كوچك توان نمود و هر چند خود را  . #  

 (828همان ص)               .بزرگ بیني از خدا به دور افتاده اي

 

همه جا با فقر روبروست،  پس بیندیش كه غناي تو از ذات « ممكن »  . #

پس بر این درگاه اگر . راهي نیست« فقر » است؛  كه ما را جز راه «  غني»



دستي از كریم پُر یافتي، دست دیگر پیش آر تا بدانند كه از گدایي باز نمانده 

 (871ص8تحلی )                                                        .اي

 

# . 

 شیار      بی              زمینی               ما                بهاری               تو                             غبار     چون          ما         و           دولت           نسیم          تو

ی           ما                                عظیم          مّواج           بحر          تو           و              کف     ما   کریم حّی              تو         و          کوی         گدا

 بتاب      ما       رب      جهان          خورشید      تو      ای                                آفتاب            نیاز            رد           ریحان             چو           ما 

 ژپمرده ایم              بسی           هجران               اندرین                               افسرده ایم               فراق                 زمستان                رد 

 کشم          دلبر       رب            رخت              توانم        هن                                    ربکشم            رو           ردش          از           توانم               هن 

 زدیم       دفتر      رب     خاهم       یادت      هب       بس                                 زدیم     رد         این      رب       حلقه        عمری     هب       ما

 امید    پاک     خود    از     ببریدم       زمان      این                               رسید   چون   پیری    و  عمر  رفت  طلب   رد

 زدیم             موال                  هگ رد              رب             را           خیمه                                 زدیم      جا     خود ،        شوریدگان         صف       رد 



 ( حضرت استاد)

 

      

 .و در پایان جیفه اي گندیده گندیده بود اي آدمي را دریغ كه در آغاز نطفه . #

لي گنداب، آخري مردار در این میان چگونه خود بیند و خداي نبیند؟ در این . اوه

میانت چه آبروست كه سر برداري و خود بیني؟ امید كه درهاي معرفت 

 (77ص 2تحلی )              .بگشایند تا آنجا كه از خود هیچ نبیني

، در محضر او جز سر ذلهت و خواري هركه خدا را شناخت! عزیزاي  . #  

 (77همان ص)                       .را شاید و بس اوست متكبهر كه بزرگي او. ندارد
 

آنچه باعث گردد كه آدمي از تواضع بیرون آید، غروري است كه از  . #

فقیري هستم به درگاهش؛ نه تنها از ثروت، كه از همه . خودبیني در او زاید

                (77همان ص)                          .چیز كه ممكن از همه سوي فقیر اوست

 

خضوع و فروتني به همراه  ،حق در دل آید و معرفت با آن باشداگر یاد  . #

، دست و پاي و چشم و فرج و زبان از و چون این حالت بنده اي را بود زاید

 (77همان ص)                                       .باشدمعصیت ایمن 

 

، بیندیش تا جاي خود رفتند و برآنان كه نیستند و آیندبر آنان كه آمدند و  . #  

ني كه در برابر این خطه الیتناهي، نقطه هم را در عالم هستي نگري و دا

          .، آغاز هستي تو استم باشيچون این بداني و بر نیستي خود عالّ . نیستي

    (77همان ص)                                                                                      

 

               .خود كوچك بیني، مقدهمه فناي عرفاني است . #  

 (77همان ص)                                                                                      

 



  

و قیام تو با حضرت قیهوم است و چه ظلم از حیات تو با حضرت حی  . # 

و عنت الوجوه للحیه القیهوم و قد خاب » این بدتر که تو خود را حی و قیهوم دانی

 ً به راستی  خوار شد روی ها در برابر حضرت قیوم و حیه « »من حمل ظلما

          «{ 888هط آهی}.که نومید شد هر آنکس که ظلمی را برداشت

 (71انداگشیه ش)                                                                           

 

چه اسلحه ای بهتر به دانی که ک ّوه دُ عداعَ اگر می خواهی بروی به جنگ اَ  . #

          . هیچ اسلحه ای بهتر از درک فقر نیستآری کار آید؟ 

 (77همان ش)                                                                             

 

برای تقویت معرفت درک فقر، روزه، خضوع، خشوع و نماز شب عزیزا  . #

 (71همان ش)                                .    بهترین وسایل اند

 

آن که اصل وجودش هبه دیگری است به کدام یک از مظاهر هستی می  . #

 (877آخر صتجّلی )                                                                .؟تواند نازشی داشته باشد

 

آدمی اگر معرفتی دارد، چگونه تواند به امانت نازد، چه با حیات او،  . #

حی است و با علم او، عالم و با قیام او، قائم و با قدرت او، قادر، با حضرت 

شنوایی او، سمیع و با بینایی او، بصیر است و جالب آن که اگر اهل نماز 

 .((ّبُحوّل هللّا َو قَُوّتّه أقُوُم َو أَقعُد)) :باشد، در هر قیام خود گوید

این جاست که هر آن کس در این معانی دقهت کند، فقر خود در یابد و چون فقر 

به نهایت رسد، سلوک به انجام گراید و سالک داند که خدا، بود است و او، 

ت از سایه خود را می دید و نور را آگاه نبود؛ چون نور بر او استیال یاف. نمود

 :او چیزی نماند و بنابراین آشنایی با فقر خود، آشتی با خداوند غنی است که

 (272همان ص)                                                                                                 ((.الفَقُر هَُو هللاُ  ّإذا تَم  ))

 



ناچار باید رو به درگاه غنی چون آدمی عجز وفقر ذاتی خود را دانست،  . #  

آورد و این فقر انسان در برابر حق تعالی نه به مفهوم کمبود دارایی های انسان 

است، بلکه به مفهوم عدّم بوّد او در برابر هستی مطلق است، کله ممکنات 

صفر و عدم در برابر ذات واجب حق تعالی هستند، نیستی را به هستی چه 

معرفت آن است که بدانی نمودی نه بود، . هستم نسبتی است؟ گویی من فعالً 

 و این جاست که توانی نفس خویشتن را بشناسی و بدانی که ،نمودی از بوّد او

 (287از خاک ات افالک ص)                                               .  اوست بوّد هر چه از بود، تو  را  بود همه  

   

این حرکت . ضربان آن را نیکو لمس کن نبض خود را به دست گیر، . #     

و حرکت قلب تو . از مظاهر حیات است که سرمایه از حرکت قلب تو دارد

رقصی است مداوم با یک آهنگ در درون میلیون ها سلول زنده که به اهتزاز 

به مدهت عمر تو با این آهنگ پای می کوبند و آنی که این آهنگ ( کُن)امّر 

. باز مانند، بنابر این با هر طپش آهنگی باید برسد نرسد، اینان از این رقص

الجرم یکی از اسماء . زین رو آدمی با هر ضربان قلب، حیات و مماتی دارد

 .که ظهورش در سکون و حرکت قلب تو جلوه دارد. است( السهاعه)قیامت 

 (828پیک مشتااقن ص)                                                                        

 رسید           رد              هستی         تو            مرگ           پی                  رد                                پدید                    مرگی               هستیت                 ره               پی          رد

 کیست     دست     تو      با     هک      کن        تماشا       خود                                نیست      و    هست  میان    می لغزی هک    چون

 (حضرت استاد)
 

فقر را جمالی نیست، هر آنچه دارایی است از ذات غنی ! ای عزیز . #     

است، دست خالی تر از عدم چیست؟ ممکنات، همه را آغازین منزل، عدم بود، 

خویش گرفتند و و چون به عرصه وجود پای نهادند هر چه گرفتند از موجد 

و . هر چه دارند از او دارند و روزی دارایی امانت را از ایشان می گیرند

ممکنات بویی : دانی که با امانت داری کسی غنی نمی گردد، زین روست که



از وجود را هرگز نیافته اند پس هر حسن که در آن ها یابی سر فرا آر، و به 

ه ای ا  ه استز حسن خود به تماشا نهاددست ملکوت نگر که در آن موجود، ذره

 (872همان ص)                                                                                    «( 17یس آهی).  ملکوت کله شیء هدّ یَ بّ » :که

 

چون به گدایی به درگاه حق روی و او را به نامی از نام های مبارکش  . #

. چون تحفه ای برای کسی بردو سزد که آدمی . بخوانی، تحفه ای با خود بری

. و تو به درگاه دوست آن بر، که او نداشته باشد. چیزی برد که او نداشته باشد

ر، او کریم است و در طلب فقی. فقر: گویمت گویی آن چیست که خداوند ندارد؟

  :و بگوبر درش بیا . ش بهره مندت کندچون تو را فقیر یافت از کرامت

 (288همان ص)           

 العطاست واهب   خدا   و  گدا   این توهش   بی                                       ربد               رتشیب             گدا               کریم              سفره             از

 سراست   مرحمت     سرا   و   رحیم  خدا  خاهن                                         ایم  هدایستا      رد      هب       و        بنده ایم        شرمنده

 پادشاست        ز        هب        گدا        کریم        هگ        رد       رب                                      صواب      از     بهتر     خطا      غفور     ساحت    رب

 (ضرت استادح )
 

مناجات ) نا الفَقیر و َهل یَرَحُم الفَقیَر إاله الغَنیه الَی یا َموالی أنَت الغَنیُّ و اَ َمو»  . #

فقر ممکنات نه فقر تنگدستی است؛ چه در تنگدستی، «   (مسجد کوهف(ع) ناموءمنی امیر

ا چیزی در آن نیست و این جا نه از دست خبری است و نه از  دستی هست امه

            (.ال اله االه هللا)آن چه در او است و این است معنی حقیقی 

 (221حدیث آرزومندی ص)                          
 

 



ا  بُستان خدا را هزاران گُل است و هر گل را جاذبه . # گونه ای از جمال، امه
همه، جمال را وام دار جمال آفرینند، و چون وام از ایشان ستانند جز زشتی در 

 (878مرغ سلیمان ص)                         .ایشان نبینی

 

 ؟ هشته ای        چرایش       جان   شد       ربون        چون                   گشته ای             عاشق          تو          صورت        رب       هک        ای

 ؟کیست         تو           معشوق           هک            وا نیب         عاشقا                      چیست؟     ز    زشتی   این    جاست     رب     صورتش

 (مولوی) 

 

 (سؤال از محضر استاد   ) 

 بفرماییدبرای افزایش اعتماد به نفس چه کار باید کرد؟حضرت استاد    .   #

 جواب

رد آن وقت . اعتماد هب نفس فقیر جز گمراهی نیست، ره آن گاه این مطلب را دانستید نفس شما پادنبی غنی می شود. نفس جز فقر ندا

این ارتباط معقول  و. است هک می شود  توسط  نفس آن نفسی هک مخلوق و مربوب حضرت خالق و رب اوست اعتماد کرد

رد. است ما » «ّانها َجعَْلناَک َخلیفَةً فّی ااْلَرّض »  .چرا هک چیه موجودی همچون انسان این ارتباط را ندا

 «     (27سوره ص آهی )   کردیم(ونمایندۀ خود)تو را در زمین جانشین 



 

 سئوال

 است؟استاد بفرماییدترک خودکردن برای رسیدن به خداوند چگونه    .   #

 جواب

یَا اَیَُّها الن اُس اَْنتُُم اْلفُقَراُء ّالَی هللّا َو هللاُ هَُو اْلغَّنیُّ »: ااقتعد خود را رب این آهی راسخ  نمادیی

ای مردم شما همه به خدا فقیر و محتاجید و تنها خداست که بی نیاز »  «اْلَحمیدُ 

ضمناً دقت نمادییهک همۀ مظارهحیات ما با «  (87سوره افطرآهی ) . و غنی بالذات و ستوده صفات است

رید                        بیندیشید هک رد کار است؟  .  ضربان قلب است، آیا این حرکت رد اختیار شماست؟ شبها ات صبح می خوابید و خبر از آن ندا

  مناجات 

یرای  هک پ تنها از آالیشم ب  دانی هک فقیرم و فقیر را جز از ردگاه غنی  بی نیازی نیست ،   هن !الهی 

« . نات س مبّدل السیئات بالح »:  امیدم این است هک هب زهار آرایش جانم را بیارایی و خود فرمودی 

       !این مینا گری اه منحصرًا کار تو است ،   از ردگاه چنین کریم،  نومید چون توان رفت ؟



 (17تجلی مقدماتی)                               

کریم اگر سائل رب رد خاهن اش .  کریم مجازی ،  منم ت س تو کریم حقیقی ه !  الهی 

یی ،  رب رد است   .نیاید، خود رب رد سائل رود، اکنون ،  سائل هب گدا

 (95رغ سلیمان  صم )                             

،  و من فقیر ره لحظه انظر ذات هستیعالم فقیر است ره دم رد ااظتنر !   الهی 

عالم هب   ته شود کلِّ ش گر دست ربوبّیت تو یک آن از سر جهان ربدا . غنی تو

 (877پیک مشتااقن(                . منزلگه آغازینش هک عدم بود بازگردد

 

 


