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 یک قدم رب خود بنه یک گام دیگر کوی دوست  
 

اه حّتی تبلغه القرب و  ی الحق ایّ
ّ  عند الفناء عن نفسه و ذالک یتول

ّ
الوالهی هی  قیام العبد بالحق

مقام والیت مقامی است هک قیام عبد با حضرت رپوردگارش باشد رد حالی هک نفسش هب کّلی .التمکین 

حق متولی آن بنده می شود ات او را ربساند هب نهایت قرب  و  از کار افتاده، رد آن زمان است هک

تمکینش
 ( 868صفحه  8تجلی  )           .

 

ن       تایح    از      ری ی م ن      ات  جنان  و  ریحان  همرنگ  شوی کی                 خاکدا

 رپورد   انبی   مشک   انهف     ز     کی                     ندرود     را     اهیگ   این       ات      ییهوآ

 جاانن شود  رب  رد  میرد،    چو   انج            د  شو  ان ج  رب  لذتی     میرد    مشک

 یا تح   اندر    رسی  کی   ری ی نم  ات                تمما اندر  تایح     این   آزمودیم
 حضرت استاد
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خود را  آن كسي است كه هيچ موجود جز به او هستي ندارد ، او . #
رهي و يط حق غرقه ساز تا از قطره اي واچون قطره در بحر مح

    .رضايت محض است  الزمه اين كار سلب اراده است، عظمت يابي و

 (842عبادت عاشقاهن ص)                                                                       

 ربد      ردیا    دل      هب    مرا هم       می رفت    هک     او                                          افتاد    سيل   هب       هک    پایم     و     سر  بی       خس   من   

 ربد          باال        مرا       تو       مهر       و        بودم       ه ایّذ                                            راه      ربدم     خود    هن      خورشید    چشمه   سر هب      من    

 ربد یكجا  نشان  و   ز من انم یک جلوه  هب  هک                                             بود    تو     مينوی     كف    و      بود    تو    اربوی    خم   

 «عالهم طباطبایی»
 

چنين مردني است ،كه در آن حيات  «موتوا قبل ان تموتوا»داستان  .   #
ين را آن زمان ا. ابدي است اگر محبوب هست تو در هستي او گم هستي 

آنجا كه  ب از رخسار بر گرفته باشدحجا ،به كمالداني كه محبوب 
لي مع هللا وقت ال يسعني فيه ملك مقرب »   :مي فرمايد (ص) رسول هللا

            !مي گردد؛ فتدبرخود آن حضرت را نيز شامل « و ال نبي مرسل

 (878همان ص)                                
 

، هستي او بيشتر ظاهر و فقر خود شتابي هر چند تو در نيستي .   #  

                     (878همان ص)       .گردد و هر چند خودي تو بيشتر، او محجوب تر

 

مپندار كه سوزها  در فراق و سازها  در وصال است ، در وصال  .   #
ن از خود و ذوب شدن در و نه راز ، فنا وحيرت است ؛ گم شدنه نياز 

 (208سارغسحرص)            .بي خبري و فقر محض است. محبوب است

موالي يا موالي انت الحي و انا الميّت و هل يرحم الميت ااّل »  .   #
، ه؛ كه اين مرگو نپنداري كه امام مرگ آينده را ارده فرمود« الحي 

و خود به پاي خود جز عدم نيستي و حيات مرگ كنوني است كه ت
چون اين بداني گونه ديگر در نماز در آيي كه فقير چون . توحيات اوست

             .       از فقر خود آگهي دارد جز خضوع و خشوعش چاره نبود
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 (204ص2 تحلی)                                
 

#   . 

ن                حیات           از           نمردی           ات  جنان   و   ریحان   همرنگ    شدی کی                               خاکدا

 رپورد         انبی       مشک          انهف      هب       کی    ندرود                                           را            هگیا            این           ات           آهویی

 وطن     جان         مشام       رب    گزیند       ختن                                        کی       انف           از         انهف            نمیرد         ات 

تی       میرد       مشک ّ
 شود      جاانن      رب     رد     میرد       چو     جان                   شود                       جان       رب         لذ

 حیات     اندر        رسی       کی       نمیری     ات                     ممات                      اندر     حیات      این     آزمودیم

 شدن     جاانن       رب     کردن      راه      تن                                      شدن    جان    آنجا     است    محیی   ات سیر
 (حضرت استاد )

 
 

از زحمت تا رحمت فاصله يک نقطه بيش نيست آن ! ای دوست .   #
آن را  واپس زن،  .نقطه در اين راه دانی چيست؟ اين نقطه خود است

عشق خود رها کن مهر . خواست خود فرو نه و خواست محبوب گزين

تخلی)                .رددخدا گزين تا زحمتت رحمت گ
 (24ص 

 

تا کنون خود خواهی  و خود . نقطه حرکت از منزل خود است  .   #
جويی و خود شنوی داشتی اکنون بر آن باش تا خدا خواهی و خدا جويی 
و خدا شنوی داشته باشی، تا از خود به در نيايی به خدا نرسی، از قطره 

      .ا به خورشيد در آيیای به در آی تا به دريا رسی،  از ذّره ای گريز ت

 (224 همان ص)                                    
 

 ، یک گام دیگر کوی دوست         یک قدم رب خود بنه .   #
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موجز و صحيح است که اگر به تفصيل بيان گردد همه ارکان اين سخنی 
چه همه تعلقات و خيال و پندار ها و لغزش . سلوک را در بر می گيرد

      .بساط مخلَصين وارد شویها از نفس است که چون از آن بگذری بر 

 (241تجلی مقدماتی ص)                                     

 

در جمع تنها باش و در تنهايی جمع و بهترين جمعيت آن است   .  #   

 (8انداگشیه ش)           .که چون به خود نگری خويشتن را نبينی
 

وقتی حيات را حيات حی مطلق دانستی و خود را کنار زدی ديگر  .   #

 (7انداگشیهش)              (.و الّحی  الّذی ال يَموته  : )هرگز نمی ميری که

 

فنای عرفانی که حقيقت بقا  است يعنی بيرون ايستادن از خود و   .   #

 (8انداگشیه ش)                .مشاهده هستی مطلق به چشم هستی مطلق
 

   #  . 

میی  از   ما   چو   گواراستی            لقایش             ره            این         رب                                 بدوست      رجعت   و   خدا

 استیزیب           هچ            جاللش          و           جمال                                   پدید          ردیا         ز       موجی         دور        از         شد 

 آراستی      دل      چون    نهم   سر   او        رب                                     را         قطره         آورد          باز            آغوش      چو 

استی        اینم          هم        ره        این          رب                                           وارهم          قطره ای       از        دامانش        هب 
ّ

 تمن

 ( حضرت استاد)

  

ش به جهان نگريسته و طبيعت را بينی اگر ينخست با ديده خو . #   
قدمی پيش آيی در اين منظره با ديده خود خدا را بينی گامی ديگر آيی با 

 (48انداگشیه ش)                   .   چشم خدا به خدا نگری
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از هستی مجازی خود اگر بيرون بايستی، راه بيکران ها را به تو  .   #

 (21شانداگشیه )                                                     . نشان می دهند

خود شناسی و معرفت نفس را راهی دور در پيش نيست، آنگاه که  .   #
خود را شناخته ای ناچار از ناحيه حضرت به فقر ذاتی خود پی بردی 

غنی ترا معلوم شود که هر سرمايه که داری از اوست، و هستی تو جز 

 (76شانداگشیه )                         .ربط با حضرت واجب چيزی نيست

 (88ش انداگشیه)   .حامد و محمود و حمد اوست ،در فنای کلی انسان .   #  
 

رار داری تا او در آيد تو بايد از ميان صابا تو جای او نيست؛ اگر  .   #
                  .برخيزی

 (44ص6تجلی )                       
 

حقيقت انسان کامل موجود در جميع مظاهر می باشد و چون  .  # 
تجلی گاه کل اسماء اوست و تجلی از متجلی يک لحظه بی نياز نباشد 

د هيچ ه همه چيز دارچنان که آفتاب از خورشيد، وی در همان لحظه ک
از ديد به خود جز فقر نبيند و از ديد به حق جز غنا . از خود ندارد

     .نيابد

تجلی)                                   
 (42ص7 

 خبر  خویش  حقیقت  از  یافتم  هم                                         گذر  موهوم  هستی  این از  کردم   هم

  نگر  طرهف این   نیستم  هم  و  هستم هم                                                  انرده رت  این  هم نبودم و  هم بودم       
 

 
چون سالک در مقام قرب بدان جا رسد که ديگر مخلوق را نبيند  .  #  

و حتّی از وجود خود غافل گردد و منيّت او در ذات حق مستهلک گردد 
                        .            رسيده باشد (مقام فنا)و اراده اش نيز در اراده حق منعدم شود، به 

 (846تجّلی آخر )                                                                      
 

  # . 

 شدم          ردیا         رغهق            ،  ردیا          ز            بودم          شبنمی                      شدم      پیدا        کجا      نمی دانم      خود    از    شدم  گم 
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 مشد   ان پیدا   گشت    پیدا    خورشید   راست کان                               خوار   افتاده   زمین  رب    اّول    ز   بودم   ساهی ای

 شدم    رپوا      بی       دوست     روی    شمع    فروغ    رد                                  می مپرس از من سخن زریا هک چون رپواهن ای 

 (عطار) 

در چنين مقامی هست که جهان بينی بنده، گونه ديگری می شود؛ حجاب 
ها بر می خيزد؛ حيات حيوانی رخت بر می بندد و بنده با حيات الهی 

ی می شود و با زنده می شود؛ ديد او، ديد الهی و سخن او، وحی ملکوت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (861صهمان )                                                                                                                                                                                                                                                .صداهای ملکوت آشنايی می يابد

آنچه آمدنی است می آيد و آنچه بايد بشود می شود، پس ! عزيزان .   #
ش بر آنان که با موت اختياری خود واپس ايستادند و زمام خويش به خو

وت وا قَبَل أن : ))دست موال سپردند و اين است معنی فنا که فرمودند م 

وت وا  (862صهمان )                                                              ((تَم 
 

رغرالحکم، حضرت ) (بميريد قبل از آن که بميريد)(( موتوا قبل أن تموتوا)) .   #  

ای در حق سه مرحله دارد؛ مرحله اّول مرحله فنای فی هللا مقام فن  ((ع)علی

که در اين منزل کّل ممکنات و عوامل هستی در نظر سالک بی . است
را به يقين به مشاهده ( ال مؤثر فی الوجود ااّل هللا)و معنی . اثر شود

از ما سوی هللا . و تمام پديده های عالم را در اراده حق محو يابد. نشيند
در مرحله دّوم فنای در صفات برای .ود و بر خدای توّکل نمايدمأيوس ش

سالک مطرح شود که در اين مقام کّل کائنات را تجلّی گاه صفات حق 
داند، علم و قدرت و رحمت و جمال و ساير صفات حق بر او مشهود 

مرحله بعد فنای در افعال است .باشد و عالم را نمايشگاه آن صفات بيند
ری را در عالم جز از ناحيه حق تعالی نبيند و در اين که هيچ فعل و کا

چه بيند چون از ناحيه محبوب بيند بر آن کاره نباشد و ديگر  مقام هر
(( هو))برای او مطرح نيست، خواست خود کنار زند و خواست ( من)

فراق و وصال، بی تابی و آرامی، بهار و خزان، . گوارای جان اوست
يکسان است، جز به محبوب نمی نگرد، و شادی و غم، ديگر برای او 

 (828پیک مشتااقن ص)               .     جز ح سن از او نمی بيند
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تا آدمی هستی خود می بيند، هستی او نبيند، از خود جز ! ای عزيز .   #
تا تو با خودی و از خود گويی و . ظلمت نخيزد و از او جز نور نتراود

چون از او گفتی، با او  برای خود خواهی، روی از او برتافته ای و
 :هستی و رضای او جويی، روی بدو داری زين رو گفته اند

                                     .(رها کن نفست را و سپس در آی( )لدع نفسک و تعا)

 (880صپیک مشتااقن )                                   

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان ربخیز                                                             میان عاشق و معشوق چیه حایل نیست
 

سعادت در نيستی از خود و هستی به خدا يافتن، از خود گم شدن و  .   #
در خرابات رفتن و سپس . در او پيدا شدن که کمال بندگی اين جاست

مولوی درباره امير . خراب شدن از خود و بنا شدن از رّب خويش
 :ن عبدود می گويدالمؤمنين در داستان جنگ با عمروب

 روهض گشتم گرهچ هستم بو رتاب                                                    رغق نورم گرهچ سقفم شد خراب
انسان خراب نشود خورشيد جهان تاب بر آن نتابد و تا  منيّت سقف تا

 (20صات افالک  از خاک)                            .روضه وگلشن نمی شود شآدمی بو تراب نباشد زادگاه

   
بنده با کسب معرفت است که از جای بر می خيزد و ! ای عزيز . #

 (812 حدیث آرزومندی ص)                                             .ديگر خود را نمی بيند و خدا به جای او می نشيند

رد          سر    هک        نهد        پای      آن                                             وصلت   بساط  رب    هک   است   شرط     ندا

رد        رپ       هک        رپد       مرغ       نآ                                             عشقت    هوای    رد     هک    طُرهف    وین   ندا

 (سؤال از محضر استاد   ) 

 نانيّت چه بايدکرد؟برای محوکردن ا:  استاد عزيز  .   #
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 جواب

نیست  دست شما آن هم هک رد بیندیشید هک حیات شما مربوط هب ضربان قلب شماست و هب قلب خود بنگرید و

م شما رهین حرکت اوست و و کار می کند آن و صبح می خوابید شب هم ات تحرک آن بدست دیگری  همه اندا

      .من ، رباستی هک انسان هچ دارد هک بگویدالحمید الغنی هو اهلل والی اهلل  الناس انتم الفقراء ایها  یا .است

 

 سئوال
به معنای  گفته شده افرادی از بزرگان و عرفا منظور از اينکه   .   #

 فنا رسيده اند يعنی چه؟

 جواب

م ببالد، ای وارد ااتق شما شده مادام دم از ارنژی و گرمی و روشنگری می زند و بسا هب خود ه آفتابی هک از ردیچه 

ولی اگر سعی کرد هب دنبال منبع حیات و ارنژی و روشنگری خود بکوشد و اصل خود را پیدا کند می یابد هک اصل او رد 

حیاط است و چون هب حیات رسید باز حیاط را مشتعل نمی بیند و اگر چشمش هب خورشید جهان افروز افتاد با آنکه منّور 

رداست دیگر خود را نمی بیند، با آنکه    .هست و از آن مزایا ربخوردار ولی جز نظر هب منبع هستی خود ندا

 بنگر هک ات هچ حد است مقام آدمیت                    دنیبن     ا خد   بجز    هک    جایی    هب   آدمی     رسد
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 مناجات

من هن انم خود  ،  م نشانو ه  یهک هم انم داد یا ، از من هن انم بود وهن نشان  ، ی روز               !الهی 

                                                     .نجویم یتو جز نشان هست ر  بینم و د ینم  یانم و نشان خود الهام فرما هک رد خود جز نیست  ،  خواهم هن نشان

 (268ص  2تحلی)                                         

کان رب خیزمسرخواجگی کون و از    هب والی تو هک گر بنده خویشم خوانی       !الهی   (حافظ) م

رم شدی چون وجودت یافتم  ،  چون سرورت دیدم سردارم شدی ،  چون دلبرت یافتم دلدا

ختم  (226صکشتزار عمر )                                                                                                                                     . وجود خویش را هب پایت اندا

 


