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  مقدمه

  

از  امام نفَّري "خاطباتلما"ترجمه اي مفهومي از كتاب  آنچه پيش روي شماست،
همعصر حالج است . كسي چيز زيادي از او نميداند  .هجري است 4قرن   عرفاي بزرگ

را خوب  "حكمت نوريه" از فحواي كلمات حكيمانه اش هويداست كه .ايراني االصل و
كه صاحب روح  استاز كالمش پيد. در سلوك است "توقف ذهن"استاد . مي شناسد

جامعة  و علي األسف حتي با اين وجود. كلمة واصل شايستة اوست. بزرگي بوده است
را  "المواقف و المخاطبات"  نه نامش را شنيده اند و نه اثر سترگش غالباً ،ما كتابخوانِ
سالكان حق از اين اثر  حيفم آمد كه. است "المخاطبات"و اين ترجمة . خوانده اند

عارفانه محروم بمانند لذا از حضرت حق مدد طلبيدم تا آن را به فارسي روان و قابل 
فهم چنين  براي زيرا ترجمه هاي تحت اللفظي، ادبي و يا لغت به لغت .فهم برگردانم

و خود چيزي ننوشته، ايكي آنكه . ين به چند دليل استو ا .شاهكاري كارساز نيست
سخن گفته  جوشش وصل خود، آنگاه كه نه نفسي است و نه ذهني و نه غيري،بلكه در 

كه فهم و ترجمة كالمي كه است و پر واضح  .آمده اند و اين سخنان بعدها به كتابت در
. گشته با ترجمه يك نوشتة متعارف عارفانه كامالً متفاوت است بيان "وصل"در حال 

در يك كالم، اين يك  .ده، هماهنگ و همراه بودبايد تا آنجا كه امكان دارد با روح گوين
لذا بايد آن را ! بلكه محاوره اي آسماني. آن هم نه هر محاوره اي. اثر محاوره اي است



چنين اثري  اين باشد ترجمه هاي غير مفهومي برايجز  .با حال گوينده اش فهميد
از هزار  ديگر اينكه يحتمل اين اثر در طول بيش. نخواهد داشتكيمياگرانه  كاربردي 

كه  برخي از جمالت چنين به نظر ميرسدبافت از . گشته است سال دستخوش تغييراتي
نگاشته اند اشتباهاتي در طول سده هاي مختلف در ساخ هايي كه كاتبان متعدد استن در

لذا براي فهم بهتر و عميق . است كتابت برخي كلمات و يا نقطه گذاري ها، اتفاق افتاده
به ظاهر ناهماهنگ و به ظاهر نامفهوم، راهي نيست جز و كلمات   برخي از جمالت تر

   .گ بودآنكه با روح كلي كتاب آشنا و هماهن

سال  قاهره است كه در "المتنبي"چاپ شده در انتشارات  متن عربياين ترجمه بر پاية 
آرتور "آن كتاب را . اش به طبع رسيده است ميالدي بهمراه ترجمة انگليسي 1935

كه همزمان در دانشگاه كمبريج فعال  "الجامعه المصريه"استاد وقت   "يوحنا أربري
  .يح و مقابله نموده استحبوده، تص

نسبي فهم اما اين را ميدانم كه . هيچ ادعايي بر فهم كامل در كار نيست! اي دوست *
و  .فراذهن سالكانه مي طلبد .ميخواهد عاشق دلامام نفَّري  پر مغز و موجز جمالت

طرفي  آنان كه اسير منطق بشري اند،لذا  .اينها همه زيرمجموعه هاي لطف الهي است
، همانان كه با خلسة عظمي بيگانه انسانهاي ذهني ست كهآنبهتر  پس .نخواهند بست

     ...اين مائده از آنِ سفرة آنان نيست اند، وقت شان را تلف نكنند، چه

وا تَموفاهللاِا بِي إلّيق  

 )مسعود رياعي(
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  1مخاطبه 

  

  ...يا عبد إن لم أنشر عليك مرحمة الرحمانيه

  
هاي عالَم  گستراندم، فريبكاري نمي اگر عشق و رحمتم را بر تو! اي عبد *

  ! نمود مي محسوسات، تو را از شناخت و معرفتم محروم

پوشاندم، ربايندگاني كه روح آدمي  نمي اگر با انوار جبروتم وجودت را! اي عبد *
كشانند، و نابودكنندگاني كه كارشان تباهي است، تو را از بين برده  ت ميرا به ذل
  ! بودند

كردم،  نمي سيرابام  معرفتم تو را از لطف و مهربانيهاي  اگر با جام! اي عبد *
 كشاند و اي، تو را بسويي مي كرد و هر خاطر و دانسته ميعلوم مختلفه تو را تشنه 

  !نمود مي از مسير منحرف

و مـنم زنـده، و حيـاتم زنـده     ! منم ناطق، و نطقم نطقِ متعارف نيست! داي عب *
در فهمـم فـرو   هـا   و انديشـه انـد   وامانـده ام  عقـول از درك ! بودنِ متعارف نيست

  !اند مانده
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 و منم آن عالمي كه معلوم! شود نمي منم آن حاكمي كه محكوم! اي عبد *
  !گردد نمي

 شدي و اگر دائميتم نبود، تو دوام نمي ي نيازنبود، تو بام  اگر بي نيازي! اي عبد *
  !يافتي نمي

  !دست از خواستة خود بردار، تا از پوستة محدوديت خويش خارج شوي! اي عبد *

نوشتم،  نمي اگر پيش از آنكه تو را بيافرينم نامت را در جرگة عارفان! اي عبد *
  !يافتي نمي محدودت به معرفتم دستهاي  هرگز با يافته

اگر نداني كه تو را با من چه نسبت است در حوزة معرفتم استقرار ! بداي ع *
  !نيابي

اگر در حوزة معرفتم استقرار نيابي، كيفيت تعامل با من را نخواهي ! اي عبد *
  !دانست

اگر بفهمي كه مرا با تو چه نسبت است از اهل سلوك مراتب من ! اي عبد *
  !خواهي بود

مراتبِ عزت در قيامم و مراتبِ محقق  !ب چيست؟آيا ميداني كه مرات! اي عبد *
  !اينان وجود اولياءام اند .اند اين مراتب، وجود مقربانم! شدة مقامم

  !خودت را بشناس كه كيستي تا ثابت قدم شوي و قلبت آرامش يابد! اي عبد *
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چون دريابي كه كيستي، توان صبر خواهي يافت و صبوري بر تو ! اي عبد *
  !دسخت نخواهد بو

چون دريابي كه كيستي، به علم شهودي، جايگاهم را در علم هر  !اي عبد *
و چون از چنين شهودي ! عالمي، و مقرَّم را در سرور هر مسروري خواهي يافت
و چون گواهم بر جهانيان ! برخوردار شوي، تو خود گواهم بر جهانيان خواهي بود

  !نيشوي، بر تو بشارت باد كه رفيق و همره پيامبرا

و اگر به تسليم، ! اگر به ذهن و تدبير خود ره بسپاري، من أَولَي از توأم! اي عبد *
  !حق را حامل باشي، تو أَولَي از مني

پيوسته تو را از معرفت ميانمان باخبر ميكنم تا بداني كه تو را با من ! اي عبد *
تو و همة و چون نسبتت را با من دريافتي، به رابطة ميان من و ! چه نسبت است

  !أشياء پي خواهي برد

!  شدي نمي منم كه نزديك توأم، اگر اين قُرب نبود، به معرفتم نائل! اي عبد *
  !كردي نمي شناسانم، اگر اين شناخت نبود، طاعتم مي منم كه خود را به تو

  !در همه حال به من پناه آور، تا در همه حال از آنِ تو باشم! اي عبد *

را به مقام شهود رساندم تا ذكرم مانعي ميان من و تو  حال كه تو! اي عبد *
! نباشد و اسمم حجاب ميان من و تو نگردد، قصدم كن و به خود من تحقق ياب
 بدان، هر كه را بخواهم به ذكرم سرگرم نموده و او را از هر چه بخواهم مانع
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ياب پس در! سازم مي و بدان هر كه را بخواهم به واسطة اسمم محجوب! شوم مي
  !كه تو از خاصان مني

من از ! من از عمل تو، به تو سزاوارترم! من از علم تو، به تو سزاوارترم! اي عبد *
از من بشنو و علم و عمل و رؤيت و توقف ذهنت را به ! رؤيت تو، به تو سزاوارترم

نه با علم، كه ! تنها و بي هيچ تعلقي در حضورم وقوف كن! آستانة من فرو انداز
نه با عمل، كه عمل تو را از قدرت من ! پوشاند نمي را از نگاه تيزبين منعلم تو 
و ! كند نمي بي نيازام  و نه با رؤيت، كه رؤيت تو را از بيكرانگي! دارد نمي مصون

  !باشد نمي نه با وقفة دانستگي، كه وقفة دانستگي مالك چيزي از من

ش چه تو را تنها در قبرت در دنيا تنها و بي هيچ تعلقي در حضورم با! اي عبد *
و روز قيامت تنها در حضورم وقوف ! و تو را تنها از آن بيرون آرم !ساكن كنم

و چون تنها وجه مرا ببيني، ! بيني مي زيرا آنگاه كه تنها باشي، تنها وجه مرا! كني
و چون نه حسابي باشد و نه كتابي، هيچ ترس ! نه حسابي در كار بود و نه كتابي

  !و چون ترس و هراسي نباشد، تو از شفيعانم باشي! خواهد بودو هراسي ن

و اين حجابي است كه ! خشنودي به غيرم، حجاب خشنودي من است! اي عبد *
  !چه اهل آن باشي يا نباشي! كشاند مي دور از حقيقتهاي  تو را به ويرانه
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  2مخاطبه 
  

 ...يا عبد أخلصتك لنفسي فإن أردت

  
اگر بخواهي كه غير به اين  !ام ي خودم از هر تعلّق آزاد كردهتو را برا! اي عبد *

و آنگاه كه از غير من بشنوي باز به ! اي هراز پي ببرد حقاً كه به من شرك ورزيد
منم ! منم آن پروردگاري كه تو را براي خويش پرورده است! اي همن شرك ورزيد

منم آن ! ستبراي جريان ربوبي اش برگزيده ا را آن پروردگاري كه تو
تا  !ام پروردگاري كه مقام و مرتبت أشياء را نسبت به خود، به شهودت رسانده

بدان كه مقام تو، رؤيت اوست و ! بداني كه جز او هيچ چيز برايت كارآمد نيست
  !تو در حضورش منحصر بفردي

و در هر مرتبه  !ام بدان كه در هر چيزي مقامي از معرفت برايت نهاده! اي عبد *
از ! ين معرفت، برايت مقام تعلقي گذاشتم، تا به من تعلق يابي نه به مقاماتاز ا

بدان كه من تو را از بدايات برگزيدم و تو را به ! آنِ من باشي نه از آنِ نتايج
از  و! و آنگاه از نهايات برگزيدمت و به زيادات گسيلت داشتم!  نهايات روانه كردم

 ، علم تو، و"بدايات"بدان كه ! تمات ساخ زيادات نيز بسوي خويش روانه
آنچه را ! ، وجد و سرور تو در حضورم است"زيادات"، عمل تو، و "نهايات"
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اما بدان ! بخشم و آنچه را بخواهم به آن إلقاء ميكنم مي بخواهم به آن معرفت
، و نه به "نهايات"، و نه به "بدايات"كه نظر من فقط به توست و نه به 

چه در حقيقت چيزي ! آنچه ميان من و توست، نيست نظر من به! "زيادات"
! پس بيني در كار نيست! من از هر چيزي به تو نزديكترم! ميان من و تو نيست

تو به ! به من نداري اي هحتي من از خودت به تو نزديكترم آنچنانكه تو هيچ إحاط
 و چگونه معرفتم يابي در حاليكه! تو حجاب نفس خويشي! اندازة نفس خويشي

تو ! ميان من و تو نيست اي هو از اين منظر هيچ پرد! اين تويي كه در منظر مني
  !و حد و مرزي در ميان نيست! همنشين مني

امورشان  !ام مرا همنشيناني است كه حضورم را به شهودشان رسانده! اي عبد *
و از سر ! شوم خويش با آنان روبرو مي "وجه"و با  !ام را خود بر عهده گرفته

خواهم روي از هر چيز بر تافته و  زيرا مي !ام ت، ميان آنها و اشياء قرار گرفتهغير
تا حقايق را از من دريابند و قلب هايشان به من يقين داشته ! به سوي من آيند

به ! آنها اولياء معرفت منند! سازم مي اين منم كه آنها را مخاطب خويش! باشد
معرفتم، مخزن و ! شوند خاموش مي گويند و به معرفت من، معرفت من سخن مي

  !كهف علومشان است، و علومشان، مخزن و كهف جان شان است

پس اگر از تو پرده گشودم بدان براي ! آفريدمام  تو را براي بندگي! اي عبد *
و اگر به تو روي آوردم بدان كه براي همنشيني و ! ام  محادثه و ماجرايم گشوده

   !ام مجالستم روي آورده
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  3مخاطبه 

  

...يا عبد قف بيني و بين اوليائي لتسمع  

  
و ها  تا نكته سنجي! همواره ميان من و اولياءام وقوف داشته باش! اي عبد *

نسبت به آنها باشي و ام  تا شاهد حب! و لطف و قُربم را ببيني! عتابم را بشنوي
يادم غفلت  ببيني كه چگونه اين حب نميگذارد كه از من روي برگردانند و از

براي دريافت معرفتم  !ام زيرا من آنان را براي مناجات خويش برگزيده! كنند
  !ام براي دوستيِ خويش ساخته و پرداخته كرده !ام آفريده

بدان كه مرا ! بينند، منتقل كن نمي كه مراهايي  قلبت را از ميان قلب! اي عبد
ده هاشان همواره به قلوبي است كه درهايشان همواره بسويم گشوده است و دي

وجود اينان، ! اينان كساني هستند كه بي حجاب بسويم آيند! نظارتم نشسته است
و در اين خانه هاست كه ! گويم مي است كه با حكمتم در آنجا سخنهايي  خانه

پس به قلب خود بنگر، اگر قلب تو نيز خانة من است، ! شوم مي به خاليقم معرفي
نه علمم در آنجا، ! مي كه جز من در آن ساكن نيستحرَ! به واقع حرَم من است
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حتي اگر خودت ! نه ذكرم در آنجا، كه ذكرم از بيوتم نَبود! كه علمم از بيوتم نَبود
  !اي هپس بنگر به چه محجوب شد! هم در آن ساكن شوي، محجوب شوي

 ام، به علم و معرفت و ذكر و پند و حكمت و بصيرتي كه عطايت كرده! اي عبد
  !قلبت نگهبان كن، مباد غير وارد شودهاي  بنگر، و آنها را بر دروازه

اگر  تو را باليي رسد، آن را به تمامي به من حواله كن تا تو را از هر ! اي عبد *
  !نوع پيامدش كفايت كنم

و ! آنگاه كه تو را باليي رسد، بدان كه تدبير من از تدبير تو بهتر است! اي عبد *
  !آن از تو قويترممن نسبت به دفع 

ف و شهوت پرست و محجوب و ترِمهاي  شكمت را از ميان شكم! اي عبد *
  !بدور از كرامت و فرو رفته درخواري، منتقل كن

ها منتقل نمودي، تو را  آنگاه كه قلب و شكمت را از قلمرو پليدي! اي عبد *
ادة من در كنم تا به ار پوشانم و حكمت هر چيزي را به تو عطا مي مي لباس صبر

باشد و ام  آنها تصرف داشته باشي چنانكه اگر سخن گويي بنا بر نصرت و حجت
  !چنانكه سكوت كني بنا بر بينه و دليلم باشد

منتقل كني، قلبت باز ها  اگر قلبت را پيش از شكمت از قلمرو پليدي! اي عبد *
  !و چنانچه شكمت را منتقل كني، قلبت باز نگردد! گردد

  !ن و قلبت را چون بطن و قلب صالحان بداربط! اي عبد *
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! اي اگر با بطن ات منتقل شوي در واقع از قلمرو دشمنانم منتقل شده! اي عبد *
  !اي و چون از دشمنانم منتقل شوي از اولياءام گشته

! بلعند مي همواره از نزد من به اشياء بنگر، وگرنه اشياء ذهن تو را! اي عبد *
  !وگرنه اشياء نيز آويزان تو شوند! نه از اشياء بسويم! يهمواره از نزدم بسويم آ

  )بي تعلقي محض( !اگر اشياء همراه تو باشند از تو جدا شوم! اي عبد *

پس اشياء ميان ! من با معرفت خويش نزدت شتافتم و تو را برگزيدم! اي عبد *
م وار در پس تسلي! ام من اشياء را براي امتحان بر تو ظاهر نموده! من و تو نباشد
  !ام، مقيم باش تا من نيز در فصل امتحان، خود به ياريت قيام كنم مقام برگزيدگي

اگر شيئي تو را به ياد من انداخت و ! نزد من باش و نه نزد اشياء! اي عبد *
خاطرت را بسويم جمع نمود بدان اينكار كرده است كه او را فراموش كني و مرا 

خاطرت را به من جمع نموده تا خاطرت ! نزد او تا نزد من باشي نه! به ياد آوري
  ! از او متفرق شود

اگر تو را نسبت به چيزي صبر و متانت عطا كردم، بدان كه تو را در ! اي عبد *
  !ام آن چيز، خير و عافيت بخشيده

و با ام  به آن صفتي كه تو را با آن  ظهور بخشيدم و با آن شناسانده! اي عبد *
بنگر تا ببيني مابين من و آن صفت، خطاب است و نه ! ، بنگرام آن امتحان نموده

  !تويي و نه آن صفتام  تا بفهمي كه مخاطب اصلي! اسباب
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تو را در زندگي ظهور نبخشيدم تا در آنچه تو را از من محجوب ! اي عبد *
تو را ساخته و پرداخته نكردم تا همواره به آنچه تو را از ! ميكند، مقيم شوي

  !كند، روي آوري يحضورم دور م

هر ! عذرخواهي نكن كه مخالفت با من، بزرگتر از هر عذري است! اي عبد *
  ! چند اگر عذربخواهي، كَرَمم را بزرگتر از هر گناهي خواهي يافت
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  4مخاطبه 

  

يا عبد إن أفقدك الوجد بي حجبتك عن العلم 
...بي  

  
ه من داري از تو بگيرم، به واقع تو را اگر شوق و وجدي را كه نسبت ب! اي عبد *

و چون تو را از علم خويش محروم كنم اين بدان  !ام از علم خود محروم كرده
و چون تو را  !ام معني است كه تو را به معلومات ماسوايم مشغول و دربند نموده

در  !ام دربند معلومات ماسوايم كنم تو را گرفتار شوق و وجد به خودت كرده
و ! ت حتي علمي به آن معلومات نخواهي داشت چون گرفتار وجد خويشياينصور

  !اي هبه آن معلومات گشت وابستهحتي علمي به من نخواهي داشت چه تو 

در همتي  "سكوت"در حرفي جمع شود و اگر تمام  "سخن"اگر تمام ! اي عبد *
باز رو سوي من آرد،  "همت"به من تعلق يابد و آن  "حرف"جمع گردد، و آن 

نرسند و تاب ام  به عمق حمد و ستايش من نسبت به نعماتي كه ارزاني داشته
  !تحمل رؤيت قُربم را نداشته باشند
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من آن كسي هستم كه هيچ علمي بر من احاطه نيابد تا محصورم ! اي عبد *
ها با تمام تالششان، دركش نكنند تا بدان  من آن كسي هستم كه قلب! كند

آفريدگانم را بواسطة توجه به عجايب مخلوقاتم، از حقايق  بدان كه!اشاره نمايند
كه  "حقايق ناگفتني"كلي محجوب نمودم و اين بدان سبب است كه به واسطة 

آن حقايق كلي و ! را بيان كرده بشناسانم "حقايق گفتني"است، ام  تجلّيِ كلي
  !ناگفتني، براي قلب قابل مشاهده نيست تا در آن قيام كند

شانة معرفت يافتن به من، آنست كه ديگر شوق و رغبتي به معرفت ن! اي عبد *
  !يافتن به ماسوايم نداشته باشي

در غيبتم، از ياد و ذكرم غافل مشو كه اگر بشوي، اشياء بر تو مسلط ! اي عبد *
  !ميشوند و من نيز ياريت نكنم

  !را در ياري رساندنم دريابام  همواره محبت! اي عبد *

  !ساندنم را در دگرگون شدن قلبت بفهمياري ر! اي عبد *

اگر به مقام رؤيتم نائل شوي، چنانچه به آب بگويي پيش بيا و يا باز ! اي عبد *
  !گردد، چنين كند

هر چيزي از آب زنده گشته است پس اگر در آب تصرف كني براستي ! اي عبد *
  !اي هدر همة چيزها تصرف كرد
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انايت كردم، اشياء را براي تو آفريدم، عزت ات دادم و بر همه چيز تو! اي عبد *
  !شوي مي پس چگونه است كه مقهور اشياء

  !آنگاه كه مرا بيني، در خواهي يافت كه أمن و خوف، يكي است! اي عبد *

بودي، حقايق اسرار را واژگونه ميكردي و  مي اگر تو اداره كنندة هستي! اي عبد *
  !ماندند ينم در اينصورت اضدادي كه ماية حيات اند باقي

بفهم كه اين ! ديدار من، قلبت را ثبات بخشد و آثار دنيا را محو كند! اي عبد *
  !است "محو"، حاكم بر "ثبات"

آنگاه كه مرا رؤيت كني، در خواهي يافت كه اين منم كه همه چيز را ! اي عبد *
! پس از آنچه آفريدگارش منم، نخواهي پرسيد كـه آفريـدگارش كيسـت   ! آفريدم

  !ام اشياء را مطلع بر آفرينشم نكرده بفهم كه

آنگاه كه مرا رؤيت كني، دگر به آنچه كه پيداست، نخواهي گفت كه ! اي عبد *
و به آنچه كه نهان است، نخواهي گفت كه آشكاري و ظهورت ! سرّت كجاست؟

  !كجاست؟

و تو نسبت به آنچه ! من نسبت به آنچه كه پيداست، از تو أَولَي ترم! اي عبد *
  !ن است، از من أَولَي ترينها

! داني اش مي و تويي عبدم كه! داني اش مي منم آن پروردگاري كه! اي عبد *
  !در آورام  پس دانايي ات را به سجدة دانايي
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آنگاه كه رؤيتم كني، خواهي دانست كه علم، آبي است از جريان آبِ ! اي عبد *
، اي هه قصد كردپس هركجا كه خواستي جاري اش كن تا آنچه را ك! وجودت

  !ثبات بخشي

و از آن اطاعت ! آنگاه كه مرا نبيني، از علمي كه به من داري، بشنو! اي عبد *
اما هنگامي كه مرا ديدي، ! بدان كه علم تو به من، دليل و راهنماي توست! كن

از علم ات خالي شو، تا به وراي مقامي كه داشتي عروج ! ذهنت را متوقف كن
  !كني
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  5مخاطبه 

  

يا عبد إن لم تؤثرني علي كل مجهول و معلوم 
...فكيف  

 
 اگر مرا از هر مجهول و معلومي برتر نداني، چگونه به عبوديتم واصل! اي عبد *

  !شوي مي

در حاليكه بر ) فقط خدا مرا كافسيت( "حسبِي اهللا"چگونه ميگويي ! اي عبد *
كه بر علم ات به معلوم، همچنان! جهل خويش نسبت به مجهول، واقف نيستي

  !واقف نيستي

حاجت تو براي اينكه تو را نسبت به چيزي كه نميداني، آگاه كنم، ! اي عبد *
پس نطلب ! همچون طلبِ تو براي جاهل شدن نسبت به چيزي است كه ميداني

  !تا ندهم، و همواره فقط خودم تو را كافي باشم
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ا و آخرت فرو ريزند و تمام هستي ساقط شوند، دنيها  و واژهها  حرف! اي عبد *
ظهور او مساوي با ( !بسوزد و پروردگار آشكار شود آنگاه كه چيزي او را نباشد

 "بقا"اگر اين در پرده رفتن و آشكار شدن، او را نبود، چيزي نه )! محو اشياءست
شد، دگر  مي پس اگر به آنچه آشكار است، ظاهر! شد مي "فنا"يافت و نه  مي

شد،  مي و اگر همواره در حجاب! آنچه كه آشكار شده، در كار نبود ابديتي براي
 يافت و ذكر و يادش در وجود مخلوقي جاري هيچ قلبي معرفتش را در نمي

  !گشت نمي

  !با مال و اهل و علم و جهل ات، قصدم كن! اي عبد *

چه اگر ! و تمام خواطر و نيات را به من عرضه كن! قلبت را نشانم ده! اي عبد *
بين خودت و مرا كامالً خالي نكني، من نيز بين تو و چيزي كه ميخواهي فاصله 

  !بيندازم

اكنون كه معرفت به مرا، نه در چيزي و نه از چيزي و نه به واسطة ! اي عبد *
اكنون ! ، هيچ چيز تو را زيان نرسانداي هعلم به چيزي و نه به خاطر چيزي، دريافت

  !ا در اين آفرينش، تسليم محض حقيقت باشيتو را آفريدم و روشني بخشيدم ت

جهل و علم را رها كن تا فقط مرا ! مرا جاي علم و جهل ات گذار! اي عبد *
و اگر ! و چون چنين شود، اگر جهل، تو را از جهالت بپرسد، باخبرش كني! بيني

ذهن بشري تو (زيرا در اين حال ! علم، تو را از دانايي بپرسد، با خبرش كني
همة ذهنيات و رسوم را فرو ! اي هتو نه در خبري و نه خبردهند) تهمتوقف گش

و گفته و ناگفته ات، من باشم كه ! انداز تا فقط مرا ببيني، نه ذهنيات و رسوم را
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و كلي را ! مرا از وراي سخن ببين و در سخن نبين !ام اين را قول جامع نموده
! كه اشياء از براي توستتو آن مخلوقي هستي ! همطراز درك ات از جزئي مپندار

  !و من نظرم بر تو باشد و نه به اشياء
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  6مخاطبه 

  

...تك إنعيا عبد كأنك أعطيت سواي عهدا بطا  

  
چنانچه با غير من عهدي بسته باشي كه به طاعتش درآيي، اگر تو را ! اي عبد *

و چنانچه ! تزيرا لبيك باعث سرعت در اجابت اس! فرا بخواند لبيك اش ميگويي
زيرا آغاز به خدمت، نشانة فرمانبري محب ! ساكت باشد، تو آغاز به خدمت ميكني

  !است

هنگام عتاب و ببين ! به كَرَم و لطف خطابم نسبت به خودت بنگر! اي عبد *
حال ! كنم بلكه ميگويم؛ گويي كسي چون تو نمي ، مستقيم تو را خطاباَم سرزنش

  !آنكه مقصود تويي

  !آنكه حقيقت ندارد چگونه سود و زيان رساند؟ !اي عبد *

  !اي هآنگاه كه مرا رؤيت كني، سود و زيان را دريافت كرد! اي عبد *

، اي هآنگاه كه جزاي سود و زيان را بيني، به عملكرد خويش جزا ديد! اي عبد *
  !اي هو به نيكي ات آمرزيده گشت اي هتو به گناهت زيان ديد
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لمي دست يافتي، بگو پروردگارم نسبت به علمم، داناتر آنگاه كه به ع! اي عبد *
  !برم نمي علم او را نيز زير سؤال! كنم نمي و من با اين علمم قضاوت! است

آنگاه كه نكتة مهمي را بداني و با اينحال ضايعش كني، پس با آنچه ! اي عبد *
  !كنيها  نميداني چه

انت از زمين و آسمان با چنين حالي، چون مرا رؤيت كني، گناه! اي عبد *
  !سنگين تر است

 "رؤيت"غرق گشتن در بال، بخاطر انكار علوم غيبي، به گاه اين ! اي عبد *
  !است
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  7مخاطبه 

  

يا عبد همك المحزون علي كشجرة الطيبة أصلها 
...ثابت و   

  
ون چ"به من، ) الش ات براي واصل شدنقصد و ت(هم محزونت ! اي عبد *

  !"اكيزه است كه تنه اش در زمين، ثابت و شاخه هايش در آسمان استدرختي پ

آن ! داني كه علمِ اين هم محزونت بر من، ريشه در كجا دارد نمي تو! اي عبد *
به كَشَجرَه، ( !چون شعاع نوري است كه زير ابر است! تشبيه است "كاف"زير 

  !)دقت كن

  !يا رب در هر حال كه باشي بگو؛ لَبيك! اي عبد *

  !حزنِ بر من، حقيقت حزن است! اي عبد *

  !من نزد محزونِ خويشم، هر چند كه از من روي برگردانده باشد! اي عبد *
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و آنكه مرا ديده، چگونه ! آنكه مرا نديده، چگونه بر من محزون باشد؟! اي عبد *
  !محزون نباشد؟

  !قلمداد كنم "مجيب"تا تو را از وجهي، ! بگو؛ لَبيك يا رب! اي عبد *

اگر تو را از وجهي مجيب بنويسم، تو را از همه وجهي مجيب ! اي عبد *
و اشياء را پشت ام  و اين بدان معني است كه تو را نزدم حضور داده !ام نوشته

  !ام سرت انداخته

آنگاه كه در حضورم باشي، همة اشياء و حتي هم محزونت بر من، ! اي عبد *
  !ندناپديد ميگرد

كه براي من صبر و تحمل كند اينست كه با او باشم،  اي هپاداش بند! اي عبد *
  !هر كجا كه باشد

همانطور كه در قلبت براي ذكرم ! ات برايم جايي مقرر كن در خانه! اي عبد *
  !اي هجايي مقرر كرد

زيرا ! توست كه مرا بخاطر همة نعمات، شاكر است "هم محزون"اين ! اي عبد *
  !ام را در آن ثبات بخشيده "حزن"من، 

آن چيز كه ! "نيست"و چيزي  "هست"و چيزي  "بود"بدان؛ چيزي ! اي عبد *
و ! ، اينكه مرا رؤيت كني"هست"آن چيز كه ! نسبت به توستام  ، دوستي"بود"

  !، آنست كه هرگز به تمامي، معرفتم نيابي"نيست"آن چيز كه 
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در ديواري خميده فرو  اي هيم چون تيشگو كه مي "هم محزون"اين ! اي عبد *
  !رفته است

  !و قلبِ قلب، هم محزون آن است! براي هر چيزي قلبي هست! اي عبد *

مركزيتي است كه تسليم محض از آن . قلبِ قلب، بي خواهشي مطلق است :توضيح(
  .)جايگاهش، سكوت محض است. سر بر مي آورد

  !ب، دگرگون نشودقلب، دگرگون شود، اما قلبِ قل! اي عبد *

 آن قلب كه دگرگون شود بخاطر خواستن چيزي است كه دگرگون! اي عبد *
  ! و قلبِ قلب كه دگرگون نشود، از خواستن اشياء، تهي است! شود مي

 !تا من نيز قلبت را بر آرم) توجه از جسمانيتت برگير(از جسمت در آ ! اي ضعيف
تمام ( !ا من نيز هم ات را بر آورماز قلبت در آ، ت)! از توجه به غير دورت كنم(

  !و از هم ات در آ، تا مرا رؤيت كني)! توانت را بسوي خودم متوجه كنم

در خلوت دل، عهد مرا ! اين عهد من، با تويي است كه ضعيف هستي! اي عبد *
  !اي همحروم شدام  جز اين باشد از ياري! را ببينيام  پاس بدار، تا ياري

گويي كه ! سهل و آسان است "بال" اي هكه هنوز رؤيتم نكرد تا وقتي! اي عبد *
قلبت و بخاطر خواسته هاي  بدان كه بال، به سبب دگرگوني! اصال باليي نيست

اما چون به رؤيتم نائل شوي از تو بخواهم كه همواره در حضورم باشي تا ! هاست
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زين نتواني كرد زيرا بجاي اين رؤيت، هيچ چيز بدلي را جايگ! توجه به غير نباشد
  !صبر نتواني كردام  همچنانكه بر دوري

)! حضور است( !و درمانش، رؤيت من است! درد دوري، بيماري توست! اي عبد *
پس در غيبت خويش تو را نپذيرم، اگر چه به ! اين عهدي است كه با تو دارم

  !رؤيتم آمده باشي
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  8مخاطبه 

  

ة العلم لم يستحيي يا عبد من لم يستحيي لزياد
...أبداً  

  
آنكه بر زيادي علم و دانستني هايش، حياء نكند، هرگز برخوردار از ! اي عبد *

  !حياء نشود

نخواه كه چيزي را به تصرف خويش در آوري، تا همة اشياء خدمتگزار ! اي عبد *
در اين نكته آنچنان خالص باش كه تصور نشود اين از حسن انتخاب ! تو شوند
  !توست

اگر خواستي به زشتيِ معصيت بنگري، به ميلي نگر كه تو را بسوي ! اي عبد *
  !به همدستي اش با هوا و هوس بنگر! كشاند مي آن
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نشانة مغفرتم در بال و مصيبت، آنست كه آن بال را سبب علم و ! اي عبد *
  !تجربة تو كنم

يز در وجه اش و دقيقاً فتنه اش را ن !ام براي هر چيزي وجهي گذاشته! اي عبد *
تا حتي وجه آخرت ام  و شوق و وجدت را رو سوي خودت كرده !ام قرار داده

تا فقط ! تو را أمر كردم كه ديده ات را از هر وجهي فرو گيري! بسويت باز نگردد
انديشي و آنچه كه اختيار من است، قرار  مي تو ميان آنچه كه! وجه مرا بنگري

جز اين باشد، اختيار من، نه براي ! بلكه من! نه تو و نه انديشه ات! اي هگرفت
  !توست و نه در توست

  !بندة امينِ من، آنكس است كه هر چه غير است را بسوي من رد كند! اي عبد *
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  9مخاطبه 

  

يا عبد عذرت من أجهلته بالجهل مكرت بمن 
...أجهلته بالعلم  

  
و آنكس را كه  !ام نموده آنكس را كه به جهل، جاهلش كردم، معذور! اي عبد *

  !ام به علم، جاهلش كردم، فريبش داده

با قلب ات، نمازگزار، تا آن نوري را كه باعث روشني چشم است ! اي عبد *
  !برايت مكشوف كنم

به مسير گناه از پس گناه، روي نياور تا حزن و اندوه را از وجودت ! اي عبد *
  !برگيرم

  !اي ههمه چيز را ديداگر مرا ببيني، انتهاي ! اي عبد *
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و آنها را  اي هاگر انتهاي همه چيز را ببيني، هر چيزي را درك كرد! اي عبد *
  !اي هدريافت

ام تا هيچ چيـزي   بر تو تجلّي كرده! تو را به سر حد كمال دوست دارم! اي عبد *
تا همانگونه باشي كـه بـر تـو    ! تا با من همنشين باشي! را به جاي من بر نگزيني

يكديگرند، ه و اين حكمتي است كه آن را به دو عاشقي كه ناظر ب !ام مودهتجلّي ن
  !ام تشبيه نموده

اين از حياء و شرمم نسبت به توست كه همواره از وراي حجاب، امر و ! اي عبد *
  !كنم مي نهي ات

كه چون ! ، بشناسياي هقبل از هر چيزي، مرا ببين، تا آنچه را كه ديد! اي عبد *
و آنگاه كه ! من نيز خود از وراي آن چيز آيم! چيز خود بسوي تو آيداين كني، آن 

همواره در آنچه كه از آن، و به ! مرا  و آن چيز را ديدي، از من، به خودم پناه ببر
زيرا من در وراي همان چيز، پنهان و ! ، تصديقم كناي هآن، و در آن، ثبات يافت

باز  اي هان چيزي كه قبالً ديدو چون اينگونه ببيني، تو را به هم! در حجابم
و من أَوفَي بِما عاهد علَيه اهللاُ فَسيؤتيه أجراً "! اين رازيست امانت، نزد او! گردانم
هر كس كه به عهد خدا پايبند باشد، خداوند به او پاداش بزرگي عطا ( "عظيماً

  !)خواهد نمود
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  10مخاطبه 

  

...لته رزقكيا عبد كم شيء دفعته بيدك جع  

  
چه بسيار چيزهايي را با دستت پس زدي در حاليكه من آنها را روزي ! اي عبد *

و چه بسيار چيزهايي را بر آنها دست گذاشتي در حاليكه روزيِ ! ات قرار داده بودم
ها  ببين چگونه روزي! اكنون نزدم باش و فقط سوي من نظر كن! ديگران بودند

آنها را خوب ببين، ! كردنم، دو اسم منند "منع" كردن و "عطا"! را قسمت ميكنم
  !تا معرفتم يابي

  !قابليت ات در علم، همانقدر است كه به آن اطمينان داري !اي عبد *

  !اندازة نياز تو، همانقدر است كه از نياز، بي نيازت كند! اي عبد *

  !چه بدون اين تقوا، نجاتي در كار نيست! تقوايم داشته باش !اي عبد *
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  !، در حاليكه رب، منماي هذهني ات گشتهاي  چگونه پيرو دانستني! ي عبدا *

آنچه را كه از تو باز داشتم، بخاطر بخلم نبود، بلكه آن چيزها را از تو ! اي عبد *
و آن را به نقطة قوت در باب ! باز داشتم تا تو خود نقطة ضعف ات را دريابي

، تعاليمي ساخته و "پراكندگي"و  "جمع"تا دريابي در اين ! معرفتم تبديل كني
و بداني كه اين منم كه هر چه را بخواهم بر ! تا فقط مرا ببيني !ام پرداخته نموده

و اين پنهان نمودن و ! دارم مي تو ظاهر ميكنم و هر چه را بخواهم از تو نهان
  !آشكار كردن، بخاطر تو و رشد توست

 از رفـتن بـه بهشـت، محـزون     اگر تو را از لذت رؤيـتم بـاخبر كـنم،   ! اي عبد *
  !شوي مي

بلكه در اين مقام، از طريق ! ، عمل كننده نيستي"رؤيت"تو در اين ! اي عبد *
  !شود مي تو عمل

كه طي اين طريق به ظاهر ناممكن، از طريق اظهار ! بسوي من بيا !اي عبد *
  !شود مي ضعف و فقرت ممكن

را معذور هايت  نه گفتن وها  تا وقتي در حجاب دانشي، آري گفتن! اي عبد *
  !ام داشته

  !ام تا وقتي در حجاب دانشي، در هر حال معذورت داشته! اي عبد *

  !و سببِ واصل شدن به مرا، درياب! بسوي من بيا! اي عبد *



  38 

و در خواسته ات، ! تا آنچه را نيازت است، عطايت كنم! بسوي من بيا! اي عبد *
  !مقيم نشو كه محجوبت كنم و ندهم

حال ! در چه كيفيتي بسر ميبري آنگاه كه از فراق، ناله سر ميكني؟! عبداي  *
  !آنكه من همواره تو را بسوي خود ميخوانم

كه ! هرگاه كه فرو افتيام  بفهم اين حكمت ناب را، كه من بر تو رؤف!اي عبد *
  !هر گاه كه بلغزي ام، من تو را مراقب

و اين ميسر نيست ! نائل نشويتا مرا نبيني، به مقام شكر و ذكرم ! اي عبد *
و چون چنين شود، شكر و ذكر، از پي ات روان ! مگر آنكه به شهود، رؤيتم كني

و راضي شدم كه به مقام رؤيتم ! بدان كه من تو را براي خودم برگزيدم! شوند
لكن طبيعت وجودت را بر غيبت و دوري رقم زدم تا ميان تو و ! نائل شوي

آنگاه كه به غيبتت برگردانم، اين مانع از آن نيست  پس! دائميت من، فرق باشد
كه تو را نبينم، بلكه از آن جهت است كه تو را به رؤيت خودم تشويق نموده و بر 

قرار  اي هو اينچنين است كه اين غيبت و دوري را برايت چون تماشاخان! گردانم
كه من، خواهان بدان ! دادم تا همواره در آنجا، آنگونه كه ميخواهم به يادم باشي

و از اينروست كه برايت درها و ! و به دوري ات رضا ندهم! غيبت تو نيستم
اكنون كه به مقام رؤيتم نائل ! تا به رؤيتم نائل شويام  خروج گذاشتههاي  راه

  !شدي، بدان كه تمام رسوم و ذهنياتت بسوزد
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  11مخاطبه 

  

رب ال يوافق عبده إن فقهت أدركت من ! يا عبد
...مالعل  

  
بدان كه آگاهي و خواستة رب، با آگاهي و خواستة بنده اش متفاوت ! اي عبد *

  !اي هاگر اين نكته را بخوبي درك كني، از علم ژرفي بهره برد! است

كَلّا " !بنده در توافق رب اش نيست، هرچند كه او پيش چشمش باشد! اي عبد *
رَها أَمم قضا يرا كه امرش نموده، به انجام نرسانده چه هنوز آنچه ! هرگز( "لَم

  !)است

وفاق را فراموش كن، )! تسليم محض باش! (اكنون موافقت ساقط شد! اي عبد *
  !كه وفاقي در كار نيست

آفرينم و آن را به هرچه بخواهم  مي اين منم كه هرچه خواهم! اي عبد *
  !دگرگونش كنم
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ؤيت دهي، خودت را نشانم ده تا بگو، پروردگارا قبل از آنكه مرا مقام ر! اي عبد *
  !از اين رؤيت به رؤيت دگر نروم

چنانچه رؤيت آشكار شد و تو هنوز باقي بودي و از منيت خويش رهـا  ! اي عبد *
ت ات رهـا    ! اي هنشده بودي، يعني مرا نديد ليك آنگاه كه باقي نمانـدي و از منيـ
بدان كه تو را نـه  ! اين منم كه نصيحت گوي توأم! اي هشده بودي، يعني مرا ديد

براي فرشته گي آفريدم، نه براي پيامبري ساختمت، نـه بـراي مقـامي موقوفـت     
نمودم، نه براي ملك و ملكوت خواستمت، نه براي دانش، پرداختمـت، نـه بـراي    

بلكه تو را براي خـويش   !ام حكمت، آراستمت، و نه براي غير خودم اراده ات كرده
به  اي هبه خواست من از مرحل! هستي جريان يافتي به إذن من، در !ام ظاهر نموده

! در آنجا كه صالح دانستم، تثبيـت گشـتي  ام  و به اراده! دگرگون شدي اي همرحل
آنگاه ! اين تثبيت، پوشش اصلي توست و زير آن، تمامي ريشه هايش نهفته است

ار و تـو را گفـتم؛ پديـد   ! به موقع اين پوشش و آنچه در زيرش نهفته بود را دريدم
زيرا هر آنچه كـه در غيـب باشـد، روزي آشـكار     ! تا تو را به هستي بشناسانم! شو
و از  -از بـي شـكلي، بـه شـكل    ! (و هر آنچه كه آشكار است، به غيـب رود ! شود

اين منم كـه  ! بدان كه فقط منم كه از غيب و شهود، فراترم!) شكل به بي شكلي
! كـنم  مي سترانم و آنگاه جمعگ مي اين منم كه وجودت را! آشكار و نهانت ميكنم

آنچنانكه كسي از تو پيشي ! و به تو ميگويم، و تو جريان هستي ات را آغاز ميكني
اما بدان كه هيچ حقيقتي جـز مـن، قـائم بـه ذات     ! اي هاكنون پديدار گشت! نگيرد
و در آن پايـان، دگـر او   ! انتهاي كار همة مخلوقاتم بـه سـوي مـن اسـت    ! نيست

تو همچـون  ! پس به من وقوف كن! منم هر چه بود و نبود! نمنباشد، بلكه فقط م
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بدان كه از طريق تـو، بـه سـوي اصـحابم گـذر      ! نردبان وجودي! پل من هستي
  !كنم مي
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  12مخاطبه 

  

 بسنيا و اآلخره، و النَّظرُ حطراقُ عبور الديا عبد، اال
  ...الدنيا و اآلخره 

 
مادي و معنوي، عبور از دنيا و هاي  ه جلوه گريمجذوب نشدن ب! اي عبد *

آنكه مجذوب آنها گردد، ! ، در بند دنيا و آخرت است"نظر"زيرا ! آخرت است
  !همراه من نباشد و اليق اسرارم نيست

توجه مكن كه از راه، باز ها  و رسيدنها  اگر همراه من شدي، به نشان! اي عبد *
! مقدر نمودم تا از آن تجاوز نكني اي هاندازبدان كه من در هر چيزي برايت ! ماني

اما آنگاه كه درهايم را بسويت گشودم، با من ! كه نگهدار تو باشدام  و علمي نهاده
است، نه نشان و عالمتي است و نه  اي هو بدان كه سيرِ در من را، نه انداز! بيا

  !اي هتوجه بازدارند

: و كلمات رساننده اينهايند! ت، بسم اهللا اول كار اس"قهار"اسم ! اي عبد * 
"كبدكُلِّ شَيء و اَنا ع كاهللاُ مال شَيئاً اَنت كونن دم كتو خدايي ( "ال اَمل
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اَنَا ") تواَم كه جز تو چيزي ندارمي  و من آن بنده! هستي كه مالك همه چيزي
هستيِ من به توست( "بِك (!"لّكتَنيا ملّا ما كو ال اَمل" )نچه را كه تو در و جز آ

و ( "و ال يملك منّي ما منعت منه"!) اختيارم گذاشتي، اختيار چيزي را ندارم
  !)، نيستماي هكردام  مالك آنچه را كه منع

هيچ نيرو و تواني جز ( "ال حولَ و ال قُوه الّا بِاهللاِ": و كلمات حمل كننده اينهايند
  !)و شكر هر نعمتي، الحمدهللا است( "ه، الحمدهللاو شُكرُ كُلِّ نعم"!) از خدا نيست

زيرا آنكه ! شهادت ده؛ كه بر اين اسرار جز حبيبي امين را گواه نگيرم! اي عبد *
پس اين نكته را رعايت كن تا ! بر نفس اش مسلط نيست، عصمت نفساني ندارد

  !و آشكارش مكن كه اگر جز اين كني، دچار فتنه شوي! حافظ عصمت تو باشد

و در اين معرفت است كه ! كند شناخت من، تو را به معرفت نائل مي! اي عبد *
  !و اين روءيت، تو را به من ميرساند! اليق روءيتم شوي

و آنكه آرامش و قرارش ! آنكه روءيتم كند، به من آرامش و قرار گيرد! اي عبد *
، او را هيچ قرار اما آنكه به روءيتم نائل نشود! من باشم، در وجد و سرورم بسر برَد

  !هر جا كه باشد! و آرامشي نيست

  !آنكس را كه قراري نيست، معرفتي نيست! اي عبد *

تو را فرا ) ياد غير( آنگاه كه به روءيتم رسيدي، چنانچه ذكر خروج! اي عبد *
تو را ربايد، ) خودبيني( همچنانكه اگر ذكر مقام! اي هگيرد، از حضورم خارج گشت

  !اي هخارج گشت
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برون ) از منيت ات(آنگاه كه در مقام روءيت، همچنان بسويم باز آيي، ! اي عبد *
و ! اي هبرون شد) از آخرت نيز(و چنانچه در روءيتم، بر خود من در آيي، ! اي هشد

ها گرفتار  چنانچه در چنين كيفيتي، از من چيزي بخواهي، به دورترين حجاب
  !اي هگشت

اما آنكه از پيش من برود، در وادي ! نداشياء، رفتني اي  همه! اي عبد *
منست، طمع، ي  بدان، آنكس كه دست پرورده! مستقر خواهد شد "حسرت"

من، ي  بدان، دست پرورده! هر چند كه طمع به من در او بسيار باشد! زايلش نكند
  !نه نابود شود و نه نقصان يابد

يرم كند، به واقع معرفتم باشد و رو سوي معرفت غي  آنكه در حوزه!  اي عبد *
  !پس اجري او را نباشد! مرا انكار كرده است

معرفتم باشد و به معرفتي دگر رود، تمامي معارف او ي  آنكه در حوزه! اي عبد *
و جز اينكه او را حجاب در حجاب كند، سودي ! بيهوده و بي ثمر خواهد بود

  !نخواهد داشت

منم كـه ترتيـب ظهورشـان را     !ام اين منم كه همه چيز را ظاهر كرده! اي عبد *
حـد و حدودشـان همـان حجـابي اسـت كـه اراده        !ام شان سـاخته  حجاب معنوي

  !ام كرده

 اما چيزي نخواه كه آن را بر تو! چه خواهي، از من خواه هر! اي عبد *
  !پسندم نمي



  

 
  45 

پس آنگاه  !ام محجوب، در هر چيزي آرامشي قرار دادههاي  براي قلب! اي عبد *
  !ايل يافت، موقعيت خود را در هر چيزي در يابكه قلب ات تم

و به اول ! همواره به آخر اشياء بنگر، تا از منظرِ جلوه گري شان بِرَوي! اي عبد *
  !شان منگر، كه جِلوه گري شان تو را بفريبد

لياقت تو، همان ! يابي مي حد تو، همان چيزي است كه در آن آرامش! اي عبد *
  !اريچيزي است كه دوستش د

! گويند؛ به قيوميت من، قائم باش مي به نطق هر چيزي گوش كن كه! اي عبد *
 !اي هچه جز اين باشد، از حاجاتت بدور افتاد
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  13مخاطبه 

  

 كتيالنع اَكُن صاحب رّكس ي صاحبلنجعيا عبد ا...  

  
صاحب تنهائي ات  مرا! مرا صاحب سرّت كن، تا يار عالنيت ات باشم! اي عبد *

  !مرا صاحب خلوتت كن، تا يار جلوتَت باشم! كن، تا يار جمع ات شوم

اما چه بسيارند بندگاني كه ! تمام نيستيي  ، اما بندهاي هتو تماماً بند! اي عبد *
زيرا ! ها حملشان كند به بهترين راه ام، ازليي  اينان را اراده! مرا به تمامي بنده اند

  !ن حق انداينان خود حامال

ي  من وقوف كن، و ببين كه چگونه همهي  در آستانه! اي همه عبد! اي عبد *
هر واقفي را بنگر، ببين كه چگونه هر كدام در جايگاه ! اشياء به حضورم واقفند

بنگر، كه چگونه به تمامي در  "آسمان"به ! خويش اند و پا فراتر ننهندي  ويژه
! چگونه به تمامي در حضورم واقف است بنگر كه "زمين"به ! حضورم واقف است

بنگر كه  "آتش"به ! بنگر كه چگونه به تمامي در حضورم واقف است "آب"به 
بنگر كه چگونه به تمامي در  "علم"به ! چگونه به تمامي در حضورم واقف است

بنگر كه چگونه به تمامي در حضورم واقف  "معرفت"به ! حضورم واقف است
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 "ظلمت"به ! چگونه به تمامي در حضورم واقف است بنگر كه "نور"به ! است
بنگر كه چگونه به  "حركت"به ! بنگر كه چگونه به تمامي در حضورم واقف است

بنگر كه چگونه به تمامي در حضورم  "سكون"به ! تمامي در حضورم واقف است
 "آخرت"به ! بنگر كه چگونه واقف است و كجا واقف است "دنيا"به ! واقف است

بنگر كه چگونه  "خانه ام"به ! ه چگونه واقف است و كجا واقف استبنگر ك
دشمنانم بنگر كه چگونه واقف است و ي  به خانه! واقف است و كجا واقف است

به ! بنگر كه چگونه واقف است و كجا واقف است "ذكر"به ! كجا واقف است
كه كجا بنگر  "قلبت"به ! بنگر كه چگونه واقف است و كجا واقف است "اَسماء"

بدان كه مرا ! شود مي نزد هر كس باشد، از همانان محسوب! واقف است
كنند و هيچ چيزي هم در آنها  نمي است كه نزد هيچ چيزي وقوفهايي  قلب

اين قلوب، بين من و ديگر واقفانِ ! باشدام  اينان، خانههاي  قلب! كند نمي وقوف
تند، حال آنكه واقفانِ ديگر در هسام  اين قلوب، همواره در پي! ملك و ملكوتم اند

زيرا اينان را هيچ علمي توانايي درك شان ندارد، و هيچ معرفتي !  پي اينان روانند
  !در برابر انوارشان پايداري نتواند، و اسماء را گنجايش شان نباشد

پس آن را به شهود ! تو را به جايگاه چنين شهودي رساندم! و به من گفت *
  !پاس بدار

اگر نتوانستي، در ! آرام گير بر آناگر نتوانستي، ! آرام گير در آن! گفت و به من *
  !آرام گير جوارش
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چنانچه نتواني در آنچه ! آخرين استطاعت تو، در جوار آن باشد! و به من گفت *
اگر نتوانستي بر آن آرام ! آمرزم مي تو را به شهودش نائل كردم، آرام گيري،

چنانچه نفس ات ! تواني در جوارش آرام گيري مي اما بدان كه! آمرزم مي گيري،
پس اگر ! از تحمل آن شهود ابا كرد، از شرّ نفس ات، از من فريادخواهي كن

اگر تو را در موقعيت و شرايط ! تو را رسيد، در آن شهود، آرام گيرام  ياري
زيرا ياري من، گاه اينگونه ! فريادخواهي پسنديم، پس در همان شرايط آرام گير

  !كه تو را در همان شرايط بگذارم است

يا در ! گيري مي پس يا در آنچه به شهودت رساندم، آرام! و به من گفت *
  !گيري مي يا در موقعيت فرياد خواهي از من، آرام! گيري مي مجاورتش آرام

اگر در شرايط فريادخواهي آرام گرفتي، به واقع در مجاورت ! و به من گفت *
نانچه در مجاورت شهود آرام گرفتي، به واقع در شهود آرام چ! اي هشهود آرام گرفت

و چنانچه در شهود آرام گرفتي، پس بيداري خواهي بود كه از هر ! اي هگرفت
  !كه از مرگ رهايي يافته است اي هزند! خوابي رها شده است

ي  زيرا قلب تو، خانه! قلبت را به روي غير من، ببندي  دروازه! و به من گفت *
و خودت در اين خانه ! نگهباني بر اين دروازه بگمار تا غير وارد نشود !من است

كه فقط براي هايي  قسم به عزت و جاللم و بخشندگيِ نعماتم، خانه! مالقاتم كن
  !من بنا شود، آنها را از اهلِ خود و عزيزانِ خود محسوب كنم
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بدان، ! ، بنگربه آن صفتي كه تو را بر آن آفريدم و به آن مبتال كردم! اي عبد *
ام  بدان كه تو مخاطب اصلي! آنچه ميان من و آن است، خطاب است و نه اسباب

  !آن بال باشد و نه مبتال! و تو فقط مبتال به آن صفتي، خود آن نيستي! هستي

چنانچه از اين راز پرده بردارم  !ام ظهور بخشيده ام، تو را براي بندگي! اي عبد *
و چنانچه به تو روي آورم بخاطر همنشيني و ! باشد ام بخاطر  گفتگو و محادثه

بدان، تو را براي اين نيافريدم تا در آنچه كه مرا از تو محجوب ! مجالستم باشد
باز ام  بدان، تو را براي اين نپروراندم تا در آنچه تو را از محادثه! ميكند، بماني

  !ميدارد، پيش و پس روي

پس اگر عذر ! بزرگتر از عذر باشدام  عذرخواهي نكن كه نافرماني! اي عبد *
خواهي، به نيكي و بزرگواريم بنگر، كه تو را براي عذرخواهي بسويم كشانده 

  !است
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  14مخاطبه 

  

ان لم تدر من اَنت مني فما اَنا منك و ال اَنت ! ياعبد  
  ...مني 

  
درنيابي، اگر نداني كه نسبت من با تو چيست، و چنانچه اين نكته را ! اي عبد *

هر عملي كه برايم انجام دهي، و هر مقامي كه پيش رويم داشته باشي، نه من از 
  !تواَم، و نه تو از مني

اظهارِ عجز به درك ! (از هر جهلي به من پناه آور  الّا از جهلِ به خودم! اي عبد *
  !)او،  خود معرفتي واالست

ر آنكه نسبت به او با كسي كه معرفتم ندارد، همنشيني مكن مگ! اي عبد *
پنداشت بازگشت، او را بشارت دهنده  مي و چنانچه از آنچه! هشدار دهنده باشي

  !باش

  !آنكه در دنيا روءيتم نكند، در آخرت نيز روءيتم نكند! اي عبد *
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  روءيت آخرت است،ي  روءيت در دنيا مقدمه! اي عبد *

گنجايش معرفت تو معارف و علوم را بانگ بر زن؛ هيچ قلبي ي  همه! اي عبد *
  !و چنانچه او را به قلب، معرفت يابي، اين معرفت هر گز از تو جدا نشود! را ندارد

  !آنكه مرا روءيت كرده باشد، سخن و سكوت اش، مورد تاييد است! اي عبد *

تا سخن و ! با من باش تا علم و جهل را دو روي يك سكه بيني! اي عبد *
ببيني كه هر حدي به همان محدوديت تا ! سكوت را دو روي يك سكه بيني

تا ببيني كه حجاب، ظاهرش علم، و باطنش جهل ! اش، از من محجوب است
تا ببيني بندگان ظاهري در دانش و به دانش دلخوش اند، و بندگان ! است

  !در ندانستگي و رهايي از دانستگي، به نزدم قرار گرفته اند ام، گرامي

و مكشوفاتي است كه ! هيچگاه مكشوف نشودبدان، حجابي است كه ! اي عبد *
و آن ! آن حجابي كه مكشوف نشود، علم به من است! هيچگاه به حجاب نرود

  !كشفي كه به حجاب نرود، باز علم به من است

! است  "كشف"اگر علم به من، تو را از ديگر معلومات جدا كرد، اين ! اي عبد *
  !است "حجاب"ند، اين و اگر علم به من، تو را به معلومات دگر كشا

  !بدان، بهترين گذشت، گذشتي است كه از تو عذارخواهي نطلبد! اي عبد *

درياب كه آنچه را نسبت به آن عذر خواهي، تباه ! عذر نطلب! اي عبد *
و ! آيد مي زيرا اعتذار نيز خود، تمايلي است كه از همت و خواست تو بر! اي هنمود
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، و اگر كالً رهايش كني، به اي هعادت كرداگر بدنبالش روي آن را در وجودت 
  !اي هحجاب فرو رفت

چنانچه علمِ وجود را بر تو بگشايم، و در آن از حقايق هستي پرده ! اي عبد *
پس نه اراده ات، ! بردارم، تو باز حقايقي را خواهي خواست كه خود كاشف آنهايم

! شود وصل تو مي خواني، باعث رساند، و نه آنچه مرا بدان مي تو را به من مي
  )!وصل، به تسليم محض است(

ام  اكنون كه تو را نسبت به خودم آگاه نمودم، چنانچه به اسمم اراده! اي عبد *
  !اي هو به من كفر ورزيد اي هكني، خالف حكمِ عهدمان رفتار كرد
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  15مخاطبه 

  

يا عبد ثبت لك الحرف ما انت مني و ال انا منك، 
  ...عارضك الحرف 

 
! چنانچه در حرف و واژه، ثبات يابي، نه تو از مني و نه من از تو! اي عبد *

شود،  مي همين است كه باعث! بيماري تو، همين چسبيدن به حرف و واژه است
  !نه تو از من باشي و نه من از تو

اگر تشنه ! اگر گرسنه باشي و سير خوري، نه تو از مني و نه من از تو! اي عبد *
  !راب شوي، نه تو از مني و نه من از توباشي و سي

  !اگر عطايت كنم و ذاتاً شاكر نباشي، نه تو از مني و نه من از تو! اي عبد *

  !اگر در مقام روءيتم باشي و بخوابي، نه تو از مني و نه من از تو! اي عبد *
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اگر به اسرار فرا بخوانمت، و در آن كيفيت چيزي از من بخواهي، نه ! اي عبد *
اگر تو را به حضورم فرا بخوانم و چيزي بخواهي، نه تو ! از مني و نه من از توتو 

  !از مني و نه من از تو

اگر ! اگر بخاطر ثواب بردن، صبر كني، نه تو از مني و نه من از تو! اي عبد *
  !سكوت بيجا كني، تا بزرگ بنمايي، نه تو از مني و نه من از تو

  !ذكرم كني، نه تو از مني و نه من از تو اگر براي حفظ دنيايت،! اي عبد *

اگر دانايت كردم و با وجود دانايي، دست به تاويل بزني، نه تو از منـي  ! اي عبد *
! اگر شكايت و شكوه به غير من بري، نه تو از مني و نه من از تـو ! و نه من از تو

اگـر در  ! تو ام، تو راضي نباشي، نه تو از مني و نه من از اگر به آنچه به آن راضي
  !غضب باشم و تو غضب نكني، نه تو از مني و نه من از تو

و از هر خسارتي به ! آورم مي بگو؛ از هر وصفي به وحدانيت تو پناه! اي عبد *
  !آورم مي بخشايندگيِ بِرَّت، پناه

  !آورم مي بگو؛ از هر ذاتي به ذات تو پناه! اي عبد * 

  !آورم مي پناهبگو؛ از هر وجهي به وجه تو ! اي عبد *

 و از مجازاتت به بعدت پناه! آورم مي بگو؛ از بعدت به قُربت پناه! اي عبد *
  !آورم مي و از بي وجدي به وجدت پناه! آورم مي

  !هايت را به زير گناهانت و خوبي! گناهانت را به زير پايت بگذار! اي عبد *
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و هر ! ين باشد، معرفتم نيابدهر كه مرا روءيت كند، معرفتم يابد، جز ا! اي عبد *
  !كه معرفتم يابد، بر من صبر كند، جز اين باشد، از صبر بهره نخواهد داشت

هر آنكه نسبت به ماسوايم خويشتن داري كند، به نعماتم بصيرت ! اي عبد *
  !يابد، جز اين باشد، به دور از بصيرت است

ن باشد، از بندگي بويي كرده است، جز ايام  هر كه شاكرم باشد، بندگي! اي عبد *
  !نبرده باشد

و هر ! كند، آزاد شده است، جز اين باشد، آزادي نيابدام  هر آنكه بندگي! اي عبد *
و هر كه ! جز اين باشد، پذيرشي در كار نخواهد بود ام، كه آزاد شود، او را پذيرفته

  !را بپذيرم، با او سخن گويم، جز اين باشد، كالمي نگويم

هر كه ! ه را سخن گويم، از من شنَود، جز اين باشد، هرگز نشنودهر ك! اي عبد *
هر كه اجابتم ! از من شنود، اجابتم كند، جز اين باشد، از اجابت بي بهره است

هر كه به شتاب نزدم ! كند، به شتاب بسويم آيد، جز اين باشد، در پيشگاهم نباشد
هر كه ! من، محروم است آيد، در جوار من خواهد بود، جز اين باشد، از مجاورت
و هر كه را به قُرب خويش ! در جوارم باشد، قُربش دهم، جز اين باشد، قُربي ندارد

و هر كه را ياري اش ! او را نسزدام  پذيرم، ياري اش دهم، جز اين باشد، ياري
 !جز اين باشد، از عزيزانم نخواهد بود ام، دهم، گرامي اش داشته
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  16مخاطبه 

  

  ...ا اَنت من اهل ما دمت فيه يا عبد انم

 
  !و مشغول به آني! تو اهل همان چيزي هستي كه پيوسته در آني! اي عبد *

اگر علم، تو را از اسارت علم، خارج نكند، اگر همواره تو را در خويش ! اي عبد *
  !اي هفرو برد، اين بدان معني است كه تو در حجاب علم فرو رفت

حجاب "علمِ ديگري روي و در حجاب شوي، آن اگر از علمي به !  اي عبد*  
 "حجاب بعيد"اگر از علمي به جهلي روي و در حجاب شوي، آن ! است "قريب
  !است

در سلوك باطني، رهايي از دانستگي، توقف ذهن، و خروج از اسارت علم  :توضيح(
يك سالك براي نيل به فرا آگاهي، حتماً و قطعاً . زدگي، شرط اساسي سلوك است

و ! ذهني و شرطي شدگي هايش را بدور بريزد، حتي به نزديك نريزدهاي  د آگاهيباي
ذهنيِ بي اصالتي كه عمري او را به بند كشيده اند، آزاد هاي  خود را از زندان دانستني

سلوك، حكايت خاص . سلوك الي اهللا با منطق محدود بشري، امكانپذير نيست! كند
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بلكه دقيقاً به معناي كنار گذاشتن تفكر و سلوك، فكر كردن نيست ! خود را دارد
  !)تدبير بشري است

و نامت ! خود بپذيرم "عبد"تا تو را ! علم و جهل ات را به دريا بيفكن! اي عبد* 
  !بنويسم "امين" ام، را در صحيفه

  !تا از سحر نجات يابي! آزاد كنها  خودت را از ميان واژه! اي عبد *

آنكه اسير ذهن و . اري شان در عوالم ذهني استسحر و جادو، تاثيرگذ :توضيح(
يك سالك ! زيرا ذهنش اسير واژه هاست! ذهنيات است، براحتي مسحور شدني است

آسمان، خود آسمان ي  را دور ميريزد، چه خوب ميداند كه واژهها  در سلوكش واژه
 )انّ منَ البيانِ َلسحراً: فرمودند) ص(پيامبر! نيست

را  در آموخته ات بر دوش كش، تا چون آن را آموختي،  علم ات! اي عبد* 
  !بتواني از دوش بيفكني و از آن رها شوي

آنگاه كه در سلوك بسويم آيي، علم و معرفت را بدوش مكش كه ! اي عبد* 
زيرا اگر از طريق آنها بيايي، با باري كه بر ! شوند مي دنيا و آخرت، متعرض ات

يعني هم به دنيا ( ا چنانچه از طريق آنها نياييام! دوش داري تو را محبوس كنند
  !اي هحقاً كه واصل شد) و هم به آخرت پشت پا زده باشي
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) و شرطي شدگي(نسبت به خود معرفت، ژرف انديش باش، و عادت ! اي عبد* 
به ) و شرطي شدگي(خود معرفت را از دست مده، نه عادت !  به آن را دور بينداز

را از دست دهي، هر چه  "شناخته"به ) و شرطي شدگي( آنگاه كه عادت! آن را
چه عالم رباني كسي ! اي هزيرا اكنون تو عالم رباني گشت! بگويي تو را زيان نرساند

عالم ! تا اسير آن شود) باشد نمي و شرطي شده(است كه به چيزي عادت نكرده 
 !گيرداُنس   شود، تا بخواهد به چيزي يا كسي نمي رباني، وحشت زده
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  17مخاطبه 

  

يا عبد اَنا اَقرب من الحرف و ان نطق، و اَنا اَبعد من 
  ...الحرف 

 
! باشد، من از حرف نزديكترم) در صدا(، گرچه ناطق "حرف"! اي عبد *
  !باشد، من از حرف دورترم) در سكوت(، گرچه صامت "حرف"

ژه و معنايي كه به واژه تبديل وا( !"محرُوف"و  "حرف"منم پروردگار ! اي عبد *
من خود مراقب حرف و )! صرفاً واژه اند( !اين دو از من، مجالِ وجود، ندارند)! شده

  !ام محروفم، و در خلقتم به آنها اصالت نداده

 !ام گذاشته وديعت، حكمي دارد كه من آن حكم را به "حرف"! اي عبد *
، آن وديعه را "حرف"ر مورد پس د! آنم واضعنيز حكمي دارد كه من  "محرُوف"

كه  وديعه، بسوي او باز ! از حاكمي كه خود آن را به وديعت گذاشته، جدا ندان
  !و حكم، به او پايان پذيرد!  گردد
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نيز، حكمِ وضع شده بر آن را، از واضع آن جدا  "محرُوف"در مورد ! اي عبد *
  !چشمه داردنپندار، كه آنچه در حكمِ وضع شده جاري است از واضع آن سر

حرفم و ي  نه بنده! منيي  اما تو بنده! حرف، حرفم است و علم، علمم! اي عبد *
پس همواره در حضور خود من وقوف داشته باش، نه در حضور ! علممي  نه بنده

  !رسند مي بدان كه آنها خود مثل تو به حضورم! حرفم و نه در حضور علمم

به دانش، ! تلفه كشيده خواهي شدجهت گيري نكن، كه به جهات مخ! اي عبد *
ذهن ( از كيفيت توقف! دلخوش مكن كه تو را به معلومات پراكنده خواهد كشاند

  !خارج مشو، تا وجودت پراكنده نگردد) مخَبط

اسماء از آنِ من است و من آنها را در هستي به وديعت ي  همه! اي عبد *
صاف از آنِ من است و اوي  همه! پس باز گشت شان بسوي من است !ام نهاده

  !پس تضمين شان با من است !ام من آنها را ضمانت كرده

 "وصف"اگر ! سپارد "اسم ات"بر تو مسلط شود، تو را به  "اسم"اگر ! اي عبد *
 اسم و وصف اتي  بنده! (سپارد "وصف ات"بر تو مسلط شود، تو را به 

  !)شوي مي

و ! ا به نفس ات، تسليم كندهر كه غير من، بر تو مسلط شود، تو ر! اي عبد *
  !چنانچه نفس ات، مسلط شود، تو را به دشمن ات تسليم خواهد نمود

و تو را به ! كه تو را جز به خودم تسليم نكنم! به من تسليم باش! اي عبد *
  !كسي جز خودم، حواله ندهم
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! كه چون سخن گويي، به واقع، سخنگو من باشم! به من تسليم باش! اي عبد *
  !كم كني، به واقع، حاكم من باشمو چون ح

است و  "علم"است و حكم و محكوم، در  "اسم"علم و معلوم، در ! اي عبد *
بدان كه ! است "حرف"است و ظاهر و باطن، در  "حكم"حرف و محروف، در 

  !استوار است "قيوميت"هر حكمتي را بنياني است، و بنيانِ خود حكمت، بر 

پس مرجع ! ، معدن هر چيزي است"علم"است و ، معدن علم "اسم"! اي عبد *
پس ! هر چيزي علم است، و اما مرجع علم، اسم است، و مرجع اسم، مسمي است

كه انگار اسمي است  اي هعلم، در مرجع خود، يعني اسم، مستهلك شود، به گون
كه  اي هو علم، معلوم را در خود، مستهلك كند، به گون! كه در آن علم نيست

و مسمي، اسم را در خود مستهلك ! است  كه در او معلومي نيست انگار علمي
  !كه انگار مسمايي است كه در او اسم نيست اي هكند، به گون

علم، داالني ! شود مي حرف و محروف، داالني است كه به علم منجر! اي عبد *
  !شود مي اسم، داالني است كه به مسمي منجر! شود مي است كه به اسم منجر

از اين ابواب، بسويم سلوك ! مرا در اسم و علم و حرف، ابوابي است! عبداي  *
! بدان كه اسم، حجاب من است! نه از ابوابِ علم ات، و نه از ابوابِ اسم ات! كن

اما مقام و جايگاه تو، نزد خود من ! حرف، حجاب من است! علم، حجاب من است
و چون  !ام ع تو را محجوب كردهفرا بخوانم به واق "اسم"اگر تو را به وادي ! است

بدان ! آن، در ظلمت آن حجاب، راه بريي  را بگير تا بواسطه "نورم"چنين شود، 
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ها  من نور آسمان! و من نورم! زيرا نور، از آنِ منست! كه هر حجابي ظلمت است
و در مصاف ! و از حجابم به نورم پناه بر! از نورم نيز به خودم پناه آور!  و زمينم

  !انم، برايم قيام كن كه به تو اذن دادمبندگ
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  18مخاطبه 

  

 ي و ال تَعرِفنال تُجِيب وكدعن يكلَّ م يا عبد اَجبت...  

 
زيرا ! اي هچنانچه هر كه تو را بخواند، پاسخش دهي، مرا اجابت نكرد! اي عبد* 

  !چگونه اجابتم كني اي هاين نشان آنست كه هنوز نفهميد

خدمتگزاري به اين معنا نيست كه هـر كـس چيـزي خواسـت، در خـدمتش       :حتوضي(
  !)باشي، بلكه بايد بداني آيا اين خدمتگزاري منطبق بر حق است يا نه

و هر آنكه ! هر آنكه اجابتم را نشناسد، چگونه خطابم را شناسد؟! اي عبد* 
  !خطابم را نفهمد، چگونه به پاداش نيكم دست يابد؟

كه سالك، از مواهب و نعمات الهي بهره مند شود، بايد كالم حق را براي اين :توضيح(
توانـد بـه    نمي و از نوع خطابي كه دارد، خواست او را مطلع شود، جز اين باشد بفهمد

  !)راه نوراني و پر بركت هدايت شود
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هر آنكه اَهليت پاداشم را نداشته باشد، چگونه فردا از عذابم نجات ! اي عبد* 
  !يابد؟

  !هر آنكه اهل عقابم باشد، چگونه قلب خود را از حجابم بدر آورد؟! اي عبد* 

آنكه نتواند حجابم را از قلبش بگشايد، چگونه سبب سازي اش، سبب ! اي عبد* 
و آنكه ! عذابم بر چنين كسي محقَّق شده استي  بدان، كلمه! سازي من باشد؟

متنوعش چون آتشي او را هاي  وهبه شي "كالم"عذابم بر او محقَّق شود، ي  كلمه
 فرا گيرد  و او نيز چنان در آن تصرّف كند كه گويي در كالم عادي اش تصرّف

  !)با دست و زبان خودش، آتش را بر خود نازل ميكند! (نمايد مي

  !منم توانِ صادقانِ پرتوان! اهل يقيني  منم توشه! اي عبد* 

ست و يا ريشه در تصوري خيالي ، يا ريشه اش عقالني ااي ههر گفت! اي عبد* 
وجود ميگذارد، حسن و قُبح اش ي  پس آنگاه كه آن كالم پا به عرصه! دارد

  !گردد مي معلوم

تعلّقِ به معنا، خواستن آن است، و خواستن اش، هدف قرار دادن آن ! اي عبد* 
  !است

نيز به من  "اعمال ات"را به نيت به من بگو، تا  "سخن ات"اي عبد، هر * 
 "خيال ات"را به نيت من به انجام رسان، تا حتي  "عمل ات"و هر ! علّق يابدت

  !عبادتم سير كندي  نيز در حوزه
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بگذار ! (در كتاب وجود،  له و عليه تو، چيزهايي است، بر هر دو بيفزا! اي عبد* 
نفع و ضرر، برد و باخت، كالً از ي  اين تضاد شعله ور شود و بسوزد، تا انديشه

  !)خت بر بنددوجودت ر

باري بر دوشت نيستم ! (از تو بري استام  از من نوميد مباش، كه ذمه! اي عبد* 
  !)گيرم نمي و بر تو سخت

شوي در حاليكه سخنگويم در قلبِ تو بسر  مي چگونه از من نوميد! اي عبد* 
  !ميبرد

  !پناهگاه خطاكارانم! من كهف اَمنِ توبه كنندگانم! اي عبد* 

  !منم سروري كه ستم نكند! م تكيه گاهي كه خم نشودمن! اي عبد* 

كه پيش از اين هايي  چون به مقام روءيتم نائل شدي، دگر به پايه! اي عبد* 
 !و چون از من شنيدي، دگر از بيان، نشنو! تكيه ميكردي، تكيه نكن
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  19مخاطبه 

  

ي فَقبدع بِك قَفه اَينَ وي كُلِّ نُوريف و يا عبد كتبت فيِه
...  

 
در تو وقوف يافت، ام  هر كجا بنده ام، ، نوشتهاي هدر هر حكمت نوري! اي عبد* 

  !و چون با تو حركت نمود، با او سير كن! حضورش را پاس بدار

! او را طلب كند "نوريتي"در روز قيامت بيايد، هر  "نورم"آنگاه كه ! اي عبد *
و اگر در دنيا ! نيز او را به نورم ملحق كنم چنانچه در دنيا با نورم بوده باشد، آنجا

  !و به هر آنچه كه تمايل داشت، بر گردانمش! با نورم نبوده باشد، محجوبش كنم

وقوف  "مسمي"نزد ! ، نورِ اسماء"مسمي"، نورِ حرف است و "اسماء"! اي عبد *
  !شويو با او در نورش سير كن، تا در اين نور، بيهوش ن! كن تا نورش را ببيني

تواني به  مي در اين صورت نه! اگر در نور، وقوف كني، بيهوش شوي! اي عبد *
من نظر كني، و نه نور را، تا به هوش باشي و شهواتت ببيني و سيرت ادامه 

  !دهي
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آيا آن، ! آنگاه كه برايم چيزي بخواهي، بنگر كه چه را برايم ميخواهي! اي عبد* 
يز ديگري منتقل ميكند، يا تو را در همان، تو را از مقامي كه نزدم داري، به چ

چنانكه تو را از مقامي كه نزدم داري منتقل كند، پس خواسته ! بخشد مي ثبات
  !ات، نفسانيت ات است و نفسانيت ات، خواسته ات

اگر مقام ات را نزد من بشناسي، بدون شك از سالكانِ واصلي ! اي عبد* 
ه من چيزي نسبت مده كه باعث شود پس ب! اي كه حجابي برايشان نيست گشته

و چيزي از من نخواه كه نفس ات را به غضب، عليه ! ارادتت به من كاسته شود
  !من كشاند

نزد من، كساني هستند كه نه اهل خواستن اند، نه  "مقامات"اهل ! اي عبد* 
اهل آنند كه چيزي دهند تا عوضش چيزي ستانند، نه اهل هوا و هوس اند، نه 

  !اند) و شرطي شدگي( از حق اند، و نه اهل عادت اهل برگشتن

در اين صورت، ! اي هرا پاداش گرفت "هستي"اگر نزدم اقامت كني، ! اي عبد* 
كيفيتي خواهي داشت كه اگر نعمتي تو را رسد، شادي نكني، و اگر مصيبتي به تو 

  !رسيد، مايوس نگردي

اسماء و صفاتي ي  اسطهبه من نگر، به و! به مرتبتم نگر! به من نگر! اي عبد* 
حكمت و اختياري كه به تو ي  به مرتبتم نگر، به واسطه !ام كه به تو شناسانده

  !ام شناسانده

  !تا برايت بابي را بگشايم كه فقط به من تعلّق يابي! مرا تسليم باش! اي عبد* 
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چنانچه نفس ات تو را معترض شد، او را عقب بزن، زيرا همان چيزي ! اي عبد* 
  !معترض گشته، راهي است بسوي منرا كه 

و تو را براي خودم  !ام تو را به عشق و رحمانيت خويش، يكپارچه كرده! اي عبد* 
  !ام و اينكار را با ناب ترين علوم رباني به انجام رسانده !ام از هر تعلّقي آزاد كرده

! نا گفتيتو را قبل از خلقت ات، ثنا گفتم، و تو مرا بعد از خلقت ات، ث! اي عبد* 
به تو روي آوردم قبل از آنكه وجود يابي، و تو به من روي آوردي بعد از آنكه 

  !و اكنون برايم هماني هستي كه پيش از اين بودي! وجود يافتي

در بند احوال نمان كه ! شود مي در بند اعمال نمان كه باعث توقف ات! اي عبد* 
  !كند مي دگرگون ات

شي، حال آنكه قلب ات، نزد من است، و نه در چگونه در عمل نبا! اي عبد* 
  !عمل

در بند معرفت نمان، كه انكارت ! در بند دانش نمان، كه تو را بلغزاند! اي عبد* 
  !كند

هر شيئ را عزتي دادم كه توجه ات را از شيء، ربايد، تا بسوي من ! اي عبد* 
  !خاطر جمع كنم تا تو را به عزت خود،! تا عزت خود را به تو نشان دهم! گريزي

در حكومت نباش كه ضعيف ات ! در حكم نباش، كه بر تو چيره شود! اي عبد* 
  !سازد
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و در ! در عالَم اشباه نباش كه ظهور هر ظاهري را بر تو مشتبه كند! اي عبد* 
  !ظاهر نيز نمان كه از باطن بازت دارد

و در اُنسِ به  !در بند اسباب نباش كه از چيزهاي ديگر منقطع ات كند! اي عبد* 
  !چيزي نمان كه از چيزهاي ديگر بازت دارد

در عهود، خود ! در عقود، خود را اسير نكن كه عقد ات را منحل كنند! اي عبد* 
  !را اسير نكن، كه عهدت را مختل كنند

و در هر عجزي، ام  اين منم، اهللا، كه در هر چيزي، عجزي گذاشته! اي عبد* 
  !ام فقري نهاده

و در هر هالكتي، ام  ين منم، اهللا، كه در هر فقري، هالكتي گذاشتها! اي عبد* 
  !ام عدمي نهاده

اين منم، اهللا، پس به عدم، نيستي اش را نگر، چونان كه من به گاه ! اي عبد *
و يعرِفُني بِذلك اَولياء حضرَتي و ينكرُ ذلك من صفَتي من "! نگرم مي شهودش
قِّرُ بِرُبيال يتشناسند، و آنانكه  مي و اوليائي كه در حضورم اند، مرا به آن( "وبِي

  !)شوند مي منكر ام، ندارند، آن را از اوصافام  اقرار به ربوبيت

روزي كه ! كه از روز وحشت، خبردارت كنند! در چيزهاي فاني نمان! اي عبد* 
  !حشور شويو بالنتيجه با جمعِ ناله كنندگان م! تو در فقدان شان بنالي



  70 

برايت  اي هدر همه حال با من باش، تا روزي كه آشكار شوم، نشان! اي عبد* 
زيرا در آن كيفيت، ! فرستم، تا هيچ چيز وحشتناكي، نتواند تو را به وحشت اندازد
و اهل ناله و زاري ! اهل وحشت، بخاطر حسنِ تعظيم ات، تو را از خود نپندارند

  !خود نشمارندنيز بخاطر تسليم ات، تو را از 

سخن حق، آنست كه تو را بخاطر من، به وجد آورد، حال از هر ! اي عبد* 
و ميزان ! يابي بسنج مي پس هر سخني را از وجدي كه! كه باشد اي هگويند

  !وجدت را در ترك ماسوايم بسنج

همواره ! و اعمال، تو را نَرُبايندها  تا سخن! مقام ات را نزدم حفظ كن! اي عبد* 
مقامم باشد، به ي  و همانچه را كه شايسته! را كه در مقامم دريافتي بگو همانچه

  !انجام رسان

  !بدان كه مقامم را سخن ها، درك نكنند و اعمال، در نيابند! اي عبد* 

در مقامم، فعل نباشد تا ! در مقامم، سخن نباشد تا به آن  فرا بخوانم! اي عبد* 
ت مقامم ميسر است، و اين خواندن، با آن خواندن، با شناخ! به آن فرا بخوانم

  !شهود قيامم

از ) ذهنت(تا ! قلبت را از اُنس و اُلفت داشتن به چيزي بيرون كن! اي عبد* 
  !اختالف و تمايز بيرون رود

را ام  اگر قلبت را از اُنس و اُلفت داشتن به چيزي خارج نكني، حكمت! اي عبد *
  !بصيرت نيابي ام، نشناسي و به بينه
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به اختالف  آنكه به وحدت رسيده، عاقبت اش به خير است وآنكه ! ي عبدا *
  !رسيده، عاقبت اش، هالكت است
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  20مخاطبه 

  

يا عبد ان عبدي الذي هو عبدي هو اللقي الملقي 
  ...بين يدي 

 
كسي است كه در ! من استي  من، كسي است كه فقط بندهي  بنده! اي عبد* 

  !، نائل آمده استحضورم به لقاءام

كسي است كه به ! من استي  من، كسي است كه فقط بندهي  بنده! اي عبد *
  !شود نمي غضب مخالف نفس اش است و هيچگاه به هواهاي نفساني راضي

كسي است كه در ! من استي  من، كسي است كه فقط بندهي  بنده! اي عبد *
  !برد نمي ياد من مستقر شده است و هيچگاه يادم را از ياد

آن از ملك و ملكوت جدا ي  تو را رسد، به واسطه ام، آنگاه كه ترجمه! اي عبد *
كه اگر چنين كني، ! نيز جدا شو، و تنها بسوي من بياام  سپس از ترجمه! شو

معرفت تو شوند و چون مركبي از مراكب سخن ات ي  و حروف، وسيلهها  ترجمه
  !گردند، و در خدمتت باشند
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به خود من روي كن، تا به تو ! نه از علم! نه از راه! روي آور به من! اي عبد *
  !روي آورم

در خوشي ها، حمد و سپاس مرا بانگ زن، تا در ناخوشي ها، خودم ! اي عبد *
  !مدافع ات باشم

همواره طهارت روح و جانت را حفظ كن، تا پيوسته غرق نعم الهي ! اي عبد *
، نعمات نيز از تو جدا اي هو جانت جدا نكردزيرا تا وقتي طهارت را از روح ! باشي

  !نخواهند شد

و برترين ها  بدان كه اين دنيا، بهترين! تا روءيتم نكني، معرفتم نيابي! اي عبد *
و  به واقع، غني ترين بنده تويي، كه ! هايش، به اشخاص عاصي داده شده است

داش اين رفتار پس به پا! راضي و خشنودي ام، نسبت به آنچه از آن بازت داشته
  !فهيمانه ات، من نيز از تو روي برنگردانم و محجوبت نكنم

فرق تو با اهل دنيا اينست؛ آنها دنياي شان نابود شود، و ببيني كه تو ! اي عبد *
 !كجايي و آنها كجا
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  21مخاطبه 

  

  مقام رد موهبه الكَيلِ

 

ان يا عبد كلما كان اَشعث كان اَنظر كلما كان اَعرف ك
  ...اَشعث و 

 
هرچه بـا هـواي   ! تر تر، ساده هرچه آگاه! تر، خوش منظرتر هرچه ساده !اي عبد* 

هرچـه مفيـدتر،   ! تـر  تر، هواي نفس را مخالف هرچه كاري! تر، داناتر نفس مخالف
! هرچه ذاكرتر، شـاكرتر ! تر، صبورترهرچه شاكر! هرچه صبورتر، مفيدتر !كارآمدتر

! تـر  تـر، پـر آوازه   عهرچه جـام ! رچه مشهورتر، مستورتره! هرچه در خفاتر، ذاكرتر
هرچه نسبت به خدا بـا تقـواتر،   ! تر هرچه سبكبارتر، سريع! تر تر، جمع هرچه سريع

 تـر،  هرچه طالب !تر هرچه بيزارتر، خائف !تر بيمناك تر، هرچه هراسناك !تر بيمناك
 تر، هرچه خويشتن دار !تر هرچه بزرگتر، وابسته !تر طالب تر، هرچه وابسته !تر راغب
هرچـه نهـان    !تـر  حـاكم  تر، هرچه متعهد !تر خويشتن دار تر، هرچه حاكم !تر عظيم
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هرچه بـا   !تر هرچه ريشه دارتر، تسليم !تر نهان كار تر، هرچه تسليم !تر  ملزَم تر، كار
هرچـه چشـم    !تر هر چه آزادتر، خاص !تر با دوام تر، هرچه خاص! استوارتر تر، دوام
 تـر،  هرچـه بيمنـاك   !تـر  رها تر، هرچه ساكت !تر نافذ تر، هرچه ناب !تر رها ر،ت پوش
هرچـه اسـتوارتر،    !تـر  نزديك تر، هرچه آماده !تر بيمناك تر، هر چه نزديك !تر شنوا
 تـر،  هـر چـه بـا يقـين    ! پايدارتر تر، هر چه محكم !تر مهيا تر، هرچه با ادب !تر آماده

هـر چـه    !تـر  بـا ثبـات   تـر،  گـر  هر چه مشاهده !تر با يقين تر، هرچه ثابت !تر محكم
ر حضـورتر   !تر گر پرحضورتر، مشاهده تـر،  و هـر چـه مكشـوف   ! هرچه حاضرتر، پـ 

 !حاضرتر
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  22مخاطبه 

  

يا عبد اذا اَقبلت الي جاء كل شيء ليتبعك فهوي 
  ...اوله 

 
! خواهند نموداشياء از تو پيروي ي  آنگاه كه به من روي آوري، همه! اي عبد *

زيرا تو روي سوي من ! (بدان كه هواي نفس، آغازش در پشت سرت خواهد بود
  !بدان كه تنها تو سوي من آيي)! اي هكرد

ياراي با تو  ،آنگاه كه روي سويم كني، هيچ همراه و هيچ همگامي! اي عبد *
ند و تو از تو جدا شو! هم علم و هم عمل، از حدشان پا فراتر ننهند! بودن را ندارد

  !تنها بسويم آيي

  !آن بسويم بياي  اكنون نور من، بر تو طلوع كرده است، به واسطه! اي عبد *

 !ام من كريم! كريمانه گذر كردن است ام، صفت! من بسيار با گذشتم! اي عبد *
  !بزرگوارانه عفو كردن استام  صفت
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  !گويد نمي آنكه به من واصل شود، سخن! ساكت باش و سخن مگو! اي عبد *

اما شب ات  !ام باشد كه تو را داده تعاليميروزت از آنِ ! اي همه عبد! اي عبد *
  !يت و نظر به من باشدؤاز آنِ ر

پروردگار تو، شكورِ شكور ! پروردگار تو، غفورِ غفور است! اي همه عبد! اي عبد *
كور، و دو بار ش! آمرزم نمي آمرزد آنچه را كه گفته مي دو بار غفور، يعني! است

  !كنم نمي كند آنچه را كه گفته قبول مي يعني قبول

ها و  آنكه در حضورم وقوف يابد، دستش بر فراز آسمان! اي همه عبد! اي عبد *
به ! كند تا مسكن اش شوند نمي پس به آنها توجه! زمين و بهشت و جهنم است

پس  !ام زيرا اين منم كه برايش كافي! كند تا شكوه گاهش شوند نمي آنها توجه
ريشه هايش به من متوجه است و علم و دانستني هايش به آستان من ي  همه

  !فرو افتاده است

 ،استمعرفتم برخوردار ازبا نورم، بر هر قلبي كه ! و اي همه عبد! اي عبد *
 !تا ببيند كه من در كجاي وجود اويم! را ببيند و هم مرانور تابم، تا هم آن  مي
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  23مخاطبه 

  

د قف لي في المصاف بعلمك و قف لي في المصاف يا عب
  ...بعملك و قف 

 
در مصاف و رويارويي با علم و عمل و قصدت، نزد من وقوف كن و ! اي عبد *

زيرا من قلبت را ! اما در اين كيفيت، در مصاف با قلبت نباش! در محضر من باش
ا منظَر ديدم من قلبت ر! و نه حتي براي عبادتم ام، صرفاً براي خودم برگزيده

است كه از سر غيرت، هايي  بدان كه مرا قلب! نه براي مصاف در حضورم ام، كرده
در نزدم وقوف كنند، تا وقوف كنندگان ديگر را نبينند و به آنها مشغول ام  نگذاشته

را در دست ها  بدان كه آن قلب! نشوند، و بدينسان فقط نظر به من داشته باشند
شوند  مي وارد "مقامات"نه آنها به ! صرفاً نزد خودم مقيم اندو آنها  !ام خود گرفته

فقط از ! اينان فقط به من نظر دارند! كند مي و نه ماسوايم به قلب هايشان نفوذ
  !دهند مي و فقط گزارش كارشان را به من! شنوند مي من

و اين زبانِ قلب است كه در حضور رب، ! قلب، در دست رب است! اي عبد *
  !خن گفتن داردياراي س



  

 
  79 

اكنون آن ! اكنون آن لطفي كه دگر تو را از تو نگيرد، جاري گشت! اي عبد *
من بر فراز آمد و سلطه ي  و كلمه! لطفي كه تو را از مقامت جدا نكند، غلبه نمود

اينك طريق تو پابرجا شد، تا ! ديگري، بر تو مسلط نشودي  پس كلمه! يافت
  !اشدطريق ديگري بر تو سيطره نداشته ب

و اگر به ! اگر با من باشي، هيچ مكاني ظرفيت تو را نخواهد داشت! اي عبد *
  !من بگويي، هيچ سخني گنجايش ات را نخواهد داشتي  واسطه

راه  ام، و هيچ علمي را به كنه ذات! هيچ شيئي را بر من حقي نيست! اي عبد *
فتي، بي من، و هيچ اسم و هيچ ص! و هيچ حكمتي را به من تعلقي نباشد! نيست

اسمي يا صفتي يا علمي يا حكمتي، به ي  پس اگر به واسطه! حاكميت ندارد
و ام  چيزي معرفت يافتي، بدان كه آن معرفتي است كه آن را به غيرم كشانده

و از مواالت ! به سحرش نوشتم! آن حكم را من جاري كردم! معرفت خودم نباشد
  !من بري است

آنكه واردش شود، امانتم را حمل كرده ! است مني  حرف، گنجينه! اي عبد *
چنانچه براي من، حمل اش كند، و نه براي نفس اش، اين از منّت و ! است

چنانچه هم به نيت من، و هم به نيت خودش برَد، پس مطالبه ! كرامت من است
از ام  و چنانچه براي نفس اش حمل كند، ذمه! من در كار خواهد بودي  و محاسبه
  !ستاو بري ا
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و هر مسمايي، تحت ! بدان كه هر عالمي، مامور به علم خويش است! اي عبد *
تنها منم آن عالمي كه مامور به علم خويش ! اسم خويش قرار داردي  سلطه
مرجع ! اسم خويش، قرار نداردي  تنها منم آن مسمايي كه تحت سلطه! نيست

و آن به ! ، منم"اسم"مرجع ! دو آن به بابي از ابواب اسم، باز گرد! ، منم"علم"
  !نوري از انوار مسمي باز گردد

! را دريابي "آفريده ها"درياب، تا به شهود،  "حرف"به شهود، مرا در ! اي عبد *
به شهود، مرا ! را دريابي "حكمت"درياب، تا به شهود،  "علم"به شهود، مرا در 

  !را دريابي "يگانگي"درياب، تا به شهود،  "اسم"در 

، در "مدد"و ! رساند مي اين حقيقت محض است كه اسماء را مدد! ي عبدا *
و آن، در ملك و ! بخشد مي را ثبات "قيوم"قيوميت ارزشمندي است كه معناي 

، قائم است و به ضرورت در آنجا تصرّف )عالَم محسوس و عالَم حقايق( ملكوت
ن حقيقت محض سپس به اصل و مرجع خويش، يعني ملك دائم، كه هما! كند

  !است، رجوع كند

تصريف و شقوق مختلف و ! از واژه هاست اي همجموع "حرف"! اي عبد *
پس ! مختلف استهاي  موصول و مقطوع و مبهم و معجم و اشكال و صورت

و آنكه ! آنكس كه حرف را در زباني پديد آورد، به واقع آن را صرف كرده است
و آنكه آن را به ! مختلف در آورده استآن را صرف كند، به واقع آن را به شقوق 

و آنكه آن ! شقوق مختلف درآورد، به واقع آن را زيرمجموعه پردازي كرده است
و آنكه آن را پيوند ! را زيرمجموعه پردازي كند، به واقع آن را پيوند داده است
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و آنكه آن را تقطيع كند، به واقع آن را ! دهد، به واقع آن را تقطيع كرده است
و ! و آنكه آن را مبهم سازد، به واقع آن را عجمي كرده است! م ساخته استمبه

و آنكه آن را به ! آنكه آن را عجمي سازد، به واقع آن را به شكلي در آورده است
حال آنكه آن معنا، معناي ! شكلي در آورد، به واقع آن را صورت بخشيده است

 !است "احد واحد"او ! است "واحد"او ! است "نور واحد"آن معنا، ! است "واحد"
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  24مخاطبه 

  

يا عبد سقطت معرفه سواي و ما ضرّك، ثبت تعرّفي لك 
  ...هو 

 
و اين ساقط ! اكنون معرفت هر آنچه جز من است، از اعتبار ساقط شد! اي عبد *

و همين تو را كافي ! اكنون معرفتم بر تو تثبيت گشت! شدن، تو را زيان نرسانَد
  !است

  !، آنطور كه بخواهم واليت دارم"معرفت"اين منم كه بر ! اي عبد *

اكنون، به هر شيئ كه در آيي، و يا به آن پناه گيري، به واقع به من ! اي عبد *
  !اي هپناه آورد

مختلف تقسيم كنم، يعني هاي  هر چيزي را كه برايت به بخش! اي عبد *
ه ابتدا مرا ديدي و آن را نديدي، پس چنانچ !ام معرفت به آن را برايت پوشانده

اما چنانكه آن را ديدي و مرا نديدي، آن معرفت را پنهان ! معرفتش را آشكار كنم
  !نگه دارم
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اگر هر آنچه كه به تو رسد، مرا در آن نبيني، پس بر غيبت من اشك ! اي عبد *
  !ريز، نه بر آنچه كه بر تو عارض شده است

را بخواند، اما تو خود را در اختيارش قرار ندهي، اگر هرگاه غيرم، تو ! اي عبد *
  !جز اين باشد، ننويسم! تو را همنشين خودم نويسم

بدان، آن سالكان كه در غيبتم، چهره هاشان را از نگاه ديگران مصون ! اي عبد *
  !برخوردار از محبت حقيقي، بر آنها آشكار شودهاي  ، چهره)خودبين نشوند(دارند 

و هر كه از خطر گذرد، ! معرفتم يابد، از خطر گذشته استهر كه ! اي عبد *
  !يعني با ذكرش، مخالف هواي نفس اش است

! هر كس با هواي نفس اش، مخالفت كند، از بيم و اميد گذشته است! اي عبد *
  )!يك انسان واقعي است پس نه از چيزي بترسد و نه به اميدي متوهم شود(

  !م، آن را با خود ببرمبر هر قلبي كه وارد شو! اي عبد *

  !ام من با رحمت تر از رحمت !ام من مهربان تر از مهرباني! اي عبد *

به چشم سر منگر، كه از حقيقت آن باز ماني، و  ام، به آنچه آفريده! اي عبد *
  !نزدت بي ارزش گردد

  !رخت بر خواهند بست "فقر"و  "ثروت"آنگاه كه بر تو آشكار شوم، ! اي عبد *
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اما اين ظهور را اظهار نكنم و ثبات ! به من نظر كن كه ظاهرترينم !اي عبد *
اما چون به من نظر كني، ! باشد "يتمؤر"و اين كيفيت ! نبخشم تا مرا بدان ببيني

 "غيبتم"يت ات رسانم، بدان كه اين به معناي ؤو من ظهور را به چشم سر به ر
  !باشد

  !، آزادياكنون از هر آنچه كه بر تو چيره است! اي عبد *

آنگاه كه چيزي يا هواي نفسي بر تو استيال داشته باشد و تو در اين ! اي عبد *
  !حال بر من نظر كني، مراقب باش كه تو را مشرك ننويسم

! يتم نكردي، بسوي دشمنت بگريزؤاگر چيزي بر تو استيال يافت و ر! اي عبد *
  !اگر پناهت دهد

  !ام بخاطر تو ظهور يافته! اي عبد *

اَجلِ تو را پنهان داشتم و آشكارش ! اَجلهاستي  اَجلِ تو، سرآمد همه! عبد اي *
  !نكنم

خود را به زير پايت مگذار، چه هنوز در نزديك تو ) و تدبير(همت ! اي عبد *
بهتر آنست آن را از قلبت بيرون كني، زيرا من و آن در يك قلب ! خواهد بود

  !جمع نگرديم

نه در ! ن نظر كنم، دگر از مرز خوب و بد گذشته استقلبي را كه به آ! اي عبد *
  !بر بدي دارد "اصرار"خوب است و نه  "قيد"
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تو، همان قصد توست، و تو  "اصرار"تو و  "قيد"قلبت را بگوي؛ ! اي عبد *
  )منظور تضاد خوب و بد است! (فرزند تضادي

  !، آرامشي وجود ندارد)و فهم آن( "منتهي"بدون ! اي عبد *

منطبق با وصال با رب است همچنان كه قرآن مي فرمايد  "منتهي"اين  :توضيح(
  !)انتهاي كار به سوي رب ات است "الي ربك المنتَهي"

  !شود مي به هر آنچه تكيه كني، حكم همان بر تو جاري! اي عبد *

اگر آشكار شدم و تمام آثار غيبتم محو نگشت، بدان كه آن بالي ! اي عبد *
  !آشكار است

يت ديگري را طمع ؤيتم باشي، رؤآنست كه چون در مقام ر "عزّ"! اي عبد *
  !غيبتم را روءيت مپندار كه اين پندار خود حجاب است! نكني

آن را از ميان ! آنچه ميان من و توست، شوق و وجدت به خودت است! اي عبد *
  !بردار كه محجوبت كنم

! سازد، مرا بخر مي غمگين اتبا هر آنچه شادت ميكند و هر آنچه ! اي عبد *
  !و كاالي خريده شده ات، باقي است اي هخواهي ديد كه ضرر نكرد
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  25مخاطبه 

  

يا عبد ابن لقلبك بيتاً جدرانه مواقع نظري في كل 
  ...مشهود و سقفه 

 
بر هر  "نظر من"بنا كن كه ديوارهايش جايگاه  اي هبراي قلبت خان! اي عبد* 

و ! اش، قيوميت و استواري من، بر هر موجودي باشدو سقف ! مشهودي باشد
  !باشد كه هيچگاه غايب نيستام  درش، آن وجه

، خراب كن، قبل از آنكه من با دستم اي هآنچه را كه با دستت بنا كرد! اي عبد* 
  !آن را خراب كنم

كردم، حقاً هميشه در حجاب  مي اگر تو را در غيبتم، ساخته و پرداخته! اي عبد * 
  !گشودمش نمي حجابي كه هيچگاه! بردي مي بسر

آنچه را كه من دوست ندارم، دوست نداشته باش هر چند كه زيبا و ! اي عبد * 
چگونه سرايي را كه عزيزانم در آنجا در زير خاك اند، دوست ! دلپسند جلوه كند

  !داري؟
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و آنچه را كه من دوست دارم، دوست داشته باش هر چند كه بر ت! اي عبد * 
  !سخت آيد

  !داني اين از چه روست؟! معصيت و طاعت در سقوط استي  ريشه! اي عبد * 

آنگاه كه آدمي را از كيفيت بهشتي بيـرون راندنـد، مبحـث طاعـت و     : توضيح(
چنانچه دوباره به آن كيفيت دسترسي يابيم، از امر و نهـي  . معصيت گشوده شد

در آن كيفيـت، تـو   . م، زيرا بهشت خدا،  جـاي امـر و نهـي نيسـت    اي هرها گشت
  !)پادشاه ملك خويشي

  !برايت مثَل ميزنم تا تو را از تو گرفته و به راه حكمت كشانم! اي عبد * 

راضي  "غيبتم"پسندم، تو نيز به  مي را بر تو "يتمؤر"من فقط ! اي عبد * 
  !مشو

  !وي و به چه غمگين ميگرديخوب بنگر كه به چه شاد ميش! اي عبد * 

 شادي ات به آنچه كه دادمت، بهتر از غمگيني ات، به آنچه ندادمت،! اي عبد * 
  !باشد مي

، باعث "غيبتم"و ! شود مي ، باعث جدايي توجه تو از اشياء"يتمؤر"! اي عبد * 
  !وصلِ توجه ات به اشياء است
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ني ات، به غيب رود، و ، بخاطر ضعف ادراك و ناتوا"يتمؤر"چنانچه ! اي عبد * 
  !اين ضعف و ناتواني ات بخاطر وقوف در حضورم باشد، خودت مسئولي

تقوايم داشته باش، مرا ! بنگر، از چه روست كه در انتظار فَرَجمي؟! اي عبد  *
  !در انتظار فرجي از من نباش! صيانت كن

ت كه شود، و پايان آن سفري اس مي بناي معرفتم، از غيبتم آغاز! اي عبد * 
  !راحتي ندارد

ي گناه و توبه  ، تَركَم نكن، كه دچار چرخهاي هگشتام  اگر شيفته! اي عبد * 
 !ميگردي
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  26مخاطبه 

  

  ...يا عبد بنيت لك بيتاً بيدي ان هدمت ما بنيته بيدك 

 
به  اي ه، ويران كني، خاناي هرا كه به دستت ساخت اي هاگر آن خان! اي عبد * 

  !خواهم ساختدستم برايت 

يتم كني، دگر نه پدري است كه تو را به خود كشد و نه ؤاگر ر! اي عبد * 
  !فرزندي است كه طلبِ مهرباني ات كند

اگر او نباشد، ! ما، جز او، توهمي بيش نيستهاي  داشتهي  گويي همه: توضيح(
  )!يت او، رفع توهمات استؤر. ماي هما در توهمي بزرگ گرفتار آمد

اگر بتواني مرا در دو چيزِ ضدّ هم ببيني، حقاً كه تو را براي خودم ! اي عبد * 
  !ام برگزيده

گويـد   نمـي  تضاد گذشته است و هيچگاهي  سالك واصل از ورطه يك: توضيح(
ــه  ــت نيســت، در خوشــايند هســت و در      "او"ك ، در نــور هســت و در ظلم



  90 

ر ناخوشـايند نيســت، در روز هســت و در شــب نيســت، در ســكون هســت و د 
و ! يك سالك واصل، او را در هر كجا و ناكجا نـاظر اسـت  ... حركت نيست 

  )!تضاد، بازي ذهن استي  خوب ميداند كه ورطه

  !اَمرت را به تمامي به من واگذار كن! اي عبد * 

، آنست كه مرا "يتؤر"و ! ، آنست كه مرا در چيزي نبيني"غيبت"! اي عبد * 
  !در هر چيزي ببيني

و به روز من ! وز را براي من قرار بده و يك روز را براي خودتيك ر! اي عبد * 
  ! آغاز كن تا روز من، روز تو را در خويش حمل كند

روز او، روز تو را در خويش فرو خواهد برد، و امورت را حل و فصل : توضيح(
  )!خواهد نمود

يك روز براي من صبر پيشه كن تا نگذارم هيچ روزي بر تو مسلط ! اي عبد * 
  !ودش

  !اگر مرا نبيني، هر آنچه كه ببيني، تو را در خويش فرو خواهد برد! اي عبد * 

اگر هنگام ناخوشي ها، زانوي غم به بغل گيري، و هنگام خوشي ها، ! اي عبد * 
 !نوس شوي، بدان كه خواست من، چيره استأبه شادي ات م
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  27مخاطبه 

  

  ...يا عبد ان لم تنظر الي في الشيء نظرت 

 
اگر آنگاه كه شيئ را ببيني، به من ننگري، من نظرم را به آن شيء ! اي عبد * 

  !بر گردانم

يتش، مرا نديدي، سهو ؤآنگاه كه به ناگه چيزي را ديدي، و پيش از ر! اي عبد * 
و چنانچه پيش از آنكه چيزي را ببيني، مرا ببيني، سپس عامداً نگاهت ! اي هكرد

  !ن را ببيني، آن شيئ را بر تو مسلط كنمرا از من برگردانده، بخواهي آ

را ام  غيبت! اي هرا ديدام  "يتؤر"، و هم اي هرا ديدام  "غيبت"هم ! اي عبد* 
  !يتم كن، تا تحت حمايتم قرار گيريؤفداي ر

آن تالش و همتي كه تماماً برايم خرج نشود و هنوز از آن چيزي ! اي عبد* 
  !و نه من از آن همتباقي مانده باشد، نه آن همت از من است 

  !روزت را با آثار شب ات، پي گير! اي عبد* 
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شب زنده داريِ سالك، آثاري بر روح او دارد كه اگر هماهنگ با آن، : توضيح(
  )!كار روزش را آغاز كند، موفقيت خود را تضمين نموده است

آن  "يتؤر"اما در ! نيز باقي است "غيبت"تا شب و روز باقي است، ! اي عبد* 
  !يت با غيبت همين استؤفرق ر! باقي نيستند دو

و يگانـه  . بر اساس يگانه بيني اسـت . ، يگانه بيني است"ت حقؤير": توضيح(
ذهني كه همـواره در حـال قضـاوت و    . تابد نمي بيني هيچ تمايز و اختالفي را بر

تمايز قائل شدن بين اين و آن است، ذهني كه در اختالف و قيـاس و پراكنـدگي   
  )!"نگاه بي قضاوت"يت، يعني ؤر! حق نيستي  كند، بيننده مي سير

  !اسم، حجاب چشم است! اي عبد* 

ذهـن بـراي آنكـه يـك     . هر اسمي، حجاب است، يـك پوشـش اسـت   : وضيحت(
! كنـد  مـي  موجود و يا يك مفهوم را بسته بندي ذهني كند، آن را به واژه تبـديل 

خدا، خود خدا ي  واژه. بايد دانست كه واژه، عين جنس و يا عين مفهوم نيست
 اما قضـيه بـه همـين جـا خـتم     . باران خود باران نيستي  نيست همچنانكه واژه

ذهـن  . شـوند و خطـر اينجاسـت    مـي  و اسماء شـرطي ها  شود انسانها به واژه نمي
را كه در طول ها  و آموزهها  شرطي شده همواره نوعي آگاهي دست دوم از واژه
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كنـد، آنچـه كـه از      مي ن فكني ميكند، و تصورعمرش به اوتلقين نموده اند، برو
كند، عين واقعيت است حال آنكه آنچـه كـه دريافـت ميكنـد      مي بيرون دريافت

و اينگونـه اسـت كـه از    . خـودش اسـت  ي  مفـاهيم ذهنـي و شـرطي شـده     مشتي
شرطي شود، ها  واژهي  آنگاه كه آدمي به واسطه. شود مي واقعيت دورتر و دورتر
براي همين است كـه اسـاتيد سـلوك در ابتـداي     . سوز استآن يك بالي خانمان

ــا واژه مــي كــار ســالكان، آنهــا را ملــزم  و اصــطالحات و مجموعــه هــا  كننــد ت
القا شده به ذهن شان را دور بريزند،  ذهن شـان را كـامالً تخليـه و    هاي  دانستني

بـه   به تعبيري خانه را از نـو، و . پاك كنند، تا نگاه شان كامالً بي قضاوت گردد
جز اين باشد سلوكي در كار نخواهد بود و جهـان، حقـايق   . دست خدا بسازند

  )!اش را آشكار نخواهد نمود

  !است "غيبت"عيدم در دنيا است و و "يتؤر"مقامم در دنيا، ! اي عبد* 

) پوشش("غطاء"است و غيبتم در آخرت،  "كشف"مقامم در آخرت، ! اي عبد* 
  !است

  !، آتشِ آتش است"غطاء"و آن ! ت بهشت است، بهش"كشف"اين ! اي عبد* 
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. بهشـتي در بهشـت  . هر بهشت خود ماهيتي دارد كه در بطـن آنسـت  : توضيح(
ايـن مركزيـت از آنِ   . برنـد  مـي  از آن به مركزيت بهشت نيـز نـام  . كيفيتي اَلطَف

 و كشـف، كيفيتـي اسـت از بـودن، كـه حقـايق اشـياء عيـان        . اسـت  "كشف"
نيـز از   "نـار ". گـردد  مـي  از مواهـب آن بهـره منـد    و سالك بـه راحتـي  . شود مي

) پوشـش ( غطاء. كيفيت ذاتي خود برخوردار است و داراي دركات خود است
كنـد و   مـي  اين غطاء، تو را از ديدن حقايق لطيف، محجوب. از آن جمله است
  )!دارد مي در ظلمت نگاه

  ! يك ولي، همه اش را بپذيرد و همه اش را عرضه كند! اي عبد* 

آنها را هر گونه كـه  . صاف و صيقلي اندي  اولياء خدا چونان يك آينه: توضيح(
بـه  . بيني مي به بدي نگاه كني، آتش! بنگري، نگاه خودت را به تو بر ميگردانند

هر كـه  ! رد آنها، آتش است و قبول شان، بهشت. بيني مي نيكي بنگري، بهشت
پس . اند "كل"نها برخوردار از زيرا آ. كند مي هر چه طلب كند، از آنها دريافت

با خود خدا هم چنين است زيرا در ! براي هر كسي چيزي دارند، تا چه بخواهد
اَنَـا عنـد ظَـنِّ عبـدي     "! بسر ميبـرم ام  حديثي قدسي ميفرمايد؛ من نزد گمان بنده

  )"بِي
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  !نگاهت را از منظر ديدت برندار تا وراي آن را ببيني! اي عبد* 

 "يتؤر"ني، از روشنيِ تو روشنايي ميگيرد، آنگاه كه در مقام روش! اي عبد* 
  !باشي "غيبت"شود، آنگاه كه در  مي و ظلمت، از تاريكيِ تو ظلماني! بسر بري

چون شب،  "غيبتم"و ! چون روز، نور دهد و روشنايي بخشد "يتمؤر"! اي عبد* 
  !خوف آورد و جهل زايد

 ، هيچ شيئ باقي"يتمؤر"در ! دهد مي ، اشياء را نشانت"غيبتم"! اي عبد* 
  !ماند نمي
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  28مخاطبه 

  

يا عبد كالهما لك عبره اضعافي اياك عن الضعيف و 
  ...تقويتي اياك 

 
چه ضعيف ات سازم و چه تقويت ات كنم، اين هر دو برايت عبرت ! اي عبد* 

  !بخشم و ضعف ات را در برابر قوي، قوت! قوتّت را بر ضعيف، سست كنم! است

  !حرمت تو نزد من، بزرگتر از اسم ات است! اي عبد* 

  !روزت، عمرت است! اي عبد* 

اين كه فقط از روز به عمر تعبير شده نكتة لطيفي  است  زيرا اگر شـب را بـه   ( 
توان آن را عمر ناميـد   نمي و اي هخواب غفلت گذرانده باشي، آن را از دست داد

باز عمر محسوب نشود، زيرا آن ساعات  اي هو اگر براي حق، شب زنده دار بود
  )!تقديم خدا شده است
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طلبي، پس برايم تعيين تكليف  مي از آنجا كه هر دم از من راه گريز! اي عبد* 
  )!و تسليم باش! (نكن

حفاظت خود را از من بخواه، كه راضي نيستم كس ديگر حافظ تو ! اي عبد* 
  !باشد

  !ب كردن از من استتوكّل بر من، به واقع طل! اي عبد* 

مابين ما باقي  "غيبت"جز به توكل، اگر از من طلب كني، يعني هنوز ! اي عبد* 
  !است

  !شود مگر بين ناطق و صامت نمي گفتگو بر قرار حقيقت! اي عبد * 

، "صـامت "امـا  ! ناطق، گوينده به حق است و صامت، شنونده به حق: توضيح(
. ت كه به سكوت دروني نائل شده استاس اي هنيست بلكه شنوند اي ههر شنوند

سـپارد و قبـل از    مـي  او بدون هـيچ پـيش ذهنـي، گـوش    . كامالً نرم و پذيراست
چنين كسي سخن ناطق را آنچنـان كـه هسـت بـه     . شنيدن، موضع نگرفته است

پيشـين اش، در آنچـه   هاي  دهد كه دانستني نمي او اجازه. كند مي تمامي دريافت
است كـه تنهـا زبـانش     اي هصامت، شنوند. ايجاد كنندشنود، اعوِجاج  مي اكنون

بـرد، بلكـه قلـب اش نيـز      مـي  خاموش نيست، بلكه ذهن اش نيز در سكوت بسر
جــز ســالكان فرهيختــه، . گوينـد  "شــنيدن متعــالي"و ايــن را . آرام و پذيراسـت 
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شنوند، تصميم شان را  مي ديگران وقتي. ديگران از حقيقت شنيدن باخبر نيستند
شنوند تـا ببيننـد چـه چيـزي بـا       مي ديگران! اين شنيدن نيست! فته انداز قبل گر

 ديگـران ! ايـن شـنيدن نيسـت   ! ذهنيات شان موافق است و كدام مخـالف اسـت  
شنوند تا به  مي ديگران! اين شنيدن نيست! براي انكار بيابند اي هشنوند تا بهان مي

شـنيدن را بـه    يك سـالك، بايـد هنـر   ! اين شنيدن نيست! گوينده برچسبي بزنند
  )!تمامي بياموزد جز اين باشد، سلوكي در كار نخواهد بود

تا آن زمان كه هنوز در جستجوي مني، اين بدان معناست كه هنوز در ! اي عبد* 
 !حجابي
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  29مخاطبه 

  

  يا عبد انما يجير من ال رب له

 
  !كسي بدنبال پناه است كه رب ندارد! اي عبد* 

كه به رب اش معرفت يابد، هر خيري كه ببيند، سپاسگزار رب قلبي ! اي عبد* 
و ! آن را از من باز دار! يا رب: و چنانچه شرّي دامنگيرش شود، گويد! اش باشد

  !رب، بازش دارد

  !آورد مي ، همان چيزي است كه به آن روياي هعالمت هر چهر! اي عبد* 

هاي  انديشهي  همه! گردند يم اسرار، رمز شده و به من منتهيي  همه! اي عبد* 
  !شوند مي فصيح، روشن گشته و به من منتهي

، در كيفيت سكوت "صامت"هر چيزي تسبيح گوي من است، ! اي عبد* 
 !، در نطق به حق اش"ناطق"و ! محض
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  30مخاطبه 

  

  ...يا عبد مهما كنت والسوي سبب تعرفي فانك علي 

 
بدان كه ! ين تفاوتي در معرفتم ندارددر هر مقام و موقعيتي كه باشي ا! اي عبد *

  !تو هنوز عامي هستي

  !اگر معرفتم تو را به سويم نفرستد، واصل به من نشوي! اي عبد *

م رسيده، دانش، فاسدش كند، همانطور كه "روءيت"آنكه به مقامِ ! اي عبد *
ركه، عسل را فاسد  كندس!  

ي نائل آمـده، پـس از   آنكه به رؤيت حق نائل گشته، به سرچشمة هست: توضيح(
  )!علم و دانستني گذشته است زيرا اكنون واصل به اصل است

است كه سزاوار دانستن و عمل  "غيبت"اين انسان فرو افتاده در ! اي عبد *
  !كردن است
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يـت حـق، نائـل    ؤمنظور از غيبت، كيفيتي است كه شخص هنوز بـه ر : توضيح(
  )!نشده است

  !ا در آنچه ثباتم بخشيدي، برايت مثبت باشمبگو؛  مرا ثبات بخش، ت! اي عبد *

  !، فرو افكناي هكه بر ديده هايم كشيدهايي  بگو؛ حجاب! اي عبد *

را به هر ام  و چهره! بيني، وجه ات  را نشانم ده مي بگو؛ در آنچه مرا! اي عبد *
  !سو كه بر ميگرداني، مرا متوجه خودت كن

  !، شفا بخشاي هبگو؛ دردهايي را كه دچارم كرد! اي عبد *

  !نهفته است "درد"، واقعيتي از "دوا"بدان كه در ! اي عبد *

چنانچه در ! نه در رؤيت است و نه در غيبت ام، "حق"بفهم كه ذكر ! اي عبد *
چنانچه در رؤيت باشي ! كيفيت غيبت باشي و ذكرم گويي، آن ذكر از آنِ خودت

  !و ذكرم كني، تو را به همان ذكرت محجوب كنم

! يعنـي بـاالترين مرتبـة ذكـر    . در اينجا به ذكر ذاتي اشـاره رفتـه اسـت   : توضيح(
آنكـه در مقـام   . درخشد و ذاكـر، حـذف شـده اسـت     مي جايي كه فقط مذكور

رؤيت باشد و باز ذكر گويد، اين بدان معني است كه هنوز از دوگانگي رهـايي  
  )!شود مي پس به همان ذكرش، محجوب. نيافته است
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در آخرت از آنِ من است همچنانكه قلبت در دنيا از آنِ من خانه ات ! اي عبد *
  !بوده است

  !با رؤيت من  بخواب، تا گاه مرگ نيز تو را بر رؤيت خويش بميرانم! اي عبد *

  !با رؤيت من بيدار شو، تا تو را در حال رؤيت خويش محشور كنم! اي عبد *

  !اندها، در كيفيت غيبت  و واژهها  تمامي سخن! اي عبد *

زيرا ساكت، در حال !در كيفيت رؤيت، نه سكوت است و نه سخن! اي عبد *
حال آنكه در كيفيت رؤيتم، نه ! كند مي تفكر است و سخنگو، قصدي را دنبال

فكري است كه نياز به سكوت داشته باشد، و نه قصدي است كه نيازمند سخن 
  !باشد

  !عمل صالح تو، تمام ارزش تو  نزد من است! اي عبد *

  !از سرّ خودت به من پناه آور، تا بسوي خودم پناهت دهم! اي عبد *

را تبعيت كن تا از ورطة  "حال"همين ! است "حال"رؤيت من، علم ! اي عبد *
  !تضاد جهش كني و بر آن غالب آيي

اين منم كه  بدان چه رؤيت باشد و چه غيبت، و چه هيچكدام نباشند،! اي عبد *
  !ام"عزيز"
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نه تو را چيزي است كه بندة آن شوي، و نه مرا تا به ! "شهيد"منم ! اي عبد *
  )!گويي هر چيزي جز حق، يك توهم واقع نماست!(ملكَم محجوب گردي

بدان كه من، هم از تو و ! به آنچه محتاجت كردم به ديدة خير نگر! اي عبد *
  !"بي نيازم"هم از آن چيز 

هايت  ده باشم بلكه خواستم، خواستهمحتاجت نكردم تا تو را ذليل كر! اي عبد *
  !را نزد من فرو اندازي هر جا كه محتاج گشتي

و گرنه  تو را به ماسوايم ! رو سوي من كن! به غير من، راضي نشو! اي عبد *
  !دهم مي حواله
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  31مخاطبه 

  

  ...يا عبد عكوفك علي الدنيا أحسن من عبادتك 

  
دنيا، بهتر از آن است كه عبادتت براي عبادتت براي بدست آوردن ! اي عبد *

  !بدست آوردن آخرت باشد

. عبادت فقط بايد براي خـدا باشـد و بـه نيـت قُـرب او انجـام گيـرد       : توضيح( 
هـر  ! عبادت سالك، بايد نه براي به چنگ آوردن قدرت مادي باشد و نه معنوي

ه معنوي، و نائـل شـدن بـ   هاي  اما طمع براي بدست آوردن قدرت! دو خطاست
  !)مادي استهاي  آن، بسيار خطرناكتر و خانمانسوزتر از  قدرت

تو مرا در قيامت، همانگونه خواهي ديد كه اكنون در امور خوشايند و ! اي عبد *
  !بيني مي ناخوشايندت

  !جز من چيزي نيست كه هستي ات به آن قائم باشد! اي عبد *

  !، چون دو اسب مسابقه اند"نفس"و  "غيبت"! اي عبد *



  

 
  105 

بري و هنـوز بـه رؤيـت حـق نائـل       مي آنگاه كه در كيفيت غيبت بسر: توضيح(
اين دو چـون دو  ! ، اين به معناي آنست كه هنوز نفس ات، وجود دارداي هنگشت

اما در كيفيت رؤيت ! كشانند مي اسبي بهم وابسته،  ارابة وجود تو را به هر سو،
  )!حق، نه غيبت است و نه نفس

  )!11! (به وحدت رسيده اند "الف"، چون دو "يترؤ"و  "روح"!  اي عبد *

، ضامن سالمتي آن به گاه "غيبت"بدان كه دگرگوني قلب در ! اي عبد *
  !است "رؤيت"
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  32مخاطبه 

  

 ...يا عبد الكون كالكرّه و العلم 

  
  !"ميدان"و علم، چون  است "گوي"عالَمِ وجود چون ! اي عبد *

تو نيز در اختيار ! ي نيستم تا بتواند مرا در بر گيردمن در اختيار چيز! اي عبد *
زيرا تو قائم به مني، نه ! تو براي مني، ونه اشياء! چيزي نباش تا تو را در بر گيرد

  !به اشياء

  !بسوزد و محو شود "رؤيت"در   "غيبت"بدان  كه نور ! اي عبد *

زيكـي  نـور في . نور غيبت، همان حجاب است كه بايـد برچيـده شـود   : توضيح(
اما نور حقيقي كه اَلطَف انوار اسـت در رؤيـت   . خود از انواع نور حجاب است

  )!حق، متجلي ميگردد

حال آنكه در ! بدان كه در كيفيت غيبت، تو از اشيائي، و اشياء از تو! اي عبد *
  !كيفيت رؤيت، نه تو از آنها هستي و نه آنها از تو



  

 
  107 

حيرت ! مرا در صدر خواهي يافتهر طريقي را كه بسويم بپيمائي، ! اي عبد *
چرا كه غوغا و بلواي درونت با تو همراه ! شوي مي دچار تفرقه! گردي مي كرده بر
گشايم تا آن  مي و من نيز راهي به توبه برايت! پس استغفار و توبه ميكني! است

! در معرض ات قرار ميگيرم! دوباره برميگردي! محجوبت ميكنم! را بپيمايي
و بدينگونه مدام تو را با ! گشايم مي باز برايت راهي به توبه! كنيدوباره توبه مي

! گشايم مي و مدام برايت راهي به توبه! گردانم مي حجابهاي مختلف، بسويم بر
  !كشم مي مختلف باالهاي  پس از باب ام، ها پوشانده زيرا تو را در حجاب
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  33مخاطبه 

  

  ...بك و اليك و يا عبد قل لبيك و سعديك و الخير 

  
به  "خير"زيرا )! خاضعانه فرمانبردارم! (بگو؛ به چشم و با تمام وجود! اي عبد *

  !توست و به سوي توست و براي توست و از توست و به دستان توست

، ثباتم "غيبت"در اين امواج تاريك و عميق و طوفانزدة ! بگو؛ يا رب! اي عبد *
آنچنانكه هيچ زباني وصف ! ثبات بخش ات، مرا بي نام، "رؤيت"و در ! بخش

ات، مرا بر  وجه  "رؤيت"و در ! ، ثباتم را نشانم ده"غيبت"پس در ! حالم نتواند
  ! خويش بر گمار

ل دريافـت       : توضيح( دريافت وجه او، باالترين پاداشـي اسـت كـه سـالك واصـ
  )!"خَلَقَ اهللاُ آدم علَي صوره الرَّحمنِ" !ميكند

شناسي طلب كني، يعني به  مي چه اگر آنچه را كه! نطلباز من ! اي عبد *
شناسي طلب كني، گرفتار حجاب  نمي و اگر آنچه را كه! اي هحجاب راضي شد

  !اي هآمد
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و ! چگونه از من طلب نكني، در حاليكه من تو را محتاج آفريده ام؟! اي عبد *
  !ام چگونه از من طلب كني در حاليكه هستي را به تو آغاز كرده

طلبم ! ، يكبار سزاوار است كه از من طلب كني"غيبت"در كيفيت ! اي عبد *
  !تواني از من پيشي گيري نمي و! تواني ادراك مرا طالب شوي نمي اما! كن

در كيفيت رؤيت نيز يكبار سزوار ! رؤيتم براي توست و تو براي رؤيتم! اي عبد *
پس فرار از ! ، اصل و جوهرة وجودت است"رؤيت حق"چه ! است كه طلب كني

آن، بسوي چيز ديگري ممكن است زيرا رؤيت حق، ماسواي خود را  محو كرده 
  !پس طلب كردنِ چيز ديگر نيز منتفي است! است

  !، ظهورت بخشم"رؤيت"، ظهورم بخشي، در "غيبت"اگر در ! اي عبد *

آدمي موظف است در اين دنيا، با كالم و  عمل و رفتار خويش، حـق  : توضيح(
اينگونه است كه ظهور خود را در كيفيت رؤيت، امكانپذير . هور رساندرا به ظ

  )!گرداند مي

را با چشم سرت ببيني، به واقع در  "رؤيت"اگر بخواهي كيفيت ! اي عبد *
  !اي هغيبت فرو رفت

حقيقي  "رؤيت"آنگاه كه نفس ات نباشد كه رؤيت را درك كند، آن ! اي عبد *
  !است
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و المِ  اَلملك، بر شينِ ! و من شيءام! اء از آنِ توستاشيي  بگو؛ همه! اي عبد *
پس المِ ملك را بر شينِ شيء بزن، تا تو را مالكي بينم ! شيء، پيشي گرفته است

  !كند مي بيني كه تحكّم نمي چه در اين صورت مرا مملوكي! كه حكومت ميكند
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  34مخاطبه 

  

 ...ه يا عبد من دل علي الحجاب فقد رفعت ل

  
  !هر كه مفهوم حجاب را در يابد، آتشِ وصل را در او بيفزايم !اي عبد *

  !آنكه معرفت را محدود كند، درِ شناخت را بر روي خود بسته است! اي عبد *

  !همواره با من مصاحبت داشته باش، تا به من واصل شوي! اي عبد *

وسيلة آن، با من  به !ام ، زبانِ من است كه نزدت گذاشته"حاجت"! اي عبد *
  !شنوم و اجابتت ميكنم مي !سخن بگو

  !اختيارت را دور بينداز، تا مؤاخذه كردنت را به دور افكنم! اي عبد *

  !نگاهت را به تمامي به من بسپار، تا قلبت را به تمامي كفايت كنم! اي عبد *

  !پاهايت را در خدمتم بگمار، تا دستانت را قوت بخشم! اي عبد *

  !خوابت را تقديم من كن، تا بيداري ات را حفاظت كنم !اي عبد *
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  !شهوتت را بخاطر من فرو فكن، تا حاجاتت را بر آورم! اي عبد *

چنانچه به رؤيتم نائل شوي، هرآنچه غير من است را گناه خواهي ! اي عبد *
  !و چنانچه مرا نبيني، هرآنچه غير من است را حسنه خواهي ديد! ديد

و هر گاه كه ! ه كه بر قلبت ظهور كنم، ماسوايم را محو كنمهر گا! اي عبد *
ليك ! غيبت نمايم، ماسوايم را ظهور بخشم و تو را به بقاي ماسوايم إذن دهم

محو كنم كه ديگر هرگز به  اي هآنگاه كه بر خودت ظاهر شوم، ماسوايم را به گون
  !قلبت باز نگردند

جز اين باشد آن را حراست ! قلبت را از طريق نگاهت، حفظ كن! اي عبد *
  !اي هنكرد

  )!هر آنچه ديده بيند، دل كند ياد: توضيح(

  !راهش همان است! دردت را با داروي خودش، درمان كن! اي عبد *

آنكه به مقام رؤيتم نائل شده، نه در علم است تا مؤاخذه اش كنم، و ! اي عبد *
  !نه در جهل است تا از او دوري جويم

يـك فـرا آگـاهي    . حق؛ كيفيتي است فراتر از علم و جهل مقام رؤيت: توضيح(
هـم آنكـه تـدبير و    . پيونـدد  مـي  است كه پس از توقف ذهـن سـالك، بـه وقـوع    
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اين اتفـاق ريشـه در   . اختيارش را بدور افكنده  و مطلقاً پذيراي حق گشته است
  )!تسليم محض و تفويض امر دارد

ه دنيا و ماسوا به او رو كند براي كسي كه در مقام رؤيت حق است، چ! اي عبد *
  !كند نمي و چه به او پشت نمايد، فرقي

اشياء دوباره بسويت باز آيند و اينبار ي  اگر به رؤيتم نائل نشوي، همه! اي عبد *
  !دشمنت باشند و تو نيز دشمن شان باشي

با تو ! اما چون به رؤيتم نائل شوي، اشياء به دوستي بسويت باز گردند! اي عبد *
  !باشند و تو نيز دوست شان باشي دوست

مفهوم دشمني شان آنگاه است كه حق را اطاعت نكني، و مفهوم ! اي عبد *
  !دوستي شان آنگاه است كه حق را مطيع باشي

اگر مرا ديدي، بدان كه شرك پشت سر ! بالي تو، بالي واقعي است! اي عبد *
  !توستها در پس و پيش  و اگر مرا نديدي، بدان كه حجاب! توست

همچنانكه پيشتر نيز به تو، ! بگو؛ يا رب، مرا براي خودت ثبات بخش! اي عبد *
  !وجود يافتم

آنچنانكه در معرفتت به هر چيزي ! تو را به حد كمال دوست دارم! اي عبد *
  !تا فقط به من معرفت يابي و جز اين را منكر شوي! حضور يافتم
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نه امري است كه از تو چيزي طلب رسي، دگر  "رؤيتم"چون به مقام ! اي عبد *
  !كند و نه نهيِ است كه تو را باز دارد

، چون پلي "غيبت"نائل شدي، از آن پس براي  "رؤيتم"چون به ! اي عبد *
  !باش كه چيزها از آن بگذرند و بر آن نايستند

رسيدي، نپسندم كه طُرُق ديگر را بسويم  "رؤيتم"اكنون كه به ! اي عبد *
  !حضورم  تو را حواله به غير نكنمپس در ! بپويي

در مقام رؤيتم، ! در مقام رؤيتم، حسنه نيست، چگونه سيئه باشد؟! اي عبد *
  !ثروت نيست، چگونه فقر باشد؟

هر چيز ضد خود را در خويش دارد، جز ذات حق تعالي كه بي ضد و : توضيح(
به . شته استآنكه به مقام رؤيت حق نائل شود از مرز تضاد گذ. بي ند است

سالك . تضاد، يك مقولة ذهني است. يگانگي و يگانه بيني دست يافته است
آنجا كيفيت وحدت . واصل، از ذهن گذشته و به فراذهن نائل گشته است

  )!حاكم است

ضد، ايجادكنندة اختالف است حال آنكه در رؤيت من، ضدي وجود ! اي عبد *
  !ندارد
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  35مخاطبه 

  

  ...علي يدي ال يناله شيء و ال  يا عبد اجعل قلبك

  
قلبت را به دست من بسپار تا هيچ چيزي به آن دست نيابـد و خـاطر   ! اي عبد *

  !كسي از آن نگذرد

آنكه غيبتم را به رؤيتم ترجيح دهد، نعمت را به نقمـت تبـديل كـرده    ! اي عبد *
  !است

باشد و نه در صحراي وجود بدنبال سايه مباش، كه در رؤيتم نه سايه ! اي عبد *
  !آفتاب

اين صحرا، منزل دو كس باشـد، يكـي مشـرك بـه مـن، و ديگـري       ! اي عبد *
  !محجوب از من

  !هر آنچه كه ماسوايم است، همين صحراست! اي عبد *

  !در رؤيت من، نه احقاقي است و نه استحقاقي! اي عبد *
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 كسـي . رؤيت حق، يك لطف بـزرگ اسـت كـه حـق افاضـه ميكنـد      : توضيح(
  )!دعا كند كه اين حق منست و يا استحقاقش را دارمتواند ا نمي

پس آنگـاه كـه حـاجتي تـو را     ! انگيزانم مي بدان كه من حاجات را بر! اي عبد *
  !رسيد، بگو؛ حاجت را از من باز گردان

به كالمي با تـو سـخن   ! نازت را كشيدم و با محبت بر تو ظهور كردم! اي عبد *
  !م با من سخن بگوييگفتم و  فرمانت دادم كه با همين كال
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  36مخاطبه 

  

  ...يا عبد كيف يكون عبدي من ال يسلم الي ما 

  
باشد، اما تسليم به آنچه كه ظهورش ام  چگونه كسي ميتواند بنده! اي عبد *

حال آنكه در او، هر طور بخواهم تصرّف ميكنم و هر جا بخواهم ! دادم، نباشد؟
  !گسيل اش ميدارم

مرا به حقيقت ندايت، ثبات ! ، فرمانبردارماي هو؛ به آنچه فرمودبگ! اي عبد *
  !بخش

علمي كه در بطن اين دعا نهفته، در غيبتم، قلب تو را از هر آنچه غير ! اي عبد *
  !دارد مي من است مصون

و چون ! شود مي آنگاه كه حجابم را از برايت بر گيرم، هر سببي محو! اي عبد *
  !يشاندي نيز منقطع ميگرددنَسب و خو ام، ببيني
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منم آن ! اينگونه نيست كه هر كه از خود پرده بر كشد، ديده شود!اي عبد *
هر كه قصدم كند، به او ! منم آن پادشاه در حجاب عزّت! پادشاه مكشوف به كَرَم

  !و هر كه از من طلب كند، ببخشايم! روي آورم

فرو انداز  تا آنگونه كه صالح هر گاه حاجتي داشتي، آن را به آستانم ! اي عبد *
  !بدانم و آن زمان كه بخواهم، به ايثار، برايت تدارك ببينم

علم آن را نزد )! به چيز خاصي محدود نكن!( حاجتت، را تعين نبخش! اي عبد *
! و بگو؛ نظر نيك ات را شامل حالم كن، كه منم مسما! خودت مخفي نگاه دار

من در ! اما تو برايم اختيار كن! منم همه ميل !برخيز و به رفع حاجتم قيام كن
اختيارم را بر گير، تا به عفوت دست ! دانم نمي برابرت جاهلم و صالح خويش

حاجاتم را با ! ساية خير را بر سرم بگستران، تا از سايه سارت بهره برم! يابم
مرا  حكمت پنهان و آشكارت، بر آورده نما، تا فقط به تو محتاج باشم و غير تو،

  !و جز تو را نبينم! تا فقط براي تو باشم و جز تو را نشناسم! نَرُبايد

بگو؛ از تو آن خيري را خواهانم كه بـه واسـطة آن بتـوانم خـدمتگزار     ! اي عبد *
را بـه  ام  قلبـي هـاي   و غيرتي را خواهـانم كـه همـة دريافـت    ! باشمهايت  خواسته

  !آستانت فرو اندازم

پس نپسندم كه تو ! و اشياء را برايت ذليل نمودم تو را عزيز كردم! اي عبد *
  !ذليل چيزي باشي و به چيزي پناه بري
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هر گاه كه چيزي خواستي، بگو؛ آنچه را كه مورد رضايت توست ! اي عبد *
و اين نسيمِ فضل تو ! از تو زينت حضور و خوبيِ روح نوازت را خواهانم! ميخواهم

و ! يم كني تا خواسته ات را دريابماز تو ميخواهم بصيرتي عطا! بر من است
  !لطايف غيرتت را درك كنم

چنانچه حاجاتت را بر آورده كنم، اين بدان معناست كه تو را به ! اي عبد *
و چنانچه حاجاتت را ! حمايت كرده، تا ديگران روح تو را نَرُبايند ام، قيوميت تامه

كه فقط خواستار ام  قرار داده بر آورده نكنم، اين بدان معناست كه تو را از كساني
همان كساني كه آنچه را كه نزد من است بر آنچه كه نزد ! اند "وجه من"

  !ماسوايم است، ترجيح داده اند

فقط ( !"حسبِي اهللاُ و نعم الوكيل"پس بگو؛  !ام منم كه تو را كافي!  اي عبد *
  !)خدا مرا كافيست و چه وكيل خوبي است

تا من نيز بگويم؛ لَبيك ! كه تو را مشكلي رسد، بگو؛ ربي ربيآنگاه ! اي عبد *
يكلَب يكلَب!  

لذا  تا هستي، نداي ! آن ندا را دوست دارم! ندايت را اجابت ميكنم! اي عبد *
  !ماسوايم  را از تو، بازميدارم

ببين چگونه در همة آنها، تحكّم است و در تو ! به همه چيز خوب بنگر! اي عبد *
  !تحكّم نيست



  120 

و آنگاه كه تو را اذن دهم، فقط ! را از من، باز دارهايت  هجومِ خواسته! اي عبد *
كه اگر چنين كني  تو را به امري كه هر دو وجه اش خوبي است، ! طلب خير كن

  !حكم كنم

نديدي، بدان كه تو را ام  اگر تو را بر حاجتي برانگيزانم، چنانچه مانع! اي عبد *
  !ام حاجت، إذنِ بهره گيري دادهدر مورد آن 

 !ام هر گاه به نوازش و دلجويي ات پرداختم، بدان كه محجوبت نموده! اي عبد *
  !اي هو آنگاه كه مرا ببيني اما آنچه از من است را نبيني، حقاً كه مرا ديد

و چنانچه مرا ! هرگاه رؤيتم كردي، اين بدان معناست كه در نزد مني! اي عبد *
پس نزد كسي باش كه همواره ! يعني تو نزد خودت بسر ميبري نبيني، اين

  !آورد "خير"

رد كردم، آن  رد  را بپذير، كه همان  "غيبت"اگر تو را به كيفيت ! اي عبد *
  !باعث نجاتت از حصار خودت خواهد بود
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  37مخاطبه 

  

يا عبد أرأيت متالقين استوقف أحدهما حديث صاحبه 
...  

  
كه يكي را سخن رفيقش به سـلوك   اي هيا آن دو رفيق سالك را ديدآ! اي عبد *

كداميك بـه مـودت نزديكتـر اسـت و در     ! واقف كرد و ديگري را رؤيت رفيقش؟
  !ادعاي محبت، صادق تر؟

يكي تحت تاثير سخنِ ديگري به سـلوك ميـرود و يكـي تحـت تـاثير      : توضيح(
نكتـه را بگيـر و   . ت، عمـل اسـ  "ديدن"! شود مي عملِ ديگري به سلوك واقف

  )!را بياموز "مشاهده"

و آنكـه را  ! هر كه تحت تاثير سخن، واقف گردد، شرك ورزيده اسـت ! اي عبد *
اينچنين است كه اگر حتي از ذكـر و  ! رؤيت حق، به وقوف رساند، ناب شده است
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      ر كـرده، نـه بـه خـود ر باشي، همواره به كسي متّكي هستي كه تو را پـحكمت پ
  !محتوا

پـس آنكـه در پايـان اسـت     ! است "پايان"، حرفي از "آغاز"بدان كه ! اي عبد *
 آخرين كسي است كه از او غايب شوم  و در عين حال  اولين كسي است كه مرا

  !بيند مي

فـرض كنـي، هنگـام كشـيدن محـيط ايـن        اي هاگر جهان را چون داير: توضيح(
ة پاياني محيط دايـره، جـايي   نقط. آغاز ميكني تا به انتها برسي اي هدايره، از نقط

آنچه در انجـام اسـت در   ! ابتدا و انتها يكي است! نيست جز همان نقطة آغازين
  !)ابتدا بوده است

اگـر آن   !ام را دوست بدار كه به همانجا مبتاليت كرده) زميني(أرضي ! اي عبد *
  !ام را پوششي بين من و خودت قرار دهي، اين بدان معني است كه تو را برگزيده

هـر كـس   . به نظر ميرسـد كـه منظـور از أرض، كالبـد انسـاني اسـت      : توضيح(
متناسب با رشدش، متناسب با استعدادها و وظايفش، كالبدي جسماني گرفتـه،  
كه باعث ميشود در اين عالَم محسوسات، عمل كنـد، جـذب آگـاهي نمايـد و     

  )!طريق وصل را بپيمايد

  !است "ؤيتر"، ويران كردن "غيبت"بنا كردن ! اي عبد *
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داده و از  "كثـرت "آنكه به غيبـت حـق، راضـي باشـد، يعنـي تـن بـه        : توضيح(
. به واقع با اينكـار، رؤيـت حـق را پـس زده اسـت     . سر باز زده است "وحدت"

از كـف دادن يـك   ! ويران كردن رؤيـت، ويـران كـردن حيـات حقيقـي اسـت       
  )!فرصت ناب است

خـود مـرا   ! تقوايم بِـورز ! نه ذكريدر حقيقت نه رؤيتي در كار است و ! اي عبد *
  !محجوب نباش! حفظ كن

اصـالً  ! آنگاه كه خود حق باشد، نياز به هيچ واژه و اصطالحي نيست: توضيح(
. همو را در عمق وجودت حفظ كن، كه همو كافي است! نياز به چيزي نيست

  )! تمام داستان، بودنِ آگاهانه و تسليم وار با خداست

  !لي فقط با من باش، تا من نيز در هر حال، تو را هدايت كنمدر هر حا! اي عبد *

دهند، بلكـه   مي تا اين اشياء نباشند كه به تو اعتبار! فقط نزد من باش! اي عبد *
 ! اين تو باشي كه به اشياء اعتبار ميدهي

  !رؤيت، باب حضورم است! اي عبد *

همـه را محـو    "محضـور "، أسماء را ثبات ميدهم، امـا در  "رؤيت"در ! اي عبد *
  !ميكنم
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ليـك چـون در   ! آنگاه كه در حضورم باشي، از رؤيتم محـروم نباشـي  ! اي عبد *
  !رؤيت باشي، آن تو را از حضورم  بِرُبايد

غالباً در اين خلـوت، ماسـوايم را   ! هر صاحب قلبي داراي خلوتي است! اي عبد *
  !اما خاصاني هستند كه فقط مرا طالبند! طالبند

  !ش هر كسي، به سخن قلبش استارز! اي عبد *

، "حرام"نزد من است  و  "حالل"چون مرا ببيني، خواهي فهميد كه ! اي عبد *
  ! ماسوايم است

به عـزّتم  ! را ويران كنهايت  چون مرا ببيني، تمامي آرزوها و خواسته! اي عبد *
  !محو نشود مگر آنكه آرزويش محو شده باشد اي هقسم، هيچ خواست

به رؤيتم نائل شدي، خويشتن دار باش، تا تـو را  تـا وقتـي كـه      چون! اي عبد *
  !، توسط هيچ علم آسماني و زميني، از خودم محجوب نكنماي هزند

! اگر برايت سرِّ ظهور را بر گشايم، خواهي ديد كه همه اش، علم است! اي عبد *
ورت، در ايـن صـ  ! سـوزاند  مي اما بدان كه رؤيت من، ماسوايم را! و علم، نور است

بينـي كـه برايـت     مـي  در اين كيفيت، تـو چنـان مـرا   ! مقرّ نور و علم كجا باشد؟
  !ام مكشوف
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  38مخاطبه 

  

  ...يا عبد قل ربي الناظر إلي فكيف أنظر إلي سواه 

  
ناظرم است، ميتوانم به غير او نظر داشته  ام، بگو؛ چگونه وقتي كه رب! اي عبد *

! رب من! جانم به او آرامش يابد!نبينم اش چه ببينم اش و چه! رب من! باشم؟
رب من، ! عبادتش كردم، نديدمش! غمگين شدم، نديدمش! شاد گشتم، نديدمش

كجا بروم، ! و حجاب از چهره اش، برايم گشود! با علمش با من سخن گفت
! از كه بشنوم، اوست كه مراقب هر سخني است! كند مي اوست كه در من تصرّف

بينمش كه در حال پوشاندن گناهم  مي وراي گناهم! ، ديدمشگناه كردم! رب من
! رب من! استام  بينم اش كه در حال تمام كردن نيكي مي نيكي ميكنم،! است

نديدمش، آنگاه كه در ! رب من! ديدمش، آنگاه كه نه بندگي كردم و  نه التماس
اين  رب من، مرا به! و يافتمش، آنگاه كه او مرا طالب شد! جستجويش شدم

و گواهم گرفت كه هيچ حكمي ! شهود رساند كه هيچ حكمي نيست جز حكم او
و ! رب من، مرا ظهور بخشيد و خودش برايم ظهور يافت! نيست جز از براي من

و ! است يعني حجاب بعد "سترَه"يكي  ام، مرا گفت؛ دو حجاب برايت آفريده
و من  ! ب بعديتو در وراي حجا! است كه حجاب قُرب است "ستر"ديگري 
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رب من، قلب مرا از سينه در آورد و در دستش گرفت و گفت؛ ! وراي حجاب قُرب
حال ! من تو را به دگرگون شدن امتحان ميكنم! عبادتت اينست كه قرار يابي
! بينمش مي !رب من! و دگرگوني ات، در سينه ات! آنكه قرارت در دست من است

  !پس مستقيم در خدمتش قرار ميگيرم

چون مرا ببيني، در خواهي يافت كه لفظ رب، يك خاطر است كه به ! اي عبد *
  !است كه به ذهنت خطور ميكندهايي  و حجاب تو، واژه! ذهنت خطور كرده است

  !همواره مرا از وراي حجاب بنگر، تا از هر حجابي گذشته، بسويم آيي! اي عبد *

  !زينت حق، غضب را خاموش كند! اي عبد *

 زيرا از محاسبة موال، به لطف، در امانش! چه نكوست اين زينت عبد! اي عبد *
  !دارد مي

  !همواره زينت ات، طهارت و پاكيِ قلب و جسمت باشد! اي عبد *

طهارت جسم، با آب است  و طهارت قلب، چشم پوشي از غير حق ! اي عبد *
  !است

  !تنظر كردن به ماسواي حق، پليدي است و طهارتش، توبه اس! اي عبد *
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  39مخاطبه 

  

يا عبد أنا مظهر السوي و مصرفه و قد رأيتني فيه و 
  ...من 

  
تواني مرا در آنها و در !  منم ظاهر كنندة چيزها و منم اختياردارشان! اي عبد *

بدان آنگاه كه در مقام رؤيتم ! اما تو آنها را بيني و مرا نبيني! وراي شان ببيني
و مرا نيز هنگام جاري كردن ! اي هدر آنها ديدبودي، جاري شدن حكم اختيارم را 

بيني، خشنود  مي بدان؛ هر آنچه غير من است از اينكه مرا! اي هحكم اختيارم ديد
! چه براي همين ظهورشان بخشيدم! شان بروند پس بگذار بسوي سرنوشت! است

  !چه براي همين برگزيدمت! اما تو نزدم باش

، اسماء ديگر را از وجودت محو "اسمم"ة قلبت را بگوي تا به واسط! اي عبد *
كند، تا بدينوسيله اسمم، حاكميت اش را تثبيت كند و مسمي نيز در آن محو 

  !گردد
مرا  بعنوان رسولِ خودت بسوي شيئي مفرست كه در اين صورت، ! اي عبد *

  !و من نيز تو را از مسخره شدگاني نويسم كه اهل علم اند! شيء، رب شود



  128 

  !گاه كه به نماز ايستادي، همه چيز را به زير پاي خويش بگذارآن! اي عبد *
حال آنكه تو تعليم دهندة  اولياء ات هستي، و ! چگونه؟! بگو؛ يا رب! اي عبد *

  !باشي مي تويي كه محرم اسرار دوستدارانت
 اي هاگر ميان من و  او، خواست! همت و توانت را در آستانم فرو انداز! اي عبد *

و اگر چيزي جز او نبود، مرا بنگر و ببين ! ، با تير رؤيتم آن را فرو اندازپنهان بود
پس از اين، هرگاه مرا ! اين آخرين امر و نهي من است! چگونه برايش ايجاد كنم

  !ببيني، دگر نخواهم گفت؛ اين را بگير و آن را رها كن
! ت بينيحفظ آن به اينست كه مرا در همت ا! ات را حفظ كن "حال"! اي عبد *
مغرور نشو (پس همت ات را در همت ات نبين، ) همت ات را از آنِ خدا  بدان(

چه در اينصورت، امر و نهي مرا خواهي ديد كه ) كه اين همت و توان من است
  !بر تو حاكميت يافته اند
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  40مخاطبه 

  

 ...يا عبد استغن بي تر فقر كل 

  
  !بي نياز شو، تا نيازمندي هر چيزي را ببينيبه واسطة من از هر چيز ! اي عبد *

هر كه تصور كند كه به چيزي جز من، بي نياز گشته، در حقيقت خود ! اي عبد *
  !نيازمند آن چيز گشته است

توانـد غنـايش دوام داشـته     آنچه غير من است، دوام ندارد، چگونه مي! اي عبد *
  !باشد؟

از ! شي، بندگيِ ماسـوايم را نكـن  اگر دوست داري كه فقط بندة من با! اي عبد *
  !هر چند كه حامل خشنوديم باشد! هر آنچه غير من است به خودم پناه آور

رضاي من، حامل رضاي مـن اسـت، و آن در قلـوب عارفـان سـاكن      ! اي عبد *
اسـت كـه    اي هآنگاه كه ماسوايم حامـل رضـايم شـوند، بـه واقـع آن فتنـ      ! است

  !ام غيرپرستان را دچار آن كرده
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 پـس چگونـه  ! نيستام  اما ماسوايم، وصف! استام  رضاي من، وصف! ي عبدا *
  !باشد؟ ام  نيست، حامل وصفام  شود آنكه برخوردار از وصف مي

 مـنم كـه مصـاديق شـان را    ! منم برپا كنندة هـر معلـوم و مجهـولي   ! اي عبد *
  !نمايم مي پراكنم و  اوصاف شان را مختلف مي

از ! از خودت به مـن پنـاه آور  ! به من پناه آوريت ها از علم و دانستگي! اي عبد *
  !و از من، به خودم پناه آور! جهلت به من پناه آور

در بقـاء،  ! در غني، فقـري تـو را نيسـت   ! در قوت، ضعفي تو را نيست! اي عبد *
  !در دوام، زوالي تو را نباشد! فنايي تو را نيست
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  41مخاطبه 

  

  ...فتستجرّه بمطالعها و ال  يا عبد ما نوري من األنوار

  
نور من چون نورهاي ديگر نيست كه بتوان آن را از سرچشمه هايش، ! اي عبد *

نور من، نوري نيست كه ظلمت بر آن سيطره انـدازد و او را از فـراز   ! پايين كشيد
  !بِرُبايد

تا آنچـه را كـه دوسـت داري    ! پسندم، بسوي من باز گرد نمي از آنچه! اي عبد *
  !مقَدر كنم برايت

و هـا   و از مـن بـراي رفـع فتنـه    ! در قُرب و بعدت، با من مناجات كن! اي عبد *
  !رسيدن به رشدت، ياري بطلب

  !و اين تويي كه ذليل و عاجزي! م"قادر"و  "عزيز"اين منم كه ! اي عبد *

  !اي هو اين تويي كه فقير و زيانزد! م"قاهر"و  "غني"اين منم كه ! اي عبد *

  !و اين تويي كه جاهل و خطاكاري! م"غافر"و  "عليم"اين منم كه ! عبداي  *
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مـنم آن راهنمـائي كـه بواسـطة     ! نمايم مي اين منم كه معرفت راه را! اي عبد *
  !كنم مي آنچه از بندگان ميخواهم راهنمائي شان

منم كه بر هر چيزي احاطـه  ! منم نگاهبان! منم با هيبت! منم مراقب! اي عبد *
  !دارم

مـنم نزديـك بـه آنچـه واليـتش       !ام منم جبار به آنچه در بـر گرفتـه  ! اي عبد *
  !ام پذيرفته

منم رحيم نسـبت بـه    !ام نهادهها  و در فطرتام  منم گواه آنچه سرشته! اي عبد *
  !ام آنچه ساخته

منم آن رفيـع كـه   ! نرسدام  منم آن عظيمي كه هيچ مثَلي به صمديت! اي عبد *
  !ن متصل نباشدهيچ سببي به م

دهـم  و  ام  منم كه بيش از وعده !ام منم وفا كننده به عهدي كه بسته! اي عبد *
  !منم آنكه از مجازات چشم پوشي كنم و پيوسته مهر ورزم! كم نكنم

منم آن بـاطني كـه   ! منم آشكاري كه محرمان از من محجوب نشوند! اي عبد *
  !ظواهر ياراي ظهورم را ندارند

 مـنم آنكـه ثبـات   ! نم آن قيومي كه هيچگاه خواب بر او چيره نشودم! اي عبد *
  !شوم نمي منم آنكه خسته! كنم مي منم آنكه محو! بخشم مي
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ي كـه  "صـمد "مـنم آن  ! كه وحدتش عددي نيست "واحد"منم آن ! اي عبد *
  !و فراتر از هر چيزي است! همانندي ندارد

كـه   "فـرد "منم آن ! نهان نمانَدكه هيچ خبري از او پ "آگاه"منم آن ! اي عبد *
  !چيزي مساوي با او نيست

تا رضايتت را رضـاي خـود قـرار    ! راضي باش ام، به آنچه قسمت كرده! اي عبد *
  !و در فراقم، بر خودت سخت مگير! تسليم هواي نفس ات نباش! دهم
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  42مخاطبه 

  

  ...يا عبد ليس األمين علي العلم من عمل به انما األمين 

  
امينِ علم، آن نيست كه به آن عمل كند بلكه آنست كـه علـم را بـه    ! اي عبد *

  !عالمش يعني به سرچشمه اش باز گرداند

  !علم، همه دانستني است، اما نشانه ها، مواقف آنست! اي عبد *

در علوم باطني، جايگاهي كيفي در سلوك اسـت كـه اگـر     "موقف": توضيح( 
بـا حضـور تمـام خـويش در آن كيفيـت، از      بدرستي درك شـود، سـالك صـرفاً    

اين كار بـا توقـف ذهـن بشـري     ! آن بهره مند ميگرددهاي  و توانمنديها  آگاهي
نـوعي آگـاهي برتـر    . ممكن است زيرا علمي كه مراد است از علوم ذهني نيست

وقـوف  "و  "وقفـه "، "موقـف ". است كه به آن معرفت خاموش نيـز گفتـه انـد   
م نفَّري است كه خواننده بايـد بـه آن توجـه ويـژه     ، از كلمات كليدي اما"كردن

  )!مبذول كند
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  !اي هاگر چيزي بين من و تو باقي باشد، تو بندة آن چيز باقيماند! اي عبد *

هر چيزي كه مابين عبد و رب اش قرار گيرد حجاب اسـت و بـالطبع   : توضيح(
  )!ماند مي توجه به آن جلب شده و عبد، از رب باز

به چيزي تكيه كردي، اين بدان معناست كه به همان نيز متوسل اگر ! اي عبد *
  !نه به من! اي هگشت

  !، از غيرش جدا نكند، هر نَسبي بي فايده است"ادب"هر كه را ! اي عبد *

بـه   "تضـرّع "و  چهـره ات را بـا   ! گشايش بخـش  "حياء"قلبت را با ! اي عبد *
  !درگاه حق

ه   مرا به و! بگو؛ اي موالي من! اي عبد * جه خويش و براي وجه خـويش، متوجـ
آنگاه كه مرا دچار غيبت ديدارت كنـي، پـس چشـمم را بـه     ! اي موالي من! كن

پـس چنانچـه   ! مـن در منظَـر ديـد تـو هسـتم     ! زيرا موالي من! بگشا ام  معاصي
اي ! را بين تو و خودم قرار دادم، تو با نظرت آن را بسوزان و نابود كـن ام  معصيت

و با آتشِ عشـق ات، مـرا از غيـر    ! در حوزة قُرب خويش فرود آر مرا! موالي من
  !خودت جدا كن

تـا اگـر عطايـت كـردم، از همـين      ! مرا ميان خويش و اشياء قـرار ده ! اي عبد *
، "منـع "و چنانچه منع ات نمودم، با همـين  ! ، بابي به علم برايت بگشايم"عطا"

  !بابي به علم برايت بگشايم
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و بدان كه من، بـا  ! كنم مي عطايت، "منع"و  "عطا"با  بدان كه من،! اي عبد *
 كـنم، در آن عطـايم را   مـي  اما تـو، وقتـي منـع ات    !كنم مي منع اتعطا و منع، 

بينـي و   نمي راام  كنم، در آن منع مي و وقتي عطايت! كني ميام  بيني و مذمت نمي
يا پنهان  قسم به حرمت آنچه كه تا كنون بر تو آشكار كرده! شوي مي شكرگزارم

و نداده هايم، كه تو هيچوقت شاكر فهيم و با وفايي برايم ها  نمودم، قسم به داده
  !اي هنبود

، آن را كـردم  نمـي  بدان اگر مناجاتت را اجابت! عطا كردن از من است! اي عبد *
  !دادم نمي راهي براي عطا كردنم قرار

ار ميدادم، هرگز مـرا  ، قر"طلب از تو"را به جاي  "از مني  عطا"اگر ! اي عبد *
  !كردي نمي و مرا نكوكار خطاب! خواندي نمي به دعا

نامي، و نه از اين روسـت   مي عطا كردنم نه از اين روست كه نكوكارم! اي عبد *
كه متعلـق  ام  بلكه از آن سبب است كه در تو چيزي نهاده !ام خواني مي كه به دعا

چيزي كـه گهگـاه   ! مرا ببيند چيزي كه برايش ظهور خواهم نمود تا! به من است
  !سازم مي مكشوف اش 
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  43مخاطبه 

  

  ...يا عبد ما أذللتك بذل جمعك علي و ال أعززتك 

  
و به عزّتي عزيزت ننمـودم  ! به ذلّتي دچارت نكردم كه عليه من باشي! اي عبد *

  !تا خود را از من جدا بينگاري

ام  ا دريافتي كه من كجـا وجـه  زير! اكنون دريافتي كه كجا رؤيتم كني! اي عبد *
پس فقط مرا برگزين، تا تو را بر همة اشياء برتري دهم و ! دهم مي را به تو نشان

و چون بـه  ! غيرم را اختيار نكن، كه از ديدارت به غيب روم! از آنها بي نيازت كنم
  !بر تو خواهد تابيد؟ اي هغيب روم، كدام نوردهند

  !شنوم مي قطعاً! ن بگوبه كلمات خودم با من سخ! اي عبد *

  !كنم مي و چون بشنوم، قطعاً اجابت! اي عبد *

 "خـتم "پس ببين دعايت را به چه چيز ! من است "خاتمِ"دعاي من، ! اي عبد *
  !تو گواهي دهد "عليه"يا  "له"كه من همان را برانگيزم تا ! كني مي
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بـه مـن    ها جاري است، تفويض امـر  ترين سخن كه بر زبان كاربردي! اي عبد *
  !هيچگاه انكارم نكني مرا خوب بشناس تا)! أُفَوض أَمرِي إِلَي اهللاِ( !است

تا همة امور تو را ! از من طلب كن ام، آن صالح ات را كه به آن راضي! اي عبد *
  !اصالح كنم

قرار دادم و به تمامي پذيرفتم، اين بدان معناست ام  آنگاه كه تو را بنده! اي عبد *
مـابين   "علمي الهـي "در اين كيفيت، تو را واسطة  !ام جوابت را داده كه به تمامي

مـن ايـن راز را بـر تـو آشـكار ميكـنم و تـو آن را بـه مـن          ! يكديگر قـرار دهـم  
  !خود بر ميگزينم "خليل"اينچنين است كه تو را بعنوان ! برميگرداني

نمـودم تـا   را پـاكيزه  ) كه خانه هايم استهايي  قلب(ام  بدان كه بيوت! اي عبد *
  !از آن طريق به من واصل شوند ام، سالكان كوي

، بـه احتيـاج   اي هكـرد ام  پناهم بخش اگر از آنچه قسـمت ! بگو؛ يا رب! اي عبد *
  !روي سويِ غير تو كنم

، "أُنس"و  "وحشت"از ميان برخيزد، مفاهيمي چون  "قسمت"چون ! اي عبد *
  !يكسان است

وادي قسـمت و تقسـيم، بـه سـالمت     وقتي  سـالك در سـلولكش، از   : توضيح(
، وحدتي است كه نه وحشت زدگي  از "كل"در ! ميرسد "كل"عبور كند، به 
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يك كمال . آنچه هست، تمام است! چيزي معنا دارد  و نه أُنس گرفتن به چيزي
  )!وصف ناشدني

  !اولين امتحان، شناخت اسم است! اي عبد *

زيرا آدمـي هـر چـه را    . شناسدسالك در ابتداي سلوك بايد اسماء را ب: توضيح(
يك حجاب اسـت كـه   . اسم، يك پوشش است. كند مي كه بفهمد، از آن عبور

را كنار زدن تـا  ها  سلوك، يعني همة حجاب. در بطن آن نور مسمي مستتر است
 و اين كار بـا معرفـت حاصـل   ! به آن يگانة ال يوصف! وصول به ذات حق تعالي

  )!شود نه با انكار مي

طلبد، محو كنم، آنچه را كه ضد آن نيـز   مي اگر آنچه را كه اسم از تو! داي عب *
  !ام طلبد، محو كرده مي از تو

. بايد گـذر كنـد   "اسماء"اين بدان معناست كه سالك حتماً از عالَم : توضيح( 
در .  بايد آنها را خوب بشناسد تا از بطن شان اجـازة گـذر بـه فراسـو را بگيـرد     

جهـش از  . بايـد آن را حـل كـرد   . سئله را پـاك نمـود  توان صورت م نمي سلوك
بايد هـر اسـم را فهيمانـه    ! اضداد و تمايزات، ميسر نيست جز با درايت سالكانه

جز اين باشد، سـالك دچـار ضـد    . فهميد تا هم از آن و هم از ضد آن عبور كرد
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و اين بدان معني است كه هنوز در عالَم تضـاد بـاقي اسـت هـر     ! شود مي "اسم"
  )!كه خود خيال كند كه از آن عبور كرده است چند
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  44مخاطبه 

  

يا عبد قل أحضرني ربي بين يديه و أحضر كل شيء بين 
  ...يديه و 

  
بگو؛ پروردگارم، هم مرا و هم تمامي اشياء را در حضورش، حاضر ! اي عبد *

تو نيز به ! يمنمود و گفت؛ بدان، همة اشياء به من قائم اند و من پيشاپيش آنها
بدان همة اشياء را براي تو، ظهور ! من قائمي، پس پيشاپيش تو نيز هستم

و هيبت ام  و اگر ميان من و آنها قرار گيري، اين از شكوه عظمت !ام بخشيده
من تمامي اشياء را بر سر راه سلوك تو قرار دادم تا از هر ! استام  سيطره و تسلط

نظري كه باشي از طريق شفافيوجودشان نظر كني، و مرا در وراي آنها م ت
! بنگرام  و آنها را از جايگاهي كه به آنها داده! پس ظاهر اشياء را واگذار! ببيني

از من، به ! آنگاه از آنها عبور كن تا چشم و چهره ات فقط رو سوي من باشد
من در هر قلبي كه او را به اصلش ! شناسد مي قلبت، سخن مرا! قلبت بگو

! پس از آن قلب، باخبر شوم و خودم را برايش مكشوف كنم! دانم حضور دارمبرگر
و من باز ! گويد؛ مرا از خويش بپوشان تاب نياورد و!  و چون بفهمد كه اين منم
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حكم، براي ! باز ميخواهد كه مرا ببيند! اما تاب فراقم را نيز ندارد! در حجاب شوم
و  او عبد من ! من، رب اويمزيرا ! و حكم من همان حكم غالب است! اوست
و من از ! و اگر مرا طلب كند، بسويش آيم! اگر سويم سلوك كند، مرا بيابد! است

كنم تا بفهمد كه  مي و او را آگاه! شوم مي حجاب برآمده در همان مرادش، متجلّي
آن و به  !ام من او را فطرت داده !ام براي او آفريده !ام زيرا او را قرار داده! اين منم
 !ام به مقام شُهودش رسانده ام، و در آنچه ثباتش داده !ام ثبات اش داده !ام سرشته

من براي او، بهتر از خودش براي خودش  !ام و در اين شُهود، معرفتش بخشيده
و چنانچه از من ! اگر فراموشم كند، من يادش كنم، گويي فرزندم است! هستم

  !ام از تنهايي، مؤنس گرفته تو گويي! روي بر گرداند، به او روي آورم
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  45مخاطبه 

  

  ...يا عبد قل ربي عرج بي إليه و قال لي ارتفع الي 

  
بگو؛ پروردگارم مرا بسويش به معراج برد و به من گفت؛ بسوي عرش ! اي عبد *

 "امواج"هر چيزي را بصورت ! اما فوق آن، جز علم نديدم! پس باال رفتم! باال بيا
آنگاه عرش را محو ! پس ناگاه خود عرش را ديدم! گفت؛ آشكار شو به موج! ديدم
! آنگاه علم را محو كرد! پس علم را هم در باال و هم در پايين، رؤيت كردم! كرد

آنگاه علم را وسعت داد و  عرش را ! تنها عالم باقي ماند! پايين و باال نيز محو شد
آنگاه مرا به ! را بنويس "علم"ت؛ و به من گف! دوباره امواج برگشتند! بر افراشت

آنگاه مرا ! خود ديدم "پايين" و امواج را در "باال"پس علم را در ! عرش برگرداند
! با خبر شوي "علم نافع"گفت؛ در برابر اشياء قرار گير و از آنها از من بپرس تا از 

بم محجو "بداء"آفريد اما با  "علم"و علم به من گفت؛ مرا ! پرسيدم "علم"از 
  !نمود
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بداء يك اصطالح  در علم كالم است كه از آن به معناي تغييـر حكـم   : توضيح(
اما در علوم باطني ايـن تغييـر ظـاهري اسـت و از ديـد ذهنـي       . الهي تعبير ميشود

بطن حكم الهي كـه خيـر مطلـق    ! افتد اما نه در ذات مي يعني اتفاق. انسان است

  !)است، ال يتغير است

مرا مضمون هر ! هميشه هستم و فنا نشوم! اويم "إبداء"من  از : و علم ادامه داد 
بر من بنگـر تـا   ! پس مرا بنويس تا همه چيز را بداني! چيزي قرار داد جز خودش

پـس بـراي   ! و تو را بـراي خـودش آفريـد   ! مرا براي تو آفريد! همه چيز را ببيني
اما تـو چنـين   ! )م اسـت انسان باالتر از عل( !آگاهي از او،  اين منم كه از تو پرسم

! فراتر از هر علم و وصفي است) ذات حق تعالي(زيرا او ! كني نمي سؤالي را درك
 "إبـداء "در ايـن  ! كه حتي محرَمانِ كوي اش نيز توان قُرب او را ندارند اي هبگون

! نيـز هسـت   "غيبـت "است، و دورتر از آن، تثبيت  "رؤيت"كه گفتم، هم تثبيت 
ش گرداند كه ناگاه علمي را ديدم كه در فوقش قرار داشـت  آنگاه مرا پيرامون عر

علمِ پايين و بـاال، در اصـل   (! حال آنكه اين همان علمي بود كه در پايين نيز بود
از فراز آن را ديدم، و همه چيـز  ! علم را نوشتم، و همه چيز را دانستم )!يگانه اند

ديگران را بياموز، اما ! اي هتو مرا گفت؛ تو اكنون ذاتاً از علماء گش! را رؤيت نمودم
چه بـا ايـن علـم حضـوري، تـو ديگـر نيـازي بـه آمـوزش          (! خود از كسي نياموز

  !)نداري
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  46مخاطبه 

  

يا عبد إذا رأيتني من وراء الشيء فأنا الهادم له و إذا 
  ...لم ترني 

  
و آنگاه ! هرگاه كه از وراي  شيئي  مرا ديدي، بدان كه ويرانگرش منم! اي عبد *
بدان ! از ورايش، مرا نديدي، بدان كه منم بناكنندة آن، هر طور كه بخواهم كه

مگر آنكه عامداً و عالماً ! ببيني تا در آن معصيتم كني نمي هرگز مرا از وراي شيئي
  !دست به چنين كاري بزني

بدان؛ آنگاه كه مرا ببيني و دست به معصيتم زني، اين به معناي ! اي عبد *
  !اما آنگاه كه مرا نبيني، معصيت  فقط معصيت است! تمحاربه با من اس

 ام، اما در محاربه !ام بدان؛ در معصيتم راهي براي عذر، برايت گشوده! اي عبد *
  !ام ستيز و نابودي برايت تدارك ديده

حرب من ، به معناي رها كردن و نظر نيفكندن بر آن چيزي است كه ! اي عبد *
  !تو بخاطرش حرب ميكني
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آنگاه كه از وراي آن، مقدرات را ! ظهور من، مصونيت من از توست! داي عب *
  !ام قسمت كنم، به واقع تو را با خود برده

پس بر سر آنچه كه از آنِ من است با من ! هر چيزي از آنِ من است! اي عبد *
  !منازعه نكن

  !آوردي مي اگر خردمندي پيشه ميكردي، از شرّ حاجاتت به خودم پناه! اي عبد *

اما در كيفيت ! در كيفيت غيبت ديدارم، هر چيزي بر تو مسلّط است! اي عبد *
  !رؤيتم، اين تويي كه بر همه چيز مسلّطي
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  47مخاطبه 

  

يا عبد علم رأيتني فيه هو السبيل إلي، علم لم ترني 
  ...فيه 

  
ما ا! علمي كه در آن مرا ببيني، همان طريق درست بسوي من است! اي عبد *

  !علمي كه مرا در آن نبيني، آن يك حجاب فريبنده است

  !بدان؛ كه از وراي هر ظاهر و باطني، مرا علمي اليتنهاهي است! اي عبد *

و هر كه مرا ! هر كه مرا ديد، علم، سودش رسانده است! منم عالم! اي عبد *
  !نديد، علم، خسارتش زده است

زيرا آن ! ديدن علماء بر تو حرام  استآنگاه كه مرا ببيني، از آن پس ! اي عبد *
  !علم به تو خسارت خواهد زد

، با علماء همنشيني كن  و  از نور علم اي هاما آنگاه كه هنوز مرا نديد! اي عبد * 
  !شان، بهره مند شو
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  !بدان؛ عالم، از نور خودش به تو روشنايي دهد، نه از من! اي عبد *

  !كنند، نه به رؤيتم مي طاعتم راهنماييبدان كه علماء، تو را به ! اي عبد *

آنگاه كه از ديد تو  به غيب رفتم، و عالمي را نيز نيافتي، آنچه را كه ! اي عبد *
در غيبت ! من در ديدن تو، ناتوانم! بر خوان و بگو؛ يا رب ام، از حكمت به تو داده
چنانچه خود ! وانممن در همه حال  از بقاء به دائميت ات  نات! ديدارتو نيز ناتوانم

و چنانچه مرا به ! اي هرا نشانم دهي، اين بدان معناست كه حجاب را از من گشود
  !باشدام  غيبت خويش دچار كني، اين از محدوديت

و در كيفيت غيبت بگو؛ أنا، !) تو! تو( !در كيفيت رؤيتم بگو؛ أنت، أنت! اي عبد *
  !)من! من( !أنا

پس بنگر به ! بري مي است كه به آن پناه رضايت تو در همان چيزي! اي عبد *
  !اي هچه راضي گشت
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  48مخاطبه 

  

يا عبد إذا واجهتني فاجعل انتظارك وراء ظهرك أجيء 
  ...به 

  
آنگاه كه با من روبرو شدي، انتظاراتت را پشت سرت انداز، تا دستان ! اي عبد *

  !و دستاوردت از آنِ تو باشند

و به ! گيرد مي ه دستاورد نوراني ات از آنجا نشأتبه شب ات بنگر، ك! اي عبد *
  !روزت بنگر، كه آثارش، شب بعدت را خواهد ساخت

آنكه خواست خود را از من طلب كند، يعني به خواست من، توكل ! اي عبد *
و آنكه برايم صبور نباشد، يعني امرش را به من تفويض نكرده ! نداشته است

  !است

يت برَد اين بدان معني است كه دانسته است كه هر كه به من شكا! اي عبد *
  !ام من او را مبتال كرده
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، "رؤيتم" اما در! ، وسعت علم، همه چيز را در بر گيرد"غيبتم" در! اي عبد *
  !حيطة كاربرد علم، تنگ گردد

قادرند تو را با من  "باليم"و  "رؤيت"چون مرا ببيني، بدان كه تنها ! اي عبد *
ر در كيفيت رؤيتم، مقيم شوي، تو را به بالي تمام دچار كنم تا اگ! جمع نمايند

از بال دچارت  اي هو اگر در اين كيفيت مقيم نشوي، به پار! عزم ات را بر انگيزم
عجز  ام، آنگاه به واسطة رحمت! سازم و از عزم، ناتوانت كنم، تا مزة بعد را بچشي

  !رؤيت خويش نائل كنمرا از تو بر دارم و با استغاثه هايت، تو را به 
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  49مخاطبه 

  

  ...يا عبد أذنت لمن رآني أن يطلبني فإن طلبني وجدني 

  
 پـس اگـر طلـبم كنـد،    ! طلبم كند ام، به هر آنكه مرا ببيند، اجازه داده! اي عبد *

و چون مرا بيابد، همانجا كه مرا يافته، طلبم كنـد و هيچگـاه از دسـتم    ! يابدم مي
  !ندهد

اگر چـه پرونـدة اعمالـت     ! اگر مرا نبيني، تو مثل ديگران عامي هستي! اي عبد *
  !پر از عمل نيك باشد

بهره بگير و ! اگر مرا ديدي و از دستم دادي، برو با علماء همنشين شو! اي عبد *
اما اگر مرا ديدي و از دستم ندادي، نه كسي به تو وابسته و نـه تـو بـه    ! بهره بده

  !كسي وابسته خواهي بود

  !مرا براي خودت نگهدار، تا تو را براي خودم نگهدارم! اي عبد *

  !مرا با چيزي عوض نكن، كه هيچ چيزي عوض من نباشد! اي عبد *
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  50مخاطبه 

  

يا عبد تريد قيام الليل و تريد توفير أجزاء القرآن 
  ...هنالك ال 

  
بـيش از   اگر شب زنده داري خواهي، اگر خواهي كه اجـزاء قـرآن را   ! اي عبد *

اين بدان معناسـت كـه هـر    ! بگذار شب خود بر خيزد! پيش فهم كني، تو برنخيز
كس به جهت من برخيزد، و نه براي وِردي معلوم، و نه براي جزئي مفهـوم، او را  

در اين كيفيت، نه بـرايم چيـزي   ! تا به قيوميتم، واقف شود! ديدار كنم ام  با  وجه
پس اگر بخواهم، با او سخن گـويم، و اگـر   ! دبخواهد، و نه از من چيزي طلب كن

  !بخواهم، بر فهم اش  بيفزايم

و ! بدان كه اهلِ وِرد، چون  كارشان تمام شود، از وِردشـان بـاز مانَنـد   ! اي عبد *
امـا  اهـل   ! قاريان اهل جزء قرآن نيز چون خواندنشان تمام شود، از آن باز مانَنـد 

  !چگونه باز مانَند؟! انندمن، يعني اهل اهللا، از من هرگز باز نم
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  51مخاطبه 

  

  ...يا عبد أنا الصمد فال نتحلل صفة العلم صفة 

  

صفت علم، اين بـي نيـازي    حتي! بي نيازي كه همه محتاج اويند منم! اي عبد* 
  !را محو نكند

مـن مطلقـاً   ! از اينكه داراي علمم، تصور نشود كه به علم، محتـاج ام : توضيح(
  !)بي نيازم، حتي به علم

هر كه را سخن ! هر چيزي به من قائم است! من آن حقِ با ثباتم! اي عبد* 
  كه به من قائم است و قلبش نيزبه شُهود دريابد رسانم تا "هودشُ"گويم، به مقام 

دهم، تا بواسطة علم بداند  "علم"به او  و آنكه را سخن نگويم،! ببيند "عيان"به 
  !را ببيند "معلوم"كه به من قائم است و قلبش، 
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. بدست ميĤيد، مستقيم و بي واسطه اسـت  "شُهود"نوع آگاهيِ كه از : توضيح(
! بدسـت ميĤيـد، غيرمسـتقيم و دسـت دوم اسـت      "علـم "اما نوع آگاهيِ كه از 

  )!در علوم باطني همين است "دانستن"و  "ديدن"اصوالً  فرق بين 

كيه نمي كنم تا مـرا  به تو ت! بگو؛ بين من و تو فاصله است "علم"به  !اي عبد* 
ميان من و تو، نـه آسـماني و    بگو؛ "معلومات"و به ! با معلومات مختلف بپوشاني

نه زميني و نه گذر و گذرگاهي است كه بتواني مرا به حقيقت علـم ات، رهنمـون   
ال مرجـع خويشـي    ! علم است تو  مرجعِ !شوي او بسـوي   ريـقِ تـو ط ! و تـو حمـ
  !يغافالن

. يك بازدارنـدة بـزرگ اسـت   . شُهود، حجاب اكبر استعلم در برابر : توضيح(
. سالك براي نيل به شُهود، بايد خود را از دانستني هايش  بـي وقفـه رهـا سـازد    

است كه هر كسي از آن برخوردار نيست و سالك حـق مـي    شجاعتي همان اين
زيرا هر دانستني، ريشه  ! خواهد بود "حال"همواره در  چون اين شود،و . طلبد

بـه   را پشـت سـر گذاشـته و    ذهـنِ گذشـته پـرور     يك سـالك، . ته دارددر گذش
  )!بي زمان نائل آمده است فراذهنِ

 "طالـب "انگيز است، و نـه   "اعجاب"، نه چيزي برايش "ولي"يك ! اي عبد* 
آخر چگونه ميشود چيزي برايش اعجاب انگيز شود، در حاليكـه او  ! چيزي ميشود

 رؤيـت  در ود، طالب چيزي شود، در حاليكه اوچگونه ميش! پيوسته خدا را مي بيند
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تعجـب و حيـرت، عـدم شـفافيت      !خدايي كه خالق همه چيز اسـت، بسـر ميبـرد   
و  عدم شفافيت در بصيرت، مثل آن مي ماند كـه كسـي از روزنـه    ! بصيرت است
و امـا  ! و آنكه از روزنه اي بنگرد، از روزنه اي هم محجوب ميشـود ! اي نگاه كند

  !، چنين شخصي كالً در حجاب است"بودنطالب چيزي "

الهي، چگونه بـاب ات را   !اگر خواستي مرا بخواني، باب ام  را بگشاي! اي عبد* 
براستي كه صفت تو، !  ت بر باب ات قرار گرفته اند؟ا"اسماء"بگشايم در حاليكه 

  !اسماء تو أند و محوِ عقول و اوهام، صفت تو

را بخوان، و ده بار  "حمد"ي، هفت بار سورة اگر خواستي مرا بخوان! اي عبد* 
اگر ديدي، كه باب برايت گشوده ! صلَّي اهللاُ علَيه ِو َسلَّم درود فرست بر پيامبر

مقام رؤيتم وقوف كني و مرا  شد، آن بدين معناست كه به تو اجازه داده ام كه در
آنچه كه ديدني است،  است كه در آن هم نفس و هم هرنشانه اش آن ! ببيني

اگر همچنان بر مقام رؤيت باقي بودي، مرا بخوان و ! فرو افتاده، محو ميشوند
، مگر خوانوج كرده باشي، مرا از وراء حجاب مو چنانچه از اين كيفيت خر! بطلب

اين نكته اي واجب در معرفتم است و بايد ! پس از آنكه حجاب مكشوف گردد
  !يت كندآنكه قصد ديدارم را دارد رعا
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  52مخاطبه 

  

يا عبد الحروف كلها مرضي إال األلف أما تري كل 
  ...حرف 

 
آيا نمي بيني كـه همـة آنهـا كـج و     ! "الف"همة حروف، بيمارند بجز ! اي عبد* 

جـي  بيماري، ميل به ك! راست قامت و غيرخميده است؟) ا(خميده اند، و تنها الف 
  !پس ميل به كجي نكن! و اين ميل، اصل بيماري است! است

به حمايتم بنگر، ببين چگونه ! سرّ مرا افشا نكن، تا سرّت را افشا نكنم! اي عبد* 
بنگر،  "دستانم"به ! حمايت خود، از شرّ مخلوقاتم حفاظت ميكنم "ساية"تو را در 

بنگر، ببين  "نظرم"به ! شانمنيز، به حفظ مي پوام  ببين چگونه تو را حتي از سايه
بنگـر، ببـين    "بسـويم "و ! كه چگونه تو را حتي از دستانم، به حفظ مـي پوشـانم  

و بنگر چگونه به نظـرم، تـو را از   ! چگونه تو را حتي از نظرم، به حفظ مي پوشانم
  !ام، مي پوشانم"نفس"
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بين تو  اگر آنچه را كه بين من و توست، بپوشاني، من نيز آنچه را كه! اي عبد* 
  !و منست، مي پوشانم

تو إذن نداري، باز ميگويم تو إذن نداري، هفتاد مرتبه مي گويم تو ! اي عبد* 
چگونه به گنجينه هايم ورود ! إذن نداري كه توصيف كني چگونه بايد مرا ببيني

و چگونه حتي بواسطة ! چگونه بواسطة قدرتم، از نگين هايش، بر داري! كني
  !از حروف را اقتباس كنيعزّت جبروتم، حرفي 

تواند، قابل دانستن و قابل پيش بيني باشـد   هر علمي براي خلقم مي! اي عبد* 
 "وطن"اين مقام، ! "هايم چگونه ديدنم، و چگونگي ورود به گنجينه"مگر همين 

پس هـر كـه نـزد تـو     ! اند "مسكن"توست، اما خلق به واسطة تو، نزد تو، داراي 
چـه بخواهـد دائـم بمانـد و چـه      ! را به او عرضه كـن آمد، مساكن قلوب عارفان 
، بـه  )شنوندة پذيرا( "صامت"بدان كه در اين كيفيت، ! بخواهد موقت بيتوته كند

نيز با تو گفتگو كند، آنگاه ) گوينده( "ناطق"آنچه شنَود، وجودش فزوني گيرد، و 
  !با آنچه از تو شنيده باز گردد

گنجينه هايم ورود يافتي، بدان كه هم نفسِ  اكنون كه مرا ديدي و به! اي عبد* 
تو، و هم علم رهايي بخشِ تو، و هم نفوس همة عارفاني كه با توأند، در برزخـي  

زيـرا در ملكـوت   ! قرار گرفته است "نهي"و تحت سراپرده هاي  "امر"از حجاب 
  !اسماءام، نه نفسي است، نه علوم نفساني، و نه مريد علوم نفساني است



  158 

علمي كه براي تو و بر توست نيز يك ! ت؛ امر و نهي، يك پوشش استو مرا گف
! بدان كه رحمتم براي هر كه در پوشش است، پيشي گرفته است! پوشش است

حال ! به گناهان كساني كه در پوشش اند، بنگر، ببين كه چگونه فزوني مي گيرد
آنها را عفو ! مبه عفو من بنگر، ببين كه چگونه با عفو خويش با آنها روبرو مي شو

  !كرده و اجازه نمي دهم كه گناهانشان فزوني گيرد و يادم را به فراموشي سپارند

  !و مرا گفت؛ در اين پوشش، كَرَم من، حلم من، عفو من، و نعمت من است

و مرا گفت؛ اما همة كساني كه در اين پوشش اند، از ديـدن مـن    
! ز مـرا نديـده انـد   هنـو ! آنها فقط علم مرا نظاره گرند! محروم اند

بدان كه هم خـاص و  ! به حضورم نرسيده اند! مجلسم را نديده اند
  ! ...هم عام، در اين پوشش اند
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  53مخاطبه 

  

يا عبد الحرف ناري الحرف قدري الحرف حتمي من 
  ...امري 

 
حـرف، امـر حتمـيِ مـن     ! حرف، قدرِ من است! حرف، آتشِ من است! اي عبد* 

  !ينة سرّ من استو حرف، گنج! است

مگر آنكـه در كيفيتـي باشـي كـه     ! اما تو ديگر وارد مقولة حرف، مشو! اي عبد* 
شود، از  نگاهم بر قلبت، نورم بر وجه ات، و اسمم كه از قلبت بر زبانت جاري مي

  )!در غير چنين كيفيتي، واژه ها را رها كن! (آنِ تو باشد

چنان قوي  "آتشِ حرف"مجهز باشي،  بدان؛ حتي اگر به قُوت نار هم! اي عبد* 
  !است كه هر دوي شما را مي بلعد

نمي گويم كه در حضورم، كليدهاي حروف را فرو انداز، تا بواسطة آن، ! اي عبد* 
زيرا مقام تـو نـزد مـن، فراتـر از حـروف و حتـي فراتـر از        ! سرّت را گرامي بدارم
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ل ات داشتم، يك حرف پس آنگاه كه به عالَمِ حروف گسي! كليدهاي حروف است
بـه تـو   ! را از حرف ديگر اقتباس كن، همچنانكه آتش را از آتش ديگر برميگيري

را از بـاء دگـر، و الفـي را از     "بـاء "يـك  !  ميگويم كه الفي را از باء استخراج كن
  !الفي، بر آور

ر از شـگفتي اسـت      : توضيح( از . عالَم حروف، چون عـالَم اعـداد، وسـيع  و  پـ
. تمامي حروف، از الف راسـت قامـت، تعـين گرفتـه انـد     منظري گفته شده كه 

هنگامي كه قلم را بر روي كاغذ بگذاري اولـين اثـر را كـه همـان نقطـه اسـت       
ايـن همـان   . اي هچون امتدادش دهي، قامت الـف را بـر افراشـت   . اي هبوجود آورد

و چــون آن را بــه شــكلها و صــورت هــاي متنــوع در آوري، . حــرف اول اســت
بـه  . اي هو منحني اش كني، به واقع حروف ديگر را از آن سـاخت  خميده و مدور

است كه خود را به شـكل هـاي گونـه     "الف"تعبيري تمام حروف ديگر همان 
از اين منظر گفته شده همچنانكـه اعـداد را ميتـوان از دل    . گون در آورده است

اعداد ديگر  اسـتخراج نمـود و معـادالت و موازنـه هـاي مختلـف ايجـاد كـرد،         
روف نيز چه از نظر ميزان عددي شان، چه از نظر رسم الخـط و نـوع نقاشـي    ح

شان، چه از نظر توالي و پيوستگي شان در كالم، چه از نظر تكرارشـان، چـه از   
داراي قواعـد و حكايـات مخـتص بـه     ... نظر قدرت ارتعاش شان حين تلفظ و 
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ان توجـه شـده   اينها و جز اينها، مباحثي است كه  در طول تاريخ بـد . خود است
  )است

هيچگاه نمي گويم چيزي از آنِ توست، مگر آنكه بسوي همـان چيـز   ! اي عبد* 
آنچنانكه آن را  همانطور كه با چشم ات مي بينـي بـا  قلبـت  نيـز     ! هدايتت كنم

  !و بشناسي! ببيني

وقتي معضل خـود فكـر اسـت چگونـه     ( !با افكارت، به افكارت نپرداز! اي عبد* 
شب و روزت را بـا خواسـته هـا و آرزوهـا،     !) خودش را حل كني؟ ميتواني با فكر،

رّت را    !ام از تو "أولَي"اما من . هستي "ولي"تو، ! هدر نده در همه حـال، ذات سـ
زيرا من به حفظ آن و هـر آنچـه بـه آن    ! به وجود من حفاظت كن و ثبات بخش

  !دگرگون شود، داناترم
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  54مخاطبه 

  

 قرب قلبك بين يدي يا عبد قلبك في يدي...  

 
اما قلبت در ! است "قُرب"ن كه باشد، آن به معناي قلبت در دستان م! اي عبد* 

  !است "بعد"حضورم كه باشد آن به معناي 

پـس آنگـاه كـه بـه     ! جز اين باشد ثبات نمي يابي! قصد كن و بطلب! اي عبد* 
كنم، بـه تـو طلـب مـي      به تو قصد مي! شوي، بگو؛ يا رب قصد و طلب وارد مي

  !نمايم و از تو ثبات مي جويم

 "هـا  قلب"آنگاه كه مرا در همة قلب ها ببيني، اين به آن معناست كه  !اي عبد* 
كـنم و   اينگونه است كـه مخـاطبش مـي   ! به خود من راه مي يابند و نه به ذكرم

و اين تويي كه بايد دروازة قلب ات را بسوي مـن بگشـايي و   ! هدايتش مي نمايم
ي اش كشـانم و  اگر جز اين كني، من آن را به صحراي سـرگردان ! داللتش دهي

  !آخراألمر نيز تو را مؤاخذه كنم
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  55مخاطبه 

  

يا عبد اكتب روحك و ريحانك و فوزك و أمانك و 
  ...راحتك 

 
بر روح و ريحان و رستگاري و امنيت و آرامش اصيل و خرّمي چهـره  ! اي عبد* 

شـب  ! آيد از سوي من آمده است ات، بنگار كه؛ اين منم كه خدايم، آنچه كه مي
بـه  ! چرخة وجودشان، از من به گردش درآمده اسـت ! از سوي من آمده اند و روز

تا به ! به شب بنگر! تا به آن نگويم بازگرد، برايش رجوعي در كار نيست! روز بنگر
  !آن نگويم بازگرد، برايش رجوعي در كار نيست

را برايـت نمـي   ) كيفيت بي زماني و بي مكاني( "أبديت"بدان كه راز ! اي عبد* 
بدان به همـان انـدازه كـه از تـو     ! ايم مگر آنكه اوصاف بشري را از تو بزدايمگش

و بهمـان  ! حجاب مي گشايم، به همان اندازه حقايق ديگر را از تـو مـي پوشـانم   
  ! اندازه كه تو را در حجاب مي پوشانم، برايت راز گشايي مي كنم
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م "را ببينـي، صـفتي از اوصـاف     "أبـديت  "آنگاه كه! اي عبد*  تصـو بـي   "دي
عظمتي از عظمت هـاي  ! خود هزار صفت است "صمود"اين ! اي هرا ديدام  نيازي

  !و اين عظمت با دوام، جاودانه است! دوام من است

پـس در آن، دروازه هـاي قلبـت را بـه روي     ! ، از آنِ من است"شب"! اي عبد* 
ده باشم، هر چه در اين كيفيت، بسويت آيد، اگرچه خودم دا! چيزي نگشا، جز من
و اگر از نزدم نباشد، آن را به جـايي رد كـن كـه از همانجـا     ! آن را بسويم رد كن

  !آمده است

پـس در آن، دروازه هـاي قلبـت را بـه روي     ! ، از آنِ من اسـت "روز"! اي عبد* 
و چون علمِ من به آن وارد شد، به سرعت دروازه ! چيزي نگشا، جز من و علمِ من

آنگـاه در شـب، دروازه هـاي قلبـت را     ! كه شب، فرا رسدتا اين! هاي قلبت را ببند
) دقـت كـن  ! (بگشا تا هر آنچه در قلبت از علم و ماسوايم است از آن بيـرون رود 

و آنچه كه خارج نگشت، آن را خارج كن و ! آنچه كه خارج گشت، آنرا بر نگردان
مـادونِ مـن   تا قلبت تماماً از آنِ من باشد، نه از آنِ چيزي كه ! از آن تبعيت نكن

  !است و ماسواي من است

اگر روز و شب ات، بر اساس آگاهيِ من شـكل گيـرد، تـو بزرگـي از     ! اي عبد* 
  !بندگان بزرگ من خواهي بود

هـا و   آسـمان ! اگر نفس ات محو نشود، شب و روز نيز محو نمي شود! اي عبد* 
تعبيـري  به ( !آنچه از خاليق در آنهاست، محو نمي شود! زمين نيز محو نمي شود

  )!تا وقتي نفس ات وجود دارد، گرفتار عالَمِ كثرتي
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  !اگر هر ولي يي، زوال نيابد، هر دشمني نيز زوال نيابد! اي عبد* 

  !اگر هر عالمي، زوال نيابد، هر جاهلي نيز زوال نيابد! اي عبد* 

! در اعلي مرتبة سلوك، مقامي اسـت كـه در آن هـيچ تضـادي نيسـت     : توضيح(
  )!است "صلح كل"! استعالَم يگانگي 

و مـن  ! تسبيحم گفت "كلمه"سخن گفتم و آن  "اي هكلم"بدان؛ به ! اي عبد* 
از اين نور، ارواحِ اهل ايمـان را  ! ، نور و ظلمت را خلق كردم"كلمه"از تسبيح آن 

آنگـاه نـور و ظلمـت را بهـم     ! و از آن ظلمت، ارواحِ اهل كفـر و انكـار را  ! آفريدم
ت را از  ! گوهريت را از نور! آفريدم "گوهر"و  "سنگ"و از آن ! آميختم ريـجو ح
  !ظلمت

 "شب ات"براي من و علمِ من، نخواهد بود مگر آنكه  "روزت"بدان؛ ! اي عبد* 
بدان آنگاه كه شب ات  از آنِ من شد، روزت نيز از آنِ من و علمِ ! از آنِ من باشد
  !من خواهد بود

 تا ملـك و ملكـوت  )! حب اختياري بيندازاز صا( !نفس ات را عزل كن! اي عبد* 
تا با ملك به دارين ملحق شـوي، و  ! نيز عزل گردند) عالَم مادي و عالَم معنويت(

در ايـن  ! نـزدم باشـي   ام، سپس از وراي همة آنچه كه آفريده! با علوم، به ملكوت
بـاش،  و اگر نزدم ! زيرا تو نزد مني! نيست اي هكيفيت، آفريده هايم را بر تو سيطر

در اين كيفيت، آفريـده  ! و چنانچه عبدم باشي، نور من، بر تو خواهد بود! عبد مني
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فرسـتم، بـاز    ام، هـر چنـد تـو را بسـوي آفريـده     ! نيسـت  اي ههايم را بر تو سيطر
پـس هنگـامي   ! و نه بر او! بر تو نخواهد داشت زيرا نورِ من  بر توست اي هسيطر

و از وجودشان باخبر مي شوي، آنگاه رهايشان ت! كه سويت بيايند، تابت را نياورند
  !مي كني

بسـويم بـرون   ام  "اوليـاء "همچنانكه ! بسوي من از پيله ات برون آي! اي عبد* 
همواره راهي را بپوي كه آنها مي پويند، آن را ببين كه آنها مـي بيننـد،   ! مي آيند

  !گويندآن را سفارش كن، كه آنها توصيه مي كنند، آن را بگو، كه آنها مي 
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  56مخاطبه 

  

يا عبد من شهدني رأي كبريائي من اآليات فخشع لي و 
...  

 
آنكه مرا شُهود كند، آيات بزرگ مـرا خواهـد ديـد و نسـبت بـه مـن       ! اي عبد* 

آنكه مـرا شُـهود كنـد،    ! و آيات بزرگم، غير از آفريده هاي من است! فروتني كند
و آيات سلطانم، غيـر از  ! به من فروتني كندآيات سلطانِ مرا خواهد ديد و نسبت 

ــهود كنــد، در ايــن كيفيــت،  ! انــد) نيروهــاي تكــويني(ُمســلَّطتات آنكــه مــرا شُ
! ، همراهي كننـد )روز داوري( "يوم الجمع"، او را در )نيروهاي پر هيبت("أهوال"

ــوده اســت  ــه كــه او مــرا از وراي حجــاب هــا، همــراه ب پــس او را در ! همانگون
و او در هر حال، به مـن  ! ، ثبات بخشم)روزي كه همه در آن متزلزل اند("زِلزال"

  !ثبات يابد

را از تمـايالت   "معـارفم "را از كُفرانِ نفـس اش،   "نعماتم"هر آنكه، ! اي عبد* 
را آنگاه كه ذاكر است، از زياده خواهي طبعش، حفاظت كنـد،   "ذكرم"جهلش، و 



  168 

دا هموست كه با بهترين پاداش ها نزد و فر! حقيقتاً از من عهد نجات گرفته است
  !من، و در جوار است

  !آنكه از ظهورم سر باز زند، به من متصل است، نه واصل! اي عبد* 

همه به ذات حق تعالي متصل انـد، جـز ايـن باشـد نمـي تواننـد ظهـور        : توضيح(
  )!آنكه به وصل، آگاه است سالك واصل است. اما وصلِ آگاهانه ندارند. بيابند

  ! "غيبت"است و رفع أجل، به رفع  "أجل"، به رفع "ضد"رفعِ ! اي عبد* 

اگر بخواهي از ورطة  تضاد جهش كني، و از عـالَم أضـداد كـه عـالَم     : توضيح(
هيچيـك از طـرفين تضـاد     "بخـاطر "دوگانگي هاست، بسالمت بگذري، بايد 

ي مـ  "بـراي "و  "بخـاطر "به سكون جيم، به معنـاي  : أجل!( كاري انجام ندهي
يعني خـودت را در اختيـار هيچكدامشـان نگـذاري و در خـدمت شـان       ). باشد

و اگــر بخــواهي بخــاطر چيــزي كــاري انجــام نــدهي، بايــد از كيفيــت . نباشــي
زيـرا در كيفيـت رؤيـت    . در آيـي  "رؤيت"، خارج شوي و به كيفيت "غيبت"

 و در عالَم وحدت،. آن، عالَمِ وحدت است. حق، تضاد كالً بر چيده شده است
  )!نيست كه بخواهد باعث تمايزات گردد "كلِ واحد"چيزي جز 

آنكه مرا نبيند، نه علمش نافع است و نه جهلش از وجودش رخت بر ! اي عبد* 
  !بسته است
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 "انكـار "چيـزي و يـا بـه     "تاييـد "اگر از عالَم تضاد، رد نشوي، يا به ! اي عبد* 
تواند تو را در حجـاب   بدان كه هيچ شيئي نه مي! چيزي، به حجاب فرو مي روي

! آنكه به حجاب ميبرد و يا واصل ميكند، مـنم ! كند و نه ميتواند تو را واصل نمايد
، باعث حجاب است پس هر آنكه به آنها بپـردازد  "توصيف"و  "وصف"بدان كه 

  !به همانها نيز واصل مي شود و به وسيله همانها نيز به حجاب ميرود

يابد، به واقع مرا به معرفتي شناخته است، كه هر كه به من معرفت ! اي عبد* 
  !هرگز انكارم نتواند

هر گاه كه با ذكرم، باب فتحي برايت بگشايم، نشانه اش اينست كه ! اي عبد* 
 و از طريق تو، بر هر چيزي مسلط مي! كند آن، تو را از هر چيزي بي نياز مي

هيچ چيزي را  به و ! پس تو نسبت به هيچ چيزي احساس نياز نخواهي كرد! شود
  !عنوان تكيه گاهي مطمئن بر نخواهي گزيد

آن ذكرم كه براي توست، در حقيقت، معرفت من است كه از آنِ ! اي عبد* 
  !و گشايش دهندگي ذكرم، همان معرفت بطن آن است! توست

و آنكه مرا ! آنكه را كه به او معرفتم را نبخشم، مرا نخواهد شناخت! اي عبد* 
  !ش را نشنومنشناسد، دعاي

! اما تو را باز ندارم! هر گاه كه رؤيتم كني، سيطرة غير را از تو باز دارم! اي عبد* 
و شجاعانه در امنيت و خطر، ! پس نترس و از عالم و جاهل از من خبر گير

  !بسويم سلوك كن
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 اما توجه آنها به تو را! آنگاه كه رؤيتم كني، توجه تو را از غيرم بِزُدايم! اي عبد* 
  !و از مكرم، به خودم پناه آور! بسوي خودم بگريز ام، پس از فتنه! نَزُدايم

ميكنـد،   "بسط"و  "قبض"به ديگران بگو؛ اگر او را ببينيد كه چگونه ! اي عبد* 
  ! از يافته هايتان برائت مي جوئيد و از خياالت تان خواهيد گريخت

و بـه يگـانگيِ   ! قسـم ام  به عزّت يگانگي! اي هچنين نيست كه پنداشت! اي عبد* 
 مـي  "بسـط "نمي كنم مگر به همان نيرويي كـه   "قبض"چيزي را ! عزّتم قسم

! كـنم  مـي  "قبض"نمي كنم مگر به همان نيرويي كه  "بسط"و چيزي را ! كنم
و اگـر  ! را نمي يـافتي ام  نمي يافتي، مقام بندگي "بسط"اگر بواسطة من، كيفيت 
  !شدي، معرفتم را نمي يافتيفرو نمي  "قبض"بواسطة من، به كيفيت 

و فهـم آن  . قبض و بسط، دو كلمـة كليـدي در حـوزة الهيـات اسـت     : توضيح(
مثالً  اگـر در  . بكار ميروند اي هبستگي به آن دارد كه در كدام زمينه و چه حيط

عنوان شده باشد، قبض به معناي تنگدستي و بسـط بـه معنـاي     "معيشت"حوزة 
نفسانيت بكار رفته باشد، قبض به معناي  اگر درحيطة. گشايش در روزي است

. دلتنگي و گرفتگي، و بسط به معناي انبساط خـاطر، فـرح و شـادكامي اسـت    
اگر در حيطة تكوين بكار رفته باشد، بسط به معناي ايجاد و گسترش وجود، و 

اما در اينجـا معنـاي كلـي آن    ... قبض به معناي جمع كردن و بر چيدن آن است
قبض و بسـط، دو  . وك همة جنبه هاي آدمي را شامل ميشودزيرا سل. مراد است
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در حقيقت يك نيروست كه خود را . چونان دو روي يك سكه اند. چيز نيستند
به واقع كـاركرد ايـن نيـروي دو وجهـي اسـت كـه       . در دو وجه، متجلّي ميكند

  )!سالك را در مواقف مختلف سلوك به پيش مي راند

چيزي، در معرفتم ثبات بخشم، توسـط  " سطةوا"چنانچه كسي را به ! اي عبد* 
چنين كسي به من اقرار دارد، ! همان واسطه نيز حقيقت معرفتم را از او محو كنم

  !اما تحقق آن عمالً براي واسطه است

! هيچ لطفي باالتر از اين نيست كه ماسوايم، از توجه سالك، محو شود! اي عبد* 
  !يم را گاه شُهود، فنا كندو هيچ عزّتي باالتر از اين نيست كه ماسوا

و اگر به سكوت  ! اگر به سخن سوي تو آيم، اين از حكمتم باشد! اي عبد* 
  !سوي تو آيم، اين از عبرتم باشد

  !اشياء به من قوام نمي دهند بلكه اين منم كه به اشياء قوام مي دهم! اي عبد* 

وايم إعراض اگر علم را ديدي و از آن إعراض كردي، حقاً از ماس! اي عبد* 
  !هر چند كه آن مورد پسند آيد! اي هكرد

و رهـايي از  . در اين كيفيت، علـم و دانسـتگي، حجـاب اكبـر اسـت     : توضيح(
زيـرا آگـاهيِ مـورد نيـاز چنـين      . دانستگي، وظيفة آن به آنِ سالك فرزانـه اسـت  

علـم حضـوري در   . سالكي، از شُهود  بدست ميĤيد كه علمـي حضـوري اسـت   
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تر وتـازه  .  پس سراسر خالقيت است. اتفاق مي افتد "حال"است  و در "حال"
زيـرا علـم   . چنين كسي نيازمند علم اكتسابي و انباشتن دانسـتنيها نيسـت  . است

سخن از دانستنِ معلـومي اسـت   . دارد "گذشته"ِاكتسابي بدون استثناء ريشه در 
. و تازگي نـدارد . پس خالي از خالقيت است. كه پيش از اين معلوم گشته است
بسـر   "حال"،  براي سالكي كه همواره در اي هواضح است كه چنين دانشِ مرد

  )!ميبرد،  كاربردي ندارد

مـنم آن  ! منم آن با رحمتي كه  هيچ گناهي از رحمتم بزرگتـر نباشـد  ! اي عبد* 
  !عظيمي كه جرم هيچ مجرمي بر من استيال نيابد

! تاثيري بر رأفتم نگذارد ، كه روي برگرداندن از من،"رؤوف" منم آن! اي عبد* 
هـا   ها، كه غفلت غافالن، مرا از پرداختن به زيبائي منم آن گسترش دهندة زيبائي

  !باز ندارد

مـنم آن  ! ، كه انكارِ منكران، مرا از احسانم باز ندارد"محسن"منم آن ! اي عبد* 
  !، كه غفلت دنيا زدگان، مانع از عطاي نعماتم نباشد"منعم"

منم آن ! بخاطر شكرِ شاكران نباشد ام  ، كه بخشندگي"منّان"منم آن ! اي عبد* 
  !نشودام  ، كه انكارِ منكران، مانع از بخشايشگري"وهاب"

مـنم  ! را معرفت هيچ عارفي در نيابـد ام  ، كه نزديكي"قريب"منم آن ! اي عبد* 
  !، كه علم هيچ عالمي آن را درك نكند"بعيد"آن 
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مـنم  ! از كيفيت آن با خبر نيسـت  اي ه، كه هيچ جاودان"دائم"منم آن ! اي عبد* 
  !، كه فراتر از أعدادم"واحد"آن 

، كه هيچ "باطن"منم آن ! ، كه هيچ چشمي مرا نبيند"ظاهر"منم آن ! اي عبد* 
  !گماني به لطافتش پي نَبرد

روي بگردانـي، مـن روي از   ام  ، كـه اگـر از دوسـتي   "ودود"مـنم آن  ! اي عبد* 
  !، كه براي آمرزشم منتظر عذرخواهي نباشم"غفور"منم آن ! انمدوستي نگرد

اب "منم آن ! اي عبد*  مـنم آن  ! پـس نگيـرم   ام  ، كـه چيـزي را كـه داده   "وهـ
  !بر نگردانم ام، ، كه آنكه را  رسانده"منيل"

، "مزيـل "مـنم آن  ! ، كه آنچه را  تغيير دهم، باز نايد"مديل"منم آن ! اي عبد* 
  !ل كنم، پابرجا نشودكه آنچه را زاي

! ، كه آنچه را أجلي برايش تعيين كـنم، ثبـات نيابـد   "مجيل"منم آن ! اي عبد* 
  !، كه آنچه را به آن مهلت دهم، آرامش نيابد"مهيل"منم آن 

مـنم آن  ! ، كـه آنچـه را كـج كـنم، راسـت نگـردد      "مميـل "منم آن ! اي عبد* 
  !، كه آنچه را بسازم فرو نيفتد"مقيل"

اما مـن، فـرد   ! بدان كه هر چيزي، طالب آن چيزي است كه از اوست! اي عبد* 
كـه اختصـاص   ام  و نه قائم به چيزي! كه مرا طلب كندام  نه من از چيزي! منفردم

  !به من داشته باشد
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هجـري   1395تمام شد ترجمة اين كتاب شريف، در نيمة مـاه مبـارك رمضـان    (
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