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بسم اهللّ الرّحمن الرّحيم

----------

الحــمد هللّ الــذي اظهــر الــوجــود مــن الــعدم و رقــم عــلی لــوح االنــسان مــن اســرار الــقدم وعــّلمه 

مـن الـبيان مـا ال يـعلم و جـعله کـتابـا مـبيناً ملـن آمـن و اسـتسلم و اشهـد خـلق کـّل شـيىء فـى 

هــذا الــزّمــان املــظلم الــّصيلم وانــطقه فــي قــطب الــبقاء عــلی الــّلحن الــبديــع فــى الــهيکل املــکرّم 

ليشهــد الــکّل فــى نــفسه بــنفسه فــى مــقام تجــّلى ربّــه بــانّــه ال الــه ااّل هــو و لــيصل الــکل بــذلــک 

الـی ذروة الـحقائـق حـتى ال يـشاهـد احـد شـيئاً ااّل وقـد يـرى اهللّ فـيه وأصـلى واسـّلم عـلی أول 

بحـــر تـــشّعب مـــن بحـــر الـــهويّـــة وأول صـــبح الح عـــن افـــق األحـــديّـــة وأول شـــمس أشـــرقـــت فـــي 

ســماء األزلــية وأول نــار أوقــدت مــن مــصباح الــقدمــيّة فــى مــشکوة الــواحــديّــة الّــذى کــان احــمد 

فــى مــلکوت الــعاملــني و محــّمداً فــى مــالء املــقّربــني و محــموداً فــى جــبروت املخــلصني وايّــاً مــا 

تـــدعـــو فـــله االســـماء الـــحسنى فـــى قـــلوب الـــعارفـــني و عـــلی آلـــه و صـــحبه تســـليماً کـــثيراً داَئـــماً 

ابــداً و بــعد قــد ســمعت مــا غــنّت ورقــاء الــعرفــان عــلی افــنان ســدرة فــوادک وعــرفــت مــا غــرّدت 

حــمامــة االيــقان عــلی اغــصان شجــرة قــلبک کــانّــى وجــدت روائــح الــطيّب مــن قــميص حــبّک و 

ادرکـت تـمام لـقائـک فـى مـالحـظة کـتابـک وملّا بـلغت اشـاراتـک فـى فـنائـک فـى اهللّ و بـقائـک بـه 

وحـبّک أحـباء اهللّ ومـظاهـر أسـمائـه ومـطالـع صـفاتـه لـذا اذکـر لـک اشـارات قـدسـيّة شـعشعانـيّة 

مــن مــراتــب الــّجالل لتجــذبــک الــی ســاحــته الــقدس والــقرب والجــمال و تــوصــلک الــی مــقام ال 

تــرى فــى الــوجــود ااّل طــلعة حــضرة مــحبوبــک ولــن تــرى الخــلق ااّل کــيوم لــم يــکن احــد مــذکــوراً 

وهــى مــا غــّن بــلبل االحــديّــة فــى الــريــاض الــغوثــيه " قــولــه وتظهــر عــلی لــوح قــلبک رقــوم لــطائــف 

اســراُر " اتّــقوا اهللّ يــعلمکم اهللّ " و يــتذکّــر طــائــر روحــک خــطائــر الــقدم و يــطير فــى فــضاء " 

فـاسـلکى سـبل ربّـک " ذلـالً بـجناح الـّشوق وتـجتنى مـن أثـمار األنـس فـي بـساتـني " کـلی مـن 

کّل الثّمرات " انتهى.

 وعـمري يـا حـبيب لـو تـذوق هـذه الـثّمرات مـن خـضر هـذه الـّسنبالت الـتى نـبتت فـى اراضـى 

املــعرفــه عــند تجــّلى انــوار الــذّات فــى مــرايــا االســماء والــّصفات لــيأخــذ الــّشوق زمــام الــّصبر 

واالصـــطبار عـــن کـــفّک ويهـــتز روحـــک مـــن بـــوارق االنـــوار وتجـــذبـــک مـــن الـــوطـــن الـــترابـــى الـــی 
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الـوطـن االصـلی االلـهى فـى قـطب املـعانـى و تـصعدک الـی مـقام تـطير فـى الـهواء کـما تـمشى 

عـلی الـتّراب و تـرکـض عـلی املـاء کـما تـرکـض عـلی االرض فـهنيئاً لـی و لـک و ملـن سـما الـی 

ســماء الــعرفــان و صــبا قــلبه بــما هــّب عــلی ريــاض ســرّه صــباء االيــقان مــن ســباء الــرّحــمن و 

الّسالم علی من اتّبع الهدى.

 وبــــعد – فــــان لــــلسالــــكني إلــــى الــــوطــــن االلــــهي مــــن املــــسكن الــــترابــــي مــــراتــــب ســــبعا مــــعلومــــه 

يـسميها الـبعض "الـوديـان السـبعة" ويـدعـوهـا آخـرون املـدن السـبع ، وقـيل إن الـسالـك لـن يـرد 

بحـــر قـــرب الـــوصـــال، ولـــن يـــرشـــف مـــن خـــمر ال مـــثال اال اذا هجـــر نـــفسه وهـــواهـــا، وبـــلغ هـــذه 

االسفار اقصاها ومداها.
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الوادي األول
"وادي الطلب"

-----------

  أمــــا الــــوادي األول فــــوادي الــــطلب، ومــــركــــب هــــذا الــــوادي الــــصبر، بــــحيث أن الــــسالــــك عــــن 

ســـلوكـــه فـــي هـــذا الـــسفر لـــن يـــبلغ غـــايـــته اويـــصل إلـــى بـــغيته، او يـــشفى ابـــدا غـــلته، بـــل عـــلى 

الـــساعـــي فـــيه اال يـــيأس ولـــو ســـعى مـــائـــة الـــف عـــام دون أن يـــرى جـــمال مـــحبوبـــه. ذلـــك بـــأن 

املـجاهـديـن لـبلوغ كـعبة (فـينا) يجـزون بـبشارة (لنهـديـنهم سـبلنا ) اذا قـامـوا عـلى خـدمـة هـذا 

املـطلب فـأحـسنوا الـقيام. وعـلى املـسافـريـن أن يـرحـلوا فـي كـل آن مـن مـكان الـغفلة إلـى مـكان 

الــطلب ال يــقعد بــهم قــيد وال يــثبتهم لــوم وشــرط هــؤالء الــعباد إن يطهــروا قــلوبــهم وهــي مــنابــع 

الخــــزائــــن اإللــــهية مــــن كــــل عــــرض وأن يــــعرضــــوا عــــما ورثــــوه عــــن آبــــائــــهم واجــــدادهــــم مــــن كــــل 

تـقليد ، وأن يـغلقوا ابـواب الـود والـبغضاء دون اهـل األرض اجـمعني. يـصل الـطالـب فـي هـذا 

الـسفر إلـى مـقام يـرى فـيه كـل الـكائـنات حـيرى تـبحث عـن املـحبوب. فـكم مـن يـعقوب اجهـده 

الــبحث عــن يــوســف بــل انــه لــيرى الــعالــم حــبيبا يجــد فــي طــلب مــحبوبــه والــكون عــاشــقا يشــتد 

فـي اثـر مـعشوقـه فـي كـل آن يـشاهـد امـرا. وفـي كـل سـاعـه يـكشف سـرا.النـه خـلص قـلبه مـن 

شـئون الـداريـن، وتـوجـه إلـى كـعبة االرواح تـشمله عـنايـة الـغيب فـي كـل خـطوة وتـتلظى نـيران 

طـلبه فـي كـل لحـظة فـلربـما بـلغ بـه الـطلب مـا يـبلغ الـجنون بـالـعاشـق. كـالـذي روت الـناس انـها 

رأت مــجنونــا ينخــل الــتراب يــومــا وهــو يــذرف الــدمــع فــسألــوه " مــاذا تــفعل " قــال " ابــحث عــن 

لـيلى" فـقيل لـه ويـحك يـا مـجنون، لـيلى روح طـاهـر فـكيف بـك تـطلبها فـي الـتراب قـال :" فـانـي 

التمسها في كل مكان عساي إن اجدها".

نـعم إن الـبحث فـي الـتراب عـن رب االربـاب دلـيل عـلى كـمال الجـد فـي الـطلب، وان اسـتهجنه 

الــعاقــل. اذ إن " مــن طــلب شــيئا وجّـــــد وجــده" ومــا لــلطالــب الــصادق مــن طــلبه ســوى وصــال 

مـطلوبـه، ومـا لـلحبيب املخـلص مـن مـبتغى غـير وصـال مـحبوبـه ولـن يـحصل هـذا الـطلب عـند 

طـــالـــبه اال بـــالـــتضحية بـــكل مـــا لـــديـــه يـــعني كـــل مـــا ســـمع ومـــا رأى ومـــا فـــهم ويـــنفى كـــل شئ 
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بـــنفي " ال " حـــتى يـــبلغ مـــديـــنة الـــروح وهـــي مـــديـــنة "اال" ، فـــينبغي لـــنا إن نشحـــذ فـــي طـــلب 

الـهمة ، وان نجهـد الـنفس حـتى نـرتـشف مـن شهـد وصـالـه، فـانـا لـو ارتـشفنا مـن هـذه الـكأس 

لننسى العالم جميعا.

والـسالـك فـي هـذا الـسفر يـفترش كـل تـراب ويـسكن كـل بـلد ويـتوسـم جـمال املـحبوب فـي كـل 

وجـه ويـطلب الـصديـق بـكل دار، ويـجالـس إي جـماعـة فـي مجـمع، ويـرافـق كـل شـخص عـساه 

إن يلمح فيه سر محبوبه او يشاهد في وجه ما جمال معشوقه.
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الوادي الثاني
وادي العشق ومركبه األلم

---------

فـــإذا لـــقي املـــسافـــر فـــي ســـفره هـــذا بـــعون الـــبارئ، عـــالمـــة مـــن مـــحبوبـــه الـــذي ال عـــالمـــة لـــه ، 

واشـتم مـن بـشير االحـديـة رائـحة يـوسـف املـفقود، اسـترقـى بـقدمـه مـن فـوره فـي وادي الـعشق 

فـيحترق بـنار الـعشق، فـي هـذا الـوادي يشـتد جـذب الـسماء وتشـرق شـمس الـشوق وتـتلظى 

بــــنار االشــــتياق ، فــــاذا تــــأجــــجت نــــار الــــعشق احــــترق ركــــام الــــعقل، فــــي هــــذا الــــحني يــــذهــــل 

الـسالـك عـن نـفسه وعـن غـيره ويـختلط عـليه الـعلم والجهـل، و الـشك والـيقني ويـعمى عـن صـبح 

الهـدايـة ولـيل الـضاللـة ويـفر مـن وجـه الـكفر وااليـمان ويـرى فـي الـسم الـقاتـل تـريـاقـا كـما يـقول 

العطار:

ولكن قلب عطار يريد ذرة أملك للكافرين ما كفروا وللتقاه دينهم

ومــركــب هــذا الــوادي األلــم ، فــان لــم يــتألــم الــسالــك لــم تــنتهي ســفرتــه وعــلى الــعاشــق فــي هــذه 

الــرتــبة اال يــفكر فــي غــير مــعشوقــه واال يــلتمس مــلجأ ســوى مــحبوبــه ، يــتمنى فــي كــل آن لــو 

يـنفق مـائـة روح فـي سـبيل مـحبوبـه ويشـتهي فـي كـل خـطوة لـو يـضحي بـمائـة نـفس فـي اثـر 

معشوقه. 

يـــا اخـــي انـــك لـــن تـــبلغ يـــوســـف الجـــمال او تهـــبط مـــصر الـــعشق ولـــن تـــتفتق بـــصيرتـــك اال اذا 

تخـليت عـن بـصرك كـما فـعل يـعقوب، ومـا لـم تـكتوي بـنار الـعشق، لـن تـمتزج بـشوق املـحبوب 

ذلك إن العاشق ال يخشى شيئا ولن يصيبه أذى فتراه بارداً في النار ويابساً في املاء:

وعــــالمــــة الــــعارف أن تــــراه فــــي املــــاء يــــابــــساً ال يــــقبل  عالمة العاشق أن تراه في جهنم بردا

الــعاشــق الــوجــود وال يــطلب الــحياة بــل انــه يــرى الــحياة فــي الــعدم وينشــد الــعزة فــي الــذلــة، 

الـعاشـق يـلزمـه الـفطنة حـتى يـليق بـجنون الـعشق وان يـكون رؤؤس جـديـرة بـأغـالل املـحبوب، 

طــوبــى لــعنق صــفدتــه أغــاللــه ، وســعدى لــنفس تــسقط عــلى الــتراب فــي ســبيل املــحبوب، اذن 
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فـاعـتزل عـن نـفسك تـفز بـاإللـه الـواحـد وانـفض عـنك الـتراب الـفانـي تـظفر بـمقامـك فـي الـوكـر 

االلهي، ال بد من العدم كي تشعل نار الوجود لتكون الئقا لسبيل العشق:

كما يترفع العقاب عن اصطياد الفأر امليت ال يرضى العشق باملتمسك بذرة الحياة

يحـــرق الـــعشق عـــاملـــا فـــي كـــل آن ويهـــلك كـــل ديـــار يـــرفـــع فـــيها عـــلمه، فـــال وجـــود لـــلوجـــود فـــي 

مــملكته وال مــقر لــلعقالء فــي ســلطنته، ذلــك بــان وحــش الــعشق يــفترس عــقل االديــب ويــبطش 

بـعلم الـلبيب يشـرب املـحب سـبعة أبحـر فـال يـروي غـلته ويـصيح هـل مـن مـزيـد؟ ويـصبح غـريـب 

عن نفسه ويبتعد عن كل ما في العالم.

وفــــيه مــــن الــــجنون اثــــنان وســــبعون لــــونــــا. مــــائــــة ألــــف مــــظلوم  إنما الحب غريب عن العاملني

تــصفدوا فــي اغــاللــه ومــائــة ألــف عــارف كــلوا بــسهمه ، واعــلم إن كــل مــا تــرى فــي الــعالــم مــن 

إحـمرار فـمن قهـره وكـل مـا تـرى فـي الـوجـنات مـن إصـفرار فـمن سـمه فـهو ال يهـب دواء سـوى 

الــفناء ولــن يــضع قــدمــه اال فــي وادي الــعدم ، غــير إن ســّمه اشــهى فــي مــذاق الــعاشــق مــن 

الشهــــــد وفــــــناءه أحــــــب إلــــــى الــــــطالــــــب مــــــن ألــــــف بــــــقاء، اذن وجــــــب أن تــــــحترق حــــــجب الــــــنفس 

الشيطانية بنار العشق حتى تتطهر الروح وتتلطف الدراك مراتب سيد ( لوالك ).

ثم اخط بقدمك داخل كعبة العشاق أشعل نار العشق ثم احرق الحياة طرا
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الوادي الثالث
وادي املعرفة

-------

 فــاذا مّـــر الــعاشــق مــن مــنقار صــقر الــعشق بــتأيــيدات الــخالــق بســالم ، اســترقــى الــى وادي 

املـــعرفـــة وجـــاوز الـــشك إلـــى الـــيقني ورجـــع مـــن ظـــلمة ضـــاللـــه الـــهوى إلـــى نـــور هـــدايـــة الـــتقوى. 

وتـفتقت بـصيرتـه وانـشغل بـمناجـاة حـبيبه، وفـتح بـاب الـحقيقه والهـدى وأغـلق أبـواب املـجاز ، 

فـــي هـــذه الـــرتـــبة يـــرضـــى الـــسالـــك بـــالـــقضاء ويـــرى الحـــرب صـــلحا ويـــدرك فـــي الـــفناء مـــعانـــي 

الــبقاء ويــرى بــعني الــظاهــر والــباطــن فــي آفــاق الــوجــود وأنــفس الــعباد اســرار املــعاد ويلحــظ 

بـالـقلب الـروحـانـي الـحكمة الـصمدانـية فـي املـظاهـر االلـهية الـالمـتناهـية يـرى فـي البحـر قـطرة 

ويلحظ في القطرة اسرار البحر.

لرأيت في عمقها شمسا إذا ما فلقت قلب ذرة

 وسـالـك هـذا الـوادي ال يـرى – بـعني الـحق – اخـتالفـا فـي الـكون وال تـعارضـا ، بـل انـه يـقول 

في كل حني" ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟" 

يــرى فــي الــظلم عــدال وفــي الــعدل فــضال وفــي الجهــل عــلومــا مســتورة وفــي الــعلوم املســتوره 

الـــف حـــكمة واضـــحة بـــينه يحـــطم قـــفص الـــبدن والـــهوى ويـــأنـــس بـــنفس اهـــل الـــبقاء و يـــرقـــى 

املــعارج املــعنويــة ويهــرع إلــى ســماء املــعانــي فــيسكن إلــى فــلك " ســنريــهم آيــاتــنا فــي األفــاق 

وفـــي انـــفسهم" ويـــسير فـــي بحـــر حـــتى يـــتبني لـــهم انـــه الـــحق " فـــان قـــاســـى ظـــلما صـــبر وان 

عـانـى قهـرا اسـتظهر عـليه بـاملـحبة، يـحكى إن عـاشـقا فـجع نـفسه عـلى هجـره مـحبوبـه سـنني 

وذابـــت مـــهجته فـــي نـــار فـــراقـــه اعـــوامـــا واصـــبح فـــؤاده فـــارغـــا مـــن الـــصبر لـــغلبه الـــعشق عـــلى 

جـوانـحه. وضـاق جـسمه بـروحـه ذرعـا حـتى عـد حـياتـه فـي فـراقـه نـفاقـا ووجـد كـل االفـاق فـي 

الـتهاب واحـتراق، فـكم انـفق مـن يـوم فـي هجـره مـكدورا وكـم سهـد مـن لـيله فـي املـه مـكمودا، 

وكــم تــأوه مــن ضــعف بــدنــه، وكــم نــاح عــلى بــؤس فــؤاده، وكــم ود لــو يهــب الــف روح لــقاء رشــفة 

واحــدة مــن وصــالــه ومــا تيســر لــه، اخــفق االطــباء فــي عــالجــه وعجــز الــجالس عــن ايــناســه ، 
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اجـــل ، مـــا لـــلطبيب فـــي مـــريـــض الـــعشق مـــن حـــيلة مـــا لـــم تـــأخـــذ بـــيده عـــنايـــة حـــبيبه لـــم تـــثمر 

شجـرة رجـائـه اخـر األمـر اال يـأسـا فـخبت نـيران امـله حـتى كـانـت لـيله لـج فـيها الـضيق بـنفسه 

فخــرج إلــى الــسوق ومــا هــي اال إن تــعقبه الــعسس يــطلبونــه فــطفق يــعدو بــني ايــديــهم هــاربــا 

والـــعسس يجـــدون فـــي تـــعقبه حـــتى اجـــتمعوا عـــليه و ســـدوا عـــليه الـــطريـــق مـــن كـــل االطـــراف 

وكـان يـتأوه مـن اعـماق قـلبه ويـطرق سـبيل الـفرار مـن اطـرافـها وهـو يـقول فـي نـفسه : مـا هـذا 

العسس اال عزرائيل يعجل في طلبي ا ما هو اال جبار البالد يسعى في كيد العباد.

 وطـــفق هـــذا املـــتعب بـــسهم الـــعشق يـــعدو نـــائـــحا مـــن اعـــماق قـــلبه حـــتى بـــلغ اســـوار بســـتان 

فتســـلقه بـــشق الـــنفس ومـــحنة الـــقلب، وكـــان الـــسور شـــاهـــقا فـــأســـلم أمـــره ورمـــى بـــنفسه مـــن 

الـــسور، فـــاذا هـــو بـــمعشوقـــه يـــسعى وبـــيده مـــصباح يـــلتمس خـــاتـــمه، فـــما إن رأى الـــعاشـــق 

الــولــهان آســر لــبه شــهق ورفــع يــديــه إلــى الــسماء يــدعــو إن يــارب ، امــنح هــذا الــعسس الــعزة 

والــبقاء، فــكان الــعسس جــبريــل هــذا الــعليل او كــان اســرافــيل يهــب الــحياة لهــذا الــذلــيل وكــان 

كـل مـا قـالـه صـحيحا فـي الـواقـع، ذلـك ألن كـم مـن عـدل كـمن فـي ظـلمه الـعسس املـنكر ، وكـم 

مــــن رحــــمة اســــتتر وراء الــــحجاب ، اذ دفــــع فــــي مــــرة واحــــدة غــــضب القهــــر و أوصــــل ظــــمآن 

صحـــراء الـــعشق إلـــى بحـــر مـــعشوقـــه وبـــدد ظـــلمة الـــفراق بـــنور الـــوصـــال فـــوضـــع الـــبعيد فـــي 

بســتان الــقرب واهــتدى الــعليل بــطبيب قــلبه ولــو كــان الــعاشــق يــرى الــعاقــبة لــكان مــن الــبدايــة 

يـرحـم الـعسس ويـدعـو لـهم بـالـخير ، ولـرأى ذلـك الـظلم عـدال ، ولـكنه ملـا كـان مـحجوبـا عـن اخـر 

األمــر طــفق يــنوح أول األمــر ويــشكو ، ولــكن املــسافــريــن إلــى حــديــقة الــعرفــان ملــا كــانــوا يــرون 

اآلخـر فـي األول فـانـهم يـرون فـي الحـرب سـالمـا وفـي الـخصام صـلحاً وهـذه رتـبة اهـل ذلـك 

الوادي. 

امـا اهـل الـوديـان الـعليا فـيرون األول واالخـر شـيئا واحـدا بـل لـعلهم ال يـرون أوال وال آخـرا بـل 

لـعل اهـل مـديـنة الـبقاء الـساكـنني فـي الـروضـة الـخضراء ال يـرون أوال وال آخـر يـفرون مـن كـل 
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أول ويـعادون كـل آخـر، ذلـك بـأنـهم اجـتازوا عـوالـم االسـماء ومـرقـوا كـعارض الـبرق مـن عـوالـم 

الصفات، كما قيل كمال التوحيد نفي الصفات عنه وسكنوا إلى ظل الذات.

 

وفــي هــذا املــقام تــعرض الــسيد (خــواجــه ) عــبداهلل – قــدس اهلل تــعالــى ســره الــفريــد – لــنقطة 

دقـيقه وكـلمة بـليغه فـي مـعنى : اهـدنـا الـصراط املسـتقيم فـقال أي شـرفـنا بـمحبة ذاتـك حـتى 

نتحـــرر إلـــى اســـرك مـــن االلـــتفات إلـــى انـــفسنا والـــى غـــيرك بـــحيث ال نـــعرف ســـواك ، وال نـــرى 

سواك ، وال ندرك سواك ، بل لعلهم يمضون إلى ابعد من هذا املقام كما قبل :

ولكن ال يتاح لي إن اقول أكثر مما قلت املحبة حجاب بني املحب واملحبوب

حينئذ يتنفس صبح املعرفة وتخمد مصابيح السير.

 إن مـــوســـى بـــأنـــواره وجـــاللـــه قـــد احـــتجب عـــن ذلـــك فـــال تـــطر بـــغير جـــناح فـــان كـــنت مـــن اهـــل 

الــــنجوى والــــتقوى فــــطر بــــقوادم هــــمة االولــــياء لــــتصل إلــــى اســــرار الــــحبيب وتــــمر إلــــى انــــوار 

املحبوب فانا هلل وانا اليه راجعون.
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الوادي الرابع
وادي التوحيد

------

 فـإذا قـطع الـسالـك وادي املـعرفـة وهـو اخـر مـقام التحـديـد يـدخـل أول مـراتـب الـتوحـيد ويشـرب 

مـن كـأس التجـريـدويـسير فـي مـظاهـر الـتفريـد ، فيخـرق فـي هـذا املـقام حـجاب الـكثرة ويـفر 

مـــن عـــوالـــم الـــشهوة ويـــعرج فـــي ســـماء الـــوحـــده و يـــسمع بـــاذن االلـــهي ويـــرى بـــعني الـــربـــانـــي 

اســــرار الــــصنع الــــصمدانــــي ويخــــطو بــــقدمــــه إلــــى مــــنزل الــــحبيب ، ويــــصبح محــــرم ســــرادق 

املــــحبوب ويخــــرج يــــد الــــحق مــــن جــــيبه فــــيبدي اســــرار الــــقدرة وهــــو ال يــــرى لــــنفسه اســــما وال 

رســما وال صــفة ، بــل صــفته فــي صــفة الــحق، واســمه مــن اســم الــحق وعــلم إن كــل االلــحان 

مـن لـدن السـلطان ، فـسمع مـنه االنـغام جـميعا ، ويجـلس عـلى كـرسـي "قـل كـل مـن عـند اهلل" 

ويسـتريـح عـلى بـساط " ال حـول و ال قـوة ااّل بـاهللّ " ويـنظر فـي األشـياء بـعني الـتوحـيد، ويـرى 

اشـراق الـشمس االلـهيه مـن مشـرق الـهويـة وتجـليها فـي كـل املـمكنات عـلى الـسواء، ويـشاهـد 

انوار التوحيد تبدو على جميع املوجودات.

ومـــن املـــعلوم لـــجنابـــك ، إن جـــميع اخـــتالفـــات عـــوالـــم الـــكون الـــتي تـــبدو لـــلسالـــك فـــي مـــراتـــب 

ســلوكــه انــما هــي مــن أثــر خــيالــه نــفسه ولــنضرب لــذلــك مــثال : أرأيــتم الــشمس الــظاهــرة الــتي 

تشــــرق وتتجــــلى عــــلى كــــل املــــوجــــودات واملــــمكنات ســــواء بــــسواء ، فــــهي تــــفيض الــــنور بــــأمــــر 

سـلطان الـظهور عـلى كـل األشـياء ، ولـكنها تظهـر فـي كـل مـكان وتـفيض عـليه مـن نـورهـا بـما 

يـــقضي بـــه اســـتعداد هـــذا املـــكان، فـــهي فـــي املـــرآة تتجـــلى بـــقرصـــها وهـــيئتها و مـــا ذلـــك اال 

لـصفاء املـرآة نـفسها ، وهـي فـي الـبلور تحـدث الـنار عـلى حـني تظهـر فـي سـائـر األشـياء اثـر 

تجـــليها دون قـــرصـــها، وبهـــذا االثـــر تـــنمى بـــأمـــر اهلل كـــل شئ حســـب اســـتعداده كـــما تـــرون، 

وكـــذلـــك االلـــوان فـــهي تـــبديـــها بـــما يـــقضي بـــه املـــكان فـــترى انـــها تـــبدو صـــفراء فـــي الـــزجـــاجـــة 

الــصفراء وتتجــلى بــيضاء فــي الــبيضاء وحــمراء فــي الحــمراء . اذا فهــذا االخــتالف انــما هــو 

مـن املـكان ال مـن اشـراق الـضياء فـاذا احـتجب مـكان بـحجاب مـن جـدار أو سـقف ظـل هـذا 
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املـكان محـرومـا مـن تجـلي الـشمس فـال تشـرق فـيه، مـثله مـثل نـفوس ضـعيفة حـجبوا اراضـي 

املـــعرفـــة بجـــدار الـــنفس والـــهوى وحـــجاب الـــغفلة والـــعمى فـــهي مـــحجوبـــة عـــن اشـــراق شـــمس 

املـــعانـــي واســـرار املـــحبوب االزلـــي وابـــتعدوا عـــن جـــواهـــر حـــكمه ديـــن ســـيد املـــرســـلني املـــبني ، 

حرموا من قدس الجمال، وهجروا من كعبة الجالل تلك رتبة اهل الزمان.

 فــلو انــتفض بــلبل مــن تــراب نــفسه وســكن إلــى ورد قــلبه وصــدح بــااللــحان الــعراقــية ، وتــغنى 

بـالـنغمات الـحجازيـة اسـرار اإللـهية تـحي حـرف مـنها كـل االجـداث والـرمـم وتـنفخ روح الـقدس 

فـي عـظام الـكائـنات وهـي رمـيم – لـرأيـت نـسور الحسـد تتخـطفه وصـقور الـبغض تجـد سـعيا 

فــي هــالكــه، اجــل إن الــُجَعل يــضيق بــالــريــح الــطيب ومــا لــلطيب لــدى املــزكــوم مــن ثــمره وكــذلــك 

قيل في ارشاد العوام:

ادفع عن رأسك الزكام وعن انفك       حتى تجد ريح اهلل في مشامك

  وضــح اخــتالف املــكان اذاً وبــرهــن عــليه ، فــالــسالــك اذا نــظر فــي املــكان املحــدود – أي فــي 

الـزجـاجـات – رأى االصـفر واالحـمر واالبـيض ومـن ثـم كـان الجـدال بـني الـعباد، وغـمر الـعالـم 

الـغبار املـظلمة مـن الـنفوس املحـدودة، بـعضا انـصرفـوا إلـى اشـراق الـضوء ، و بـعضا شـربـوا 

من خمر الوحده فهم ال يرون سوى الشمس شيئا.

وملــا اخــتلف الــسير فــي هــذه املــقامــات الــثالثــة اخــتلف فــهم الــسالــكني وتــبايــن بــيانــهم ، فــبدت 

آثـار االخـتالف فـي الـعالـم الن بـعضا رقـى رتـبة الـتوحـيد وتـكلم عـنها وبـعضا قـام فـي عـوالـم 

التحــديــد وبــعضا اخــر لــبث فــي مــراتــب الــنفس، والــقليل احــتجب بــاملــرة، لــذاجــهال الــعصور 

الـذيـن لـم يـكن لـهم نـصيب مـن نـور الجـمال فـقد تـكلموا بـبعض املـقال وآذوا اهـل لـجة الـتوحـيد 

فـي كـل عـصر وزمـان بـما كـان اجـدر وأولـى بـانـفسهم " ولـو يـؤاخـذ اهلل الـناس بـما كسـبوا مـا 

تـــرك عـــلى ظهـــرهـــا مـــن دابـــه ولـــكن يـــؤخـــرهـــم إلـــى أجـــل مـــسمى" يـــا اخـــي إن الـــقلب الـــلطيف 

بــمثابــة املــرآة فــاصــقله بــصيقل الــحب وطهــره بــاالنــقطاع عــما ســوى اهلل تتجــلى فــيه الــشمس 

الــــحقه ، ويــــتنفس الــــصبح االزلــــي وتــــتبني مــــعنى " ال يــــسعنى ارضــــى و ال ســــمائــــى و لــــکن 

يـسعنى قـلب عـبدى املـؤمـن " واضـحا جـليا وخـذ روحـك بـيديـك وبـألـف حسـرة قـدمـها لـلحبيب 

الجــديــد فــداء فــاذا اســتوت انــوار ســلطان االحــديــة عــلى عــرش قــلبك تجــلى نــوره فــي ســائــر 
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االعـــضاء واألركـــان وانـــكشف لـــك مـــن حـــجاب الـــديـــجور ســـر الحـــديـــث املـــشهور" الزال الـــعبد 

يــــتقرّب الّــــى بــــالــــنّوافــــل حــــتى احــــببته فــــاذا احــــببته کــــنُت ســــمعه الــــذى يــــسمع بــــه.. " الــــخ الن 

صــاحــب الــبيت يتجــلى فــي بــيته فتســتضئ اركــان بــيته جــميعا بــضيائــه ومــا فــعل الــنور وأثــره 

اال مــن املــنير حــيث يتحــرك بــه الجــميع وبــارادتــه يــقومــون، وهــذا هــو الــنبع الــذي يشــرب مــنه 

املـقربـون كـما قـال عـينا يشـرب بـها املـقربـون وحـاشـى أن يـكون فـي هـذا الـبيان ريـح الحـلول 

اوتــنزيــل لــعوالــم الــحق إلــى مــراتــب الخــلق، فــال يشــتبه األمــر عــليكم ، ذلــك بــان الــحق مــقدس 

بـذاتـه عـن الـصعود و الـنزول والـدخـول والخـروج، لـم يـزل عـن صـفات الخـلق غـنيا وال يـزال لـم 

يـدركـه احـد ولـم تـصل إلـى كـنهه نـفس ، ضـل الـعارفـون فـي وادي مـعرفـته وتـحير االولـياء فـي 

ادراك ذاتــــه تــــنزه عــــن ادراك كــــل مــــدرك وتــــعالــــى عــــن عــــرفــــان كــــل عــــارف ، الســــبيل مســــدود 

والـطلب مـردود ، " دلـيله آيـاتـه ووجـوده اثـباتـه " قـال الـعاشـقون لجـمال املـحبوب: " يـا مـن دلّ 

عــلی ذاتــه بــذاتــه و تــنزّه عــن مــجانــسه مخــلوقــاتــه" فــأنــى لــلعدم الــصرف إن يجــري الــخيل فــي 

مــيدان الــقدم ، وأنــى لــلظل الــفانــي إن يــبلغ شــأو الــشمس الــباقــية ؟ قــال الــحبيب "لــوالک مــا 

عرفناک" وقال املحبوب : "او ادنى ما بلغناک".

أجـــل إن مـــا ذكـــر فـــي مـــراتـــب الـــعرفـــان انـــما كـــان ملـــعرفـــة انـــوار شـــمس الـــحقيقة : تـــلك الـــتي 

تتجـــلى فـــي املـــرايـــا وتجـــلى ذلـــك الـــنور انـــما يـــكون فـــي الـــقلوب ولـــكنها مـــحجوبـــة بـــالـــحجبات 

الــنفسانــية والــشئونــات الــعرضــية مــثله مــثل الــشمع تــحت الــفانــوس الحــديــدي فــال يظهــر نــور 

الـــشمع اال اذا نـــزعـــت عـــنه الـــفانـــوس وكـــذلـــك عـــندمـــا تهـــتك الـــحجبات االفـــكية عـــن وجـــه الـــقلب 

تنبعث أنوار االحدية.  

اضـــحى مـــن املـــعلوم اذا انـــه ال يـــصدق خـــروج وال دخـــول عـــلى التجـــليات فـــما بـــالـــك بـــجوهـــر 

الوجود والسر املقصود؟

 يــــا اخــــي اعــــرج فــــي هــــذه املــــراتــــب مــــحققا ال مــــقلداً ولــــن تــــصد الــــسالــــك عــــن ســــبيله هــــمهمة 

الكلمات ولن يسد طريقه هيمنة االشارات:

فسد االسكندر لن يحول ولن يمنع دون معشوقه  ما شأن الستار بني العاشق ومعشوقه

األســرار كــثيرة ، والــغربــاء عــنها عــديــدون، ولــن يــكفي الــقرطــاس بــاســرار املــحبوب وال تــكفيها 
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هــذه األلــواح رغــم انــها ليســت بــاكــثر مــن كــلمة واحــدة. ومجــرد رمــز ، ذلــك بــان " الــعلم نــقطةٌ 

کـثّرهـا الـجاهـلون" فـانـظر مـن مـقامـك هـذا إلـى اخـتالف الـعوالـم وان كـانـت عـوالـم اهلل ال نـهايـة 

لها اال إن البعض ذكر لها اربع مراتب:

عالم الزمن : وهو ماله أول وآخر

عالم الدهر : وهو ما له أول ولكن لم يبد بعد آخره

عالم السرمد : وهو ما لم يدرك اوله ولكن آخره معلوم

عالم األزل : وهو ما لم يشهد له احد أول وال آخر.

ورغــم مــا بــني هــذه املــراتــب مــن اخــتالف كــبير اال إن الــتفصيل فــي ذكــره يــبعث الــسأم واملــلل 

فـــمما قـــالـــه الـــبعض إن لـــيس لـــعالـــم الســـرمـــد ابـــتداء وال انـــتهاء وان عـــوالـــم األزل مـــن الـــغيب 

املــنيع الــذي ال يــدرك ، وقــال آخــرون بــعوالــم الــالهــوت والــجبروت واملــلكوت والــناســوت ، وعــدوا 

مــراحــل ســبيل الــعشق اربــعا: مــن الخــلق إلــى الــحق ومــن الــحق إلــى الخــلق ومــن الخــلق إلــى 

الخـــلق ومـــن الـــحق إلـــى الـــحق. ولـــن نـــتعرض لهـــذه الـــبيانـــات الـــكثيرة الـــتي قـــال بـــها الـــحكماء 

الــسالــفون ، وذهــب الــيها الــعارفــون الــسابــقون، ومــا يــنبغي لــنا أن نســرد مــا قــال بــه الســلف 

فــــان ســــرد أقــــوال االخــــريــــن دلــــيل عــــلى الــــعلم املكتســــب ال عــــلى املــــوهــــبة اإللــــهية عــــلى إن مــــا 

ذكـرنـاه لـم يـكن اال جـريـا عـلى عـادة الـناس وتـأسـيا بـاالصـحاب ، فـضال عـن إن تـلك الـبيانـات 

خـارجـة عـن هـذه الـرسـالـة ومـا عـزوفـنا عـن ذكـر اقـوالـهم ال غـرورا مـنا وانـما هـو لـظهور الـحكمة 

وتجلي املوهبة.

فــكم مــن حــكمه بــدت مــن فــعل خــضر وإال ،  فان كان الخضر قد خرق السفينة في البحر

فـــان هـــذا الـــعبد يـــعد نـــفسه مـــعدومـــا مـــفقودا فـــي ســـاحـــة حـــبيب مـــن أحـــباء اهلل فـــناهـــيك عـــلى 

بساط اوليائه " فسبحان ربي االعلى ".

 ومـا مـبتغانـا مـما سـلف اال أن نـبني مـراتـب سـير الـسالـكني ال اخـتالف اقـوال الـعارفـني، ورغـم 

انــنا ضــربــنا مــثال مــقتضبا الول و آخــر الــعالــم النســبي و االضــافــي ، ومجــددا نــضرب مــثال 

آخـر كـي يظهـر كـمال املـعنى فـي قـميص املـثال. هـل رأيـت إلـى نـفسك فـانـت بـالنسـبة لـولـدك 
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أول وبــالنســبة ألبــيك آخــر وأنــت فــي ظــاهــرك تــحكي الــقدرة املــتظاهــرة عــلى عــوالــم اهلل، وانــت 

فـــــي بـــــاطـــــنك تســـــتلهم االســـــرار الـــــباطـــــنية الـــــتي اودعـــــها اهلل فـــــيك، اذن فـــــاألولـــــية واآلخـــــريـــــة 

والـظاهـريـة والـباطـنية صـادقـة بـاملـعنى الـذي أوردنـا، فـإن بهـذه الـرتـب األربـع الـتي اسـعفتها 

الـــعنايـــة عـــليك ، لـــعلك تـــدرك الـــرتـــب اإللـــهية االربـــع فـــيتغنى بـــلبل قـــلبك عـــلى كـــل اشـــجار ورد 

الـــوجـــود فـــي عـــالـــم الـــغيب والـــشهود بـــأنـــه " هـــو االّول واآلخـــر والـــظّاهـــر والـــباطـــن ، أن الـــذي 

ذكـرنـاه عـلى قـدر أفـئدة الـناس ، امـا اولـئك الـذيـن طـووا عـالـم الـقيود والحـدود بخـطوة واحـدة 

واسـتكانـوا إلـى بـساط التجـريـد الـبديـع وضـربـوا خـيامـهم فـي عـوالـم األمـر واالطـالق وأحـرقـوا 

كـــــل هـــــذه النســـــب بـــــالـــــنار ومـــــحوا كـــــل تـــــلك االلـــــفاظ بـــــقطرة واحـــــدة و ســـــبحوا فـــــي يـــــم الـــــروح 

وصـاروا فـي افـق قـدس الـنور، وأنّـى لـاللـفاظ أن تـكون فـي هـذه الـرتـبة فـتكون لـفظة األول او 

اآلخــر أو غــيرهــا مــن الــكلمات حــتى تــذكــر أن األول فــي هــذا املــقام هــو نــفس اآلخــر واآلخــر 

هو عني األول:

ثم احرق العبادة والفكر جميعا اشعل في العشق بروحك نارا

 يـــا صـــديـــقي تـــأمـــل فـــي نـــفسك وألحـــظ انـــك لـــو لـــم تـــكن ابـــا ذا ولـــد ملـــا وعـــيت هـــذه الـــكلمات 

فــتناســى كــل ذلــك كــي تــتعلم عــند أديــب الــعشق مــن مــصطبة الــتوحــيد ، وتــرجــع مــن " انــا " 

إلى " راجعون " وتصل من الباطن املجازي إلى املقام الحقيقي وتستظل بدوحة العرفان.

 يـــا أيـــها الـــعزيـــز: افـــتقر بـــنفسك لـــتبلغ عـــرصـــة الـــغناء الـــعالـــية وذل بـــدنـــك تشـــرب مـــن شـــريـــعة 

الـعزة وتـبلغ جـميع مـعانـي االشـعار الـتي سـألـت عـنها، اذن فـقد عـرفـت إن هـذه املـراتـب رهـينة 

بـــسير الـــسالـــك يـــرى فـــي كـــل مـــديـــنة عـــاملـــا. ويـــرد فـــي كـــل واد عـــينا ويـــسمع فـــي كـــل صحـــراء 

نـغما ولـعندلـيب اآلفـاق املـعنويـة الـحان روحـانـية بـديـعة فـي الـقلوب ، ولـلطائـر الـعراقـي اغـاريـد 

حجازية رائعة خفية كانت مستورة وما زالت.

ولو رقمتها لتحطمت األقالم لو قلتها الختلت العقول

والّسالم علی من قطع هذا الّسفر االعلی و اتّبع الحّق بانوار الهدى.
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الوادي الخامس
وادي االستغناء

----------

 فـإذا بـلغ الـسالـك فـي مـعارج هـذه الـسفرة الـعليا ورد مـديـنة االسـتغناء، فـاسـتشعر فـي هـذا 

الـوادي نـسائـم االسـتغناء اإللـهية الـتي تهـب مـن والئـج الـروح، وحـرق حـجب الـفقر واسـتجلى 

بــبصيرتــه وبــصره فــي عــالــم الــغيب والــشهادة قــولــه : " يــوم يــغني اهلل كــال مــن ســعته" فــينقلب 

ترحه سرورا وغمه حبورا ويتبدل ضيقه سعه وعسره يسرا.

ومــع أن مــسافــري هــذا الــوادي يــفترشــون الــتراب فــي الــظاهــر اال انــهم فــي الــباطــن يــتكئون 

عــــلى رفــــرف املــــعانــــي ويــــرزقــــون مــــن الــــنعم االبــــديــــة املــــعنويــــة ويشــــربــــون مــــن لــــطيف الــــرحــــيق 

الروحاني. 

مــا أعجــز الــلسان إن يــفصل هــذه الــوديــان الــثالثــة مــعا أعــني بــيان الــقلم أن يــلج هــذا املــقام 

فــال يــثمر مــداده اال ســوادا، إن بــلبل الــقلب فــي هــذه املــقامــات لــها أســرار ومــقاصــد أخــرى 

بــحيث تــأخــذ بــمجامــع الــقلب وتــفنت الــروح ولــكن اســرار هــذه املــعانــي يــجب إن تــقال مــن قــلب 

إلى قلب و أ، تسلم من صدر لصدر. 

فليس هذا منهج القاصد وال هذا حد املكتوب يمكن شرح حال العارفني قلبا لقلب

بنطقي لن تحصى ولوقلت قّلت واسكت عجزا عن امور كثيرة

 يـــا رفـــيقي : مـــا لـــم تـــصل إلـــى حـــديـــقة هـــذه املـــعانـــي لـــن تـــحتسي مـــن الخـــمر الـــباقـــي لهـــذا 

الــوادي ، فــإذا احــتسيت ســتغمض الــطرف عــما ســواه وتتجــرع مــن خــمر االســتغناء وتــنقطع 

عــــن الــــكل وتــــتصل بــــه، وتــــضحي بــــنفسك فــــي ســــبيله ، رغــــم انــــه ال يــــوجــــد ســــواه كــــي تــــغض 

الـــطرف عـــنه ( كـــان اهلل ولـــم يـــكن مـــعه مـــن شـــيء) ألن الـــسالـــك فـــي هـــذا املـــقام يـــرى جـــمال 

املـحبوب فـي كـل شـيء فـيرى فـي الـنار وجـه الخـليل وفـي املـجاز رمـز الـحقيقة وفـي الـصفات 

يـــشاهـــد ســـر الـــهويـــة ذلـــك بـــأنـــه يـــشق األســـتار بـــآهـــة واحـــده، ويهـــتك الـــحجب بـــلمحة بـــصر ، 

فــيبصر الــصنع الجــديــد بــالــبصر الحــديــد ، ويــدرك األثــر الــدقــيق بــالــقلب الــرقــيق ، مــصداقــا 
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لقوله " وجعلنا اليوم بصرك حديدا". 

الوادي السادس
وادي الحيرة

---------

 ثــم إن الــسالــك بــعد ســيره فــي مــراتــب االســتغناء الــبحت ، يــرد وادي الــحيرة ويــخوض فــي 

بـــحار الـــعظمة فـــتزداد حـــيرتـــه فـــي كـــل حـــني ، يـــرى هـــيكل الـــغناء عـــني الـــفقر حـــينا ، وجـــوهـــر 

االســــتغناء مــــحض العجــــز حــــينا آخــــر يخــــر صــــعقا لجــــمال ذي الــــجالل حــــينا ويــــضيق ذرعــــا 

بـــوجـــود نـــفسه حـــينا آخـــر ، فـــكم عـــصفت عـــواصـــف الـــحيرة بـــأشـــجار املـــعانـــي فـــاقـــتلعتها مـــن 

جــذورهــا ، وكــم أزهــقت مــن نــفوس، ذلــك بــأن هــذا الــوادي يــلقى بــسالــكه فــي اضــطراب ايــما 

اضـــطراب ، ومـــع ذلـــك فـــما أحـــب هـــذه الـــظواهـــر لـــلواصـــل وارغـــبه فـــيها اذ انـــه يـــرى كـــل حـــني 

عــــاملــــا بــــديــــعا وخــــلقا جــــديــــدا ويــــزداد فــــي كــــل آن حــــيرة عــــلى حــــيرة ويــــذهــــل لــــصنيع ســــلطان 

االحدية الجديد.

 أجـل يـا أخـي : انـنا لـو تـفكرنـا فـي أي خـلق لـشاهـدنـا مـائـة ألـف حـكمه بـالـغه ، ولـتعلمنا مـائـة 

ألـف عـلومـا بـديـعة الـم تـر الـنوم مـن بـني الـخالئـق ، كـم مـن اسـرار اودعـت فـيه وكـم مـن حـكمه 

خــزنــت وكــم مــن عــوالــم مســتورة فــيه ، ألــم تــر وقــد نــمت فــي مــنزل أحــكمت رتــاج أبــوابــه ، فــاذا 

بـك تـشاهـد مـديـنة بـعيدة تـدخـلها دون إن تـسعى الـيها بـقدم أو يـتجشم لـها بـدنـك ،وتـرى دون 

أن تجــلى بــصرك وتــسمع دون إن تجهــد ســمعك، وتــتكلم دون إن تحــرك بــالــكالم لــسانــك، ثــم 

انــك قــد تــرى عــني مــا رأيــته الــليله بــعد عشــرة اعــوام بحســب الــظاهــر مــن عــالــم الــزمــان، واآلن 

فــــكم مــــن حــــكمه فــــي هــــذا الــــنوم ال يشهــــدهــــا او يــــدركــــها عــــلى كــــمال الــــتحقيق اال اهــــل هــــذا 

الـــوادي ، أوال فـــما هـــذا الـــعالـــم الـــذي تســـري فـــيه احـــكام الـــحواس بـــال عـــني ال اذن وال يـــد وال 

لــسان؟ ثــم كــيف يــتسنى لــك فــي عــالــم الــشهادة أن تــدرك ثــانــية اثــر مــا رأيــت فــي الــنوم مــنذ 

عشرة سنوات؟
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 تــفكر اآلن فــي الــفرق بــني الــعاملــني وفــيما أودع فــي ذلــك مــن اســرار حــتى تــفوز بــالــتأيــيدات 

اإللـــهية واملـــكاشـــفات الـــربـــانـــية ، وتخـــطو إلـــى عـــوالـــم الـــقدس ، أودع الـــباري هـــذه االيـــات فـــي 

خـلقه حـتى ال يـنكر املـحتجبون اسـرار املـعاد، وال يسـتخفوا بـما كـانـوا يـوعـدون ، مـثلهم كـمثل 

الــذيــن يســتمسكون بــالــعقل فــال يــؤمــنون بــغير مــا يــدركــه ، ومــا كــانــت الــعقول الــضعيفة لــتدرك 

قط هذه املراتب املذكورة اللهم إال العقل الكلي الرباني:

كــما ال يــتسنى لــلعنكبوت أن يــصيد  أنّى للعقل الجزئي أن يفطن ويحيط بالقرآن ا؟ 

العنقاء

كـل هـذه الـعوالـم تـشاهـد وتحـدث فـي وادي الـحيرة والـسالـك يـطلب املـزيـد فـي كـل آن بـال مـلل 

كـذلـك كـان سـيد االولـني واآلخـريـن يـقول اظـهارا لـلتأمـل واسـتمتاعـا بـالـحيرة " رب زدنـي فـيك 

تـحيرا" ثـم ألـم تـر إلـى كـمال خـلق االنـسان كـيف انـطوت فـيه كـل هـذه الـعوالـم واسـتترت هـذه 

املراتب.

وفيك انطوى العالم األكبر؟ أتحسب انك جرم صغير

 إذا ال بــد مــن الجهــد فــي افــناء الــرتــبة الــحيوانــية حــتى يتجــلى فــينا املــعنى االنــسانــي ،هــذا 

وضــرب لــقمان- الــذي ارتــشف مــن عــني الــحكمة وانتهــل مــن بحــر الــرحــمة – البــنه نــاتــان- اذ 

يـثبت لـه مـقامـات املـوت والحشـر – الـنوم مـثاال واقـام بـه دلـيال، وهـذا الـعبد الـفانـي يـذكـر فـي 

هـذا املـقام مـن أمـر طـالـب الـتوحـيد وشـيخ الـتعليم والتجـريـد كـي يـبقى ذكـرا بـاقـيا ، اذ قـال " 

يــا بــني إن اســتطعت أال تــنام اســتطعت أال تــموت ، ولــو قــدرت عــلى أن ال تــصحو مــن نــومــك 

لقدرت على أال تقوم للحشر بعد موتك".

يــا خــليلي : ال تــجعل مــن قــلبك وهــو مــوضــع االســرار الــباقــية – مــوضــعا لــالفــكار الــفانــية وال 

تــفرط فــي عــمرك الــغالــي الــنفيس بــاشــتغالــك بــالــدنــيا الــفانــية انــت مــن عــالــم الــقدس فــال تــعلق 

قــلبك بــالــتراب وانــت عــلى بــساط االنــس فــال تســتبدل بــه مــوطــن الــتراب ، وبــعد – فــليس لــذكــر 

هذه املراتب من نهاية و هذا العبد قد عزف من صدمات اهل الزمان :

فليس لي قلب فأغفر لي عزوفي يظل هذا القول ناقصا مضطربا
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يـــئن الـــقلم ويـــبكي املـــداد ويهـــدر نهـــر الـــقلب بـــالـــدمـــاء " لـــن يـــصيبنا اال مـــا کـــتب اهللّ لـــنا " و 

الّسالم علی من اتبع الهدى.

 الوادي السابع
وادي الفقر الحقيقي والفناء األصلي

-------------------

 ثـــــم إن الـــــسالـــــك بـــــعد ارتـــــقائـــــه مـــــراتـــــب الـــــحيرة الـــــعالـــــية يـــــرد وادي الـــــفقر الـــــحقيقي والـــــفناء 

املــطلق ،وهــذه الــرتــبة هــي مــقام فــنائــه عــن نــفسه وبــقائــه بــاهلل ، واالفــتقار عــن الــنفس والــغنى 

بــاملــقصود وامــا ِذكــر الــفقر فــي هــذا املــقام يــعني الــفقر عــن كــل مــا فــي عــالــم الخــلق والــغنى 

بــكل مــا فــي عــالــم الــحق. ذلــك بــأن الــعاشــق الــصادق الــحبيب املــوافــق إذا بــلغ لــقاء مــحبوبــه 

ومـعشوقـه أجـج مـن جـمال املـحبوب ولـهيب شـوق الـعاشـق نـارا تحـرق كـل سـرادق وكـل حـجاب 

وكل ما لديه ، حتى عقله وجلده يحترقان، فال يبقى من شئ اال الحبيب:

أحرق الكليم الوصف الحادث فلما تجلى اوصاف القدم

 والـواصـل لهـذا املـقام، مـقدس ومـنزه عـن كـل مـا يـتعلق بـالـدنـيا فـال مـن بـأس عـلى واردي بحـر 

الـوصـال أن يـفتقدوا األشـياء املحـدودة املـتعلقة بـالـعالـم الـفانـي ، سـواء أكـانـت امـواال ظـاهـرة 

أم أفـكار نـفسيه ،ذلـك بـأن مـا عـند الخـلق محـدود بحـدودهـم ومـا عـند الـحق مـقدس عـن ذلـك. 

وعـــليك أن تـــطيل الـــتفكر فـــي هـــذا الـــبيان حـــتى تـــتضح الـــعاقـــبة : " اّن االبـــرار يشـــربـــون مـــن 

کــاس کــان مــزاجــها کــافــورا " فــلو عــلمت مــعنى الــكافــور لــعلمت املــقصد الــحقيقي. هــذااملــقام 

مـن الـفقر الـذي قـيل فـيه " الـفقر فخـري " ولـلفقر الـباطـني والـظاهـري مـراتـب ومـعانـي ال أرى 

مـن املـناسـب ذكـرهـا فـي هـذا املـقام لـذلـك ابـقيها فـي ذمـة وقـت يـقضي فـيه اهلل مـا يـريـد. وهـذا 

مـــقام تهـــلك فـــيه لـــدى الـــسالـــك كـــثرة كـــل شـــيء ويتجـــلى فـــيه طـــلعة الـــوجـــه مـــن مشـــرق الـــبقاء، 

ويتجلى معنى قوله : " كل شيء هالك اال وجهه".

�٢٠



 يـا حـبيبي : انـصت إلـى نـغمات الـروح بـسمع الـقلب والـروح واحـفظها حـفظك لـبصرك. فـان 

أيـــام املـــعارف االلـــهيه كـــغمام الـــربـــيع فـــهي ال تـــبقى دائـــما عـــلى قـــلوب البشـــر ومـــع ان فـــيض 

الـفياض ال تـعطيل وتـعويـق فـيه ، اال أن لـكل عـصر وزمـان مـنه رزقـا مـعلومـا ونـعمة مـقدرة فـال 

يـفيض اال بـقدر ومـقدار " و ان مـن شـىء ااّل عـندنـا خـزآئـنه و مـا نـنزّلـه ااّل بـقدر مـعلوم " ومـا 

يـــنزل مـــن ســـحاب الـــرحـــمة ال يهـــطل اال عـــلى ريـــاض الـــروح ومـــا يـــتسنى هـــذا الـــكرم إال فـــي 

الــربــيع، امــا الــفصول االخــرى لــيس لــها نــصيب مــن هــذا الــفضل األكــبر، واألراضــي الجــرذة 

ليس لها قسمة في هذا الكرم .

 يـا اخـي : كـل بحـر ال يـتحوي عـلى الـلؤلـؤ، وكـل غـصن ال يـثمر وردا، والـبلبل ال يـتغنى عـليه، 

اذن قـبل إن يـعود بـلبل البسـتان املـعنوي إلـى الحـديـقة اإللـهية، و تـرجـع انـوار صـبح املـعانـي 

إلـى شـمس الـحقيقه، اسـعوا لـربـما تسـتشم فـي الـدار الـفانـية شـذى مـن الـجنة الـباقـية وتـحيا 

فــي كــنف اهــل املــديــنة الــخالــدة، فــاذا بــلغت هــذه الــرتــبة الــعالــية الــعليا، وفــزت بهــذه الــدرجــة 

العظمى رأيت املحبوب ونسيت دونه.

يا أولي األبصار إن الحبيب من دون حجاب متجل من الباب والجدار

 فـــدع قـــطرة الـــحياة إلـــى بحـــر واهـــب الـــحياة هـــذا هـــو املـــقصد الـــذي ســـألـــت ولـــتفوزن بـــه ان 

شــاءاهلل. فــي هــذه املــديــنة تخــرق حــجبات الــنور وتــزول " ال لجــمالــه حــجاُب ســوى الــنّور و ال 

لـوجـهه نـقاب ااّل الـظّهور " فـوا عـجبا لـلحبيب املتجـلي كـالـشمس والـناس فـي طـلب الـزخـرف 

واملال أجل يظل من شده ظهوره مستورا ومن قوة بروزه مخفيا:

أسفا لقد تجلى على مدينة العميان تجلي الحق كالشمس الساطعة عيانا

يـطوي سـالـك هـذا الـوادي مـراتـب وحـدة الـوجـود والـشهود ويـتجاوزهـا إلـى وحـدة تـقدسـت عـن 

هـــذيـــن املـــقامـــني، ولـــن يـــدرك هـــذا املـــقال مـــن يـــلج بـــالـــبيان والجـــدال، بـــل يـــحيط بـــه مـــن عـــانـــى 

الجـذب والـذهـول ، ولـن يـفهم مـا قـيل اال كـل مـن اصـطفى فـي هـذا املـحفل مـقامـا، ووجـد مـن 

هذه الرياض نسيما.

 وعـــلى الـــسالـــك فـــي جـــميع هـــذه االســـفار اال يـــحيد قـــيد شـــعرة عـــن الشـــريـــعة الـــتي هـــي فـــي 

الـــحقيقة ســـر الـــطريـــقة وثـــمرة شجـــرة الـــحقيقة ، بـــل يـــجب أن يتشـــبث بـــذيـــل إطـــاعـــة االوامـــر، 
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ويــعتصم بــحبل االعــراض عــن الــنواهــي حــتى يــرزق مــن كــأس الشــريــعة ويــقف عــلى اســرار 

الــحقيقة. واذا اســتبهم عــليك شئ مــن بــيانــاتــي هــذه واحــدثــت تــزلــزال ، وجــب عــليك إن تــعيد 

املــــسألــــة حــــتى تــــزول الشــــبهة ويتجــــلى املــــقصد كــــطلعة املــــحبوب فــــي املــــقام املحــــمود. ولــــعل 

الـسالـك املـنقطع ، إن اسـعده عـون الـغيب وأسـعفه مـدد ولـي األمـر فـي هـذه االسـفار الـتي ال 

يــبدو لــها فــي عــالــم الــزمــان نــهايــة ،يــطوي املــراتــب الســبعة فــي ســبع خــطوات بــل فــي ســبعة 

انفاس، بل في نفس واحد اذا شاء اهلل وأراد ذلك من فضله على من يشاء.

 أن طيور آفاق التوحيد ، وبالغي لجة التجريد يعدون هذا املقام وهو مقام البقاء باهلل 

منتهى رتبة العارفني في هذه املدينة وغاية وطن العاشقني غير إن هذا الفاني في بحر 

املعاني يعد هذا املقام أول ابواب مدينة القلب أي أول ورود االنسان إلى مدينة القلب، 

وللقلب مراتب اربع مقررة نذكرها إن وجدنا لها اصحابا وأهال :

تحطم القلم وتمزق القرطاس عندما بلغ القلم وصف هذه الحال

والسالم .

 يـــا حـــبيبي إن غـــزال صحـــراء االحـــديـــه يـــتتبعه عـــدد مـــن الـــكالب ، وبـــلبل بســـتان الـــصمديـــه 

هـــــذا ، يـــــتعقبه عـــــدة مـــــنقار ، وهـــــذا الـــــطائـــــر فـــــي الـــــهواء االلـــــهي يجـــــلس فـــــي كـــــمينه الـــــغراب 

الـحقود، وصـيد بـر الـعشق هـذا يـلحقه الـصياد الـحسود، يـا شـيخ اجـعل هـمتك زجـاجـا لـربـما 

يــحفظ هــذا الســراج مــن االريــاح املــخالــفة ، ولــو إن االمــل فــي هــذا الســراج إن يشــتعل فــي 

الــزجــاج االلــهي ويلتهــب فــي املــشكوة املــعنوي ، الن الــعنق الــذي يــرتــفع بــالــعشق االلــهي بــال 

شـــك يـــقع تـــحت الـــسيف ، والـــرأس الـــذي اشـــتعل بـــالـــحب ، مـــؤكـــد ســـيفنى ، والـــقلب املـــتعلق 

بذكر املحبوب يكون مخّضبا بالدم، فنعم ما قال :

فأوله سقم وآخره قتل وعش خاليا فالحب راحته عنا

 والسـالم عـلى مـن اتـبع الهـدى ، كـل مـا ذكـر مـن بـدائـع الـفكر فـي مـعنى الـطير تـحقق وصـار 

مـعلومـا، كـأنـهم اطـلعوا عـلى اسـرار املـعانـي ، ولـكن لـكل حـرف فـي كـل عـالـم لـه مـقصد مـعني 

حســـب املـــقتضى ، نـــعم إن الـــسالـــكني يـــدركـــون مـــن كـــل اســـم رمـــزا ، ومـــن كـــل حـــرف ســـراً ، 

وهــذه الحــروفــات فــي مــقام اشــاره إلــى الــتقديــس ك اى کــّف نــفسک عــّما يشــتهيه هــوئــک ثــمّ 
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اقـبل الـی مـولـئک ن نـزه نـفسک عـّما سـوئـه لـتفدى بـروحـک فـى هـوئـه ج جـانـب جـناب الـحق ان 

بـــقى فـــيک مـــن صـــفات الخـــلق ش اشـــکر ربّـــک فـــى ارضـــه لـــيشکرک فـــى ســـمائـــه و ان کـــانـــت 

الـّسماء فـى عـالـم االحـديـه نـفس ارضـه ک کـفّر عـنک الـُحجبات املحـدودة لـتعرف مـا ال عـرفـته 

مــــن املــــقامــــات الــــقدســــية و انــــک لــــو تــــسمع نــــغمات هــــذه الــــطّير الــــفانــــية لــــتطلب مــــن الــــکوءس 

الباقية الّدائمة و تترک الکوءب الفانية الزائلة والّسالم علی من اتّبع الهدى. 

(حضرة بهاء اهلل) 
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