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بسم اهللّ ال ّرحمن ال ّرحيم
---------الحLLمد هللّ الLLذي اظهLLر الLLوجLLود مLLن الLLعدم و رقLLم عLLلی لLLوح االنLLسان مLLن اسLLرار الLLقدم وع ّ Lلمه
مLن الLبيان مLا ال يLعلم و جLعله کLتابLا مLبينا ً ملLن آمLن و اسLتسلم و اشهLد خLلق ک ّLل شLيىء فLى
Lکرم
هLLذا ال LزّمLLان املLLظلم الّ L
Lصيلم وانLLطقه فLLي قLLطب الLLبقاء عLLلی ال ّ Lلحن الLLبديLLع فLLى الLLهيکل املّ L
ليشهLLد الّ L
Lکل فLLى نLLفسه بLLنفسه فLLى مLLقام تج ّ Lلى ربّLLه بLLانّLLه ال الLLه ّ
اال هLLو و لLLيصل الLLکل بLLذلLLک
الLی ذروة الLحقائLق حLتى ال يLشاهLد احLد شLيئا ً ّ
اال وقLد يLرى اهللّ فLيه وأصLلى واسّ Lلم عLلی أول
بح LLر ت LLش ّعب م LLن بح LLر ال LLهو ّي LLة وأول ص LLبح الح ع LLن اف LLق األح LLد ّي LLة وأول ش LLمس أش LLرق LLت ف LLي
سLLماء األزلLLية وأول نLLار أوقLLدت مLLن مLLصباح الLLقدمLيّة فLLى مLLشکوة الLLواحLLديّLLة ا ّلLLذى کLLان احLLمد
LقربLLني و محLLمودا ً فLLى جLLبروت املخLLلصني وايّ Lا ً مLLا
فLLى مLLلکوت الLLعاملLLني و محLّ Lمدا ً فLLى مLLالء املّ L
ت LLدع LLو ف LLله االس LLماء ال LLحسنى ف LLى ق LLلوب ال LLعارف LLني و ع LLلی آل LLه و ص LLحبه تس LLليما ً ک LLثيرا ً داَئ LLماً
ابLLدا ً و بLLعد قLLد سLLمعت مLLا غ Lنّت ورقLLاء الLLعرفLLان عLLلی افLLنان سLLدرة فLLوادک وعLLرفLLت مLLا غLّ Lردت
حLLمامLLة االيLLقان عLLلی اغLLصان شجLLرة قLLلبک کLLانّLLى وجLLدت روائLLح الLLط ّيب مLLن قLLميص ح Lبّک و
ادرکLت تLمام لLقائLک فLى مLالحLظة کLتابLک وملّا بLلغت اشLاراتLک فLى فLنائLک فLى اهللّ و بLقائLک بLه
وحLبّک أحLباء اهللّ ومLظاهLر أسLمائLه ومLطالLع صLفاتLه لLذا اذکLر لLک اشLارات قLدسLيّة شLعشعانLيّة
Lجالل لتجLLذبLLک الLLی سLLاحLLته الLLقدس والLLقرب والجLLمال و تLLوصLLلک الLLی مLLقام ال
مLLن مLLراتLLب الّ L
اال طLLلعة حLLضرة مLLحبوبLLک ولLLن تLLرى الخLLلق ّ
تLLرى فLLى الLLوجLLود ّ
اال کLLيوم لLLم يLLکن احLLد مLLذکLLوراً
وهLLى مLLا غّ Lن بLLلبل االحLLديّLLة فLLى الLLريLLاض الLLغوثLLيه " قLLولLLه وتظهLLر عLLلی لLLوح قLLلبک رقLLوم لLLطائLLف
Lرار " اتّLLقوا اهللّ يLLعلمکم اهللّ " و يLLتذکّLLر طLLائLLر روحLLک خLLطائLLر الLLقدم و يLLطير فLLى فLLضاء "
اسُ L
فLاسLلکى سLبل ربّLک " ذلLالً بLجناح ال ّ
Lشوق وتLجتنى مLن أثLمار األنLس فLي بLساتLني " کLلی مLن
ّ
کل الثّمرات " انتهى.
Lسنبالت الLتى نLبتت فLى اراضLى
وعLمري يLا حLبيب لLو تLذوق هLذه الLثّمرات مLن خLضر هLذه ال ّ
Lصفات لLLيأخLLذ الّ L
Lصبر
Lشوق زمLLام الّ L
املLLعرفLLه عLLند تج ّ Lلى انLLوار ال Lذّات فLLى مLLرايLLا االسLLماء والّ L
واالص LLطبار ع LLن ک Lفّک ويه LLتز روح LLک م LLن ب LLوارق االن LLوار وتج LLذب LLک م LLن ال LLوط LLن ال LLتراب LLى ال LLی
٣

الLوطLن االصLلی االلLهى فLى قLطب املLعانLى و تLصعدک الLی مLقام تLطير فLى الLهواء کLما تLمشى
عLلی الLتّراب و تLرکLض عLلی املLاء کLما تLرکLض عLلی االرض فLهنيئا ً لLی و لLک و ملLن سLما الLی
Lب عLLلی ريLLاض سLّ Lره صLLباء االيLLقان مLLن سLLباء الLّ LرحLLمن و
سLLماء الLLعرفLLان و صLLبا قLLلبه بLLما هّ L
السالم علی من اتّبع الهدى.
ّ
وب LLعد – ف LLان ل LLلسال LLكني إل LLى ال LLوط LLن االل LLهي م LLن امل LLسكن ال LLتراب LLي م LLرات LLب س LLبعا م LLعلوم LLه
يLسميها الLبعض "الLوديLان السLبعة" ويLدعLوهLا آخLرون املLدن السLبع  ،وقLيل إن الLسالLك لLن يLرد
بح LLر ق LLرب ال LLوص LLال ،ول LLن ي LLرش LLف م LLن خ LLمر ال م LLثال اال اذا هج LLر ن LLفسه وه LLواه LLا ،وب LLلغ ه LLذه
االسفار اقصاها ومداها.
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الوادي األول
"وادي الطلب"
----------أم LLا ال LLوادي األول ف LLوادي ال LLطلب ،وم LLرك LLب ه LLذا ال LLوادي ال LLصبر ،ب LLحيث أن ال LLسال LLك ع LLن
س LLلوك LLه ف LLي ه LLذا ال LLسفر ل LLن ي LLبلغ غ LLاي LLته اوي LLصل إل LLى ب LLغيته ،او ي LLشفى اب LLدا غ LLلته ،ب LLل ع LLلى
ال LLساع LLي ف LLيه اال ي LLيأس ول LLو س LLعى م LLائ LLة ال LLف ع LLام دون أن ي LLرى ج LLمال م LLحبوب LLه .ذل LLك ب LLأن
املLجاهLديLن لLبلوغ كLعبة )فLينا( يجLزون بLبشارة )لنهLديLنهم سLبلنا ( اذا قLامLوا عLلى خLدمLة هLذا
املLطلب فLأحLسنوا الLقيام .وعLلى املLسافLريLن أن يLرحLلوا فLي كLل آن مLن مLكان الLغفلة إلLى مLكان
الLLطلب ال يLLقعد بLLهم قLLيد وال يLLثبتهم لLLوم وشLLرط هLLؤالء الLLعباد إن يطهLLروا قLLلوبLLهم وهLLي مLLنابLLع
الخ LLزائ LLن اإلل LLهية م LLن ك LLل ع LLرض وأن ي LLعرض LLوا ع LLما ورث LLوه ع LLن آب LLائ LLهم واج LLداده LLم م LLن ك LLل
تLقليد  ،وأن يLغلقوا ابLواب الLود والLبغضاء دون اهLل األرض اجLمعني .يLصل الLطالLب فLي هLذا
الLسفر إلLى مLقام يLرى فLيه كLل الLكائLنات حLيرى تLبحث عLن املLحبوب .فLكم مLن يLعقوب اجهLده
الLLبحث عLLن يLLوسLLف بLLل انLLه لLLيرى الLLعالLLم حLLبيبا يجLLد فLLي طLLلب مLLحبوبLLه والLLكون عLLاشLLقا يشLLتد
فLي اثLر مLعشوقLه فLي كLل آن يLشاهLد امLرا .وفLي كLل سLاعLه يLكشف سLرا.النLه خLلص قLلبه مLن
شLئون الLداريLن ،وتLوجLه إلLى كLعبة االرواح تLشمله عLنايLة الLغيب فLي كLل خLطوة وتLتلظى نLيران
طLلبه فLي كLل لحLظة فLلربLما بLلغ بLه الLطلب مLا يLبلغ الLجنون بLالLعاشLق .كLالLذي روت الLناس انLها
رأت مLLجنونLLا ينخLLل الLLتراب يLLومLLا وهLLو يLLذرف الLLدمLLع فLLسألLLوه " مLLاذا تLLفعل " قLLال " ابLLحث عLLن
لLيلى" فLقيل لLه ويLحك يLا مLجنون ،لLيلى روح طLاهLر فLكيف بLك تLطلبها فLي الLتراب قLال  ":فLانLي
التمسها في كل مكان عساي إن اجدها".
نLعم إن الLبحث فLي الLتراب عLن رب االربLاب دلLيل عLلى كLمال الجLد فLي الLطلب ،وان اسLتهجنه
وجLLد وجLLده" ومLLا لLLلطالLLب الLLصادق مLLن طLLلبه سLLوى وصLLال
الLLعاقLLل .اذ إن " مLLن طLLلب شLLيئا ّL
مLطلوبLه ،ومLا لLلحبيب املخLلص مLن مLبتغى غLير وصLال مLحبوبLه ولLن يLحصل هLذا الLطلب عLند
ط LLال LLبه اال ب LLال LLتضحية ب LLكل م LLا ل LLدي LLه ي LLعني ك LLل م LLا س LLمع وم LLا رأى وم LLا ف LLهم وي LLنفى ك LLل شŸ
٥

ب LLنفي " ال " ح LLتى ي LLبلغ م LLدي LLنة ال LLروح وه LLي م LLدي LLنة "اال"  ،ف LLينبغي ل LLنا إن نشح LLذ ف LLي ط LLلب
الLهمة  ،وان نجهLد الLنفس حLتى نLرتLشف مLن شهLد وصLالLه ،فLانLا لLو ارتLشفنا مLن هLذه الLكأس
لننسى العالم جميعا.
والLسالLك فLي هLذا الLسفر يLفترش كLل تLراب ويLسكن كLل بLلد ويLتوسLم جLمال املLحبوب فLي كLل
وجLه ويLطلب الLصديLق بLكل دار ،ويLجالLس إي جLماعLة فLي مجLمع ،ويLرافLق كLل شLخص عLساه
إن يلمح فيه سر محبوبه او يشاهد في وجه ما جمال معشوقه.
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الوادي الثاني
وادي العشق ومركبه األلم
--------ف LLإذا ل LLقي امل LLساف LLر ف LLي س LLفره ه LLذا ب LLعون ال LLبارئ ،ع LLالم LLة م LLن م LLحبوب LLه ال LLذي ال ع LLالم LLة ل LLه ،
واشLتم مLن بLشير االحLديLة رائLحة يLوسLف املLفقود ،اسLترقLى بLقدمLه مLن فLوره فLي وادي الLعشق
فLيحترق بLنار الLعشق ،فLي هLذا الLوادي يشLتد جLذب الLسماء وتشLرق شLمس الLشوق وتLتلظى
ب LLنار االش LLتياق  ،ف LLاذا ت LLأج LLجت ن LLار ال LLعشق اح LLترق رك LLام ال LLعقل ،ف LLي ه LLذا ال LLحني ي LLذه LLل
الLسالLك عLن نLفسه وعLن غLيره ويLختلط عLليه الLعلم والجهLل ،و الLشك والLيقني ويLعمى عLن صLبح
الهLدايLة ولLيل الLضاللLة ويLفر مLن وجLه الLكفر وااليLمان ويLرى فLي الLسم الLقاتLل تLريLاقLا كLما يLقول
العطار:
ولكن قلب عطار يريد ذرة أملك

للكافرين ما كفروا وللتقاه دينهم

ومLLركLLب هLLذا الLLوادي األلLLم  ،فLLان لLLم يLLتألLLم الLLسالLLك لLLم تLLنتهي سLLفرتLLه وعLLلى الLLعاشLLق فLLي هLLذه
الLLرتLLبة اال يLLفكر فLLي غLLير مLLعشوقLLه واال يLLلتمس مLLلجأ سLLوى مLLحبوبLLه  ،يLLتمنى فLLي كLLل آن لLLو
يLنفق مLائLة روح فLي سLبيل مLحبوبLه ويشLتهي فLي كLل خLطوة لLو يLضحي بLمائLة نLفس فLي اثLر
معشوقه.
ي LLا اخ LLي ان LLك ل LLن ت LLبلغ ي LLوس LLف الج LLمال او ته LLبط م LLصر ال LLعشق ول LLن ت LLتفتق ب LLصيرت LLك اال اذا
تخLليت عLن بLصرك كLما فLعل يLعقوب ،ومLا لLم تLكتوي بLنار الLعشق ،لLن تLمتزج بLشوق املLحبوب
ذلك إن العاشق ال يخشى شيئا ولن يصيبه أذى فتراه باردا ً في النار ويابسا ً في املاء:
عالمة العاشق أن تراه في جهنم بردا وع LLالم LLة ال LLعارف أن ت LLراه ف LLي امل LLاء ي LLاب LLسا ً ال ي LLقبل
الLLعاشLLق الLLوجLLود وال يLLطلب الLLحياة بLLل انLLه يLLرى الLLحياة فLLي الLLعدم وينشLLد الLLعزة فLLي الLLذلLLة،
الLعاشLق يLلزمLه الLفطنة حLتى يLليق بLجنون الLعشق وان يLكون رؤؤس جLديLرة بLأغLالل املLحبوب،
طLLوبLLى لLLعنق صLLفدتLLه أغLLاللLLه  ،وسLLعدى لLLنفس تLLسقط عLLلى الLLتراب فLLي سLLبيل املLLحبوب ،اذن

٧

فLاعLتزل عLن نLفسك تLفز بLاإللLه الLواحLد وانLفض عLنك الLتراب الLفانLي تLظفر بLمقامLك فLي الLوكLر
االلهي ،ال بد من العدم كي تشعل نار الوجود لتكون الئقا لسبيل العشق:
ال يرضى العشق باملتمسك بذرة الحياة

كما يترفع العقاب عن اصطياد الفأر امليت

يح LLرق ال LLعشق ع LLامل LLا ف LLي ك LLل آن ويه LLلك ك LLل دي LLار ي LLرف LLع ف LLيها ع LLلمه ،ف LLال وج LLود ل LLلوج LLود ف LLي
مLLملكته وال مLLقر لLLلعقالء فLLي سLLلطنته ،ذلLLك بLLان وحLLش الLLعشق يLLفترس عLLقل االديLLب ويLLبطش
بLعلم الLلبيب يشLرب املLحب سLبعة أبحLر فLال يLروي غLلته ويLصيح هLل مLن مLزيLد؟ ويLصبح غLريLب
عن نفسه ويبتعد عن كل ما في العالم.
إنما الحب غريب عن العاملني وف LLيه م LLن ال LLجنون اث LLنان وس LLبعون ل LLون LLا .م LLائ LLة أل LLف م LLظلوم
تLLصفدوا فLLي اغLLاللLLه ومLLائLLة ألLLف عLLارف كLLلوا بLLسهمه  ،واعLLلم إن كLLل مLLا تLLرى فLLي الLLعالLLم مLLن
إحLمرار فLمن قهLره وكLل مLا تLرى فLي الLوجLنات مLن إصLفرار فLمن سLمه فLهو ال يهLب دواء سLوى
الLLفناء ولLLن يLLضع قLLدمLLه اال فLLي وادي الLLعدم  ،غLLير إن سLّ Lمه اشLLهى فLLي مLLذاق الLLعاشLLق مLLن
الشه LL Lد وف LL Lناءه أح LL Lب إل LL Lى ال LL Lطال LL Lب م LL Lن أل LL Lف ب LL Lقاء ،اذن وج LL Lب أن ت LL Lحترق ح LL Lجب ال LL Lنفس
الشيطانية بنار العشق حتى تتطهر الروح وتتلطف الدراك مراتب سيد ) لوالك (.
أشعل نار العشق ثم احرق الحياة طرا

ثم اخط بقدمك داخل كعبة العشاق

٨

الوادي الثالث
وادي املعرفة
------فLLاذا ّمLLر الLLعاشLLق مLLن مLLنقار صLLقر الLLعشق بLLتأيLLيدات الLLخالLLق بسLLالم  ،اسLLترقLLى الLLى وادي
امل LLعرف LLة وج LLاوز ال LLشك إل LLى ال LLيقني ورج LLع م LLن ظ LLلمة ض LLالل LLه ال LLهوى إل LLى ن LLور ه LLداي LLة ال LLتقوى.
وتLفتقت بLصيرتLه وانLشغل بLمناجLاة حLبيبه ،وفLتح بLاب الLحقيقه والهLدى وأغLلق أبLواب املLجاز ،
ف LLي ه LLذه ال LLرت LLبة ي LLرض LLى ال LLسال LLك ب LLال LLقضاء وي LLرى الح LLرب ص LLلحا وي LLدرك ف LLي ال LLفناء م LLعان LLي
الLLبقاء ويLLرى بLLعني الLLظاهLLر والLLباطLLن فLLي آفLLاق الLLوجLLود وأنLLفس الLLعباد اسLLرار املLLعاد ويلحLLظ
بLالLقلب الLروحLانLي الLحكمة الLصمدانLية فLي املLظاهLر االلLهية الLالمLتناهLية يLرى فLي البحLر قLطرة
ويلحظ في القطرة اسرار البحر.
إذا ما فلقت قلب ذرة

لرأيت في عمقها شمسا

وسLالLك هLذا الLوادي ال يLرى – بLعني الLحق – اخLتالفLا فLي الLكون وال تLعارضLا  ،بLل انLه يLقول
في كل حني" ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت .فارجع البصر هل ترى من فطور؟"
يLLرى فLLي الLLظلم عLLدال وفLLي الLLعدل فLLضال وفLLي الجهLLل عLLلومLLا مسLLتورة وفLLي الLLعلوم املسLLتوره
ال LLف ح LLكمة واض LLحة ب LLينه يح LLطم ق LLفص ال LLبدن وال LLهوى وي LLأن LLس ب LLنفس اه LLل ال LLبقاء و ي LLرق LLى
املLLعارج املLLعنويLLة ويهLLرع إلLLى سLLماء املLLعانLLي فLLيسكن إلLLى فLLلك " سLLنريLLهم آيLLاتLLنا فLLي األفLLاق
وف LLي ان LLفسهم" وي LLسير ف LLي بح LLر ح LLتى ي LLتبني ل LLهم ان LLه ال LLحق " ف LLان ق LLاس LLى ظ LLلما ص LLبر وان
عLانLى قهLرا اسLتظهر عLليه بLاملLحبة ،يLحكى إن عLاشLقا فLجع نLفسه عLلى هجLره مLحبوبLه سLنني
وذاب LLت م LLهجته ف LLي ن LLار ف LLراق LLه اع LLوام LLا واص LLبح ف LLؤاده ف LLارغ LLا م LLن ال LLصبر ل LLغلبه ال LLعشق ع LLلى
جLوانLحه .وضLاق جLسمه بLروحLه ذرعLا حLتى عLد حLياتLه فLي فLراقLه نLفاقLا ووجLد كLل االفLاق فLي
الLتهاب واحLتراق ،فLكم انLفق مLن يLوم فLي هجLره مLكدورا وكLم سهLد مLن لLيله فLي املLه مLكمودا،
وكLLم تLLأوه مLLن ضLLعف بLLدنLLه ،وكLLم نLLاح عLLلى بLLؤس فLLؤاده ،وكLLم ود لLLو يهLLب الLLف روح لLLقاء رشLLفة
واحLLدة مLLن وصLLالLLه ومLLا تيسLLر لLLه ،اخLLفق االطLLباء فLLي عLLالجLLه وعجLLز الLLجالس عLLن ايLLناسLLه ،
٩

اج LLل  ،م LLا ل LLلطبيب ف LLي م LLري LLض ال LLعشق م LLن ح LLيلة م LLا ل LLم ت LLأخ LLذ ب LLيده ع LLناي LLة ح LLبيبه ل LLم ت LLثمر
شجLرة رجLائLه اخLر األمLر اال يLأسLا فLخبت نLيران امLله حLتى كLانLت لLيله لLج فLيها الLضيق بLنفسه
فخLLرج إلLLى الLLسوق ومLLا هLLي اال إن تLLعقبه الLLعسس يLLطلبونLLه فLLطفق يLLعدو بLLني ايLLديLLهم هLLاربLLا
وال LLعسس يج LLدون ف LLي ت LLعقبه ح LLتى اج LLتمعوا ع LLليه و س LLدوا ع LLليه ال LLطري LLق م LLن ك LLل االط LLراف
وكLان يLتأوه مLن اعLماق قLلبه ويLطرق سLبيل الLفرار مLن اطLرافLها وهLو يLقول فLي نLفسه  :مLا هLذا
العسس اال عزرائيل يعجل في طلبي ا ما هو اال جبار البالد يسعى في كيد العباد.

وط LLفق ه LLذا امل LLتعب ب LLسهم ال LLعشق ي LLعدو ن LLائ LLحا م LLن اع LLماق ق LLلبه ح LLتى ب LLلغ اس LLوار بس LLتان
فتس LLلقه ب LLشق ال LLنفس وم LLحنة ال LLقلب ،وك LLان ال LLسور ش LLاه LLقا ف LLأس LLلم أم LLره ورم LLى ب LLنفسه م LLن
ال LLسور ،ف LLاذا ه LLو ب LLمعشوق LLه ي LLسعى وب LLيده م LLصباح ي LLلتمس خ LLات LLمه ،ف LLما إن رأى ال LLعاش LLق
الLLولLLهان آسLLر لLLبه شLLهق ورفLLع يLLديLLه إلLLى الLLسماء يLLدعLLو إن يLLارب  ،امLLنح هLLذا الLLعسس الLLعزة
والLLبقاء ،فLLكان الLLعسس جLLبريLLل هLLذا الLLعليل او كLLان اسLLرافLLيل يهLLب الLLحياة لهLLذا الLLذلLLيل وكLLان
كLل مLا قLالLه صLحيحا فLي الLواقLع ،ذلLك ألن كLم مLن عLدل كLمن فLي ظLلمه الLعسس املLنكر  ،وكLم
م LLن رح LLمة اس LLتتر وراء ال LLحجاب  ،اذ دف LLع ف LLي م LLرة واح LLدة غ LLضب القه LLر و أوص LLل ظ LLمآن
صح LLراء ال LLعشق إل LLى بح LLر م LLعشوق LLه وب LLدد ظ LLلمة ال LLفراق ب LLنور ال LLوص LLال ف LLوض LLع ال LLبعيد ف LLي
بسLLتان الLLقرب واهLLتدى الLLعليل بLLطبيب قLLلبه ولLLو كLLان الLLعاشLLق يLLرى الLLعاقLLبة لLLكان مLLن الLLبدايLLة
يLرحLم الLعسس ويLدعLو لLهم بLالLخير  ،ولLرأى ذلLك الLظلم عLدال  ،ولLكنه ملLا كLان مLحجوبLا عLن اخLر
األمLLر طLLفق يLLنوح أول األمLLر ويLLشكو  ،ولLLكن املLLسافLLريLLن إلLLى حLLديLLقة الLLعرفLLان ملLLا كLLانLLوا يLLرون
اآلخLر فLي األول فLانLهم يLرون فLي الحLرب سLالمLا وفLي الLخصام صLلحا ً وهLذه رتLبة اهLل ذلLك
الوادي.

امLا اهLل الLوديLان الLعليا فLيرون األول واالخLر شLيئا واحLدا بLل لLعلهم ال يLرون أوال وال آخLرا بLل
لLعل اهLل مLديLنة الLبقاء الLساكLنني فLي الLروضLة الLخضراء ال يLرون أوال وال آخLر يLفرون مLن كLل
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أول ويLعادون كLل آخLر ،ذلLك بLأنLهم اجLتازوا عLوالLم االسLماء ومLرقLوا كLعارض الLبرق مLن عLوالLم
الصفات ،كما قيل كمال التوحيد نفي الصفات عنه وسكنوا إلى ظل الذات.

وفLLي هLLذا املLLقام تLLعرض الLLسيد )خLLواجLLه ( عLLبداهلل – قLLدس اهلل تLLعالLLى سLLره الLLفريLLد – لLLنقطة
دقLيقه وكLلمة بLليغه فLي مLعنى  :اهLدنLا الLصراط املسLتقيم فLقال أي شLرفLنا بLمحبة ذاتLك حLتى
نتح LLرر إل LLى اس LLرك م LLن االل LLتفات إل LLى ان LLفسنا وال LLى غ LLيرك ب LLحيث ال ن LLعرف س LLواك  ،وال ن LLرى
سواك  ،وال ندرك سواك  ،بل لعلهم يمضون إلى ابعد من هذا املقام كما قبل :
املحبة حجاب بني املحب واملحبوب

ولكن ال يتاح لي إن اقول أكثر مما قلت

حينئذ يتنفس صبح املعرفة وتخمد مصابيح السير.
إن م LLوس LLى ب LLأن LLواره وج LLالل LLه ق LLد اح LLتجب ع LLن ذل LLك ف LLال ت LLطر ب LLغير ج LLناح ف LLان ك LLنت م LLن اه LLل
ال LLنجوى وال LLتقوى ف LLطر ب LLقوادم ه LLمة االول LLياء ل LLتصل إل LLى اس LLرار ال LLحبيب وت LLمر إل LLى ان LLوار
املحبوب فانا هلل وانا اليه راجعون.
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الوادي الرابع
وادي التوحيد
-----فLإذا قLطع الLسالLك وادي املLعرفLة وهLو اخLر مLقام التحLديLد يLدخLل أول مLراتLب الLتوحLيد ويشLرب
مLن كLأس التجLريLدويLسير فLي مLظاهLر الLتفريLد  ،فيخLرق فLي هLذا املLقام حLجاب الLكثرة ويLفر
م LLن ع LLوال LLم ال LLشهوة وي LLعرج ف LLي س LLماء ال LLوح LLده و ي LLسمع ب LLاذن االل LLهي وي LLرى ب LLعني ال LLرب LLان LLي
اس LLرار ال LLصنع ال LLصمدان LLي ويخ LLطو ب LLقدم LLه إل LLى م LLنزل ال LLحبيب  ،وي LLصبح مح LLرم س LLرادق
امل LLحبوب ويخ LLرج ي LLد ال LLحق م LLن ج LLيبه ف LLيبدي اس LLرار ال LLقدرة وه LLو ال ي LLرى ل LLنفسه اس LLما وال
رسLLما وال صLLفة  ،بLLل صLLفته فLLي صLLفة الLLحق ،واسLLمه مLLن اسLLم الLLحق وعLLلم إن كLLل االلLLحان
مLن لLدن السLلطان  ،فLسمع مLنه االنLغام جLميعا  ،ويجLلس عLلى كLرسLي "قLل كLل مLن عLند اهلل"
ويسLتريLح عLلى بLساط " ال حLول و ال قLوة ّ
اال بLاهللّ " ويLنظر فLي األشLياء بLعني الLتوحLيد ،ويLرى
اشLراق الLشمس االلLهيه مLن مشLرق الLهويLة وتجLليها فLي كLل املLمكنات عLلى الLسواء ،ويLشاهLد
انوار التوحيد تبدو على جميع املوجودات.
وم LLن امل LLعلوم ل LLجناب LLك  ،إن ج LLميع اخ LLتالف LLات ع LLوال LLم ال LLكون ال LLتي ت LLبدو ل LLلسال LLك ف LLي م LLرات LLب
سLLلوكLLه انLLما هLLي مLLن أثLLر خLLيالLLه نLLفسه ولLLنضرب لLLذلLLك مLLثال  :أرأيLLتم الLLشمس الLLظاهLLرة الLLتي
تش LLرق وتتج LLلى ع LLلى ك LLل امل LLوج LLودات وامل LLمكنات س LLواء ب LLسواء  ،ف LLهي ت LLفيض ال LLنور ب LLأم LLر
سLلطان الLظهور عLلى كLل األشLياء  ،ولLكنها تظهLر فLي كLل مLكان وتLفيض عLليه مLن نLورهLا بLما
ي LLقضي ب LLه اس LLتعداد ه LLذا امل LLكان ،ف LLهي ف LLي امل LLرآة تتج LLلى ب LLقرص LLها وه LLيئتها و م LLا ذل LLك اال
لLصفاء املLرآة نLفسها  ،وهLي فLي الLبلور تحLدث الLنار عLلى حLني تظهLر فLي سLائLر األشLياء اثLر
تج LLليها دون ق LLرص LLها ،وبه LLذا االث LLر ت LLنمى ب LLأم LLر اهلل ك LLل ش Ÿحس LLب اس LLتعداده ك LLما ت LLرون،
وك LLذل LLك االل LLوان ف LLهي ت LLبدي LLها ب LLما ي LLقضي ب LLه امل LLكان ف LLترى ان LLها ت LLبدو ص LLفراء ف LLي ال LLزج LLاج LLة
الLLصفراء وتتجLLلى بLLيضاء فLLي الLLبيضاء وحLLمراء فLLي الحLLمراء  .اذا فهLLذا االخLLتالف انLLما هLLو
مLن املLكان ال مLن اشLراق الLضياء فLاذا احLتجب مLكان بLحجاب مLن جLدار أو سLقف ظLل هLذا
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املLكان محLرومLا مLن تجLلي الLشمس فLال تشLرق فLيه ،مLثله مLثل نLفوس ضLعيفة حLجبوا اراضLي
امل LLعرف LLة بج LLدار ال LLنفس وال LLهوى وح LLجاب ال LLغفلة وال LLعمى ف LLهي م LLحجوب LLة ع LLن اش LLراق ش LLمس
امل LLعان LLي واس LLرار امل LLحبوب االزل LLي واب LLتعدوا ع LLن ج LLواه LLر ح LLكمه دي LLن س LLيد امل LLرس LLلني امل LLبني ،
حرموا من قدس الجمال ،وهجروا من كعبة الجالل تلك رتبة اهل الزمان.
فLLلو انLLتفض بLLلبل مLLن تLLراب نLLفسه وسLLكن إلLLى ورد قLLلبه وصLLدح بLLااللLLحان الLLعراقLLية  ،وتLLغنى
بLالLنغمات الLحجازيLة اسLرار اإللLهية تLحي حLرف مLنها كLل االجLداث والLرمLم وتLنفخ روح الLقدس
فLي عLظام الLكائLنات وهLي رمLيم – لLرأيLت نLسور الحسLد تتخLطفه وصLقور الLبغض تجLد سLعيا
Lج َعل يLLضيق بLLالLLريLLح الLLطيب ومLLا لLLلطيب لLLدى املLLزكLLوم مLLن ثLLمره وكLLذلLLك
فLLي هLLالكLLه ،اجLLل إن الُ L
قيل في ارشاد العوام:
ادفع عن رأسك الزكام وعن انفك

حتى تجد ريح اهلل في مشامك

وضLLح اخLLتالف املLLكان اذا ً وبLLرهLLن عLLليه  ،فLLالLLسالLLك اذا نLLظر فLLي املLLكان املحLLدود – أي فLLي
الLزجLاجLات – رأى االصLفر واالحLمر واالبLيض ومLن ثLم كLان الجLدال بLني الLعباد ،وغLمر الLعالLم
الLغبار املLظلمة مLن الLنفوس املحLدودة ،بLعضا انLصرفLوا إلLى اشLراق الLضوء  ،و بLعضا شLربLوا
من خمر الوحده فهم ال يرون سوى الشمس شيئا.
وملLLا اخLLتلف الLLسير فLLي هLLذه املLLقامLLات الLLثالثLLة اخLLتلف فLLهم الLLسالLLكني وتLLبايLLن بLLيانLLهم  ،فLLبدت
آثLار االخLتالف فLي الLعالLم الن بLعضا رقLى رتLبة الLتوحLيد وتLكلم عLنها وبLعضا قLام فLي عLوالLم
التحLLديLLد وبLLعضا اخLLر لLLبث فLLي مLLراتLLب الLLنفس ،والLLقليل احLLتجب بLLاملLLرة ،لLLذاجLLهال الLLعصور
الLذيLن لLم يLكن لLهم نLصيب مLن نLور الجLمال فLقد تLكلموا بLبعض املLقال وآذوا اهLل لLجة الLتوحLيد
فLي كLل عLصر وزمLان بLما كLان اجLدر وأولLى بLانLفسهم " ولLو يLؤاخLذ اهلل الLناس بLما كسLبوا مLا
ت LLرك ع LLلى ظه LLره LLا م LLن داب LLه ول LLكن ي LLؤخ LLره LLم إل LLى أج LLل م LLسمى" ي LLا اخ LLي إن ال LLقلب ال LLلطيف
بLLمثابLLة املLLرآة فLLاصLLقله بLLصيقل الLLحب وطهLLره بLLاالنLLقطاع عLLما سLLوى اهلل تتجLLلى فLLيه الLLشمس
ال LLحقه  ،وي LLتنفس ال LLصبح االزل LLي وت LLتبني م LLعنى " ال ي LLسعنى ارض LLى و ال س LLمائ LLى و ل LLکن
يLسعنى قLلب عLبدى املLؤمLن " واضLحا جLليا وخLذ روحLك بLيديLك وبLألLف حسLرة قLدمLها لLلحبيب
الجLLديLLد فLLداء فLLاذا اسLLتوت انLLوار سLLلطان االحLLديLLة عLLلى عLLرش قLLلبك تجLLلى نLLوره فLLي سLLائLLر
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االع LLضاء واألرك LLان وان LLكشف ل LLك م LLن ح LLجاب ال LLدي LLجور س LLر الح LLدي LLث امل LLشهور" الزال ال LLعبد
Lنت س LLمعه ال LLذى ي LLسمع ب LLه " ..ال LLخ الن
Lتقرب ا ّل LLى ب LLالL Lنّواف LLل ح LLتى اح LLببته ف LLاذا اح LLببته ک ُ L
يّ L
صLLاحLLب الLLبيت يتجLLلى فLLي بLLيته فتسLLتض ŸاركLLان بLLيته جLLميعا بLLضيائLLه ومLLا فLLعل الLLنور وأثLLره
اال مLLن املLLنير حLLيث يتحLLرك بLLه الجLLميع وبLLارادتLLه يLLقومLLون ،وهLLذا هLLو الLLنبع الLLذي يشLLرب مLLنه
املLقربLون كLما قLال عLينا يشLرب بLها املLقربLون وحLاشLى أن يLكون فLي هLذا الLبيان ريLح الحLلول
اوتLLنزيLLل لLLعوالLLم الLLحق إلLLى مLLراتLLب الخLLلق ،فLLال يشLLتبه األمLLر عLLليكم  ،ذلLLك بLLان الLLحق مLLقدس
بLذاتLه عLن الLصعود و الLنزول والLدخLول والخLروج ،لLم يLزل عLن صLفات الخLلق غLنيا وال يLزال لLم
يLدركLه احLد ولLم تLصل إلLى كLنهه نLفس  ،ضLل الLعارفLون فLي وادي مLعرفLته وتLحير االولLياء فLي
ادراك ذات LLه ت LLنزه ع LLن ادراك ك LLل م LLدرك وت LLعال LLى ع LLن ع LLرف LLان ك LLل ع LLارف  ،الس LLبيل مس LLدود
والLطلب مLردود  " ،دلLيله آيLاتLه ووجLوده اثLباتLه " قLال الLعاشLقون لجLمال املLحبوب " :يLا مLن دلّ
عLLلی ذاتLLه بLLذاتLLه و تLLنزّه عLLن مLLجانLLسه مخLLلوقLLاتLLه" فLLأنLLى لLLلعدم الLLصرف إن يجLLري الLLخيل فLLي
مLLيدان الLLقدم  ،وأنLLى لLLلظل الLLفانLLي إن يLLبلغ شLLأو الLLشمس الLLباقLLية ؟ قLLال الLLحبيب "لLLوالک مLLا
عرفناک" وقال املحبوب " :او ادنى ما بلغناک".
أج LLل إن م LLا ذك LLر ف LLي م LLرات LLب ال LLعرف LLان ان LLما ك LLان مل LLعرف LLة ان LLوار ش LLمس ال LLحقيقة  :ت LLلك ال LLتي
تتج LLلى ف LLي امل LLراي LLا وتج LLلى ذل LLك ال LLنور ان LLما ي LLكون ف LLي ال LLقلوب ول LLكنها م LLحجوب LLة ب LLال LLحجبات
الLLنفسانLLية والLLشئونLLات الLLعرضLLية مLLثله مLLثل الLLشمع تLLحت الLLفانLLوس الحLLديLLدي فLLال يظهLLر نLLور
ال LLشمع اال اذا ن LLزع LLت ع LLنه ال LLفان LLوس وك LLذل LLك ع LLندم LLا ته LLتك ال LLحجبات االف LLكية ع LLن وج LLه ال LLقلب
تنبعث أنوار االحدية.
اض LLحى م LLن امل LLعلوم اذا ان LLه ال ي LLصدق خ LLروج وال دخ LLول ع LLلى التج LLليات ف LLما ب LLال LLك ب LLجوه LLر
الوجود والسر املقصود؟
ي LLا اخ LLي اع LLرج ف LLي ه LLذه امل LLرات LLب م LLحققا ال م LLقلدا ً ول LLن ت LLصد ال LLسال LLك ع LLن س LLبيله ه LLمهمة
الكلمات ولن يسد طريقه هيمنة االشارات:
ما شأن الستار بني العاشق ومعشوقه فسد االسكندر لن يحول ولن يمنع دون معشوقه
األسLLرار كLLثيرة  ،والLLغربLLاء عLLنها عLLديLLدون ،ولLLن يLLكفي الLLقرطLLاس بLLاسLLرار املLLحبوب وال تLLكفيها
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هLLذه األلLLواح رغLLم انLLها ليسLLت بLLاكLLثر مLLن كLLلمة واحLLدة .ومجLLرد رمLLز  ،ذلLLك بLLان " الLLعلم نLLقطةٌ
کLثّرهLا الLجاهLلون" فLانLظر مLن مLقامLك هLذا إلLى اخLتالف الLعوالLم وان كLانLت عLوالLم اهلل ال نLهايLة
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.
ورغLLم مLLا بLLني هLLذه املLLراتLLب مLLن اخLLتالف كLLبير اال إن الLLتفصيل فLLي ذكLLره يLLبعث الLLسأم واملLLلل
ف LLمما ق LLال LLه ال LLبعض إن ل LLيس ل LLعال LLم الس LLرم LLد اب LLتداء وال ان LLتهاء وان ع LLوال LLم األزل م LLن ال LLغيب
املLLنيع الLLذي ال يLLدرك  ،وقLLال آخLLرون بLLعوالLLم الLLالهLLوت والLLجبروت واملLLلكوت والLLناسLLوت  ،وعLLدوا
مLLراحLLل سLLبيل الLLعشق اربLLعا :مLLن الخLLلق إلLLى الLLحق ومLLن الLLحق إلLLى الخLLلق ومLLن الخLLلق إلLLى
الخ LLلق وم LLن ال LLحق إل LLى ال LLحق .ول LLن ن LLتعرض له LLذه ال LLبيان LLات ال LLكثيرة ال LLتي ق LLال ب LLها ال LLحكماء
الLLسالLLفون  ،وذهLLب الLLيها الLLعارفLLون الLLسابLLقون ،ومLLا يLLنبغي لLLنا أن نسLLرد مLLا قLLال بLLه السLLلف
ف LLان س LLرد أق LLوال االخ LLري LLن دل LLيل ع LLلى ال LLعلم املكتس LLب ال ع LLلى امل LLوه LLبة اإلل LLهية ع LLلى إن م LLا
ذكLرنLاه لLم يLكن اال جLريLا عLلى عLادة الLناس وتLأسLيا بLاالصLحاب  ،فLضال عLن إن تLلك الLبيانLات
خLارجLة عLن هLذه الLرسLالLة ومLا عLزوفLنا عLن ذكLر اقLوالLهم ال غLرورا مLنا وانLما هLو لLظهور الLحكمة
وتجلي املوهبة.
فان كان الخضر قد خرق السفينة في البحر فLLكم مLLن حLLكمه بLLدت مLLن فLLعل خLLضر وإال ،
ف LLان ه LLذا ال LLعبد ي LLعد ن LLفسه م LLعدوم LLا م LLفقودا ف LLي س LLاح LLة ح LLبيب م LLن أح LLباء اهلل ف LLناه LLيك ع LLلى
بساط اوليائه " فسبحان ربي االعلى ".
ومLا مLبتغانLا مLما سLلف اال أن نLبني مLراتLب سLير الLسالLكني ال اخLتالف اقLوال الLعارفLني ،ورغLم
انLLنا ضLLربLLنا مLLثال مLLقتضبا الول و آخLLر الLLعالLLم النسLLبي و االضLLافLLي  ،ومجLLددا نLLضرب مLLثال
آخLر كLي يظهLر كLمال املLعنى فLي قLميص املLثال .هLل رأيLت إلLى نLفسك فLانLت بLالنسLبة لLولLدك
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أول وبLLالنسLLبة ألبLLيك آخLLر وأنLLت فLLي ظLLاهLLرك تLLحكي الLLقدرة املLLتظاهLLرة عLLلى عLLوالLLم اهلل ،وانLLت
فLL Lي بLL LاطLL Lنك تسLL Lتلهم االسLL Lرار الLL LباطLL Lنية الLL Lتي اودعLL Lها اهلل فLL Lيك ،اذن فLL LاألولLL Lية واآلخLL LريLL Lة
والLظاهLريLة والLباطLنية صLادقLة بLاملLعنى الLذي أوردنLا ،فLإن بهLذه الLرتLب األربLع الLتي اسLعفتها
ال LLعناي LLة ع LLليك  ،ل LLعلك ت LLدرك ال LLرت LLب اإلل LLهية االرب LLع ف LLيتغنى ب LLلبل ق LLلبك ع LLلى ك LLل اش LLجار ورد
ال LLوج LLود ف LLي ع LLال LLم ال LLغيب وال LLشهود ب LLأن LLه " ه LLو اال ّول واآلخ LLر وال Lظّاه LLر وال LLباط LLن  ،أن ال LLذي
ذكLرنLاه عLلى قLدر أفLئدة الLناس  ،امLا اولLئك الLذيLن طLووا عLالLم الLقيود والحLدود بخLطوة واحLدة
واسLتكانLوا إلLى بLساط التجLريLد الLبديLع وضLربLوا خLيامLهم فLي عLوالLم األمLر واالطLالق وأحLرقLوا
كLL Lل هLL Lذه النسLL Lب بLL LالLL Lنار ومLL Lحوا كLL Lل تLL Lلك االلLL Lفاظ بLL Lقطرة واحLL Lدة و سLL Lبحوا فLL Lي يLL Lم الLL Lروح
وصLاروا فLي افLق قLدس الLنور ،وأنّLى لLاللLفاظ أن تLكون فLي هLذه الLرتLبة فLتكون لLفظة األول او
اآلخLLر أو غLLيرهLLا مLLن الLLكلمات حLLتى تLLذكLLر أن األول فLLي هLLذا املLLقام هLLو نLLفس اآلخLLر واآلخLLر
هو عني األول:
اشعل في العشق بروحك نارا ثم احرق العبادة والفكر جميعا
ي LLا ص LLدي LLقي ت LLأم LLل ف LLي ن LLفسك وألح LLظ ان LLك ل LLو ل LLم ت LLكن اب LLا ذا ول LLد مل LLا وع LLيت ه LLذه ال LLكلمات
فLLتناسLLى كLLل ذلLLك كLLي تLLتعلم عLLند أديLLب الLLعشق مLLن مLLصطبة الLLتوحLLيد  ،وتLLرجLLع مLLن " انLLا "
إلى " راجعون " وتصل من الباطن املجازي إلى املقام الحقيقي وتستظل بدوحة العرفان.
ي LLا أي LLها ال LLعزي LLز :اف LLتقر ب LLنفسك ل LLتبلغ ع LLرص LLة ال LLغناء ال LLعال LLية وذل ب LLدن LLك تش LLرب م LLن ش LLري LLعة
الLعزة وتLبلغ جLميع مLعانLي االشLعار الLتي سLألLت عLنها ،اذن فLقد عLرفLت إن هLذه املLراتLب رهLينة
ب LLسير ال LLسال LLك ي LLرى ف LLي ك LLل م LLدي LLنة ع LLامل LLا .وي LLرد ف LLي ك LLل واد ع LLينا وي LLسمع ف LLي ك LLل صح LLراء
نLغما ولLعندلLيب اآلفLاق املLعنويLة الLحان روحLانLية بLديLعة فLي الLقلوب  ،ولLلطائLر الLعراقLي اغLاريLد
حجازية رائعة خفية كانت مستورة وما زالت.
لو قلتها الختلت العقول

ولو رقمتها لتحطمت األقالم

السفر االعلی و اتّبع الحقّ بانوار الهدى.
والسالم علی من قطع هذا ّ
ّ

١٦

الوادي الخامس
وادي االستغناء
---------فLإذا بLلغ الLسالLك فLي مLعارج هLذه الLسفرة الLعليا ورد مLديLنة االسLتغناء ،فLاسLتشعر فLي هLذا
الLوادي نLسائLم االسLتغناء اإللLهية الLتي تهLب مLن والئLج الLروح ،وحLرق حLجب الLفقر واسLتجلى
بLLبصيرتLLه وبLLصره فLLي عLLالLLم الLLغيب والLLشهادة قLLولLLه  " :يLLوم يLLغني اهلل كLLال مLLن سLLعته" فLLينقلب
ترحه سرورا وغمه حبورا ويتبدل ضيقه سعه وعسره يسرا.
ومLLع أن مLLسافLLري هLLذا الLLوادي يLLفترشLLون الLLتراب فLLي الLLظاهLLر اال انLLهم فLLي الLLباطLLن يLLتكئون
ع LLلى رف LLرف امل LLعان LLي وي LLرزق LLون م LLن ال LLنعم االب LLدي LLة امل LLعنوي LLة ويش LLرب LLون م LLن ل LLطيف ال LLرح LLيق
الروحاني.
مLLا أعجLLز الLLلسان إن يLLفصل هLLذه الLLوديLLان الLLثالثLLة مLLعا أعLLني بLLيان الLLقلم أن يLLلج هLLذا املLLقام
فLLال يLLثمر مLLداده اال سLLوادا ،إن بLLلبل الLLقلب فLLي هLLذه املLLقامLLات لLLها أسLLرار ومLLقاصLLد أخLLرى
بLLحيث تLLأخLLذ بLLمجامLLع الLLقلب وتLLفنت الLLروح ولLLكن اسLLرار هLLذه املLLعانLLي يLLجب إن تLLقال مLLن قLLلب
إلى قلب و أ ،تسلم من صدر لصدر.
يمكن شرح حال العارفني قلبا لقلب
واسكت عجزا عن امور كثيرة

فليس هذا منهج القاصد وال هذا حد املكتوب
بنطقي لن تحصى ولوقلت ق ّلت

ي LLا رف LLيقي  :م LLا ل LLم ت LLصل إل LLى ح LLدي LLقة ه LLذه امل LLعان LLي ل LLن ت LLحتسي م LLن الخ LLمر ال LLباق LLي له LLذا
الLLوادي  ،فLLإذا احLLتسيت سLLتغمض الLLطرف عLLما سLLواه وتتجLLرع مLLن خLLمر االسLLتغناء وتLLنقطع
ع LLن ال LLكل وت LLتصل ب LLه ،وت LLضحي ب LLنفسك ف LLي س LLبيله  ،رغ LLم ان LLه ال ي LLوج LLد س LLواه ك LLي ت LLغض
ال LLطرف ع LLنه ) ك LLان اهلل ول LLم ي LLكن م LLعه م LLن ش LLيء( ألن ال LLسال LLك ف LLي ه LLذا امل LLقام ي LLرى ج LLمال
املLحبوب فLي كLل شLيء فLيرى فLي الLنار وجLه الخLليل وفLي املLجاز رمLز الLحقيقة وفLي الLصفات
ي LLشاه LLد س LLر ال LLهوي LLة ذل LLك ب LLأن LLه ي LLشق األس LLتار ب LLآه LLة واح LLده ،ويه LLتك ال LLحجب ب LLلمحة ب LLصر ،
فLLيبصر الLLصنع الجLLديLLد بLLالLLبصر الحLLديLLد  ،ويLLدرك األثLLر الLLدقLLيق بLLالLLقلب الLLرقLLيق  ،مLLصداقLLا
١٧

لقوله " وجعلنا اليوم بصرك حديدا".

الوادي السادس
وادي الحيرة
--------ثLLم إن الLLسالLLك بLLعد سLLيره فLLي مLLراتLLب االسLLتغناء الLLبحت  ،يLLرد وادي الLLحيرة ويLLخوض فLLي
ب LLحار ال LLعظمة ف LLتزداد ح LLيرت LLه ف LLي ك LLل ح LLني  ،ي LLرى ه LLيكل ال LLغناء ع LLني ال LLفقر ح LLينا  ،وج LLوه LLر
االس LLتغناء م LLحض العج LLز ح LLينا آخ LLر يخ LLر ص LLعقا لج LLمال ذي ال LLجالل ح LLينا وي LLضيق ذرع LLا
ب LLوج LLود ن LLفسه ح LLينا آخ LLر  ،ف LLكم ع LLصفت ع LLواص LLف ال LLحيرة ب LLأش LLجار امل LLعان LLي ف LLاق LLتلعتها م LLن
جLLذورهLLا  ،وكLLم أزهLLقت مLLن نLLفوس ،ذلLLك بLLأن هLLذا الLLوادي يLLلقى بLLسالLLكه فLLي اضLLطراب ايLLما
اض LLطراب  ،وم LLع ذل LLك ف LLما أح LLب ه LLذه ال LLظواه LLر ل LLلواص LLل وارغ LLبه ف LLيها اذ ان LLه ي LLرى ك LLل ح LLني
ع LLامل LLا ب LLدي LLعا وخ LLلقا ج LLدي LLدا وي LLزداد ف LLي ك LLل آن ح LLيرة ع LLلى ح LLيرة وي LLذه LLل ل LLصنيع س LLلطان
االحدية الجديد.
أجLل يLا أخLي  :انLنا لLو تLفكرنLا فLي أي خLلق لLشاهLدنLا مLائLة ألLف حLكمه بLالLغه  ،ولLتعلمنا مLائLة
ألLف عLلومLا بLديLعة الLم تLر الLنوم مLن بLني الLخالئLق  ،كLم مLن اسLرار اودعLت فLيه وكLم مLن حLكمه
خLLزنLLت وكLLم مLLن عLLوالLLم مسLLتورة فLLيه  ،ألLLم تLLر وقLLد نLLمت فLLي مLLنزل أحLLكمت رتLLاج أبLLوابLLه  ،فLLاذا
بLك تLشاهLد مLديLنة بLعيدة تLدخLلها دون إن تLسعى الLيها بLقدم أو يLتجشم لLها بLدنLك ،وتLرى دون
أن تجLLلى بLLصرك وتLLسمع دون إن تجهLLد سLLمعك ،وتLLتكلم دون إن تحLLرك بLLالLLكالم لLLسانLLك ،ثLLم
انLLك قLLد تLLرى عLLني مLLا رأيLLته الLLليله بLLعد عشLLرة اعLLوام بحسLLب الLLظاهLLر مLLن عLLالLLم الLLزمLLان ،واآلن
ف LLكم م LLن ح LLكمه ف LLي ه LLذا ال LLنوم ال يشه LLده LLا او ي LLدرك LLها ع LLلى ك LLمال ال LLتحقيق اال اه LLل ه LLذا
ال LLوادي  ،أوال ف LLما ه LLذا ال LLعال LLم ال LLذي تس LLري ف LLيه اح LLكام ال LLحواس ب LLال ع LLني ال اذن وال ي LLد وال
لLLسان؟ ثLLم كLLيف يLLتسنى لLLك فLLي عLLالLLم الLLشهادة أن تLLدرك ثLLانLLية اثLLر مLLا رأيLLت فLLي الLLنوم مLLنذ
عشرة سنوات؟
١٨

تLLفكر اآلن فLLي الLLفرق بLLني الLLعاملLLني وفLLيما أودع فLLي ذلLLك مLLن اسLLرار حLLتى تLLفوز بLLالLLتأيLLيدات
اإلل LLهية وامل LLكاش LLفات ال LLرب LLان LLية  ،وتخ LLطو إل LLى ع LLوال LLم ال LLقدس  ،أودع ال LLباري ه LLذه االي LLات ف LLي
خLلقه حLتى ال يLنكر املLحتجبون اسLرار املLعاد ،وال يسLتخفوا بLما كLانLوا يLوعLدون  ،مLثلهم كLمثل
الLLذيLLن يسLLتمسكون بLLالLLعقل فLLال يLLؤمLLنون بLLغير مLLا يLLدركLLه  ،ومLLا كLLانLLت الLLعقول الLLضعيفة لLLتدرك
قط هذه املراتب املذكورة اللهم إال العقل الكلي الرباني:
أنّى للعقل الجزئي أن يفطن ويحيط بالقرآن ا؟

كLLما ال يLLتسنى لLLلعنكبوت أن يLLصيد

العنقاء
كLل هLذه الLعوالLم تLشاهLد وتحLدث فLي وادي الLحيرة والLسالLك يLطلب املLزيLد فLي كLل آن بLال مLلل
كLذلLك كLان سLيد االولLني واآلخLريLن يLقول اظLهارا لLلتأمLل واسLتمتاعLا بLالLحيرة " رب زدنLي فLيك
تLحيرا" ثLم ألLم تLر إلLى كLمال خLلق االنLسان كLيف انLطوت فLيه كLل هLذه الLعوالLم واسLتترت هLذه
املراتب.
أتحسب انك جرم صغير

وفيك انطوى العالم األكبر؟

إذا ال بLLد مLLن الجهLLد فLLي افLLناء الLLرتLLبة الLLحيوانLLية حLLتى يتجLLلى فLLينا املLLعنى االنLLسانLLي ،هLLذا
وضLLرب لLLقمان -الLLذي ارتLLشف مLLن عLLني الLLحكمة وانتهLLل مLLن بحLLر الLLرحLLمة – البLLنه نLLاتLLان -اذ
يLثبت لLه مLقامLات املLوت والحشLر – الLنوم مLثاال واقLام بLه دلLيال ،وهLذا الLعبد الLفانLي يLذكLر فLي
هLذا املLقام مLن أمLر طLالLب الLتوحLيد وشLيخ الLتعليم والتجLريLد كLي يLبقى ذكLرا بLاقLيا  ،اذ قLال "
يLLا بLLني إن اسLLتطعت أال تLLنام اسLLتطعت أال تLLموت  ،ولLLو قLLدرت عLLلى أن ال تLLصحو مLLن نLLومLLك
لقدرت على أال تقوم للحشر بعد موتك".
يLLا خLLليلي  :ال تLLجعل مLLن قLLلبك وهLLو مLLوضLLع االسLLرار الLLباقLLية – مLLوضLLعا لLLالفLLكار الLLفانLLية وال
تLLفرط فLLي عLLمرك الLLغالLLي الLLنفيس بLLاشLLتغالLLك بLLالLLدنLLيا الLLفانLLية انLLت مLLن عLLالLLم الLLقدس فLLال تLLعلق
قLLلبك بLLالLLتراب وانLLت عLLلى بLLساط االنLLس فLLال تسLLتبدل بLLه مLLوطLLن الLLتراب  ،وبLLعد – فLLليس لLLذكLLر
هذه املراتب من نهاية و هذا العبد قد عزف من صدمات اهل الزمان :
يظل هذا القول ناقصا مضطربا

فليس لي قلب فأغفر لي عزوفي
١٩

ي LLئن ال LLقلم وي LLبكي امل LLداد ويه LLدر نه LLر ال LLقلب ب LLال LLدم LLاء " ل LLن ي LLصيبنا اال م LLا ک LLتب اهللّ ل LLنا " و
السالم علی من اتبع الهدى.
ّ

الوادي السابع
وادي الفقر الحقيقي والفناء األصلي
------------------ثLL Lم إن الLL LسالLL Lك بLL Lعد ارتLL LقائLL Lه مLL LراتLL Lب الLL Lحيرة الLL LعالLL Lية يLL Lرد وادي الLL Lفقر الLL Lحقيقي والLL Lفناء
املLLطلق ،وهLLذه الLLرتLLبة هLLي مLLقام فLLنائLLه عLLن نLLفسه وبLLقائLLه بLLاهلل  ،واالفLLتقار عLLن الLLنفس والLLغنى
بLLاملLLقصود وامLLا ِذكLLر الLLفقر فLLي هLLذا املLLقام يLLعني الLLفقر عLLن كLLل مLLا فLLي عLLالLLم الخLLلق والLLغنى
بLLكل مLLا فLLي عLLالLLم الLLحق .ذلLLك بLLأن الLLعاشLLق الLLصادق الLLحبيب املLLوافLLق إذا بLLلغ لLLقاء مLLحبوبLLه
ومLعشوقLه أجLج مLن جLمال املLحبوب ولLهيب شLوق الLعاشLق نLارا تحLرق كLل سLرادق وكLل حLجاب
وكل ما لديه  ،حتى عقله وجلده يحترقان ،فال يبقى من ش Ÿاال الحبيب:
فلما تجلى اوصاف القدم

أحرق الكليم الوصف الحادث

والLواصLل لهLذا املLقام ،مLقدس ومLنزه عLن كLل مLا يLتعلق بLالLدنLيا فLال مLن بLأس عLلى واردي بحLر
الLوصLال أن يLفتقدوا األشLياء املحLدودة املLتعلقة بLالLعالLم الLفانLي  ،سLواء أكLانLت امLواال ظLاهLرة
أم أفLكار نLفسيه ،ذلLك بLأن مLا عLند الخLلق محLدود بحLدودهLم ومLا عLند الLحق مLقدس عLن ذلLك.
وع LLليك أن ت LLطيل ال LLتفكر ف LLي ه LLذا ال LLبيان ح LLتى ت LLتضح ال LLعاق LLبة  " :ا ّن االب LLرار يش LLرب LLون م LLن
کLLاس کLLان مLLزاجLLها کLLافLLورا " فLLلو عLLلمت مLLعنى الLLكافLLور لLLعلمت املLLقصد الLLحقيقي .هLLذااملLLقام
مLن الLفقر الLذي قLيل فLيه " الLفقر فخLري " ولLلفقر الLباطLني والLظاهLري مLراتLب ومLعانLي ال أرى
مLن املLناسLب ذكLرهLا فLي هLذا املLقام لLذلLك ابLقيها فLي ذمLة وقLت يLقضي فLيه اهلل مLا يLريLد .وهLذا
م LLقام ته LLلك ف LLيه ل LLدى ال LLسال LLك ك LLثرة ك LLل ش LLيء ويتج LLلى ف LLيه ط LLلعة ال LLوج LLه م LLن مش LLرق ال LLبقاء،
ويتجلى معنى قوله  " :كل شيء هالك اال وجهه".

٢٠

يLا حLبيبي  :انLصت إلLى نLغمات الLروح بLسمع الLقلب والLروح واحLفظها حLفظك لLبصرك .فLان
أي LLام امل LLعارف االل LLهيه ك LLغمام ال LLرب LLيع ف LLهي ال ت LLبقى دائ LLما ع LLلى ق LLلوب البش LLر وم LLع ان ف LLيض
الLفياض ال تLعطيل وتLعويLق فLيه  ،اال أن لLكل عLصر وزمLان مLنه رزقLا مLعلومLا ونLعمة مLقدرة فLال
اال عLندنLا خLزآئLنه و مLا نLنزّلLه ّ
يLفيض اال بLقدر ومLقدار " و ان مLن شLىء ّ
اال بLقدر مLعلوم " ومLا
ي LLنزل م LLن س LLحاب ال LLرح LLمة ال يه LLطل اال ع LLلى ري LLاض ال LLروح وم LLا ي LLتسنى ه LLذا ال LLكرم إال ف LLي
الLLربLLيع ،امLLا الLLفصول االخLLرى لLLيس لLLها نLLصيب مLLن هLLذا الLLفضل األكLLبر ،واألراضLLي الجLLرذة
ليس لها قسمة في هذا الكرم .
يLا اخLي  :كLل بحLر ال يLتحوي عLلى الLلؤلLؤ ،وكLل غLصن ال يLثمر وردا ،والLبلبل ال يLتغنى عLليه،
اذن قLبل إن يLعود بLلبل البسLتان املLعنوي إلLى الحLديLقة اإللLهية ،و تLرجLع انLوار صLبح املLعانLي
إلLى شLمس الLحقيقه ،اسLعوا لLربLما تسLتشم فLي الLدار الLفانLية شLذى مLن الLجنة الLباقLية وتLحيا
فLLي كLLنف اهLLل املLLديLLنة الLLخالLLدة ،فLLاذا بLLلغت هLLذه الLLرتLLبة الLLعالLLية الLLعليا ،وفLLزت بهLLذه الLLدرجLLة
العظمى رأيت املحبوب ونسيت دونه.
إن الحبيب من دون حجاب متجل من الباب والجدار

يا أولي األبصار

ف LLدع ق LLطرة ال LLحياة إل LLى بح LLر واه LLب ال LLحياة ه LLذا ه LLو امل LLقصد ال LLذي س LLأل LLت ول LLتفوزن ب LLه ان
Lجاب سLLوى ال Lنّور و ال
شLLاءاهلل .فLLي هLLذه املLLديLLنة تخLLرق حLLجبات الLLنور وتLLزول " ال لجLLمالLLه حُ L
لLوجLهه نLقاب ّ
اال الLظّهور " فLوا عLجبا لLلحبيب املتجLلي كLالLشمس والLناس فLي طLلب الLزخLرف
واملال أجل يظل من شده ظهوره مستورا ومن قوة بروزه مخفيا:
تجلي الحق كالشمس الساطعة عيانا

أسفا لقد تجلى على مدينة العميان

يLطوي سLالLك هLذا الLوادي مLراتLب وحLدة الLوجLود والLشهود ويLتجاوزهLا إلLى وحLدة تLقدسLت عLن
ه LLذي LLن امل LLقام LLني ،ول LLن ي LLدرك ه LLذا امل LLقال م LLن ي LLلج ب LLال LLبيان والج LLدال ،ب LLل ي LLحيط ب LLه م LLن ع LLان LLى
الجLذب والLذهLول  ،ولLن يLفهم مLا قLيل اال كLل مLن اصLطفى فLي هLذا املLحفل مLقامLا ،ووجLد مLن
هذه الرياض نسيما.
وع LLلى ال LLسال LLك ف LLي ج LLميع ه LLذه االس LLفار اال ي LLحيد ق LLيد ش LLعرة ع LLن الش LLري LLعة ال LLتي ه LLي ف LLي
ال LLحقيقة س LLر ال LLطري LLقة وث LLمرة شج LLرة ال LLحقيقة  ،ب LLل ي LLجب أن يتش LLبث ب LLذي LLل إط LLاع LLة االوام LLر،
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ويLLعتصم بLLحبل االعLLراض عLLن الLLنواهLLي حLLتى يLLرزق مLLن كLLأس الشLLريLLعة ويLLقف عLLلى اسLLرار
الLLحقيقة .واذا اسLLتبهم عLLليك ش ŸمLLن بLLيانLLاتLLي هLLذه واحLLدثLLت تLLزلLLزال  ،وجLLب عLLليك إن تLLعيد
امل LLسأل LLة ح LLتى ت LLزول الش LLبهة ويتج LLلى امل LLقصد ك LLطلعة امل LLحبوب ف LLي امل LLقام املح LLمود .ول LLعل
الLسالLك املLنقطع  ،إن اسLعده عLون الLغيب وأسLعفه مLدد ولLي األمLر فLي هLذه االسLفار الLتي ال
يLLبدو لLLها فLLي عLLالLLم الLLزمLLان نLLهايLLة ،يLLطوي املLLراتLLب السLLبعة فLLي سLLبع خLLطوات بLLل فLLي سLLبعة
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 .

ي LLا ح LLبيبي إن غ LLزال صح LLراء االح LLدي LLه ي LLتتبعه ع LLدد م LLن ال LLكالب  ،وب LLلبل بس LLتان ال LLصمدي LLه
هLL Lذا  ،يLL Lتعقبه عLL Lدة مLL Lنقار  ،وهLL Lذا الLL LطائLL Lر فLL Lي الLL Lهواء االلLL Lهي يجLL Lلس فLL Lي كLL Lمينه الLL Lغراب
الLحقود ،وصLيد بLر الLعشق هLذا يLلحقه الLصياد الLحسود ،يLا شLيخ اجLعل هLمتك زجLاجLا لLربLما
يLLحفظ هLLذا السLLراج مLLن االريLLاح املLLخالLLفة  ،ولLLو إن االمLLل فLLي هLLذا السLLراج إن يشLLتعل فLLي
الLLزجLLاج االلLLهي ويلتهLLب فLLي املLLشكوة املLLعنوي  ،الن الLLعنق الLLذي يLLرتLLفع بLLالLLعشق االلLLهي بLLال
ش LLك ي LLقع ت LLحت ال LLسيف  ،وال LLرأس ال LLذي اش LLتعل ب LLال LLحب  ،م LLؤك LLد س LLيفنى  ،وال LLقلب امل LLتعلق
ّ
مخضبا بالدم ،فنعم ما قال :
بذكر املحبوب يكون
وعش خاليا فالحب راحته عنا

فأوله سقم وآخره قتل

والسLالم عLلى مLن اتLبع الهLدى  ،كLل مLا ذكLر مLن بLدائLع الLفكر فLي مLعنى الLطير تLحقق وصLار
مLعلومLا ،كLأنLهم اطLلعوا عLلى اسLرار املLعانLي  ،ولLكن لLكل حLرف فLي كLل عLالLم لLه مLقصد مLعني
حس LLب امل LLقتضى  ،ن LLعم إن ال LLسال LLكني ي LLدرك LLون م LLن ك LLل اس LLم رم LLزا  ،وم LLن ك LLل ح LLرف س LLرا ً ،
Lف نLLفسک عLّ Lما يشLLتهيه هLLوئLLک ث Lمّ
وهLLذه الحLLروفLLات فLLي مLLقام اشLLاره إلLLى الLLتقديLLس ك اى کّ L
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اقLبل الLی مLولLئک ن نLزه نLفسک ع ّLما سLوئLه لLتفدى بLروحLک فLى هLوئLه ج جLانLب جLناب الLحق ان
ب LLقى ف LLيک م LLن ص LLفات الخ LLلق ش اش LLکر ر ّب LLک ف LLى ارض LLه ل LLيشکرک ف LLى س LLمائ LLه و ان ک LLان LLت
Lحجبات املحLدودة لLتعرف مLا ال عLرفLته
Lسماء فLى عLالLم االحLديLه نLفس ارضLه ک کLفّر عLنک ال ُ
ال ّ
م LLن امل LLقام LLات ال LLقدس LLية و ان LLک ل LLو ت LLسمع ن LLغمات ه LLذه الL Lطّير ال LLفان LLية ل LLتطلب م LLن ال LLکوءس
والسالم علی من اتّبع الهدى.
الباقية ال ّدائمة و تترک الکوءب الفانية الزائلة
ّ

)حضرة بهاء اهلل(
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