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الرحيم
بسم ه
الرمحن ه
اّلل ه

احلمد هّلل الهذی أظهر الوجود من العدم و رقم علی لوح االنسان من
اسرار القدم و علهمه من البيان ما ال يعلم و جعله کتااب مبينا ملن آمن و
الصيلم و انطقه فی
کل شیء فی هذا ه
الزمان املظلم ه
استسلم و اشهد خلق ه
الکل فی نفسه
قطب البقاء علی اللهحن البديع فی اهليکل ه
املکرم ليشهد ه
الکل بذلک الی ذروة
بنفسه فی مقام جتلهی ربهه ابنهه ال اله هاال هو و ليصل ه
اّلل فيه و اصلهی و اسلهم
احلقائق حتهی ال يشاهد احد شيئا هاال و قد يری ه
تشعب من حبر اهلويهة و هاول صبح الح عن افق االحديهة و
علی هاول حبر ه
هاول مش س اشرق فی اماء االلليهة و هاول ار اوقدت من مصباح القدميهة
حممدا فی مأل
فی مشکوة الواحديهة الهذی کان امحد فی ملکوت العالني و ه
املقربني و حممودا فی جربوت املخلصني ﴿ و ا َّيما تدعوا ف له االاماء
ه
احلسنی ﴾ فی قلوب العارفني و علی آله و صحبه تسليما کثريا دائما ابدا
و بعد قد امع ما غنه ورقاء العرفان علی افنان سدرة فؤادک و عرف
غردت محامة االيقان علی اغصان شجرة قلبک کانهی وجدت روائح
ما ه
الطهيهب من قميص حبهک و ادرک متام لقائک فی مالحظة کتابک و ملا
ه
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اّلل و
اّلل و بقائک به و حبهک احبهاء ه
بلغ اشاراتک فی فنائک فی ه
مظاهر اامائه و مطالع صفاته لذا اذکر لک اشارات قدسيهة شعشعانيهة من
مراتب اجلالل لتجذبک الی ساحة القدس و القرب و اجلمال و توصلک
الی مقام ال تری فی الوجود هاال طلعة حضرة حمبوبک و لن تری اخللق هاال
الرّيض الغوثيهه
کيوم مل يکن احد مذکورا و هی ما ه
غن بلبل االحديهة فی ه
اّلل
اّلل يعلهمکم ه
قوله " و تظهر علی لوح قلبک رقوم لطائف اسرار ﴿ اتهقوا ه
﴾ و يتذ هکر طائر روحک حظائر القدم و يطري فی فضاء ﴿ فاسلکی سبل
الشوق و جتتنی من امثار االن س فی بساتني " کلی من
ربهک ذل ًال ﴾ جبناح ه
کل الثهمرات " انتهی
ه
السنبالت الهتی
و عمری ّي حبيب لو تذوق هذه الثهمرات من خضر هذه ه
الصفات
نبت فی اراضی املعرفة عند جتلهی انوار ال هذات فی مراّي االاماء و ه
يهتز روحک من بوارق
ليأخذ ه
الصرب و االصطبارعن ک هفک و ه
الشوق لمام ه
االهلي فی قطب
االصلي
ايب الی الوطن
االنوار و جتذبک من الوطن ه
الّت ه
ه
ه
الّتاب و ترکض
املعانی و تصعدک الی مقام تطري فی اهلواء کما متشی علی ه
علی املاء کما ترکض علی االرض فهنيئا لی و لک و ملن اما الی اماء
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الرمحن و
العرفان و صبا قلبه مبا ه
سره صبا االيقان من سباء ه
هب علی رّيض ه
السالم علی من اتهبع اهلدی
ه
 - 1وادی طلب
و بعد مراتب سري سالکان را ال مسکن خاکی بوطن اهلی هف رتبه
معني منودهاند چنانچه بعضی هف وادی و بعضی هف شهر ذکر
ه
کردهاند و گفته اند که سالک ات ال نف س هجرت ننمايد و اين اسفار را
طی نکند ببحر قرب و وصال وارد نشود و ال مخر بيمثال نچشد هاول
وادی طلب اس مرکب اين وادی صرب اس و مسافر در اين سفر بی
صرب جبائی نرسد و مبقصود واصل نشود و ابيد هر گز افسرده نگردد اگر
صد هزار سال سعی کند و مجال دوس نبيند پژمرده نشود ليرا جماهدين
کعبهء ﴿ في نا ﴾ ببشارت ﴿ لن هدي نَ هم سب لنا ﴾ مسرورند و کمر خدم
در طلب بغاي حمکم بستهاند و در هر آن ال مکان غفل ابمکان طلب
سفر کنند هيچ بندی ايشان را منع ننمايد و هيچ پندی س هد نکند و شرط
اس اين عباد را که دل را که منبع خزينهء اهليهه اس ال هر نقشی اپک
کنند و ال تقليد که ال اثر آابء و اجداد اس اعراض منايند و ابواب
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کل اهل ارض مسدود کنند و طالب در اين سفر
دوستی و دمشنی را اب ه
مبقامی رسد که مههء موجودات را در طلب دوس سر گشته بيند چه
يعقوهبا بيند که در طلب يوسف آواره ماندهاند عاملی حبيب بيند که در
طلب حمبوب دوانند و جهانی عاشق مالحظه کند که در پی معشوق روان
سری مطهلع گردد ليرا
و در هر آنی امری مشاهده کند و در هر ساعتی بر ه
که دل ال هر دو جهان برداشته و عزم کعبهء جاان منوده و در هر قدمی
اعان غيبی او را شامل شود و جوش طلبش لّيده گردد طلب را ابيد ال
جمنون عشق انداله گرف حکاي کنند که رولی جمنون را ديدند خاک می
بيخ و اشک مريخي گفتند چه ميکنی ؟ گف ليلی را ميجومي گفتند
وای بر تو ليلی ال روح اپک و تو ال خاک طلب می کنی ؟ گف مهه
رب االرابب
جا در طلبش ميکوشم شايد در جائی جبومي بلی در تراب ه
جسنت اگر چه نزد عاقل قبيح اس لکن بر کمال ج هد و طلب دليل
اس ( من طلب شي ئًا و ج َد وجد ) طالب صادق جز وصال مطلوب
چيزی جنويد و حبيب را جز وصال حمبوب مقصودی نباشد و اين طلب
طالب را حاصل نشود مگر بنثار آنچه هس يعنی آنچه ديده و شنيده و
"اال "
فهميده مهه را بنفی " ال " منفی سالد ات بشهرستان جان که مدينهء ه
اس واصل شود مههتی ابيد ات در طلبش کوشيم و جهدی ابيد ات ال شهد
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وصلش نوشيم اگر ال اين جام نوش کنيم عاملی فراموش کنيم و سالک در
اين سفر بر هر خاکی جال س شود و در هر بالدی ساکن گردد ال هر
وجهی طلب مجال دوس کند و در هر دّير طلب ّير منايد اب هر مجعی
سر حمبوب بيند
جمتمع شود و اب هر سری مهسری منايد که شايد در سری ه
و ّي ال صورتی مجال حمبوب مشاهده کند
 – 2وادی عشق
و اگر در اين سفر ابعان ابری ال ّير بی نشان نشان ّيف و
بوی يوسف گمگشته ال بشري احديهه شنيد فورا بوادی عشق قدم گذارد و
ال ار عشق بگدالد در اين شهر آامان جذب بلند شود و آفتاب
جهانتاب شوق طالع گردد و ارعشق بر افرولد و چون ار عشق بر
افروخ خرمن عقل بکلهی بسوخ در اين وق سالک ال خود و ال غري
ک و يقني نه صبح هداي
خود بيخرب اس نه جهل و علم داند و نه ش ه
سم قاتلش
شناسد و نه شام ضالل ال کفر و اميان هر دو در گريز و ه
دلپذير اينس که عطهار گفته :

www.oceanoflights.org

هفت وادي – اثر حضرت هباءهللا

" کفر کافر را و دين ديندار را

ذره دردت دل عطهار را "
ه

مرکب اين وادی درد اس و اگر درد نباشد هر گز اين سفر متام نشود
وعاشق در اين رتبه جز معشوق خيالی ندارد و جز حمبوب پناهی جنويد و
در هر آن صد جان رايگان در ره جاان دهد و در هر قدمی هزار سر
در اپی دوس اندالد ای برادر من ات مبصر عشق در نيائی بيوسف مجال
دوس واصل نشوی و ات چون يعقوب ال چشم ظاهری نگذری چشم
ابطن نگشائی و ات بنار عشق نيفرولی بيار شوق نياميزی و عاشق را ال
ضری ضرر نه ال ار سردش بينی و ال درّي
هيچ چيز پروا نيس و ال هيچ ه
خشکش ّيبی
" نشان عاشق آن ابشد که سردش بينی ال دولخ
نشان عارف آن ابشد که خشکش بينی ال درّي "
عزت ال
عشق هستی قبول نکند و لندگی خنواهد حيات در ممات بيند و ه
ذله جويد بسيار هوش ابيد ات اليق جوش عشق شود و بسيار سر ابيد
ات قابل کمند دوس گردد مبارک گردنی که در کمندش افتد و فرخنده
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سری که در راه حمبهتش خباک افتد پ س ای دوس ال نف س بيگانه شو ات
به يگانه پی بری و ال خاکدان فانی بگذر ات در آشيان اهلی جای گريی
نيستی ابيد ات ارهستی بر افرولی و مقبول راه عشق شوی
" نکند عشق نف س لنده قبول

نکند ابل موش مرده شکار "

عشق در هر آنی عاملی بسولد و در هر دّير که علم بر افرالد ويران سالد
مقری نه هننگ
در مملکتش هستی را وجودی نه و در سلطنتش عاقالنرا ه
عشق اديب عقل را ببلعد و لبيب دانش بشگرد هف درّي بياشامد
وعطش قلبش نيفسرد و هل من مزيد گويد ال خويش بيگانه شود و الهر
چه در عامل اس کناره گريد
" اب دو عامل عشق را بيگانگی

اندر او هفتاد و دو ديوانگی "

صد هزار مظلومان در کمندش بسته و صد هزار عارفان به تريش خسته
هر سرخی که در عامل بينی ال قهرش دان و هر لردی که در رخسار بينی
ال لهرش مشر جز فنا دوائی نبخشد و جز در وادی عدم قدم نگذارد و
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لکن لهرش در کام عاشق ال شهد خوشّت و فنايش در نظر طالب ال صد
هزار بقا حمبوبّتس پ س ابيد بنار عشق حجاهبای نف س شيطانی سوخته
شود ات روح برای ادراک مراتب سيهد ( لوالک ) لطيف و اپکيزه گردد
" ار عشقی بر فرول و مجله هستيها بسول
عشاقان گذار "
پ س قدم بردار و اندر کوی ه

 – 3وادی معرفت
و اگر عاشق بتأييدات خالق ال منقار شاهني عشق بسالم بگذرد
ک بيقني آيد و ال ظلم ضالل
در مملک معرف وارد شود و ال ش ه
هوی بنور هداي تقوی راجع گردد و چشم بصريتش ابل شود و اب حبيب
خود برال مشغول گردد در حقيق و نيال بگشايد و ابواب جمال در بندد
در اينرتبه قضا را رضا دهد و جنگ را صلح بيند و در فنا معانی بقا درک
سر در آفاق اجياد و انف س عباد اسرار معاد بيند و
منايد و بچشم سر و ه
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حکم صمدانی را بقلب روحانی در مظاهر ا متناهی اهلی سري فرمايد
در حبر قطره بيند و در قطره اسرار حبر مالحظه کند
ذره ای که بشکافی
" دل هر ه

آفتابيش در ميان بينی "

حق ببينش مطلق خمالف و مغاير
و سالک در اين وادی در آفرينش ه
نبيند و در هر آن ﴿ ما ت ری فی خلق الَرمحن من ت فاوت فارجع البصر هل
ت ری من فطور ﴾ گويد در ظلم عدل بيند و در عدل فضل مشاهده کند
در جهل علمها مستور بيند و در علمها صد هزار حکمتها آشکار و
هويدا ادراک منايد و قف س تن و هوی بشکند و بنف س اهل بقا ان س گريد
بنردابهنای معنوی صعود منايد و بسماء معانی بشتابد در فلک ﴿ سنريهم
آّيتنا فی اآلفاق و فی ان فسهم ﴾ ساکن شود و بر حبر ﴿ حتَی ي ت ب َني هلم
انَه احلق ﴾ ساير گردد و اگر ظلمی بيند صرب منايد و اگر قهر بيند مهر
آرد حکاي کنند عاشقی ساهلا در هجر معشوقش جان ميباخ و در
آتش فراقش ميگداخ ال غلبهء عشق صدرش ال صرب خالی ماند و
جسمش ال روح بيزاری جس و لندگی در فراقرا ال نفاق ميشمرد و ال
آفاق بغاي در احّتاق بود چه رولها که ال هجرش راح جنسته و بسا
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شبها که ال دردش خنفته ال ضعف بدن چون آهی گشته و ال درد دل
ميسر منيشد
چون وای شده بيک شربه وصلش هزار جان رايگان ميداد و ه
طبيبان ال عالجش در ماندند و مؤانسان ال انسش دوری جستند بلی
مريض عشق را طبيب چاره نداند مگر عناي حبيب دستش گريد ابری
عاقب شجر رجايش مثر أيس خبشيد و ار اميدش بيفسرد ات آنکه شبی
ال جان بيزار شد و ال خانه ببالار رف اگاه او را عسسی تعاقب منود او
ال پيش اتلان و عس س ال پی دوان ات آنکه عسسها مجع شدند و ال هر
طرف راه فرار برآن بيقرار بستند و آن فقري ال دل ميناليد و ابطراف
ميدويد و اب خود ميگف اين عس س عزرائيل من اس که ابين تعجيل
در طلب من اس و ّي ش هداد بالدس که در کني عباد اس آن خستهء
تري عشق بپا دوان بود و بدل االن ات بديوار ابغی رسيد و هبزار لمح و
حمن ابالی ديوار رف ديواری بغاي بلند ديد ال جان گذش و خود را
تفحص
در ابغ انداخ ديد معشوقش در دس چراغی دارد و ه
انگشّتی مينمايد که ال او گم شده بود چون آن عاشق دلداده معشوق
دل برده را ديد آهی بر کشيد و دس بدعا بر داش که ای خدا اين
عزت ده و دول خبش و ابقی دار که اين عس س جربئيل بود که
عس س را ه
دليل اين عليل گش ّي اسرافيل بود که حيات خبش اين ذليل شد و آنچه
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گف فی احلقيقه درس بود ليرا مالحظه شد که اين ظلم منکر عس س
چقدر عدهلا در سر داش و چه رمحتها در پرده پنهان منوده بود بيک
قهر تشنهء صحرای عشق را ببحر معشوق واصل منود و ظلم فراق را
بنور وصال روشن فرمود بعيدی را ببستان قرب جای داد و عليلی را
بطبيب قلب راه منود حال آن عاشق اگر آخر بني بود در هاول بر عس س
رمح مينمود و دعايش ميگف و آن ظلم را عدل ميديد چون ال آخر
حمجوب بود در هاول اله آغال منود و بشکاي لابن گشود و لکن
مسافران حديقهء عرفان چون آخر را در هاول بينند هلذا در جنگ صلح و
در قهر آشتی مالحظه کنند و اين رتبهء اهل اين وادی اس و اهل
واديهای فوق اين وادی هاول و آخر را يک بينند بلکه نه هاول بينند نه آخر
ال هاول و ال آخر بينند بلکه اهل مدينه بقا که در روضه خضرا ساکنند ال
هاول و ال آخر هم نبينند ال هاوهلا در گريزند و آبخرها در ستيز ليرا که عوامل
ااما را طی منودهاند و ال عوامل صفات چون برق در گذشتهاند چنانچه
ظل ذات مسکن
ميفرمايد ( کمال التهوحيد نفی ه
الصفات عنه ) و در ه
سره العزيز  -در
گرفتهاند اينس که خواجه
عبداّلل  -ق هدس ه
ه
اّلل تعالی ه
الصراط املستقيم ﴾
اين مقام نکته دقيقی و کلمه بليغی در معنی ﴿ اهدا ه
فرمودهاند و آن اينس که ( بنمای مبا راه راس يعنی مبحبه ذات خود
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مشرف دار ات ال التفات خبود و غري تو آلاد گشته بتمامی گرفتار تو گردمي
ه
جز تو ندانيم جز تو نبينيم و جز تو نينديشيم ) بلکه ال اين مقام هم ابال
احملب و احملبوب ) بيش ال اين
روند چنانچه ميفرمايد ( احملبهة حجاب بني ه
گفنت مرا دستور نيس در اين وق صبح معرف طالع شد و چراغهای
سري و سلوک خاموش گش
" وهم موسی اب مهه نور و هنر

شد ال آن حمجوب تو بی پر مپر "

اگر اهل رال و نيالی بپرهای مهه اوليا پروال کن ات اسرار دوس بينی و
ابنوار حمبوب رسی ا َا هّلل و ا َا اليه راجعون

 – 4وادی توحيد
ابول
و سالک بعد ال سري وادی معرف که آخر مقام حتديد اس ه
مقام توحيد واصل شود و ال کأس جتريد بنوشد و در مظاهر تفريد سري
منايد در اين مقام حجاب کثرت بر درد و ال عوامل شهوت بر پرد و در
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اماء وحدت عروج منايد بگوش اهلی بشنود و بچشم رهابنی اسرار صنع
صمدانی بيند خبلوختانهء دوس قدم گذارد و حمرم سرادق حمبوب شود و
حق ال جيب مطلق بر آرد و اسرار قدرت ظاهر منايد وصف و
دس
ه
حق را
حق بيند و اسم ه
اسم و رسم ال خود نبيند وصف خود را در وصف ه
در اسم خود مالحظه منايد مههء آوالها ال شه داند و مجيع نغمات را ال او
اّلل ﴾ جال س شود و بر بساط ﴿ ال
کرسي ﴿ قل کل من عند ه
شنود بر ه
حول و ال ق َوة اَال اب هّلل ﴾ راح گريد و در اشياء بنظر توحيد مشاهده
کند و اشراق جتلهی مش س اهلی را ال مشرق هويه بر مههء ممکنات يکسان
بيند و انوار توحيد را بر مجيع موجودات موجود و ظاهر مشاهده کند و
معلوم آجنناب بوده که مجيع اختالفات عوامل کون که در مراتب سلوک
سالک مشاهده ميکند ال نظر خود سالک اس مثالی در اين مقام ذکر
ميشود ات اين معنی متام معلوم گردد مالحظه در مش س ظاهری فرمائيد که
بر مههء موجودات و ممکنات بيک اشراق جتلهی مينمايد و افاضهء نور ابمر
حمل ابقتضای
سلطان ظهور بر مههء اشياء ميفرمايد و ليکن در هر ه
حمل ظاهر ميشود و اعطای فيض ميکند مثل اينکه در مرآت
استعداد آن ه
بقرصها و هيأهتا جلوه مينمايد و اين بواسطهء لطاف خود مرآت اس و
در بلور ار احداث ميکند و در ساير اشياء مهان اثر جتلهی ظاهر اس نه
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قرص و آبن اثر هر شیء را ابمر مؤثهر ابستعداد او تربي ميکند چنانچه
حمل ظاهر ميشود مثل اينکه
مشاهده ميکنيد و مهچنني الوان هم ابقتضای ه
در لجاجهء لرد جتلهی لرد و در سفيد جتلهی سفيد و در سرخ جتلهی سرخ
حمل اس نه ال اشراق ضياء و اگر
مالحظه ميشود پ س اين اختالفات ال ه
ابملره ال جتلهی مش س
حمل ه
حمل مانع داشته ابشد مثل جدار و سقف آن ه
ه
حمروم ماند و آفتاب بر آن نتابد اين اس که بعضی ال نفوس ضعيفه
چون اراضی معرف را جبدار نف س و هوی و حجاب غفل و عمی
حايل منودهاند هلذا ال اشراق مش س معانی و اسرار حمبوب اليزالی حمجوب
ماندهاند و ال جواهر حکم دين مبني سيهد املرسلني دور ماندهاند و ال
حرم مجال حمروم شدند و ال کعبهء جالل مهجور اينس رتبهء اهل لمان
و اگر بلبلی ال گل نف س بر خيزد و بر شاخسار گل قلب جای گريد و
بنغمات حجالی و آوالهای خوش عراقی اسرار اهلی ذکر منايد که حرفی
ال آن مجيع جسدهای مرده را حيات اتله جديد خبشد و روح قدسی بر
عظام رميمه ممکنات مبذول دارد هزار چنگال حسد و منقار بغض بينی
که قصد او منايند و اب متام ج هد در هالکش کوشند بلی جعل را بوی
خوش اخوش آيد و مزکوم را راحيه طيهب مثر ندهد اينس که برای ارشاد
عوام گفتهاند
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" دفع کن ال مغز و ال بينی لکام
اّلل در آيد در مشام "
ات که ريح ه
حمل
حمل واضح و مربهن شد و هاما نظر سالک وقتی در ه
ابری اختالف ه
حمدود اس يعنی در لجاجات سري مينمايد اينس که لرد و سرخ و
سفيد بيند ابين جه اس که جدال بني عباد براپ شده و عامل را غبار
تريه ال انف س حمدوده فرا گرفته و بعضی نظر ابشراق ضوء دارند و برخی ال
مخر وحدت نوشيدهاند جز مش س چيزی نبينند پ س بسبب سري اين سه
مقام خمتلف فهم سالکني و بيان ايشان خمتلف ميشود اين اس که اثر
اختالف در عامل ظاهر شده و ميشود ليرا که بعضی در رتبه توحيد واقفند
و ال آن عامل سخن گويند و برخی در عوامل حتديد قائمند و بعضی در
جهال عصر که ال پرتو
ابملره حمتجبند اينس که ه
مراتب نف س و برخی ه
مجال نصيب نربدهاند ببعضی مقال تکلهم مينمايند و در هر عصر و لمان
بر اهل جلهه توحيد وارد ميآورند آنچه را که خود آبن اليق و سزاوارند ﴿ و
اّلل النَاس مبا کسبوا ما ت رک علی ظهرها من دابَة و لکن ي ؤ هخرهم
لو ي ؤاخذ ه
الی اجل مس َمی ﴾ ای برادر من قلب لطيف مبنزله آئينه اس آن را
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اّلل اپک کن ات آفتاب حقيقی در آن
حب و انقطاع ال ما سوی ه
بصيقل ه
جلوه منايد و صبح اللی طالع شود معنی ( ال يسعنی ارضی و ال امائی و
لکن يسعنی قلب عبدی املؤمن ) را آشکار و هويدا بينی و جان در
دس گريی و هبزار حسرت نثار ّير اتله منائی و چون انوار جتلهی سلطان
احديهه بر عرش قلب و دل جلوس منود نور او در مجيع اعضاء و ارکان
سر حديث مشهور سر ال حجاب دجيور بر آرد (
ظاهر ميشود آن وق ه
ل ابلنهوافل حتهی احببته فاذا احببته کن امعه الهذی
يتقرب ا َ
ال لال العبد ه
يسمع به ) اخل ليرا که صاحب بي در بي خود جتلهی منوده و ارکان بي
منور شده وفعل و اثر نور ال منري اس اينس که
مهه ال نور او روشن و ه
مهه ابو حرک منايند و ابرادهء او قيام کنند و اينس آن چشمه ای که
مقربني ال آن می نوشند چنانچه ميفرمايد ﴿ عي نًا يشرب هبا املقَربون ﴾ و
ه
حق در
تنزالت عوامل ه
ديگر آنکه مباد در اين بياات راحيه حلول و ّي ه
مراتب خلق رود و بر آجنناب شبهه شود ليرا که بذاته مق هدس اس ال
صعود و نزول و ال دخول و خروج مل يزل ال صفات خلق غنی بوده و
کل عرفا در
خواهد بود و نشناخته او را احدی و بکنه او راه نيافته نفسی ه
منزه اس ال
کل اوليا در ادراک ذاتش حريان ه
وادی معرفتش سرگردان و ه
السبيل مسدود و
ادراک هر مدرکی و متعالی اس ال عرفان هر عارفی ه
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الطهلب مردود دليله آّيته و وجوده اثباته اينس که عاشقان روی جاان
تنزه عن جمانسة خملوقاته ) عدم
گفتهاند ( ّي من ه
دل علی ذاته بذاته و ه
صرف کجا تواند در ميدان قدم اسب دواند و سايه فانی کجا خبورشيد
ابقی رسد حبيب لوالک ( ما عرفناک ) فرموده و حمبوب او ادنی ( ما
بلغناک ) گفته بلی اين ذکرها که در مراتب عرفان ذکر ميشود معرف
جتلهيات آن مش س حقيق اس که در مراّي جتلهی ميفرمايد و جتلهی آن نور
در قلوب هس و لکن حبجبات نفسانيهه و شئوات عرضيهه حمجوبس
چون مشع لير فانوس حديد چون فانوس مرتفع شد نور مشع ظاهر گردد و
مهچنني چون خرق حجبات افکيهه ال وجه قلب منائی انوار احديهه طالع
شود پ س معلوم شد که البرای جتلهيات هم دخول و خروج نيس ات چه
سر مقصود ای برادر من در اين مراتب ال روی
رسد آبن جوهر وجود و ه
حتقيق سري منا نه ال روی تقليد و سالک را دور ابش کلمات منع نکند و
هيمنهء اشارت س هد ننمايد
" پرده چه ابشد ميان عاشق و معشوق
س هد سکندر نه مانع اس و نه حائل "
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سر حمبوب را دفّتها کفاي نکند و ابين
اسرار بسيار و اغيار بيشمار ه
الواح امتام نيابد اب اينکه حرفی بيش نيس و رمزی بيش نه ( العلم نقطة
کثهره اجلاهلون ) و ال مهني مقام اختالفات عوامل را هم مالحظه کن اگر
چه عوامل اهلی ا متناهی اس و لکن بعضی چهار رتبه ذکر منودهاند عامل
لمان و آن آنس که ال برای او هاول و آخر ابشد و عامل دهر يعنی هاول
داشته ابشد و آخرش پديد نباشد و عامل سرمد که هاولی مالحظه نشود و
آخرش مفهوم شود و عامل الل که نه هاولی مشاهده شود و نه آخری اگر
چه در اين بياات اختالف بسيار اس اگر تفصيل ذکر شود کسال
افزايد چنانچه بعضی عامل سرمد را بی ابتدا و انتها گفتهاند و عامل الل را
غيب منيع ال يدرک ذکر منودهاند و بعضی عوامل الهوت و جربوت و
ملکوت و اسوت گفتهاند و سفرهای سبيل عشق را چهار مشرده اند من
احلق الی
احلق الی اخللق و من اخللق الی اخللق و من ه
احلق و من ه
اخللق الی ه
احلق و مهچنني بسيار بياات ال عرفا و حکمای قبل هس که بنده
ه
متعرض نشدم و دوس ندارم که اذکار قبل بسيار اظهار شود ليرا که
ه
اقوال غري را ذکر منودن دليل اس بر علوم کسبی نه بر موهب اهلی و
أتسی
لکن اينقدر هم که ذکر شد بواسطهء عادت اس اس و ه
ابصحاب و عالوه بر اين درين رساله اين بياات نگنجد و عدم اقبال
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بذکر اقوال ايشان نه ال غرور اس
موهب اس

بل بواسطه ظهور حکم

و جتلهی

" گر خضر در حبر کشتی را شکس
صد درستی در شکس خضر هس "
و هاال اين بنده خود را در ساح يکی ال احبهای خدا معدوم ميدامن و
مفقود می مشرم ات چه رسد در بساط اوليا فسبحان ربهی االعلی و ال اينها
گذشته مقصود ذکر مراتب سالکني اس نه بيان اقوال عارفني اگر چه
مثال خمتصری در اول و آخر عامل نسبی و اضافی لده شد جم هدد مثالی
ديگر ذکر ميشود ات متام معانی در قميص مثالی ظاهر شود مثال آجنناب
در خود مالحظه فرمايند که نسب به پسر خود هاولند و نسب بپدر خود
آخر و در ظاهر حکاي ال ظاهر قدرت ميکنيد در عوامل صنع اهلی و در
ابطن بر اسرار ابطن که وديعهء اهليهه اس در مشا پ س صدق هاوليه و
آخريه و ظاهريه و ابطنيه ابين معنی که ذکر شد بر مشا می کند ات
در اين چهار رتبه که بشما عناي شد چهار رتبه اهليهه را ادراک فرمائيد ات
بلبل قلب بر مجيع شاخسارهای گل وجود ال غيب و شهود ندا کند ابنهه
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االول و اآلخر و الظهاهر و الباطن و اين ذکرها در مراتب عوامل نسب
هو ه
ذکر ميشود و هاال آن رجالی که بقدمی عامل نسب و تقييد را طی منودهاند
و بر بساط خوش جتريد ساکن شدهاند و در عاملهای اطالق و امر خيمه
بر افراختهاند مجيع اين نسبتها را بناری سوختهاند و مهه اين الفاظ را بنمی
حمو منودهاند و در ميه روح شناوری مينمايند و در هوای قدس نور سري
ميکنند ديگر الفاظ در اين رتبه کجا وجود دارد ات هاول ّي آخر ّي غري اينها
معلوم شود و مذکور آيد در اين مقام هاول نف س آخر و آخر نف س هاول
اس
"آتشی ال عشق جاان بر فرول

سر بسر فکر و عبادت را بسول"

ايدوس من در خود مالحظه فرما که اگر پدر منيشدی و پسر
نديده بودی اين الفاظ هم نشنيده بودی پ س حال مهه را فراموش کن ات
در مصطبه توحيد نزد اديب عشق بيآمولی و ال " ا ها " به " راجعون "
ظل
رجع کنی و ال ابطن جمالی مبقام حقيقی خود واصل گردی و در ه
شجره دانش ساکن شوی ای عزيز نف س را فقري منا ات در عرصهء بلند غنا
عزت بياشامی و جبميع معانی
وارد شوی و جسد را ذليل کن ات ال شريعه ه
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اشعار که سؤال فرمودی برسی پ س معلوم شد که اين مراتب بسته بسري
سالک اس و در هر مدينه عاملی بيند و در هر وادی بچشمه ای رسد
و در هر صحرا نغمه ای شنود ولی شاهبال هوای معنوی را شهنالهای
بديع روحانی در دل اس و مرغ عراقی را آوالهای خوش حجالی در سر
و لکن مستور بوده و مستور خواهد بود
" گر بگومي عقلها بر هم لند

ور نويسم ب س قلمها بشکند "

 – 5وادی استغنا
احلق ابنوار اهلدی
السفر االعلی و اتهبع ه
السالم علی من قطع هذا ه
و ه
و سالک بعد ال قطع معارج اين سفر بلند اعلی در مدينهء استغنا وارد
ميشود و در اين وادی نسامي استغنای اهلی را بيند که ال بيدای روح می
اّلل ک ًال من سعته ﴾ را
ولد و حجاهبای فقر را ميسولد و يوم ﴿ ي غن ه
بچشم ظاهر و ابطن در غيب و شهادهء اشيا مشاهده فرمايد ال حزن
بسرور آيد و ال غم بفرح راجع شود قبض و انقباض را به بسط و انبساط
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تبديل منايد مسافران اين وادی اگر در ظاهر بر خاک ساکنند هاما در
ابطن بر رفرف معانی جال س و ال نعمتهای بی لوال معنوی مرلوقند و ال
شراهبای لطيف روحانی مشروب لابن در تفصيل اين سه وادی عاجز
اس و بيان بغاي قاصر قلم در اين عرصه قدم نگذارد و مداد جز سواد
مثر نيآرد بلبل قلب را در اين مقامات نواهای ديگر اس و اسرار ديگر
معمای معانی را دل
که دل ال او جبوش و روح در خروش و لکن اين ه
بدل ابيد گف و سينه بسينه ابيد سپرد
" شرح حال عارفان دل بدل تواند گف
اين نه شيوه قاصد و اين نه ح هد مکتوبس "
" و اسک عجزا عن امور کثرية
بنطقی لن حتصی و لو قل قله "
ای رفيق ات حبديقه اين معانی نرسی ال مخر ابقی اين وادی نچشی و اگر
چشی ال غري چشم پوشی و ال ابدهء استغنا بنوشی و ال مهه بگسلی و
ابو پيوندی و جان در رهش ابلی و روان رايگان بر افشانی اگر چه غريی
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اّلل و مل يکن معه من شیء )
در اين مقام نيس ات چشم پوشی ( کان ه
ليرا که سالک در اين رتبه مجال دوس را در هر شیء بيند ال ار رخسار
سر هويه
ّير بيند و در جمال رمز حقيق مالحظه کند و ال صفات ه
مشاهده منايد ليرا پرده ها را آبهی سوخته و حجاهبا را بنگاهی برداشته
ببصر حديد در صنع جديد سري منايد و بقلب رقيق آاثر دقيق ادراک کند
و ( جعلنا اليوم بصرک حديدا ) شاهد مقال و کافی احوال اس

 – 6وادی حریت
و سالک بعد ال سري مراتب استغنای حب در وادی حريت واصل
ميشود و در حبرهای عظم غوطه ميخورد و در هر آن بر حريتش می
افزايد گاهی هيکل غنا را نف س فقر می بيند و جوهر استغنا را صرف عجز
گاهی حمو مجال ذواجلالل ميشود و گاهی ال وجود خود بيزار اين صرصر
حريت چه درختهای معانی را که ال اپ انداخ و چه نفوسها را که ال
نف س بر انداخ ليرا که اين وادی سالک را در انقالب آورد و ليکن اين
ظهورات در نظر واصل بسيار حمبوب و مرغوب اس و در هر آن عامل
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بديعی و خلق جديدی مشاهده کند و حريت بر حريت افزايد حمو صنع
جديد سلطان احديهه شود بلی ای برادر اگر در هر خلقی تف هکر منائيم
صد هزار حکم ابلغه بينيم و صد هزار علوم بديعه بيآمولمي ال مجلهء
خملوقات نوم اس مالحظه کن چقدر اسرار در او وديعه گذاشته شده
اس و چه حکمتها در او خمزون گشته اس و چه عوامل در او مستور
مانده مالحظه فرمائيد که مشا در بيتی ميخوابيد و درهای آن بي بسته
اس يکمرتبه خود را در شهر بعيدی مشاهده ميکنيد بی حرک رجل و
تعب جسد آبن شهر داخل ميشويد و بی لمح چشم مشاهده می کنيد
و بی حمن گوش می شنويد و بی لسان تکلهم مينمائيد و گاهس که
آنچه امشب ديده ايد ده سال بعد در عامل لمان حبسب ظاهر بعينه آنچه
در خواب ديدهايد می بينيد حال چند حکم اس که در اين نوم
مشهود اس و غري اهل اين وادی بر کما هی ادراک منی کنند هاول آنکه
آن چه عامل اس که بی چشم و گوش و دس و لسان حکم مهه اينها
در او معمول ميشود و اثنی آنکه در عامل ظهور اثر خواب را امرول
مشاهده ميکنی و ليکن اين سري را در عامل نوم در ده سال قبل ديده ای
حال تف هکر منا فرق اين دو عامل و اسرار مودعهء آن را ات بتأييدات و
مکاشفات سبحانی فائز شوی و پی بعامل قدس بری و اين آّيت را
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حضرت ابری در خلق گذاشته ات حم هققني انکار اسرار معاد نکنند و آبنچه
متسک بعقل جسته و
وعده داده شده اند سهل نشمرند مثل اينکه بعضی ه
آنچه بعقل نيايد انکار منايند و حال آنکه هر گز عقول ضعيفه مهني
مراتب مذکوره را ادراک نکند مگر عقل کلهی رهابنی
" عقل جزئی کی تواند گش بر قرآن حميط
عنکبوتی کی تواند کرد سيمرغی شکار "
کل در وادی حريت دس دهد و مشاهده گردد و سالک در
و اين عوامل ه
هر آن لّيدتی طلب منايد و کسل نشود اين اس که سيهد هاولني و آخرين
حتريا ) فرموده و
رب لدنی فيک ه
در مراتب فکرت و اظهار حريت ( ه
مهچنني تف هکر در متاميه خلق انسان کن که اين مهه عوامل و اين مهه
مراتب در او منطوی و مستور شده
" أحتسب انهک جرم صغري

و فيک انطوی العامل االکرب ؟"
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پ س جهدی ابيد که رتبه حيوانی معدوم کنيم ات معنی انسانی ظاهر شود
مهچنني لقمان که ال چشمهء حکم نوشيده و ال حبر رمح چشيده
بپسرش ااتن جبه اثبات مقامات حشر و موت مهني خواب را دليل
آورده و مثل لده درين مقام ذکر مينمائيم ات ذکری ال آن جوان مصطبه
توحيد و پري مراتب تعليم و جتريد ال ين بندهء فانی ابقی مباند فرمود ای
پسر اگر قادر ابشی که خنوابی پ س قادری بر آنکه منريی و اگر بتوانی بعد
ال خواب بيدار نشوی ميتوانی که بعد ال مرگ حمشور نگردی ای دوس
حمل افکار فانيه مکن و سرمايهء عمر گرامنايه
حمل اسرار ابقيه اس
ه
دل که ه
را ابشتغال دنيای فانيه ال دس مده ال عامل قدسی بّتاب دل مبند و اهل
بساط انسی وطن خاکی مپسند ابری ذکر اين مراتب را انتهائی نه و اين
بنده را ال صدمه اهل رولگار احوالی نه
" اين سخن اقص مباند و بيقرار

دل ندارم بيدمل معذور دار "

قلم اله ميکند و مداد ميگريد و جيحون دل خون موج ميزند ﴿ لن
اّلل لنا ﴾ و ال َسالم علی من اتَبع اهلدی
يصيب نا اَال ما کتب ه
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 – 7وادی فقر حقيقی و فنای اصلی
و سالک بعد ال ارتقای مبراتب بلند حريت بوادی فقر حقيقی و فنای
ابّلل اس و فقر ال
اصلی وارد شود و اين رتبه مقام فنای ال نف س و بقای ه
خود و غنای مبقصود اس و در اين مقام که ذکر فقر ميشود يعنی فقري
حق اس
اس ال آنچه در عامل خلق اس و غنی اس آبنچه در عوامل ه
ليرا که عاشق صادق و حبيب موافق چون بلقای حمبوب و معشوق رسيد
ال پرتو مجال حمبوب و آتش قلب حبيب اری مشتعل شود و مجيع
سرادقات و حجباترا بسولاند بلکه آنچه اب اوس حتهی مغز و پوس
حمّتق گردد و جز دوس چيزی مناند
" چون جتلهی کرد اوصاف قدمي
پ س بسولد وصف حادث را کليم "
و در اين مقام واصل مق هدس اس ال آنچه متعلهق بدنياس پ س اگر در
نزد واصلني حبر وصال ال اشياء حمدوده که متعلهق بعامل فانی اس ّيف
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نشود چه ال اموال ظاهريهه ابشد و چه ال تف هکرات نفسيهه أبسی نيس ليرا
حق اس
که آنچه نزد خلق اس حمدود اس حبدود ايشان و آنچه نزد ه
مق هدس ال آن اين بيان را بسيار فکر ابيد ات اپّين آشکار شود ﴿ ا َن
االب رار يشربون من کأس کان مزاجها کاف ًورا ﴾ اگر معنی کافور معلوم شود
مقصود حقيقی معلوم گردد اين مقام ال فقرس که ميفرمايد ( الفقر
فخری ) و ال برای فقر ابطنی و ظاهری مراتبها و معنيهاس که ذکر آنرا
مناسب اين مقام نديدم هلذا بعهده وقتی گذاشتم ات خدا چه خواهد و
کل شیء در سالک
قضا چه امضا منايد و اين مقام اس که کثرات ه
هالک شود و طلع وجه ال مشرق بقا سر ال غطا بريون آورد و معنی ﴿
کل شيء هالک اَال وجهه ﴾ مشهود گردد ای حبيب من نغمات روح را
جبان و دل گوش کن و چون بصر حفظش منا که مهيشهء هاّيم معارف اهلی
مبثابه ابر نيسانی بر اراضی قلوب انسانی جاری نيس اگر چه فيض
فيهاض را تعطيلی و تعويقی نه و لکن هر لمان و عصر را رلقی معلوم و
نعمتی مق هدرس و بقدر و انداله افاضه ميشود ﴿ و ان من شيء اَال
عندا خزآئنه و ما ن ن هزله اَال بقدر معلوم ﴾ سحاب رمح جاان جز بر
رّيض جان نبارد و در غري هباران اين کرم نفرمايد فصول ديگر را الين
فضل اکرب نصيبی نيس و اراضی جرله را الين کرم قسمتی نه ای برادر
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هر حبری لؤلؤ ندارد و هر شاخی گل نيارد و بلبل بر آن نسرايد پ س ات
بلبل بوستان معنوی بگلستان اهلی ابل نگش و انوار صبح معانی بشم س
حقيقی راجع نشد سعی کنيد که شايد در اين گلخن فانی بوئی ال گلشن
ظل اهل اين مدينهء جاويد مبانيد و چون ابين رتبه بلند
ابقی بشنويد و در ه
اعلی رسيدی و ابين درجه عظمی فائز شدی ّير بينی و اغيار فراموش
کنی
" ّير بی پرده ال در و ديوار

در جتلهی اس ّي اولی االبصار "

ال قطره جان گذشتی و ببحر جاان واصل شدی اينس مقصودی که
اّلل آبن فائز شوی در اين مدينه حجبات نور هم
طلب فرمودی انشاء ه
خرق ميشود و لايل ميگردد
" ال جلماله حجاب سوی النهور

و ال لوجهه نقاب إهال الظههور "

ای عجب که ّير چون مش س آشکار و اغيار در طلب لخارف و دينار
بلی ال ش هدت ظهور پنهان مانده و ال کثرت برول خمفی گشته
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حق عيان چون مهر رخشان آمده
" ه

حيف کاندر شهر کوران آمده"

در اين وادی سالک مراتب وحدت وجود و شهود را طی منايد و
بوحدتی که مق هدس الين دو مقام اس واصل گردد احوال پی ابين مقال
برد نه بيان و جدال و هر ک س درين حمفل منزل گزيده و ّي الين رّيض
نسيمی ّيفته ميداند چه عرض ميشود و سالک ابيد در مجيع اين اسفار
سر طريق و مثره شجره حقيق
بقدر شعری ال شريع که فی احلقيقه ه
اس احنراف نورلد و در مههء مراتب بذيل اطاع اوامر متشبهث ابشد و
متمسک ات ال کأس شريع مرلوق شود و بر اسرار
حببل اعراض ال مناهی ه
حقيق واقف گردد و هر چه ال بياات اين بنده مفهوم نشود و تزلزلی
احداث کند ابيد جم هدد سؤال شود ات شبهه مناند و مقصود چون طلع
حمبوب ال مقام حممود ظاهر گردد و اين اسفار که آن را در عامل لمان
ول امر
انتهائی پديد نيس سالک منقطع را اگر اعان غيبی برسد و ه
مدد فرمايد اين هف رتبه را در هف قدم طی منايد بلکه در هف نف س
اّلل و اراد و ذلک من فضله علی من يشاء
بلکه در يکنف س اذا شاء ه
ابّلل
طايران هوای توحيد و واصالن جلههء جتريد اين مقام را که مقام بقاء ه
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اس درين مدينه منتهی رتبهء عارفان و منتهی وطن عاشقان مشرده اند و
نزد اين فانی حبر معنی اين مقام هاول شهر بند دلس يعنی هاول ورود
مقررس اگر اهلش ّيف
انسان اس مبدينهء قلب و قلب را چهار رتبه ه
شد مذکور آيد
" چون قلم در وصف اينحال رسيد
هم قلم بشکس و هم کاغذ دريد "
السالم
و ه
ای حبيب من اين غزال صحرای احديهه را کالبی چند در پی و اين بلبل
بستان صمديهه را منقاری چند در تعاقب و اين طاير هوای اهلی را غراب
کني در کمني و اين صيد هبر عشق را صيهاد حسد در عقب ای شيخ
مهه را لجاج کن که شايد اين سراج را ال ابدهای خمالف حفظ منايد اگر
چه اين سراج را اميد چنان اس که در لجاجهء اهلی مشتعل گردد و در
مشکوة معنوی بر افرولد ليرا گردنی که بعشق اهلی بلند شد البتهه بشمشري
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حبب بر افراخ البتهه بباد رود و قلبی که بذکر حمبوب
افتد و سری که ه
پيوس البتهه پر خون گردد فنعم ما قال
فاحلب راحته عنا
" و عش خاليا
ه

فأ هوله سقم و آخره قتل "

السالم علی من اتهبع اهلدی آنچه ال بدايع فکر در معنی طري
و ه
معروف که بفارسی گنجشک مينامند ذکر فرمودند معلوم و حم هقق شد گوّي
بر اسرار معانی واقف شده اند و لکن هر حرفی را در هر عاملی ابقتضای
مقرر اس بلی سالکني ال هر اامی رمزی و ال هر حرفی
آن مقصودی ه
سری ادراک مينمايند و اين حروفات در مقامی اشاره بتقدي س اس ک
ه
عما يشتهيه هويک مثه اقبل الی موليک ن هنزه نفسک
ای ه
کف نفسک ه
احلق ان بقی فيک
عما سويه لتفدی بروحک فی هويه ج جانب جناب ه
ه
من صفات اخللق ش اشکر ربهک فی ارضه ليشکرک فی امآئه و ان کان
السمآء فی عامل االحديهه نف س ارضه ک ک هفر عنک احلجبات احملدودة
ه
لتعرف ما ال عرفته من املقامات القدسيهة و انهک لو تسمع نغمات هذه
الطهري الفانية لتطلب من الکؤوس الباقية ال هدائمة و تّتک الکؤوب الفانية
السالم علی من اتهبع اهلدی
ه
الزائلة و ه
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