َش َج َرة ُاأل ْكوان
ب ْسـم هللا الرحْ ـ َمن الرحيـــم
1
صلُّوا َعلَيْه َو َسلِّ ُموا تَسْليما "
هللا َو َمالَ ئ َكتَهُ يُصلُّونَ َعلَى النبي يَا أَيُّهَا الذينَ آ َمنُوا َ
"إن َ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى أَصْ ل َش َج َرة األَك َوان ،ال ُمتَفَ ِّرع م ْن نُوره َما يَ ُك ُ
ون َو َما َكانَ  ،بَحْ ر نُوركَ
اللهُم َ
ْ
ال ُمنَزه عَن التحْ ديد ،ال ُم َبرإ َع ْن ر ْبقَة الطالَق َوالت ْقييدَ ،عيْن ُكلِّ األ ْعيَان ،ال ُمتَدفق م ْن أصْ ل
النُ ْقطة األَ َزلية ،ال ُمتَجلِّي ب َما هُ َو ظَاه ٌر ل َسائر البَرية ،الذي بَ َر َزت للعيَان َحقَائقُهُ ال ُم َحمديةُ،
ْ
الفَرْ ُ
واألز َمانَ ،ويُ ْنبُو ُع ال َم َعاني
هي ،فَ ْيضُ األَ َماكن
ع الزاه ُر الزاهيَ ،بل األَصْ ُل البَاه ُر اللَ ُّ
والعرْ فَان ،فَه َُو جنَ ٌ
ان واألَنَا ُم أَ ْث َما ُرهُ ،أَوْ َروْ ضٌ َوبُرُو ُ
ق ال َخ ْلق أَ ْن َوا ُرهُ ،بَلْ هُ َو َس َما ُء ال ُوجُود
ضا َء ْ
صلى هللاُ َعلَيْه َو َسل َم َما ا ْنتَ َش َر َعلَى لَوْ ح ال ُوجُود سرُّ
ت في لَيْل األَ ْك َوان بُ ُدو ُرهُ وأَ ْق َما ُرهَُ ،
أَ َ
ائف ْال َملَ ُكوت َو َكثَ ُ
ق م ْن عَالَم ال َجبَرُوت لَطَ ُ
ك عَن
ك ببُطُون َذات َ
ائف األَ ْعيَان ،نَسْأَلُ َ
األَ ْل َوان َوا ْنفَلَ َ
ول
ال ُّشهُود ،وظُهُور آيَاتكَ ل ْل ُوجُود ،أَ ْن تَجْ َع َل في الصالَة قُرةَ َعيْنيَ ،ك ْي يَتَ َحق َ
ق َج ْمعي َويَ ُز َ
بَيْني َوتَ ْثب َ
صل َي َعلَى التنَ ُّزل
ي ال َعي ُْن بَدَال ع َْن َغيْنيَ ،ونَسْأَلُ َ
ك ب َوحْ دَانيتكَ أَ ْن تُ َ
ُت في ُشهُود َ
ُّ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى مرْ آة
األَول
ضة نُور َ
ك األَ َزل ِّي َوسرِّ َسائر األَ َواني .اللهُم َ
والظهُور الثاني ،قَ ْب َ
ْت َعلَيْه بالَ فَاص ٍل َوالَ
ك ال ُم ْمتَ ِّد ضيَا ُؤهُ إلَى أَجْ َزاء ال َخالَئقَ ،م ْن تَ َجلي َ
ْال َحقَائق ،مصْ بَاح نُور َ
2
هللا"  ،فَأسْبل اللهُم علَي حُلةَ َسنَاهُ َوح ْليَةَ
ق حتى قُ ْل َ
ت" :إن الذينَ يُبَايعُونَكَ إن َما يُبَايعُونَ َ
فَار ٍ
عش رُوحي ب َع ْذب َموْ رُوده ،فَيَ ْن َ
ُـوري
ي في ُحض
َ
طو َ
بَهَاهُ َك ْي يُ ْسقَى َعدَمي ب َماء ُوجُوده َوتَ ْنتَ َ
ول َكقَوْ له":لي َو ْق ٌ
صل َو َسلم َعلَيْه َع َد َد فَيْضكَ الرحْ َماني،
ت َال يَ َسعُني فيه إال َر ِّبيَ ،و َ
َغيْبي فَأَقُ َ
3
ت" :الرحْ َم ُ
ال ُمتَ َدفِّق م ْن عَالَم ْال َجبَرُوت َعلَى هَ َذا ْال َعالَم ْالفَاني ،فَقُ ْل َ
ان َعلَى ْال َعرْ ش ا ْستَ َوى "
فَ ْ
كَ ،و َما في ال ُّشهُود إال برُّ كَ
ك وا ْنطَ َوى ،فَقُ ْلنَا الَ َموْ جُو َد َغ ْي ُر َ
اختَفَى َع َد ُم ْال َخ ْلق في ُوجُود َ
َ
ور التوْ حيد
ارنَا بنُور ْالقدَم ،وأَوْ ق ْد لَنَا نُ َ
ص َ
صائ َرنَا عَن ْال َعدَمَ ،و َكحِّ لْ أَ ْب َ
وخ ْيرُكَ  ،فَاحْ جُب اللهُم بَ َ
4
ك َوالَ نَ َراهُ.
ضى بصُحْ بَة َغيْر َ
م ْن َش َج َرة "فأ َ ْينَ َما تُ َولوا فَثَم َوجْ هُ هللا " َحتى الَ نَرْ َ
ور ْال ُوجُود َو َع ْينَ ْال ُوجُود َوم ْفتَا َح ال ُّشهُود أَ ُّيهَا ْال َم ْ
ظهَ ُر األَتَ ُّم َوالنُّو ُر
الصالَةُ َوالسالَ ُم َعلَ ْي َ
ك يَا نُ َ
5
ي بكَ إلَى س ْد َرة ْال ُم ْنتَهَى َحتى ُك ْن َ
نى "،
ت "ق َ َ
األَ ْك َم ُل األَ َع ُّم ،يَا َم ْن أُسْر َ
اب قَوْ َسيْن أَوْ أَ ْد َ
ت إلَ ْينَا َ أَشعةُ
فَا ْنطَ َوى لَ ْي ُل ْالبَ َشرية في نَهَار ت ْلكَ الذات ْال َعلية" ،فَأَوْ َحى إلَ ْيكَ َما أَوْ َحى "6وا ْنبَ َعثَ ْ
ك النهَارَ ،وأَ ْش َرقَ ْ
ك َو ُشهُو ُدنَا
ك واألَ ْق َما ُر ،فَ ُوجُو ُدنَا ُوجُو ُد َ
ت َعلَى َعدَمنَا ال ُّش ُموسُ م ْن َ
َذل َ
ُشهُو ُدكَ  ،ونَحْ َم ُد هللاَ َح ْمدا يَلي ُ
صلِّي َونُ َسلِّ ُم
ضالَهَُ ،ونُ َ
ق ب َج َمالهَ ،ونَ ْش ُك ُرهُ ُش ْكرا يُنَاسبُ إ ْن َعا َمهُ َوإ ْف َ
َعلَى ْال ُخلَفَاء في الشري َعةَ ،واألَحْ َكام ْال ُم َ
طه َرة ْال َمني َعةَ ،و َعلَى َجميع اآلل َواألَصْ َحاب األُولَ َى
َغ َرفُوا م ْن بَحْ ر َحقَائقه ْالواس َعة الرفي َعةَ ،و َعلَى َجميع األَ ْنبيَاء َو ْال ُمرْ َسلينَ َ ،و َعلَى أَ ْزواجه
أُمهَات ْال ُم ْؤمنينَ َو ُذرِّ يَاته َوأَ ْتبَاعه إلَى يَوْ م الدِّينَ ،و ْال َح ْمد ّلِل َربِّ العالمين".
َسيِّدي الشيْخ ُم َحمد ال َمدَني ،قدس هللا سرهُ.
ب سنةَ . 9191
ُكت َ
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