
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  }و به نستعني { 

إعلموا يا أخويت أسعدكم اهللا تعاىل و إيانا أن احلق سبحانه و تعاىل هو ) : أما بعد ( 
الوجود و أن ذلك الوجود ليس لــه شكل و ال حد و مع هـذا ظهـر و جتلـى    

مـا  بالشكل و احلد و مل يتغري عما كان عليه من عدم الشكل و احلد بل هو اآلن ك
  .كان 

و أن ذلك الوجود واحد و األلباس خمتلفة و متعددة و أن ذلك الوجود حقيقة مجيع    
املوجودات و باطنها ، و اعلموا أيضـاً أن مجيع الكائنات حىت الذرة ال ختلـو عـن   
ذلك الوجود ، و اعلموا أن ذلك الوجود ليس مبعىن التحقق و احلصول ألمـا مـن   

مبوجودين يف اخلارج فال يطلق الوجود ذا املعىن على احلـق   املعاين املصدرية و ليسا
املوجود يف اخلارج تعاىل عن ذلك علواً كبرياً بل عنينا بذلك الوجود احلقيقة املتصـفة  
ذه الصفات أعين وجودها بذاا و وجود سائر املوجودات ا و انتفـاء غريمهـا يف   

  .اخلارج 
الكنه ال ينكشف ألحد وال يدركه العقل و ال و اعلموا أن ذلك الوجود من حيث    

الوهم و ال احلواس و ال يـأيت يف القياس ألن كلهن حمدثات و احملـدث ال يـدرك   
  . بالكنه إال احملدث تعاىل ذاتـه و صفاته عن احلدوث علواً كبرياً 

و من أراد معرفته من هذا الوجه و سعى فيه فقد ضيع وقته ، و اعلموا أن لـذلك     
  .ود مراتب كثرية الوج
مرتبة الالتعني و تسمى مرتبة اإلطالق و البحث ال مبعىن أن قيـد  : فاملرتبة األوىل    

اإلطالق و مفهوم سلب التعني يف الالتعني ثابتتان يف تلك املراقبة بـل مبعىن ان ذلك 
الوجود يف تلك املرتبة مرته عن إضافة النعوت و الصفات إليه و مقدس عن كل قيـد  

عن قيد اإلطالق أيضـاً و هذه املرتبة تسمى باملرتبة األحدية و هي كنه احلـق  حىت 
  .سبحانه و تعاىل و ليس فوقها مرتبة أخرى بل كل املراتب حتتها 

مرتبة الـتـعـيــن األول و هي عبارة عن علمه تعاىل بذاته و : و املرتبة الثانية    
ري متييز بعضها عن بعض و هـذه  صفاته و جبميع املوجودات على وجه اإلمجال من ع
  .املرتبة تسمى مرتبة الوحدة و تسمى احلقيقة احملمدية 



مرتبة التعيـن الثانــي و هي عبارة عن علمه تعـاىل بذاتـه و   : و املرتية الثالثة    
بصفاته و جبميع املوجودات على طريق التفصيل و امتياز بعضها عن بعـض و هـذا   

قيقة اإلنسانية فهذه ثالث مراتب كلها قدميـة أزليـة و   املرتبة تسمى الواحدية و احل
  .التقدمي و التأخري عقلي ال زماين 

مرتبة األرواح و هي عبارة عن األشياء الكونية اردة البسيطة اليت :و املرتبة الرابعة    
  .ظهرت على ذراا و على أمثاهلا 

األشياء الكونية املركبة اللطيفة  مرتبة علم املثال و هو عبارة عن: و املرتبة اخلامسة    
  .اليت ال تقبل التجزي و ال التبعيض و اخلرق و اإللتئام 

مرتبة علم األجساد و هي عبارة عن األشياء الكونية الكثيفـة  : و املرتبة السادسة    
  .اليت تقبل التجري و التبعيض 

ة اجلسـمانية و املراتـب   املراتبة اجلامعة جلميع املراتب املذكور: و املرتبة السابعة    
املراتب النورانية و الوحدة و الواحدية و هي التجلي األخريو هي اإلنسان فهذه سبع 

  .مراتب 
األوىل مرتبة الالظهور ، و الستة الباقية منها هي مراتب الظهور الكلية و األخرية     

اطها بقال له منها أعين اإلنسان إذا عرج و ظهرت فيه مجيع املراتب املذكورة مع انبس
و هلـذا   rاإلنسان الكامل ، و العروج و اإلنبساط على الوجه األكمل كان يف نبينا 

  .كان خامت النبيني 
و أن أمساء مرتبة األوهلية ال جيوز إطالقها على مراتب الكون و اخللق و كذلك ال    

  .جيوز إطالق أمساء مراتب الكون و اخللق على مرتبة األوهلية 
أن لذلك الوجود كمالني أحدمها كمال ذايت و ثانيهما كمال أمسائي أما  و اعلموا   

الكمال الذايت فهو عبارة عن ظهوره تعاىل على نفسه بنفسه يف نفسه لنفسه بال اعتبار 
الغري و الغريية و الغىن املطلق الزم هلذا الكمال الذايت و معىن الغىن املطلق مشـاهدته  

اإلعتبارات اإلهلية و الكيانية مع أحكامها و لوازمها و تعاىل يف نفسه مجيع الشؤون و 
مقتضياا على وجه كلي مجلي ال ندراج الكل يف بطون الذات و وحدته كانـدراج  
النخلة يف النواة و مجيع األعداد يف الواحد العددي و إمنا مسيت غىن مطلقـاً ألنه تعاىل 

مشاهدة مجيع املوجودات حاصلة ذه املشاهدة مستغن عن ظهور العامل و ما فيه ألن 



له تعاىل عند اندراج الكل يف بطونه و و حدته و هـذه املشـاهدة تكـون شـهوداً     
غيـبيـاً علمياً كشهود املفصل يف امل و شهود الكثري يف الواحد و النخلـة مـع   

  .أغصاا و توابعها يف النواة الواحدة 
 على نفسـه و شـهوده ذاتـه يف    و أما الكمال األمسائي فهو عبارة عن ظهوره تعاىل

التعينات اخلارجية أعين العامل وما فيه و هذا الشهود يكون شهوداً عيانياً عينياً وجودياً 
  . كشهود امل املفصل الواحد يف الكثري و النواة يف النخلة و توابعها 

 و هذا الكمال األمسائي من حيث التحقق و الظهور موقوف على وجود العامل و ما   
  .فيه ألن معناه السابق ال حيصل إال بظهور العامل على وجه التفصيل 

و اعلم أن ذلك الوجـود ليـس  بـحـال من املوجودات وال متحد ـا ألن     
احللول و اإلحتاد ال بدهلما من وجودين مستقلني حىت حيل أحدمها يف األخر و يتحـد  

إمنا التعدد يف الصفات علـى مـا    أحدمها باألخر و الوجود واحد ال تعدد له أصالً و
  .يشهد به ذوق العارفني و وجدام 

  . و العبودية و التكاليف و الراحة و العذاب و اآلالم كلها راجعة إىل التعينات 
  .و أن ذلك الوجود باعتبار مرتبة اإلطالق مرته عن هذه األشياء كلها 

بـاللوازم و إحاطـة    و أن ذلك الوجود حميط جيميع املوجودات كـإحاطة امللـزوم 
  .املوصوف ال كإحاطة الظرف باملظروف و الكل باجلزء تعاىل عن ذلك علواً كبرياً 

و أن ذلك الوجود كما أنه باعتبار حمض إطالقه سار يف مجيع ذوات املوجـودات     
حبيث يكون ذلك الوجود يف تلك الذوات عني تلك الذوات كما كانت تلك الذوات 

وجود عني ذلك الوجود ، كذلك الصفات الكاملـة لـذلك   قبل الظهور يف ذلك ال
الوجود باعتبار طليتها و إطالقها سارية يف مجيع صفات املوجودات حبيث تكون تلك 
الصفات الكاملة يف ضمن صفات املوجودات عني صفات املوجودات كمـا كانـت   

  .صفات املوجودات قبل الظهور يف تلك الصفات الكاملة 
  .ع أجزائه أعراض و املعروض هو الوجود و أن العامل جبمي   
  أحدها التعني األول ، و يسمى فيه شؤوناً ،: و أن للعامل ثالثة مواطن    

  التعني الثاين و يسمى فيه أعياناً ثابتة ،: و ثانيهما 
  .و ثالثها التعني يف اخلارج و يسمى فيه اعياناً خارجية 



  . و إمنا الظاهر احكامها و آثارها  و أن األعيان الثابتة مامشت رائحة الوجود   
و أن املدرك أوالً يف كل شيء هو الوجود و بواسطته يدرك ذلك الشيء طـالنور     

مثالً بانسبة إىل سائر األلوان و األشكال و ألجل دوام الظهور و شدته ال يعلم هـذا  
  .اإلدراك إال اخلواص 

  قرب النوافل و قرب الفرائض : و أن القرب قربان    
  }صم بكم عمي فهو ال يعقلون { أما قرب النوافل فهو زوال الصفات البشرية 

... هلم قلوب ال يفقهون ا و هلم أعني ال يبصرون ا و هلم آذان ال يسمعون ا  {  
وظهور صفاته تعاىل عليه بـأن حييي و مييت بـإذنه و يسمع و يبصر مـن  } اآلية 

و كذا يسمع املسموعات و يبصر املبصـرات  مجيع جسده ال من األذن و العني فقط 
  .من بعيد و هذه معىن فناء الصفات يف صفات اهللا تعاىل وهو مثرة النوافل 

و أما قرب الفرائض فهو فناء العبد بالكية عن شعوره جبميع املوجودات حىت عـن     
  .نفسه أيضـاً حبيث مل يبق يف نظره إال وجود احلق سبحانه و تعاىل 

  . وهذا هو معىن فناء العبد يف اهللا تعاىل وهو مثرة الفرائض}كان زهوقاً إن الباطل { 
  و أن القائلني بوحدة الوجود منهم من يعلم ان احلق سبحانه و تعاىل يف اخللق ،    

  }اآلية ... و هو اهللا يف السماوات واألرض { و منهم من يشاهد احلق يف اخللق    
شهوداً حالياً بالقلب ز هذه املرتبة أعلى و أوىل    }اآلية ... أءمنتم من يف السماء { 

من األوىل و منهم من يشاهد احلق يف اخللق ، و اخللق يف احلق حبيث ال يكون احدمها 
  .مانعـاً عن اآلخر 

فهذه املرتبة األخرية أوىل و أعلى من املرتبتني السابقتني و هـي مقـام األنبيـاء و       
أن حتصل املرتبة الوسطى من تلك املراتب الثالثة ملـن   األقطاب مبتابعتهم و من احملال

خالف الشريعة و الطريقة فضالً عن املرتبة األخرية اليت هي أعلى ممـا سـواها مـن    
  .املرتبتني 

  : و أن مجيع املوجودات من حيث الوجود عني احلق سبحانه تعاىل    
  } و كل شيٍء عنده مبقدار }  { إنا كل شيٍء خلقناه بقدر { 
  }و ما نرتله }  { و خلق كل شيٍء فقدره تقديرا  {



و من حيث التعني غري احلق سبحانه و تعاىل و الغريية إعتبارية و أما من حيث احلقيقة 
  } كل شيٍء هالك إال وجهه { : فالكل هو احلق سبحانه و تعاىل 

  .} كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام { 
ب و املوجزو الثلج فإـن كلهن من حيث احلقيقة عني املاء و مـن  و مثاله احلجا   

و كذا السـراب  } كال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون { . حيث التعني غريه 
يف احلقيقة هواء ظهر بصورة املاء فوفاه حسابه و الدالئل الدالة على وحدة الوجـود  

  : كثرية أما من القرآن فقوله عز و جل 
  } وله كل شيء }  { شرق و املغرب و هللا امل{ 
  } فـأينما تولوا فثم وجه اهللا } { هللا ما يف السماوات و ما يف  األرض {  

  } و حنن أقرب إليه من حبل الوريد { فثم وجه اهللا 
  } فلو ال إذا بلغت احللقوم و أنتم حينئذ تنظرون و حنن أقرب إليه { 
  } ايعونك إمنا يبايعون اهللا إن الذين يب} { منك و ال لكن ال تبصرون { 
  } هو األول و اآلخر و ال ظاهر و الباطن }  { يد اهللا فوق  أيديهم { 
  } و يف أنفسكم أفال تبصرون } {وهو بكل شيٍء عليم { 
  }وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى } { و إذا سألك عبادي عين فـإين قريب { 
  } و كان اهللا هبكل شيٍء حميطاً { 
  ) أصدق كلمة قاهلا لبيد أال كل شيٍء ما خال اهللا باطل  rمن أقواله و أما ( 
  ) إن أحدكم إذا قام للصالة فـإمنا يناجي ربه :  rو قواله ( 

  .فـإن ربه بينه و بني القبلة 
عن اهللا عز و جل و ال يزال عبدي يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه فـإذا  rو قوله (  

به و بصره الذي يبص رو يده اليت يـبطش ـا و  أحببته كنت مسعه الذي يسمع 
  )رجله اليت ميشي ا 

  ) إن اهللا تعاىل بقوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدين و جعت فلم تطعمين  rو قوله ( 
و الذي نفس حممد بيده لو انكم دليتم جببل إىل : ( وروى الترمزي يف حديث طويل 

ول  و اآلخر و الظاهر و الباطن وهو بكل األرض السفلى هلبط على اهللا مث قرأ هو األ



إىل غري ذلك من األحاديث }  هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن { ) شيٍء عليم 
  .الصحيحة 

و أما أقوال العارفني الدالة على وحدة الوجود فكثرية ال تأيت يف العد و احلصر ولذا    
  .اه إن شاء اهللا تعاىل مل أذكرها و إن شئت فعليك مبطالعة نسخهم جتد ماقلن

أوالً  rأيها الطـالــب إن أردت الـوصـول فالزم مـتـابـعـة الـنيب     
ثانياً اليت هي عـني  . قوالً و فعالً ظاهراً و باطناً أيضـاً مث افعل مراقبة وحدة الوجود 

معىن الكلمة الطيبة من غري اشتراط الوضوء و إن وجد فهو اوىل وال ختصيص وقـت  
من غري مالحظة النفس دخوالً و خروجاً يف املراقبة وال مالحظة حروف دون وقت و 

الكلمة الطيبة بل ال تالحظ إال املعىن فقط يف كل حالة قائمـاً وقاعـداً ماشـياً أو    
  .مضطجعاً متحركاً و ساكناً شاربـاً و آكالً 

و باطنك و طريق املراقبة أن تنفي إنيتك أوالً و اإلنية عبارة عن أن تكون حقيقتك    
غري احلق سبحانه و تعاىل وال  تنفي إال هذه اإلنية وهو معىن ال إله مث نثبـت احلـق   
سبحانه و تعاىل يف باطنك ثانياً وهو عني إال اهللا فـإن قلت إذا كان الوجود واحد و 
غريه ليس مبوجود فـإي شيء انتفى و أي شيء نثبت قلت وهو الغريية و اإلثنينيـة  

وهم باطل يك ان تنفي هذا الوهم أوالً مث نثبت احلق سـبحانه و  نشأ للخلق و هذا ال
  .} فـإذا فرغت فانصب و إىل بك فارغب { تعاىل يف باطنك ثانياً  

أيها الطالب إذا غلب عليك احلال بفضل اهللا تعاىل فال تقدر على نفي إنيتك الومهية    
و إياكم هذا املقام حبرمـة   بل مل يبق فيك غال اإلثبات احلق سبحانه و تعاىل رزقنا اهللا

  .النيب عليه الصالة والسالم 
p   مت حبمد اهللاi  


