كتاب الواردات الملتمسه من الحضرة
المقدسه
واالنوار السنيه من الدواوين االحمديه

تأليف العارف باهلل الشيخ اسماعيل الولى بن عبدهللا

وقد اختار المؤلف رضى اهلل عنه قراءة التهليل قبل الشروع فيه

ثالثاوعشرين مره ،وهذه الصالة (اللهم صلى على سيدنا محمد الشافع وعلى

اله وصحبه وكل من للطريقه تابع) سبع مرات.

به االعانه بدءاً وختما ً وصلي هللا على سيدنا محمد ذاتا ً ووصفا ً
وإسمـا ً
الحمد هلل المنزه بكنه ذاته من الحضرة األ زلية  ،المقدس الذي ليس له مدبر في شئون
العلية  ،وأشكره فسبحانه المأثور به عن
االقدار ( أحمده ) وهو المستحق للمحامد
ّ
المحمدية  ،وجعلها في أقرب
سائر االغيار  ،الذي اختار من نوره قبضة وهي الحقيقة
ّ

مكان منه كما وردت بذلك األخبار  ،وخلق منها العوالم بعد تزكيته لها بتلك الحظائر

القدسية  ،ثم اختارها للرسالة إلى الخلق بشي ارً لمن آمن ونذي ارً للكفار فهدى به من
ّ
األولية  ،وأض ّل به من أض ّل فسبحانه وهو الفاعل المختار ،
هدى من الخلق بالعناية
ّ

وجعل محبتنا فيه من غير إكتساب بل بالطبيعة األصلية فهو المقدم في المحبة على

من سواه باإليثار  ،وصير ذلك سبباً لننال به منه المودة اإلحسانية  ،ونمتد من حضرته
بخفي األسرار وعظيم األنوار  ،وجلي قلوبنا بتلك الفيوض من شوائب رؤيه الغيرية ،
حتى تجلت بصائرنا بسر الوحدانية فسبحان من ال تدركه األبصار  ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل شهادة أنال بها سعادة أبدية  ،وأفوز بها بالنعيم في دار القرار  ،وأشهد أن سيدنا
محمداً عبده ورسوله المخصوص لختم دائرة الرسلية  ،فهو مبدء األرواح وخاتم لمنازل

تلك األبرار  ،فصل اللهم وسلم عدد ما أبرزت من العوالم الكونية  ،على مجلى رحمتك
ومظهر حقائق أسمائك ما جرى القلم بما هو كائن بإحصار ( وبعد ) فلما كانت ليلة
الحادي والعشرين من شهر رجب هبت علينا رياح السعادة بالواردات البهية  ،ووقع

اإلذن في تلخيص كلمات في مولد النبي الذي هو خيار من خيار ،إقتطفتها لينتفع
قارئها في بعض األوقات الشريفية ،ألنها مشتملة على نذر من أخبار هذا الرسول

المحمودية  ،إسماعيل بن عبد اهلل تلميذ ختم األولياء
رق حضرته
المختار  ،فأقول وأنا ّ
ّ
ورئيس دائرة األبرار  ،ساق اهلل تعالى علينا موائد بر حضرته الرحمانية  ،وعم بها سائر
الخلق خصوصاً من تعلق بهذا الجناب من صغار وكبار  ،آمين  ،هذا ولما أراد اهلل

ابراز هذا الكون تعلقت قدرته إلى أخذ تلك القبضة المحمدية  ،وهي النور الذي إنسلخت
منه سائر األنوار  ،ثم خلق من تلك الحقيقة الخالئق الجمعية  ،وبشرها بالرسالة إليها
والنبوة وكان آدم بين الجسد والروح عنه باخبار  ،وقال صلى اهلل عليه وسلم كنت أول
األنبياء في الخلق وآخرهم بالبعث فما أعظم هذه الم ّنه اإلعتنائية  ،وكم أحاديث تدل

على أنه المقصود من الخلق وكذلك في جميع اآلثار  ،كحديث جابر وتوسل آدم الذي
هو بدء لتلك الخلقة البشرية  ،ألنه عليه السالم أبو البشر كلهم األبرار منهم والفجار ،

وسوى ذلك مما تعجز عن تعبيرها األلسن الخلقية  ،وتكل األقالم عن تسطيرها في سائر
األعصار .

اللهم صل وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صل على النبى محمد طه الذى هو حبيب الرحمن) عدد 01

وأما ما يدل على عظم قدره من اآليات القرأنية  ،مماا ال تبلاح حصارها العقاول بالضابط
واإلحصار  ،كقوله جال مان قائال علايم علاى إظهاار فضاائله الكمالياة  ،واناك لعلاى خلاق
عظيم فياله من عظيم اإلظهار ،وكقوله تعالى إنا ارسلناك للناس كافة رساالة عمومياة ،
وكم نحوها مما يدل على ذلك في الكتب القديمة باإلسطار  ،فهو المخصاوص بالشافاعة
العظمى في األهوال القيامية  ،وبدنوه الذي لم ينله منه تعالى غيره مان جمياع األخياار ،
وبرؤية مواله ببصره الشاريف كماا جااءت باذلك األحادياث المروياة  ،كحاديث ابان عبااس
اص أيضااً بشاارح صاادره الشااريف
رضااي اهلل تعااالى عنهمااا وغيااره ماان أكااابر األحبااار  ،وخا ّ
وبالمثاني السبعية  ،وبرفع الذكر فال يذكاار العزيز الغفار إال ويذكر معه النبي المختاار ،
وبنزول السكينه عليه والتأييد بالمالئكة السماوية  ،وبلواء الحمد الذي يحشر تحت ظلاه
خيااار الرساال وخاواص العباااد ماان حاار ذلااك النهااار  ،وقااد سااماه اهلل تعااالى بالمتوكاال كمااا
إختاره بأكمل العبودية  ،في قوله أنت عبدي ورسولي فياا لاه مان عظايم األفخاار  ،وقاال
آدم حين أرى نوره مغيباً في سرادقات العرش فاي األناوار العرشاية  ،ماا هاذا الناور الاذي

هو من أعظم هاذه األناوار  ،فقاال اهلل لاه هاذا النباي مان ذريتاك لاواله ماا بادأتك بالخلقاة

السماء ومياهاً وأمطاار ،فساأله ليغفار لاه متوساالً بمحماد
البديعية  ،بل وال خلقت أرضاً و
ً
صاحب هذه األنوار الزكية  ،فغفر له فيا له من عظيم القدر والمقدار  ،وظهارت عظمتاه
قبل بروز ذاته الكريمة التكريمية  ،وتعطرت بطيب أنواره العوالم في سائر األقطار .

اللهم صل وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صل على النبى البشير محمد صاحب الوجه المنير) عدد 01

ومن أعظم ما يدل على شرفه صلى اهلل عليه وسلم أنه ما مس نسباه سفاح الجاهلية ،
بل كان هو بنكاح كنكاح أهال اإلساالم كماا صارحت باذلك األخباار  ،وذلاك كلاه صاوناً لاه

صوره اهلل تعالى من
من اهلل تعالى إذ هو الفائز في الخالئق بالخيرية  ،وبالكماالت فيما ّ
جميع االصوار  ،فهو محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب الذي هاو مظهار أناواره النبوياة
مره األخيار  ،ابان لاؤي بان غالاب بان
 ،ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن ّ
فهر الذي هو مبدأ النسبة القرشيه  ،ابن مالاك بان النضار الاذي مان نضارت مان حسانه
البصائر واألبصار  ،ابن كنانة بن خزيماة ذي المحاسان الجودياة  ،وهاو ابان مدركاة بان

الياس بن مضر بن نزار  ،بن معد بن عدنان هاهنا غاية هذه النسابة التشاريفية  ،ألناه
ينتهي ما صح من تعداد نسب هذا النبي المختار

 شعرا
نسب تكمل بالمحاسن كااااالها

نظمت آللي عقده واستشااارفت

حفظااً من الماااولى له وتكرماااا

بسناه شمس الصبح في كبد السمااااء

ألنه لم يزل ينتقل إلى بطون طيبة وأرحام نقية  ،من أصالب آباء كرام وأفاضل أطهار ،
وذلك لما خصه اهلل تعالى بالتطهير لتلك المضغة األصلية  ،حتى ال يكاد أن يقارب إليهاا
ما كان عليه الجاهلية األشرار  ،فتحقاق بمعرفاة هاذه النسابة العلياة  ،لتفاوز بالادنو إلاى
حضرته وتستمد منه برقائق األ نوار .

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صل على النبى الكريم محمد ذى الكرم العميم) عدد 01

ثم لم تزل تتالال تلك القبضة في وجه آدم حتى انتقلت إلى ولده شايث بالوراثاة الحسانية
،ولذلك كانت تسجد المالئكة آلدم بتضرع وسكينة ووقار  ،ثم لم تازل هكاذا حتاى ظهارت
في جباين عباد اهلل ذي الساعادة األولياة  ،ومناه إلاى بطان آمناه التاي هاي أم هاذا الناور
المفخار  ،فكانت ترى وقت الحمل به عليه السالم ما يدل على تعظيم مناصبه األحدية ،
ممااا تكاال عاان تعبيرهااا اال لساان واألسااطار  ،فكيااف ال وهااو واسااطة عقااد المرساالين إلااى
الحضرة الرحموتية  ،ومعشوق العوالم حتى ال يبقى عاالم إال لاه تشاوق لباروزه وانتظاار
 ،ولاام تاازل فااي تلااك األمااد تاارى األنبياااء والرساال بالبشااائر المرضااية  ،ليطماائن قلبهااا بمااا
تسمعه من البشائر بالتكرار  ،ويحق لنا معاشر أمته السرور بالفوز الذي لم تنلاه األماة
القبلية  ،ألنه المخزون لناا عناد مكاون األناوار  ،إذ هاو مان أعظام ماا أعطيات الخالئاق
من المواهب اإللهية  ،وأشرف من أضاءت بشموس أنواره الدهور واالعصار .

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار

ولما جاء وقت ظهوره صلى اهلل عليه وسلم في عالم الشهادة من العوام الغيبية
 ،أخذ آمنة من التعب أشد ما أخذها لنمو ذلك اإلظهار  ،وتزاحمت عليها األنوار
وهي في تلك الشدة التعبية  ،وتبدو البشائر لذلك من جميع الجهات واألقطار ،

وحضرت عند ذلك آسية ومريم لوالدته الحسنة الجميلية  ،وكذا بعض نسوة من
هن نساء تلك الدار  ،وذلك في ليلة اإلثنين من شهر ربيع
الحور العين اللواتي ّ
األول الذي هو خير شهور العامية والمشهور أيضاً ثاني عشرة منه كما تطابقت
به األخبار  ،ثم أخذها المخاض واشتد بها األمر بطوارق الطلقية  ،ومن ثم

تشرق األراضي إلستشراق األنوار  ،فعند ذلك وضعته صلى اهلل عليه وسلم في

تلك الليليه البهية  ،كما في بعض الروايات وفي أخرى بالنهاار ،

(مطلوب القيام هنا تشريف ا لسيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم )
(ولد الربيع فى ربيع األول صلى عليه ذو البق اء األزل ) عدد01
مولد المصطفى بمكة حيث

استنبعت من ينبوعها النعمااء

في ربيع بدا ربياااع به استاازهر

من زهر ربعه األربعاااااء

شاخصاً ينظر السماء وفي

ذالك للسائلين ثام دعاء

واضعا كفه على وجاه األرض

وفي الوضع للعلوعااالء

عام فيل به توجااهت الكعبة

قااوم يروا وهم سفهاء

***********************
لتعظيم مدح المصطفى رسم من رسم
وأقالمه من جوهر ومااداده
وان ينهض الصاغي له بجاللة

قليل ولو في لوح درة من نظم
من المسك والكافور أطيب ما يشم
يجث قليالً أو يقوم على القااادم

***********************
مرحبا بالمجتبى خير البشاار
أصل كل الكون بدءاً وانتها

المنقى المصفى
إنه لواله

من

مضاار

مااا خلق البشار

رحمة الكونين مصباح الهدى

مطلع البدرين نور قد

دوحاة الفخااار التي قد أينعت

ثمرات الخير يا أهل النظااار

فاجتانوا أثمارها قد تبلغاااوا

كل مجد وتفوزوا بالوطار

فاجتااني منها أولوا العرفان

والصدق فاءوا بمناهم و الظفار

قبضة النور التي قد أشرقت

نورها في مطلق الكون ظهار

فأقتبس من نورها تلق المنا

تغمسا في الخير تنجى من سقر

أحمد المختار كهف الملتجى

وبه األزمان طابت والدهر

سيد حاز العال إذ أرساااال

قد نهى في اهلل أيضااً و أمار

قد تحاكيه البدور في السنا

بهار

كل نور من سناه قد زهاار

صاحب االيات ذو المجد األثيل

إذ له حقا قد انشق القمار

والجاامادات له قد خاطبت

بفصيح القول قد جا فى الخبار

في الهجير الغياام قد ظلله

وأتت تسعى لدعواه الشجاار

جئت ملاااهوفا أنادى سيدي

عجلن بالفتح وامنحنى النظاار

لجمال الوجه ياخير الورى

ولتؤمنى غدا يوم المفااار

قل أيا المكي فأبشر ال تخاف

أنت جااري ولك الحسنى مقار

أنت واألخااوان واألبناء كذا

كل صحب في جنااان ونهار

وتحل مقعااد الصدق الذي

كال خاير فيه يلقي ماادخر
الغااارر

وصالة اهلل تغشى المصطفى

وساالم ثم لآلل

وكذا للصحب والعترة ماااا

أومض البرق وما سح المطااار

وخرج معااه نور رئيت منه األراضي البعاادية ،وال سيما مكة المشارفة بحلاول تلاك األناوار
 ،وأضاااءت مشااارق األرض ومغاربهااا باااألنوار الجليااة  ،حتااى رئي ات أراضااي كنعااان ومااا
فيهااا ماان القاارى واألمصااار  ،كقصااور شااام الااذي هااو ماان األمكنااة القصااوية  ،يراهااا ماان
بمكة بزوال الحجب عنهاا واألساتار  ،وقاد وضاع صالى اهلل علياه وسالم مختونااً بالحكماة
األلهيااة  ،ونقي ااً حيااث لاام يخاارج معااه شاايء ماان األقااذار  ،وشاامتته المالئكااة بالمقالااة

الدعائياااة  ،وهكاااذا رووهاااا عااان القابلاااة بإخباااار  ،وكااام معجااازات تااادل علاااى عظااام شاااأنه
بالخصوصية  ،فيا رفيع القدر يا ساللة األطهار ،

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صلى على النبى المصطفى محمد طه البشير المجتبى)عدد 01

وأماا مااا ظهار فااي تلاك الليلااة ماان المعجازات العموميااة  ،وهاي ممااا اليمكان عاادها بضاابط
واحصار  ،كغيض بحيرة سااوة التاي كانات تجاري عليهاا السافن البحرياة  ،حياث لام تباق
في تلك الليلة قطرة من مياه تلك األنهار  ،ورماى الشاياطين المساترقين السامع بالشاهب
النارية  ،وانفالق إيوان كسرى بإرتجاج وانكسار  ،وكانت من أعظم البنااء بتلاك الناواحي
الفرسااية  ،فأصاابحت وهااي مشااومة ملغيااة األقصااار  ،وخمااود نيرانهااا التااي كاناات تعباادها
الفئة الكفرية  ،وأي آية أعجب من خمود تلاك الناار  ،وكانات توقاد قبال ذلاك باألفي عاام
إيقاااداً إض ارامية  ،وخماادت فااي تلااك الليلااة بخااالف مااا كاناات عليهااا قباال ماان التوقااد لاايالً

ونهار  ،وذهاب ملك فارس الذي هو أعظم مملكة ملكية  ،واخبار الرهباان بوالدتاه صالى
اهلل عليااه وساالم واألحبااار  ،وتنكاايس األصاانام علااى رؤوسااها حزنااً علااى تعطياال عبادتهااا
الباطلية  ،وبدو الحق من ذلك اآلن بعموم وانتشار  ،ثم أخذته المالئكة فطوفته مشارق

األرض ومغاربها بالبشائر البشرية  ،ليعرف قدره الشريف كل ما فيها من جبال وبحاار ،
فما أعظم هذا النبي الذي جاء إلينا بالمحجة السنية وأكرم من ظهرت بركتاه علاى ساائر
الديار .

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(يارب صلى على النور المقدم محمد المختار المعظم )عدد 01

وأما ما ظهر في رضاعة صلى اهلل عليه وسلم مان األماور الخارقاة للعادياة  ،وهاي
دالة على عظم مكانته من اهلل تعالى والمقدار  ،كخصب عيش مرضعته التي هي حليمة
السعدية  ،بعد ضيقها فيه قبل هذا النبي المختار  ،واقبال غنمهاا باأللباان التاي لام تكان
عناادها باالوليااة  ،حتااى شاابعت هااي وبنوهااا ماان ذلااك اإلدرار  ،وفااازت ببركتااه التااي هااي
البركات الجمية  ،وذلك بإرضاعها لهذا النور الذي هو من أعظم األنوار  ،فكياف ال وقاد
أبته بعض نسوة لوصفه باليتمية  ،فقبلته هذه الشهمة فيا لاه مان عظايم مجاد وفخاار ،
وكانت نشأته صلى اهلل عليه وسلم في سرعة من التقويمية  ،أل نه كان ينشأ في اليوم
كما ينشأ في الشهر الصاغار  ،ومماا يادل علاى االعتنااء باه مان الحضارة االحدياة  ،أناه

كان يصبح دهينا كحيالً نقياً من جميع األقذار  ،وكم من آية تدل علاى االعتنااء باه مان

اآلي القرآنية  ،وال سيما ما في الضحى من عظيم األسرار  ،وذلك ماا يادل علاى اإلغنااء

له واألهداء إلى الطرق الحقية  ،والحفظ والعطااء الاذي هاو بوساع واكثاار  ،وساوى ذلاك
فما ال يمكن فيه الحصر بالضبطية  ،وال ينال الواصف الحد فيه س ارً واجهار .

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صلى على ذى المعجزات محمد صاحب األيات) عدد 01

ومن معجزاته صلى اهلل عليه وسالم التاي هاي أعظام كمااالت بشارية  ،أناه جااءه وهاو
عند حليمه قوم من المالئكاة األخياار  ،فشاقوا صادره الشاريف وقاد أخرجاوا قلباه فغسالوه
بالمياه الثلجية  ،وأطبقوه بعد إفراغهم فيه مما ال حد له من األنوار واألسرار  ،وقد طهار
وشاق
قلبه بذلك اإلخراج لتلك النزعة الظلمانية  ،ونظف فيا له مان عظايم فخار ووقاار ،
ّ
أيضا صدره الشريف وهو إبن عشارة مان األعاوام السانوية  ،وكام وقاع لاه ذلاك كماا جااء
شاارته بالفضاال
فااي الخباار ماا ار ارً بماارار  ،وختمتااه األمااالك إذ ذاك بااالخواتم النبويااة  ،وب ّ
نبااء بمزياد
الجزيل والخيار المكثاار  ،وذلاك كلاه إعتنااء مناه تعاالى بشائونه الكمالياة  ،وا ً
الكرامة له عليه السالم بمزيد اإلظهاار  ،وليكاون لاه فاي جمياع أطاواره كمااالت قدساية ،

حتى يتواصل له ذلك في كل طور من تلك األطوار  ،وكان إذا خرج لرعي الغنم وهو عناد
حليمة السعدية  ،يظلاه الغماام إذا وقاف وقاف واذا ساار ساار  ،ولام يازل هكاذا وهاو فاي
هذه الصفات المجدية  ،ودعي األمين ألمانته في جميع األوطار  ،ولما رأت خديجة ذلاك
رغبت فيه التقرب بالزوجية  ،وهاي انهاا رأت فياه ماا تقار باه العياون واألبصاار  ،فطلبتاه
فقبلها وقد باذلك األمنياة  ،فياا لاه مان عظايم ساعد وفاوز ومجاد وعاااز وفخاار  ،وكاان إذ
ذاك هو ابن خمس وعشرين سنة عامية ،وذلك بعد رجوعاه مان سافرة الشاام التاي أخبار
فيها بنبوته الرهبان واألحبار  ،فما أكرم هذا الرسول الذي هو خااتم هاذه الادائرة الرسالية
 ،وأعظم ما إستأنست به الوحوش واألشجااار.

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صلى على الرسول الصادق المجتبى ذى البيان األطلق) عدد 01

ثم أخذ في التعبد بالمكانات الخلوية  ،فكان كثي ارً يختلاي فاي جبال حاراء فاي ذاك الغاار ،

فنزل عليه جبريل هناك وقال له إق أر فقال ما أنا بقارئ فغطه وهكذا حتاى بلاح مارة ثالثياة
 ،ثم قال له إق أر بإسم رباك الاذي خلاق وذلاك بادء الاوحي لاه صالى اهلل علياه وسالم مان
العزيز الجبار  ،ولم يزل ينزل إلياه أحيانااً حتاى إساتكملت لاه اآلياات الفرقانياة  ،وأساتتم

وعم ذلك في جميع األقطاار  ،وكاان قبال الهجارة بسانة أسارى باه
له الدين من اهلل تعالى ّ
إلى البيت المقدس راكباً البراق الذي هو على أحسن صورة دوابية  ،ومنه إلاى الساموات

الساابع كمااا جاااءت بااه األخبااار  ،ف ارأى آدم فااي األولااى وفااي الثانيااة يحااي وعيسااى وفااي
الثالثااة يوسااف الااذي هااو ذو المحاساان الخلقيااة  ،وفااي الرابعااة إدريااس وفااي الخامسااة
هارون وفي السادسة موساى علايهم التحياة مان اهلل تعاالى فاي اآلصاال واألبكاار  ،وفاي

الساابعة إباراهيم جالسااً عنااد باااب الجنااة علااى كراسااي نورانيااة  ،مساانداً ظهااره إلااى البيات

المعمااور بالمالئكااة بالتساابيح والتهلياال والتقااديس وسااائر األذكااار  ،وقااد يدخلااه كاال يااوم

سبعون ألفاً من المالئكة القدسية  ،ثم ال يعاودون إلياه أباداً فماا أعظام هاذا البيات الاذي

هااو مملااوء بهااذه األن اوار  ،ولاام ياازل يرقااي صاالى اهلل عليااه وساالم حتااى جااااز العاارش
والحجب النورانية  ،وخاطب ربه ورآه بعين رأسه كما قال ابن عباس سيد هذه األحباار ،
ومن ثم فرضت له الصالة خمسين فراجع ربه شافقة بأمتاه الخيرياة  ،حتاى بلغات خمسااً
إثنين في الليل وثالثاً في النهار  ،فرجع وأخبر الناس بهاذه األخباار العظيمياة  ،فصادقه

الصديق للعناية وكذبه قريش فيا عجبا لهؤالء الفجار  ،وذلاك كلاه فاي بعاض قطعاة مان

األزمنة الليلية  ،فما أعظم هذه المعجزات التي تطابقت بها األخبار.

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صلى على الحصن المنيع محمد ذى القدر الرفيع) عدد 01

ثاام لاام ياازل ياادعو الخلااق إلااى الملااة الحنيفيااة  ،وهاام فاي أذيتااه بااالتقول فيااه بأنااه
مفتر سحار  ،فأخاذ فاي الصابر حتاى هادى اهلل تعاالى مان هادى بعنايتاه األ زلياة  ،وأماره
بالهجرة إلى المدينة فخرج هو وأبو بكرالصديق الذي هاو رفيقاه فاي الغاار  ،فأخاذ الكفاار
في طلبه حتى انتهوا إلى تلك األماكن الغارية  ،وقد نسجت فيه عنكبوت وحمته ببيضاها
األطيااار  ،ونظااروا داخاال الغااار ولاام يجاادوا فيااه آثااا ارً إنسااانية  ،وهمااا فيااه وقااد أعمااى اهلل

تعااالى عنهمااا البصااائر واألبصااار  ،فخرجااا منااه سااائرين نحااو المدينااة فاقتفاهمااا س اراقة

بالمقاصد السوئية  ،واستهوت به األرض فنادى األمان من سااللة هاذه الساادة األطهاار
 ،فخلصه من تلاك المحناة بعاد أخاذه مناه المواثياق العهدياة  ،ليارد ماا يطلباه مان ساائر

هذه الكفار  ،فاوفى بالعهاد وساار هاو وأباو بكار حتاى بلغاا تلاك الناواحي الطيبياة  ،فنازل
وبنى المسجد في دار أخواله عند بني النجار  ،وجهاز الجايش للجهااد إلعاالء كلماة اهلل
اإلسالمية  ،وكثرت الصحابة لنصر دينه من جيوش المهااجرين واألنصاار  ،وأقاام هنااك
وأظهاار الاادين حتااى جاااءه الوعااد باااألمور اليقينيااة  ،وعظماات علينااا المصااائب ماان حااين
إنتقل إلى اهلل تعالى فالحكم له في جميع األمور واألقدار  ،ودفن صالى اهلل علياه وسالم
فااي بياات زوجت اه عائشااة عنااد حجرتهااا الشااريفية  ،وأبااوبكر الصااديق عنااد رجليااه وعماار
الفاااروق فيااا لتلااك البقعااة ماان عظاايم األناوار  ،وصاالت عليااه المالئكااة كمااا صاالى الرجااال
بوصايته صلى اهلل عليه وسلم الحسنية  ،وهكاذا النسااء والصابيان مان كباار وصاغار ،
واستئذان ملك الموت له علياه الساالم وتعزياة الخضار ألهلاه مان األماور المخصوصاية
وتعميم ملته الحنيفية على سائر األقطار ،

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صلى على اتم خلق اهلل محمد صلى عليه اهلل )عدد 01

أعلاام أن وصاافه صاالى اهلل عليااه وساالم كااان ماان أحساان الخلقااة اإلنسااانية  ،ألنااه كااان
فخماً مفخماً ليس بالطويل البائن وال بالقصير الذي هو من جملة قوم من القصار بل ما

اى ماان ذلااك لنااور الباادر وسااائر
بااين ذلااك وجهااه دائاار كااالقمر يااتلأل باااألنوار الزكيااة  ،وأنا ّ
األنوار  ،عظيم الهامة معتدل القامة أزهر األلوان الجميلية  ،واسع الجبين أزج الحواجب
كثياار األشااعار  ،ومنتهااى شااعره عليااه السااالم شااحمة أذنيااه أقنااي العاارنين تعلااوه األن اوار
الجماليااة  ،لاايس باألشاام كااث اللحيااة سااهل الخاادين كاماال الجمااال أكحاال العينااين جيااد
األنظار  ،عظيم الفام مفلاا األسانان أشانب لاه المساربة الشاعرية  ،وذلاك شاعر مخطاوط
من صدره إلى سرته التي هي محل شروق األنوار  ،طويل العنق جيد فاي صافاء الفضاة

أشااعر المنكبااين بعيااد مااا بينهمااا ذا روائااح عطريااة  ،بااادن اللحاام متماسااكاً ساواء مااا بااين

الاابطن والصاادر المنااار  ،خمااص األخمصااين عاااري الثااديين ذا محاساان خلقيااة  ،ضااخم

الكاراديس عااالي الااذراعين والصاادر الااذي هااو محاال ناازول األسارار  ،طوياال الزناادين رحااب
الراحة كثيار الجاود شاثن الكفاين والقادمين كمااالت فطرياة  ،سابط العصاب ساابل الطارف
وسوى ذلك مما بينته الارواة األخياار  ،يماشاي أصاحابه مشااة أو ركباناا ويبادأ مان لقياه
بالسالم وذلك من التأديبات اإللهية  ،فياله من عظايم هيباة وساكينة ووقاار  ،وكاان أقال
نظا ارً إلااى السااماء أكثااره إلاى األرض بااالنظرات اللحظيااة  ،أنااور يشارق الصاابح منااه حااين

يقبل باألسفار  ،هوين المشي ذريعه دائم البشر ذا التبسمات الضحكية  ،طويل السكوت

متتابع األحزان جلي األفكار ،

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(يارب صلى على من خلقه القران محمد حبيب الملك الديان )عدد 01

ثم أعلم أن أخالقه صلى اهلل عليه وسالم كثيارة ال تلحقهاا العاوارض الحصارية  ،فلناذكر
منهااا بعضااً كمااا فااي وصاافه تبركااً بهااذا الجناااب المفخااار  ،فنقااول أن أخالقااه صاالى اهلل
عليه وسلم إلهية ربانية فلنتخلق بها كما أمر به عليه السالم ألن بها مجامع الخير فاي

هذه وفي تلك الدار  ،وكان صلى اهلل عليه وسلم رءوفاً رحيماً ذا شفقة عمومية ،ومعرفة

وكشااف ودياان وحلاام وصاابر وشااكر وزهااد وورع وصاامت وهيبااة ووقااار  ،وسااكينة وخااوف
ورجاء وتواضع وعفو وشجاعة ومروءة كلية  ،وعفة ورضاي وعادل وكارم وجاود وتضارع
واستغفار  ،وخشوع ورأفة ونظافة وظرافاة وحسان معاشارة صاحبية  ،وتوباة واناباة وأوباة

وصوم وصالة في دجى األسحار ،وكمال وجالل وجمال وعلوم قدساية  ،وود وبغاض فاي
اهلل تعااالى وصاافوحاً عاان الجاااني جاواداً غفااار  ،وغياار ذلااك ماان أخالقااه التااي ال تحصاارها

النصوص الكتبية  ،النه الخزاناة لتلاك المكاارم واالساتقرار  ،ثام نخاتم هاذا المولاد بابعض

من األدعية المرضية  ،ألن كماالته صلى اهلل عليه وسلم مما ال يمكان فيهاا األحصاار ،
فنقول رضي اهلل تعالى عن أصحابه الشموس الضاوية المجلية  ،خصوصاً أبابكر وعمر

وعثمااان وعليااً وسااائر أصااحابه األخيااار وفاطمااة والحساان والحسااين وجميااع أهاال دائرتااه
البيتية  ،والتابعين سبيلهم على ممر الدهور واألعصار ،

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(يارب صلى على واسطة األنام محمد خاتم الرسل الكرام )عدد 01

ثم توجهوا بالدعاء إلى اهلل تعالى معاشر جماعاة هاذه السااعة الخيرياة  ،ألناه يساتجاب
الاادعاء عنااد ذكاار هااذا النبااي المختااار  ،اللهاام يااا ماان لااك المحامااد التااي تليااق بكماالتااك
األ زلية  ،نسألك بكنه ذاتك وصفاتك وأسمائك مظاهر المعارف واألسرار  ،أن تصلي على
سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ذرات عوالمك الخلقية  ،وعدد ما فاي علام اهلل تعاالى مان
قطرات المياه في البحار واآلبار  ،فنسألك اللهام بإسامك الطااهر المطهار العظايم األعظام
الذي هو مركز األسماء األلهية  ،الذي إذا دعاك باه أحاد أجبتاه واذا ساألك أعطيتاه مان

أياديك الواسعة بأوفر إكثار  ،أن تفرج عناا كال ضايق وتنقلناا مان هاذه المهالاك الردياه ،
وتأخذ كال منا بيده إلى فضاء شهود جمالك عالي األنوار  ،وأن تساهل لناا األساباب الاى
تلك األماكن الوسعية  ،وتجعلنا من أهل شافاعة نبياك عاالي المناار  ،وترزقناا جاواره فاي
أعلااى جناتااك وتاادخلنا تحاات الويتااه الحمديااة  ،وتمتعنااا بأسااماعنا وتجلااي ماان القلااوب
واألبصااار  ،وأن تكفينااا سااائر األم اراض ماان باارص وجااذام وجنااون ووباااء ومحنااة وشاادة
وعاهااة بدنيااة  ،وزلزلااة وتعصااب وزلااة وقلااة وغلبااة وحاجااة إلااى غياارك وضاايق وافقااار ،
وجااوع وعطااش وفتنااة فااي الاادارين  ،وغاارق وحاارق وحاار وباارد ونهااب وساارقة وبليااة ،
وطغيااان وخطااأ ومعاااص وعااذاب وعقاااب وغااي وزلال وتهمااة وضاااللة وأمكااار  ،وغاام وهاام
وعلّة وقذف ومسخ وخساف وفضايحة وقبيحاة وخلّاة وهلكاة بغتياة  ،وجاور وظلام وحساد
وغدر وكيد وعداوة وحيل وقدح واساتدراج وأخاذ وكشاح واطعاان وشاماتة واساحار  ،اللهام
إ ّنااا نسااألك اإلسااتقامة علااى الساانة والهاادى واللطااف والعنايااة والرعايااة والخشااية والمغفاارة

والااورع واألخااالق الزهديااة  ،وكمااال التوكاال واإلقبااال والكمااال والجااالل والصاايانة والصااالح

والبركة والبر والمكاشفة واألس ارر  ،اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك

عليه أفضل صلواتك التعظيمية ونعوذ بك من كال شار إساتعاذك مناه هاو مان جمياع تلاك
األضرار  ،ونسألك قضاء جميع حوائجنا متوجهين إليك بنبيك محمد سيد هذه البرية ،
وأن تهبنا كل سؤلة وتشفعه فينا يوم الزحام األكبر وتبعدنا من زفير تلك النار  ،وتسترنا
بين عبادك مان جمياع الفضاائح الدنيوياة واألخروياة  ،ياا سااتر العياوب ياا عظايم الحفاظ
واألستار .

اللهم صلي وسلم على القبضة النورانية وأعف عنا بحرمتها سائر األوزار
(اللهم صلى على من به تفتح الجنان يارب صلى على ابن عدنان) عدد 01

تم المولد الشريف بحمد هللا وعونــــه
وقاااد وافاااق الفاااراي مااان تاااأليف هاااذا المولااااااااد الشاااريف ضحااااااوة ياااوم األربعااااااء
المبارك لخمس بقين من شهااار رجب عام  0421من هجارة سايد المرسالين علياه
الصالة والسالم .

(واختار ابن المؤلف وخليفته األكبر السايد محماد المكاى ابان الاولى اساماعيل الكردفاانى
قراءة قصيدته الجيميه قبل الشروع فى قراءة المولد وهى هذه )،
قال رضي اهلل عناااه :

موالي سألتك بالهـادي
عرج لحما طه البهج
وأسأل غفران الذنب إذا
هو باب هللا لمن قرعا
ومغيثهم ومجيرهــم
وتضرع بين يديه ولذ
لتنل عفواً وتجد أمنا ً
فسألتك يا مولى العظما
وحجاب الغفلة فارفعه
وأجعلني مقتديا ً بالشرع
في نور حبيبك غيّبني
واسبغ لي آالء النّعماء
ولنفسي ملكني أبدا
فألنت القصد مدى الدهر
في حال مماتي فاحـضرني
وبحسن الخاتمة أختم لي
والستر علينا مسدول
ولهم ّي في الدارين أزل
وعلى قلبي األنوار أفض
واشمل إخوانا ً مع ول ٍد
يرجوك محمد المكي
وصالة هللا على الهادي

لتقين الهم مع الحرج
والجأ للحجرة وابتهج
فالعفو من الرحمن يجي
البر الصادق في اللهج
ومزيل الهم مع الحرج
ودموعك تجري كاللجج
وتكن من هول البعث نجى
بحبيبك أحمد ذي الدعج
عني وقني طرق العوج
به أرقــي أعلى الدرج
وأجلي لي قلبي المنزعج
وكن حصني يا ذا البهج
وأقلني من سوء المرج
وكذا المرجو إلى الفرج
ألفــوز بتلقين الحجج
وبدار الخلد فقل لي لج
زمان ذي رهج
في كل
ٍ
ولغيرك ال تجعل حوج
ليفوق سناه على السّرج
وكذا األصحاب مع الزوج
لزوال الشدة بالفرج
وسالم يهدي في الحجج

وكذاك اآلل وأصحاب
ما قال محب ذو شجن

بهداهم أضاءوا كل دج
عرج لحما طه البهج

......إنتهـــــــــــــــــــى ....

