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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                        
 
 ،أول لوجوده ال الذيالقدمي  ،املختص برمحانيتهو  ،لوهيتهإباحلمد هلل املنفرد  
آخر  ال الذي الباقي ،خلالصانزه عن مجيع النقائص واملعروف جبوده امل

 تقديسا ال هبأحديت نالباطو م األوها يفال يختي بوحدانيته ال الظاهر ،لشهوده

 ال إذمجيع املوجودات  إليه نتهتإ الذيواجب الوجود  ،نعداماإلمن حيث 
أمحده محد عبد عرف قدم  ،منتهى دونه جلميع الكائنات مرمى ورائه وال

ه عن ئذاته وأمسائه وصفاته وأشكره شكر من تيقن قيوميته بنفسه لغنا
شريك له  اهلل وحده ال إالله إن ال من خملوقاته وأشهد أ ئش إىل حتياجاإل

 يفاألفعال وراقبه  مطلق يفشهادة من أخلص له مجيع األعمال وقصده 
املقال والفعال وأشهد أن سيدنا  يفمجيع األحوال وصدق معه سرا وجهرا 

أرسله باهلدى ودين احلق وفضله وكمله  الذيوموالنا حممدا عبده ورسوله 
ه وفرض طاعته على مجيع اخللق وصلى مسإمسه مع إوعظمه وأكرمه وقرن 

ن اهلل إدا وتكرميا وتعظيما وأمر املؤمنني هبا فقال يتأي عليه هو ومالئكته
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  يأيها النيبومالئكته يصلون على 

ميزاب الفيوضات  ،وأصلى وأسلم على العلم املقصود والطود املشهود
سم مواله القوى مبادة إاملتحقق ب ،هليةجليات اإلالرمحانية وحبر أمواج الت

 اسهئيرد عليه من أسرار الر  املتحمل به أعظم ما ،القوةالعشق و  سلطان
مجيع العوامل  يفهو  الذيروح ذوات مجيع العلوم وطلسم الرمز  ،والنبوة

الذات املشرقة بأنوار األمساء والصفات مشس  مكتوم سيدنا وموالنا حممد سر
من األنبياء  خوانهإوأهل بيته األكرمني وسائر  صحبه وذريتهوعلى آله و 
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املقربني ومجيع عباد اهلل الصاحلني من املؤمنني واملسلمني واملرسلني واملالئكة 
 .رب العاملني أرحم الرامحني ويا وعلينا معهم أمجعني يا

بن عبد اهلل  إمساعيلخادم جنابه  ،وبعد فأقول وأنا رق حضرة الرسول األواه
بالظهور  أمرينمبشاهدته و  حفينحضرته و  إىلبالوصول  موالي أسعفيننه ملا إ

 يعلأسدى  افحمدته ملكثريا من العباد   يبوعاهدته على أن ينفع  لإلرشاد
نعمه فكنت ذات ليلة  زيل كرمه وسجدت له شكرا على جزيلمن ج

ى ري سملكت ستإبوارق أنوار جلية ف تينيغش يتاملراقبات العلية ح يفمشتغال 
 قليبر احلسية فعند ذلك بزغت على أفق مو معها من األ ئبشالشعور  مبعد

الطلعة احملمدية فرأيته  على بصرييتمشس الذات املصطفوية ووقعت عني 
مل ختلع قبل ذلك  اليتعليه الصالة والسالم وعليه خلعة من أنوار اجلالل 

 يفعلى بعد مباسطات عليك بكثرة الصالة  يلقال فحد من الرجال أعلى 
وأصحابك بأكرب  كمطلق األوقات فأبشر أنت ومن معك من أوالد

رسول اهلل كيف أصلى  يا سيدي املقامات وأرفع الدرجات مث قلت له يا
ن كل صالة تصلى هبا أنت إيفيضه موالك إليك ف فقال يل حبسب ماعليك 

على تزن عندي ألف صالة من صلوات غريك فحمدت اهلل سبحانه وتعاىل 
كان عليه من اخللع العلية ووضع يده الشريفة  ، فخلع على ماعلى ذلك

اموس ئق املعنوية فمن مث صب على قليب قيل براقع احلقا تعلى قليب فكشف
الوارد الرمحاىن فصليت عليه بصالة  ى مجلري ى وتواتر على سهلالفيض اإل

عام ألف وذلك  الدرة البيضاء وقد حصلت فيها بشارة كربىبمسيتها 
إىل اآلن إال ويتجدد يل و فلم أزل من ذلك الوقت  ومخسة وثالثونومائتني 

أو حزب أو صالة حيصل هبا  من احلقائق  هما يف كتاب أبث فيه مجلوارد ا
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 النفع للخالئق إىل أن سافرت إىل حج بيت اهلل احلرام وزيارة حبيبه أشرف
لما وذلك عام ألف ومائتني وسبعة ومخسني من هجرة إمام املتقني ف األنام

الصالة والسالم  توجهت إىل املدينة املنورة لزيارته عليهو بلغت من احلج املرام 
ه من يل صدر وقابلته للمواجهة يف احلجرة الشريفة وسلمت عليه ومنحت مبا

يل ستأذنته بأن أجاوره فقال إالبشائر املنيفة جتدد يل منه اخلطاب حني من 
و شأن األحباب ندنا كما هحنب أن يكون جسمك بأرضك وروحك ع

خنزى يف الدنيا وال يف اآلخرة ونصل إىل بلدي بالسالمة  أن الوبشرين 
ويكون على يدي تشييد طريق اهلل تعاىل وبيانه لكل صاحب عناية رزقه 

ستقامة وتصري طريقيت مستعملة يف املشارق واملغارب ومجيع تأليفي  مواله اإل
مل يتعرض له وىل من  ام مقبولة وجيرى اهلل تعاىل على يديكذلك وتكون 

األكابر أهل الغرائب والعجائب وأن كثريا من أهل طريقيت يكون عليهم 
عتماد وقد يهدى اهلل تعاىل هبم أمة من العباد فجئت إىل منزيل ووصلت اإل

ن أبشرت به وبلغت مقاما قل  ما ا بفضل امللك املعني ووجدت كاملسامل
ئتني وستني حصلت يل أعظم ففي عام ألف وما يصل إليه أكابر العارفىن

شتهرت يف أقطار البلدان إو ات بأعجب كتب وأعظم أحزاب وارد
ثنني املباركة لثمانية فلما كانت ليلة اإل ستعملت عند القاصى والدان،إو 

رمضان عام ألف ومائتني وثالثة وستني من هجرة  اهلل من شهر عشر بقيت
واحد وتسبيعها بإشارة  صلوايت يف حمل مجعبرق ولد عدنان ملع على اخلاطر 

 لئال مير عليو من الرسول عليه الصالة والسالم لتسهل قراءهتا لكل قاصد 
إال ويصلى فيه على الرسول عليه الصالة والسالم فيكون يوم  السالك

ن قل ومن سن سنة إمداوما عليها ألن أحب األعمال إىل اهلل أدومها و 
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ومن دل على فعل خري  يامةاىل يوم الق حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا
 من أعظم ماسلم ي اهلل عليه و لصعليه والصالة  فاعله كما دل ةفله أجر 

ينال العبد هبا أكرب الدرجات وأعلى املقامات لقوله عليه الصالة والسالم 
مسي يف ذلك إدام  من صلى على يف كتاب مل تزل املالئكة تستغفر له ما

لى اهلل عليه وسلم يقول من ما ذكر يف كشف الغمة كان صكالكتاب و 
 صلى على تعظيما حلقي جعل اهلل عز وجل من تلك الكلمة ملكا له 

وم األرض وعنقه ملتوي ختجناح يف املشرق وجناح يف املغرب ورجاله يف 
صلى على عبدي كما صلى على نبيي  له حتت العرش يقول اهلل عز وجل

عبد يصلى على حبا يل هو يصلى عليه إىل يوم القيامة ويف رواية فما من و 
نغمس ذلك امللك يف املاء مث ينتفض فيخلق اهلل تعاىل من كل قطرة إإال 

يوم القيامة وكان صلى اهلل  إىل علي تقطر منه ملكا يستغفر لذلك املصلى
تسألون يف القرب عىن  ن أول ماإعليه وسلم يقول أكثروا من الصالة على ف
على نور يوم القيامة عند ظلمة وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول الصالة 

الصراط فأكثروا من الصالة على وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا صليتم 
صلي  تدرون لعل ذلك يعرض على وكان على فأحسنوا الصالة فإنكم ال

على قربي  ئق قائمملكا أعطاه أمساء اخلال تعايل ن هللإيقول اهلل عليه وسلم 
حممد صلى  يا ة صادقا من قلبه إال قالعلى صال أحد يصلى إذا مت فليس

بكل  رجلعليك فالن بن فالن، قال فيصلى الرب تبارك وتعاىل على ذلك ال
وتصلى عليه املالئكة مادام يصلى على وقد أردت مجعها  اواحدة عشر 

وتسبيعها ترغيبا للسالكني لتكون جمالسهم مزينة بالصالة على خري العاملني 
م كان يقول زينوا جمالسكم بالصالة على فأن ألنه عليه الصالة والسال
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ركم صالتكم على نور لكم يوم القيامة وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول أكث
 ان وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول أزواجا يف اجلنة أكثركم علي صالة

أجناكم يوم القيامة من أهواهلا أكثركم على صالة يف دار الدنيا وينبغي 
جملسه حيث جيلس من ذكر ربه ومن الصالة على نبيه  خيلى للسالك أن ال

ه الصالة والسالم علي يه مجيع يومه وخيليه من ذلك وكانمبن مير علو فكيف 
صلى مل يذكروا اهلل فيه ومل يصلوا على نبيه حممد ا جلس قوم جملس يقول ما

سرة يوم القيامة فلما صدقت نييت علي العزم ح اهلل عليه وسلم إال كان عليه
ستخارة رجاء أن حتصل يل اإلشارة والبشارة من لتسبيع وحتركت مهيت يف اإلوا

الرسول الشفيع رأيت يف تلك الليلة الرسول عليه الصالة والسالم رؤية 
منامية ومعه بعض من املرسلني يف احلرم املدين وبعض من أصحابه أهل 

سناءا هبر من الشمس ضياءا وهو أشرق احلاضرين أووجهه  املقامات العلية
أقبل إىل أحسن  فلما وصلت إليه وأحسنت أديب حني جئته وقبلت يديه

متثال إكرام وإجالل وقال يل أقامك موالك يف مقام اإل إقبال ونظرىن نظر
ن اهلل سبحانه إعلى كل حال فأبشر ف كوأوصلك إىل رضوانه وأصلح شؤون

واآلخرة  نك ناج يف الدنياإوتعاىل قد أيدك وأوهبك أكرب مقام وأعده لك ف
 ما كنتم مع أوالدك ومجيع أصحابك الصادقني والدنيا مضمونة لكم أين

مل يرى مثلها رمي قد هيأ منازل يف جنة الفردوس ن موالك الكإعاكفني ف
الراءون لك وألوالدك وأهل طريقتك املخلصني وأعد أنواع العذاب واخلزي 

من اآلمنني فأفعل  نكإالوبال يف الدنيا واآلخرة ألعدائك اخلاسرين فأبشر فو 
ن اهلل إحاك يف صدرك من تسبيع صلواتك كما سبعت األحزاب ف ما

سبحانه وتعاىل قد ضمن لك بأن ينفع هبا مجعا من خلقه ويضاعف لك 
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صلى هبا على وعند الرب الكرمي وأنا ضامن ملن الثواب فإهنا مقبولة عندنا 
كثر ن من  أالعظيم و اجلنة وأن أشفع له عند اهلل تعاىل يوم احلشر يف اخلطب 

من تالوهتا فقد مينح مبشاهديت يف اليقظة واملنام ويتنعم يف الدنيا واآلخرة 
كما هو ألن رؤيته فوجدته  ت هذا املنام تبعنتبهت تإبأنواع اإلنعام فلما 

صلى اهلل عليه وسلم حق كما ثبت ذلك عند الثقات األعالم فمن صبيحة 
ترتيبها وتوزيعها فجاءت حبول اهلل تلك الليلة أخذت يف مجعها وتسبيعها و 

بيوم السبت ويوم القارئ  تعاىل وقوته على حسب املرام سبعة أسباع يبدأها
يف كل يوم على قراءة السبع فبقدر  ئختصر القار إاجلمعة يكون اخلتام فإذا 

جتهاده إذلك تكون ترقياته ومن قرأها كاملة وكررها يف كل يوم فبحسب 
على حسب ومن ظفر بصالة منها مفردة منها  هحتصل إمداداته وفيوضات

ىن جعلت يف حالة إمث  ،نه بذلك الحقإالوضع السابق وأصلح العمل هبا ف
التسبيع صلوايت اليت عظم فيها التبشري صدور األسباع وختمتها مبثلها ألن  

لتايل كمال لكال منها كانت مفردة برتمجتها وبشائرها وكيفية تلقيها ليحصل 
سم إسم الصالة اليت صدرت هبا يف أوله و إت يف أول كل سبع نتفاع وعيناإل

اليت ختمتها به مع درج الدون يف وسطه بني الصالتني وأجريت يف كاملها 
وبعد الفراغ منها جاءين األمر  يف سبكهتغيريا بزيادة ونقص ليحسن التسبيع 

 حضرة م بأن أمسيها مفتاح باب الدخول ىفمن حضرته عليه الصالة والسال
هلل والرسول فسميتها به رجاء أن أكون بسببها من أهل حبه وقربه واهلل ا

أسأل أن جيعلها مقبولة عنده وعند رسوله وعند مجيع العباد وأن يصريها 
مستعملة وينفع هبا كل من يقف عليها يف أقطار مجيع البالد وأن يضاعف 

يوفقين يل هبا الثواب وجيعلها حمفوظة من أعني اجلاحدين احلاسدين وأن 
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وأوالدي وأصحايب عليها وعلى مجيع أعمال الرب ويرمحنا ويغفر لنا ذنوبنا 
أرحم الرامحني وسالم على مجيع األنبياء  نه هو احلق املبني ياإويتقبل أعمالنا 

   واملرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
الشيخ إمساعيل الويل  املؤلفبن إوقد مدح هذه الصالة السيد حممد املكي  
 فقال: ذه األبياتهب

 
 و الرسول  الورى   بر  حلضرة         يا طالبا للمنا والوصول  
 فتاح  باب     الدخولمبتدعى    فالزم تالوة هذه الصالة 
 فاقت علت ما هلا  من     مثيلو   وقتها فجوهرة احلسن يف 
 سر   شفاء       العليل  خزانة    عظيمة قدر و حتفة  خري 
 الفحول   هحيز  قد  حاز  ما  مل  إمساعيل كيف و صاحبهاف 
 لنقولباله   مل      تعد      مشاي  فبحر  احلقيقة غوث سنا 
 بالعدول      نطريقته      تلحق  تبعإو      نجمللسه   الزم 
 هولم تنجيه  من  كل  خطب     كدك يرجو حممد املكي عب 
          

 
                       

 

                       



 9 

                          السبع األول                         
فأقول مستمدا من حضرة اهلل والرسول السبع األول بإشارة و ها هو وضعها 

منه صلى اهلل عليه وسلم وهو سبع يوم السبت املبارك وقد صدرنا يف أوله 
تار ودرجنا معها عدة ة خبزانة األسرار من حضرة الرسول املخمابالصالة املس

صلوات دقائق وختمنا ذلك بالصالة املسماة ببلغة الناهج قومي املناهج وهو 
 .هذا
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم    
 ختما وصلي اهلل على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسمابه اإلعانة بدءا و 

كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل   يديبني  إليكىن أقدم إ اللهم
علمك كائن أو قد كان وأقدم  يفهو  ئشاألرض وكل أهل  موات والس

غياهب الشك  جمليكله، اللهم صلى وسلم على  ذلك يديبني  إليك
 نفراد باملقام البارز بألف وحدانيتك بالألف اإل ،وهاتك ستار قباب الشرك

طوية فيها حمامد مجيع العباد املثىن عليك بشهادة الم نيهام، حاء احملامد املإ
اللحظات، مجيع  يف، ميم جمامع دوائر اخلريات الناطق بالم الهوتيتك اإلجياد

 خفيهباء هويتك على مجيع الوجود، مستور دال دولة السعود املشرق 
املتحقق حبروف علم ذاتك املقرتن معها  ،الظروف ومكنون أسرار احلروف

حممدك يااهلل احملمود و  أمحدكعامل الشهادة بوحدانية ذاتك وصفاتك،  يف
جامع دوائر امللك واجملد  ،نور البصائر و سر الدوائر ،السعيد املسعود

لفتك وباء إطود علمك وحبر حلمك، ألف  ،وعروس دولة احلق واحلمد



 11 

بركتك، تاء توبتك وثاء مثوبتك، جيم مجل التفصيل وحاء حكم التأويل، 
أسرارك ودال دول أبرارك، ذال ذكرك املشوب خبشيتك وراء  خفيخاء 

زاوية علوم خلقك وسني سر أسرار سنا برقك، شني  زايأفتك ورمحتك، ر 
 اإلحسانشهود األولياء الكمل املعلوم حبضرة من مل يزل، صاد صرب أرباب 

املعروف عند أهل  العايلضياء برق أهل العرفان، طاء طريقك  وضاد
هل ، ظاء ظهور احلق وعني عناية أاإلميانجتناء مثرات إ إىلمتنان املوصل اإل

قاف قربة احملبني  ،عتباراإل أهل الصدق، غني غيثك املدرار وفاء فكرة
نون  سالم،الم لطفك العام وميم معامل التحقق باإل ،وكاف كفاية الطالبني

 أهل وهاء هداية الودود، واو وسيلتك العظمى وياء يقنينور أهل الشهود 
 األرض والسماء. 

احلوقلة  معاينوغميض كنز  اللهم صلى وسلم على سر نقطة باء البسملة
حياة األرواح، عرشك األعظم  سبلة، طلسم رقوم األلواح وسر قوتواحل

سر شعاع  معنوي يهإلالدال بك األفخم املنفرد بنظرتك بالبصر وحجا
والظاهر، الشمس والقمر، سر السرائر ونور الضمائر، حقيقة سر الباطن 

املشارق واملغارب، عني  عنوان معاين أسرار املظاهر، زهرة الكواكب ومشس
والسموات، كعبة املنان ورمز أسرار  رضنيسر الذات املفيضة ألهل األ

هلا ذلك من حضرة الغفور،  ئحبار النور املنش أهنار الفيض يف رن، هامءاالقر 
ومالذ املالئكة املقربني، من السيد النبيل العلم اجلليل، سر قلوب املرسلني 

أمره لآلخرين غاية، الهوت جالل اجلمال بتداء إبدايته للغري هناية و 
عيس كتائب  حاديوناسوت مجال اجلالل، ملكوت القلوب وسر الغيوب، 

أهل امللكوت، نار الشوق احملرقة ودوحة الكمال  مكنون ربوت وعني سراجل



 11 

الهوت األحدية،  يفاملغيب  اإلنساناحلق،  قبضيتخنبة اخللق وميني ، املورقة
اد احلضرة الصمدية، طلعة احلب وكنز الدنو ستمدإ بتجليفاتق الرتق 

 والقرب، حبيب الرمحن ويتيمه العقد املصان. 
على نور عرشك وسر فرشك، رمحة خلقك وعني حقك، طريق اللهم صلى 

تنزيه صفاتك، سقف بيتك  يفوصالك وهبجة كمالك، حبيب ذاتك البارع 
تك وعروس اوحجر رضوانك وحرم أمنك وكعبة أمانك، ناموس حضر 

نتقيته إ الذيتك وخطابك، عبدك املستحق ملكامل أحبابكلياتك، أقرب جت
 خرتعت شيئا من الكائنات. إملا  لواله الذيونات من مجيع املك

سبحاتك، حافظ  كاللهم صلى وسلم على كثيب جناتك ورقيب أسرار 
بوصفه تضيق الطروس وتكل عن  الذيجد مبجدك، خليلك معهدك امل

ابك وخارق حجابك، جنمك الثاقب وسهمك هنايته النفوس، طارق أبو 
متعته مبا هوى  الذيالصائب، جنة شهودك الدال على وجودك، طفلك 

نطق عن اهلوى، حممودك بيت العناية  غوى وما ضل وما ما الذيالصادق 
 بإزارأزر تامل ،وكهف الرعاية وحصن اهلداية، عاملك األعلى ومسائك األغلى

وجوف بيتك املعمور، كنز  راملدخو ل سرك النجاح املتوشح برداء الرباح، حم
 الكنز وشخص العز.

فاه  وتكمل بكماالته عدد ما صلى وسلم عليه صالة تليق بذاته اللهم
هتزت أكباد أهل الشوق وسكبت العيون وتأمل قلب اهلائم إالنوق و  حادي
 احملزون.

وحتظينا بني يديه وتعم  إليهر لديه بك منك شاللهم صلى عليه صالة تن
حابه الكرام وخلفائه األعالم وآله الفخام وأزواجه أمهات األنام وتفيض أص
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الوصال وجتلى الكمال وحضرة  سرا ندرك به طريق  هفيوضاتعلينا هبا من 
الدارين السعادة وتذيقنا  يفواجلالل وتبلغنا هبا  اإلكرام اذ يا واجلالل اجلمال

قر وخامتة السوء وعذاب هبا لذة العبادة وتكفينا هبا مجيع اهلم والغم والف
القرب وتكشف هبا كروبنا وتغفر هبا ذنوبنا وتسرت هبا عيوبنا وتعطينا هبا غاية 

العمومية واخلصوصية وتكألنا هبا من مجيع  هشفاعت يفمطلوبنا وتدخلنا هبا 
 خوانناإو وتشمل مشاخينا ووالدينا وأوالدنا  األخرويةالفضائح الدنيوية و 

 احملبني وسلم تسليما و احلمد هلل رب العاملني. وأزواجنا وأصحابنا ومجيع
من تصاعد من قربه  ،اللهم صلى وسلم على األمام الكبري والربزخ املنري

قبة الربزخ املؤسسة لنيل السرور من الغفور  إىلالشريف عمود النور الصاعد 
أهل الضعف بطواف تلك القبة  املقويالعوامل العلوية والسفلية و  إىلاملفيض 

عني قوة  ،قبة النور والسعدو  ،ضاته النامية العلية، كامل الفيض واملددبفيو 
فال مدد ألحد من ، األحالك  دعاجل يفاألمالك وأس عمود طوافهم الساىن 

الروح  ذي ،ممتدة منه إالبصرية  لذيمشاهدة  عنه وال ئناش إالاملخلوقات 
اهلل  إالله إت، ال املنعمة بالتمتع والنظرات وأنواع عظيم التجليات واملشاهدا

ه ننه قد طهر جناإرسول خامت للنبيني سواه ف عدله حني سواه وال الذي
متنانه، صلى اهلل عليه وعلى آله إجود و وعم ال إحسانهوفاض  إميانهوكمل 

 .إجاللهحق قدره العظيم و 
معدن  ئبشاط الراسيجلة حبار األحدية و  يفاللهم صلى وسلم على السابح 

فالء جتليك له جبميع صفاتك  يفبسنا برق مجالك  تجلياملأهنار الصمدية 
عاملك بك  يف، املتصرف حيبدن كل  يف الساريسر سريان سرك  ،جباللك

البارز  التجليرض أخوم ث يف، حبيبك الراسخ ئشكل حيث كان نوره قبل  
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حبار العنايات وسكر من  يفمن أغرق  ،التمليحمفل أرباب  يفحبلل أنوارك 
يرد  جتلى مبياه أنوارك لتلقى ماإمجيع املخلوقات و ني ب رحيق شهودك من

صيخ يبك و  كعليه من أسرارك فكان مرآة لذاتك ومظهرا لصفاتك يشاهد
بصرا يبصر به بدائع جالالتك له نك تكون إمقاالتك من حيث  كبك من

يهام، الراد لكل إ قربه بال يف احليومسعا يسمع به عظيم خطاباتك، رسولك 
 اإلكرامربع  يفالراتع  ،اإلنعاماملتنعم فيه بأنواع  ،السالم تهعليه من أممسلم 

، صلى اهلل عليه وعلى آله صالة تليق بكماله وجالله قدر عظمة اإلعظامو 
                 رب العاملني. يوم الدين يا إىلذاتك 
مل تزل  الذيسر احلقائق وجلة حبار الدقائق  إنسانسلم على صلى و اللهم 

ة، طه املعصوم املتحقق بسر حوظمل إمداداتهاته حمفوظة وبأعني العوامل بربك
لطلسم املكتوم، نور سر الوجود ورمز ا ،مسك القيوم، اهليكل النورى املعلومإ

 ،ب دائرة كل ملحوظ، السبيل األقوم حبيب القيوم احلكمالعامل احملفوظ قل
احلجب  من جلميع ،باب اهلمة ومدينة العصمة، ميزاب الرمحة ونعمة األمة

ق ولكل وبالقول الصواب ناطق ولكل هدى سائكل املوارد سابق   يفخارق و 
رش عال ،رتق فاتق وعلى كل املرسلني فائق، حممد الشريف العفيف الظريف

خرتاق، بسهم اإل القلوب، الحظ العشاقو سرار املنصوب على أساطني األ
ه وجنة وطلعة بدر الشهود، حبيب ربه وعني حبه، أفضل حزب الوجود أسعد

 ليه وسلم وعلى آله وصحبه أشرف األمم.عقربه، صلى اهلل 
اللهم صلى وسلم على سر روح حياة األبدان وقومي سبل األديان، أبيض 

أصل بناء  ة اجلامعة لكل فريدة ويتيمة ودرةاللون املشرب باحلمرة، اخلزان
ط البدايات والنهايات من أهل العوامل العلويات والسفليات، الكنز احملي
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، نور تالربمو قوة  أسرارمبعارف سر حتمل البهموت والرمز املكنون فيه 
املشاهد به أنوار أهل العوامل الدنيوية وسر األسرار املختصة  األصليالعقل 

عني حقيقة كل ناظر وقبلة شهود   إنسان، األخرويةالربزخية و  العوامل يفهبم 
باملشاهدات  عامل التحقق يفكل غائب وحاضر، القريب ألهل الشهود 

 ،بعض التجليات حقيقته األصلية املقابل هبا إدراكعامل  يفوالبعيد عنهم 
السابق بأصل وجود نوره قبل مجيع املكونات واخلامت ببعثته لكل الرسل 
املأمورين بالتبليغ عن فاطر املخلوقات سيدنا وموالنا حممد العظيم األفخم، 

 صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
والرمز الصفاتى، طلعة بدر جربوت  الذايتصلى وسلم على الطلسم  اللهم

مقعد بساط القرب، روح  يفالقلوب وكنز ناسوت الغيوب، عني احلب 
عني كنوز  إنسانالنور،  إىلالنور  يفالبيان وذات نور الفرقان، نشأة النور 

أصحابه وآله  مجيعاألزل من البائن واملستور، صلى اهلل عليه وسلم وعلى 
 بقدر عظمة ذاته وجالله ومقدار تقديس مجاله وكماله.

على سيدنا وموالنا حممد السابق اخلامت صالة تكون لنا وصلة  اللهم صلى
نوره وحتسن عاقبتنا حبسن اخلتام وسلم عليه وعلى آله  يفا نجبنابه وتغيب

 .مسال ياوصحبه 
ع وبارك بكنه عظمة ذاتك على السبب ىف تكوين مجي اللهم صلى وسلم

حممد ذى القدر العظيم وعلى آله وصحبه بقدر  وموالنا خملوقاتك سيدنا
يد مبظهر الصفات أعلى من  اللهم صلى وسلم ،كرمي عظمة ذاتك يا

قبضة اجلالل  ،رمحانية املوصوف ىف عامل االحسان باألوصاف الكماليةال
مساء أقوم منهاج، عارج  إىلالسامية وعني اجلمال النامية، سلم املعراج 
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 ن بداإ الذيالراسخ  بالتجليختالق، الظافر إ الطباق وخماطب أمالكها بال
ختصاص، هو سايخ طلعة الغيب وكنز اإلو  إاليرى  مثقال ذرة منه لغريه ال

، فاحتة الكتاب اجمللية املركبة من النورانية اإلخالصفضاء  يفغارس ذكره 
هذه السني  ةإلشار والعلوية، طلسم دقائق هذين اجليم والفاء الكائنني 

واأللف واهلاء، بل هو آخر قول املنعمني للمنعم رب العاملني، جممع سر 
ذا عامة  إشارةصفة قائمة بذات امللك العالم،  الم الكائننيالأسرار الشني و 

هو مالك يوم الدين،  إالله إ، ال ةطاء الطمأنين راء فاء بإشارةتصافه إمن 
حليم صلى على من حتقق بأسرار  اكرمي ي رحيم يا يا نرمح ياهلى العظيم إ

اء املراد، العلم بلصاد و اهذا  يف املنطوي إشارةهذا الرمز الفخيم حممد 
بلى هو السر  ،لتفافا مكتوما عن العقولإمعجم علميته  يفاملنقول امللتف 

كوت ومشس ضياء كواكب كاشف بواطن حقائق املل  لاملرسو املنزول املنبأ 
وحبر تيار الفيوضات، عني مناجات الذات  ةر عظيم املناجااجلربوت، طو 

تنا رفاملوسوية وأس تصرف الطلعة العيسوية، شاهدنا العدل املعال على مع
كل حملة و نفس   يفلتوحيد املوىل فلوال بروزه ملا ظهرت كنوزه، صلى اهلل عليه 

 أخفيت رموزه. عدد ما
مشني، من تعاىل عن كل وصف  من تنزه عن صفات املخلوقني، يا اللهم يا

من أعجزهم عن إدراك كنه  من غاصت يف حبر معرفته كمل العارفني، يا يا
من إياك نعبد وإياك نستعني، أسألك بعظمتك  ذاته يف عامل اليقني، يا

يف إشارة  ساملنزهة وذاتك املقدسة أن تصلى على صاحب هذا الرمس املرمو 
ضة اليت بني معىن كل حس وإمام هذه احلجرة واحلرم األفخر وسيد هذه الرو 

ك بإرشادك، سألتك اضيالقرب واملنرب عبد عبوديتك وإجيادك الساعي يف مر 
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تكون لعبد غريه يشرف هبا  ال أن تصلى عليه أنت ومالئكتك صالة به
حممد عليك من ربك الصالة اليت تليق  عظيم قدره ويبلغ هبا مجيع أمره، يا

إمام املتقني  لعاملني ياحبيب رب ا يا حبر علم اليقني  أمحد األمني يا بك يا
آخر األولني، هاهو وعد امليعاد، نبيىي  يا أول اآلخرين و خامت املرسلني يا يا

قد وفيت  حبييبكيف بلوغ املراد،   أين اإلمداد، رسويل أين اإلسعاد، شفيعي
شرتطت، كيف وكيف مث كيف وكيف إ ربطت، صفيي قد أديت ما ما

حصل من  حصل ماتصل وقد إ بك ىننفصل وجناإفجسمي عنك 
مواثيقك األول، صالة اهلل وسالمه عليك ورمحته وخرياته ونعمه وبركاته 
يبلغك هبم غاية مطلوبك وعني مرغوبك وعلى مجيع آلك وأصحابك 
وعرتتك وأحبابك وشيعتك وأحزابك وأنصارك وطالبك إىل يوم الدين عدد 

لدنيا والدين هو كائن يف علم امللك املبني وأنلنا هبذه الصالة سعادة ا ما
رب العاملني وتوبة املخلصني ومكانة الواثقني ب ومقام الكاملني وجملس املقربني

وأنل ذلك لألوالد واألصحاب واألخوان واألحباب واألزواج واألشياع 
واخلدام واألتباع ومجيع واصل إلينا ومتوسل بنا برمحة أرحم الرامحني ورب 

نا حممد األمني وعلى آله العاملني وصلى اهلل وسلم على سيدنا وموال
عدد ما  ه و نفسحملوأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أمجعني يف كل 

األنبياء واملرسلني واحلمد هلل رب  مجيع وسعه علم اهلل املبني وسالم على
 العاملني.
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 الثانيالسبع                            
 يف عليه وسلم وهو سبع يوم األحد املبارك وقد صدرنا منه صلى اهلل بإشارة

أوله بالصالة املسماة بكينونة الكوائن من حضرة خازن اخلزائن ودرجنا معها 
جناب الرسول الشفيع  يفغريها وختمنا ذلك حباوية أسرار اجلميع مما قيل 

 هذا: هوو 
هبا أهل يطرف  وطرفة كل نفس وحملة وحلظة  يديبني  إليكىن أقدم إ اللهم

علمك كائن أو قد كان وأقدم  يفهو  ئشالسموات وأهل األرض وكل 
ونور  احلامياللهم صلى وسلم على سورك  ،ذلك كله يدي بني إليك

والسفلى، نور بصائر أرباب  العلوي، سر عامل الوجود السامي العليعرشك 
، علم اجلمال وكعبة اجملد واجلالل، حبيب ذاتك القدسية اجلليالشهود 

، أسعد خلقك وعني حقك، غيب كل غيب وسر اإلنسيةروس حضرتك وع
ريب، نور النور وخزانة الغفور، طور سيناء مناجاتك العامل  مجيع العوامل بال

 إمامهو،  إالله إبسر حقائق مقاالتك، سر أسرار هو هو، املتحقق بقول ال 
وين تك يفاحملمود السبب  املنزلة، صفيكرسلك املرسلة وطلسم رموز كتبك 

تفرعت عنه عواملك الظاهرية والباطنية وأمورك احلسية  الذيالوجود، األصل 
كونته وأظهرت شعاعه   الذيمعك وخلقت نوره  ئشوال  كنت  واملعنوية حني

ألهل  قبلتك البلجا ديوان حمبتك يفأبرزته، أحيد وحدانيتك املتجزء  الذي
ة، نون النقاية وواسطة وسائط أرباب قربك، سر احلضرية ونور البصري  كحب

وراء الرعاية، سلطان املمالك وليث املدارك، رمحة اهلل العامة للخلق وهادى 
وخمتار أهل األرض والسماء، سر حقيقة  ىاحلق، حامى احلم إىلاجلميع 
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ئتالف، النور املقدم والرسول املعظم، نور أهل نكشاف ونور أرباب اإلاإل
معرفة  يقته إال بواسطته هو والاألنوار وسر حقائق األسرار، من مل تدرك حق
اهلل احملمود وأمحدك املسعود  وراء معرفته يف حقيقة معاين هو، حممدك يا

ولوائك املعقود، ناموسك اجلليل من كل ذي شأن جلل  دومددك املمدو 
عتال، لي من احللل، إمام أهل العال وسر مطلق اإلوخليلك صاحب اجل

، خازن مجيع اخلزائن وسر  أسطوانة عرش التجلي وسر بسط فرش التديل
كينونة كل كائن، إنسان عني اخلالئق وسويداء بصرية أرباب احلقائق، 
أمينك الذي أيدته جبيش علوم وحدانيتك وبرتت عن قلبه تعظيم غري عظمة 

فكنت مسعه الذي يسمع به لذة اخلطاب وبصره الذي خيرق به   كربوبيت
أهل الباطن وظاهره املباشر كثافة احلجاب وباطنه احملتوى على مجل أسرار 

الذي قلت له بعد تنفيذ القضاء ولسوف يعطيك ربك  ،به ظاهر كل كائن
اعة الكربى، املتبخرت يف بسيطة التمتع يف دار فيف عامل الش رفرتضى، املدخو 

، عني أسرار أمسائك القدمية املستغرق يف جتليك له بذاتك الكرمية، يخر األ
  معاينواحلسية، فاهم لع أنوارك املعنوية رقيب أسرارك القدسية وشخص مطا

 إشارةو  اإلشارةمسك القيوم، مرقوم إكل مكتوم العامل بسر حقيقة نور 
احلكمة فقد أوتى خريا   بيع يؤتى احلكمة من يشاء ومن يؤتاملرقوم، يا ينا

يشرب هبا عباد اهلل يفجروهنا تفجريا، الذات  عينا كثريا وعني عيون أهنار
الربوبية كنه كنه    يفملعارف الذاتية وعرفتها حسن املطالعة ا يفغيبتها  اليت

والكلية  اجلزئيةفناء شهود مجال األلوهية وأورثتها معامل العلوم  يفوأغرقتها 
تقاء وحققتها بسيمة طه ما أنزلنا نن والقلم بعد اإل حرف يفوأشرت هلا 
 يفعهود نك وخليلك املءاقر  إشارة يف املعلومريك بشن لتشقى، ءاعليك القر 
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لر وحم وبرق ق ويس ونور ص وطس، أشرف ا وكنز ملا يمم فرقانك، آي
املعروف عندهم حني أخذت منهم امليثاق حىت أقروا  ،اإلطالقرسلك على 

وشهدوا وأنت معهم حني أنفذت أمرك، خليلك  إصركوأخذوا على ذلك 
عجزت عن وصفه أهل التصريح  الذيومدينة خلة اخلليل وباب حرمك 

يبلغ شخص تنزيه  ه والتذا نهك يدرك أحد كنه أقمار ل، من الوالتأوي
صفاته، حصنك الكثيف وفيضك املنيف، خلعة نور جاللك وعروس حلة  

املشاهد عتالك، مددك اهلامع ألهل اليقني إكمالك، ظاهر عالك وباطن 
والقائم  بديدتال كبمر  يفكل حني، الظاهر بسطوتك   يفطلعة عظمتك 

يد، نابع احلكم وحبر اجلود والكرم، املعشوق عند مجيع مقام التأي يفبشكرك 
نار أبدان أهل الشوق، سابح حبار غاية دولتك املتعزز بعزة القهر ، اخللوق

، صالة من  كصمدانيتعرش  تبصولتك، سفينة أمواج أحديتك ومرقا
كمال كنه جاللك وهوية ذات مجالك تليق مبقام ذاته وتعظم بعظمة صفاته 

غمائض الطالسم وبارق  تد بني يديه تورثنا هبا غايرومت إليهتصل منك 
اء غبتضمحل وسننا بأعيننا إلإسواك قد لنا من ليس  جتليات املكارم، يا

مدح جمتباك  يفرنا عت أكبادنا لتذكار مصطفاك وتاهت فكرضاك وتقط
ذا  حنن عليه وحاشا لكربيائك وواسع علمك أن خيفى عليه يا نك تعلم ماإف

وتكرمنا جبداه نا حبماه وحتفنا ييبلغ منتهاه، سألتك أن حتم ال الذيالعطاء 
 يا  ،غوثاه يا  رباه يااهلل يا وإياهوجتلسنا يوم الفزع األكرب حتت اللواء بلقاه 
نك على كل إ ،خييب من رجاه من ال يا ،سواه لنا ملجأ منجا وال من ال

تك جدير، صغرت ممالك امللوك عند ذكر عظملنا جابة قدير وباإل ئش
 أنفسناوخضعت رقاب اجلبابرة لسطوة سلطان سطوتك، كيف أنت وحنن 
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من هو الرب الرحيم، أليس أنت القائل أنا عند  تضيم وظننا مجيل فيك يا
تردنا خائبني وحنن  الفضل العميم دعوناك أن ال ذا ، يايب عبديظن 

ترجعنا كاسدين وحنن راغبون فكيف هتملنا وحنن طالبون  سائلون وال
األموات  حميجميب الدعوات و  عامل اخلفيات و ذبنا وحنن مستغفرون ياتعالو 

 يفتكلنا إتضرعنا بني يديك و  ،وجامع الشتات، حبرك نابع وجودك واسع
ننا وخواصنا وأصحابنا وأزواجنا اخو إأمورنا عليك وأن تعم أوالدنا و مجيع 

 اد كرمي.و نك رءوف رحيم جإوخدامنا  تباعناأوأحبابنا ومشاخينا و 
 اتك وأمسائك احلسىن كلها وأسراركىن أقسمت عليك بذاتك وصفإ لهمال

كل حني   يفاملخفية جلها وكلها أن تصلى على رسولك األمني وتسلم عليه 
مهات الصادقني وأزواجه أ وتشمل آله األكرمني وصحابته الفاضلني وخلفائة

ربى منني وسبطيه احلسنني وعميه األعظمني وفاطمة الزهراء وخدجية الكؤ امل
 يوم الدين واحلمد هلل رب العاملني. إىل بإحسانومجيع التابعني هلم 

سر سورة امللك والكوثر و اللهم صلى وسلم على نور الالهوت األنور 
املخاطب بيأيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب، بيت خلوة األنبياء والعظمة 

بسر  ليهإفصل لربك وأحنر، املشار له والعز والقهر، من قال اهلل تعاىل 
 يوم يفك هو األبرت، حممد اجملتىب الشفيع جلميع اخلالئق ئنن شاإحقيقة 

املشرق بنور  ،شر، علم احلقيقة املعنية وعروس كساء نور اجلمال األهبىاحمل
عليه وعلى آله  سبح بالعظمة وكرب، صلى اهلل الذي ،حقيقة سر املاهية

 عه علم اهلل.وس عدد ما نفس و حملة كل   يفاملعتصمني حببل اهلل 
سر الوجود، عني باب  ،يس أنبيائكئصلى وسلم صالة تليق حبيطة ر  اللهم

النفحات صاحب  ذيتجلى العامل الشاهد املشهود، حممد بن عبد اهلل ال
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حبر السر املورود، دائرة هياكل املكونات وسراج فخر لوائك املعقود، تاج 
تك باملودة والعهود، ذاة امللك وقوة العز واجلربوت، اململوء من حكم حضر 

مسك اللطيف الودود، إسر بصطفاء أهل اإل هاملمتد من حبر حقيقة سر 
حلسن عاقبة  ءوالرجا ءمقامات الصحو والفنا يفعروس ديوان أهل امللكوت 

 اخللود، صلى اهلل عليه وآله أهل النصر والشهود.
يعسوب فيض النجباء  ،اللهم صلى وسلم على نور رقائق مدد األوتاد

بيوت السطوات، سلطان أهل  يفصاحب رفرف العز  نقباء واألفراد،وال
هبائه املكمل بسرادق نار  نار حاطة سرادقإمنارق العظمة والسرادقات مبادة 

مجيع املشاهدات،  يفسيدنا وموالنا حممد الواسطة  ،مرسل نيبهباء كل 
اللوامع لكشف براقع احلجب عن وجوه الصادقني من أهل  املسديو 

اللهم  ،وسعه علم ربه عليه وعلى آله وصحبه عدد مات، صلى اهلل العنايا
اجملدية، مهبط  عامل املشاهد يفوسلم على قبلة أهل املشرق واملغرب صلى 

والفيوضات واملخاطبات القدسية، مصباح أهل العز  اإلمداداتالواردات و 
 ،كأهنا كوكب درى تفتقت منه مجيع األزهار  هي اليتزجاجة األنوار  يف
 صاحب النفحات صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أهل عايلحممد والنا م

 اجلنات.
ه كل السالكني لضغيث بفاملو أهل اليقني  داللهم صلى وسلم على حمم

هو على الغيب بضنني، إمام  الصادقني، مطلع احملبني، براءة اآلمنني وما
ئه أهل الطاعات األنبياء واملرسلني، يوم يقوم الناس لرب العاملني من حتت لوا

خصوصا أولياءه املكرمني، من نوره قبضة مجيع العاملني، سيدنا وموالنا حممد 
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للمتقني، صلى اهلل هدى مل ذلك الكتاب ال ريب فيه ااملاحي األدناس، سر 
 وعلى آله وصحبه الشاكرين. عليهوسلم 

سر الذات الذي هو املرآة اليت يشاهد هبا مبدأ اللهم صلى وسلم على 
األمساء والصفات، املمتد هو من أنوارها اخلاصة اليت مل ميتد  رانو أ حقائق

منها أحد من أهل الكماالت، وارث علم األوائل واألواخر الذي كانت 
بدايته غاية ألرباب النهايات، باب مقام اخللة اإلبراهيمية ومفتاح أقفال 

ة حني كان آدم بن الذبيحني املتوج بتاج النبو إت اإلمساعيلية، ارموز واقعة الذ
سيدنا بني املاء والطني، املخصوص خبصائص مل تكن لغريه من املرسلني 

وعلى آله  وسلم عليه مستقيم، صلى اهللوموالنا حممد اهلادي إىل صراط 
 أرباب املقام الفخيم.

اللهم صلى وسلم على مفتاح بروج حضراتك املشيدة بأنوار سبحاتك،  
حب اآليات املتحقق بكشف م، صاينبوع احلك ك،كنوز   كاشف الغطاء عن

الالبس مالبس العز  ،شخص اجلمال يديح الكمال وميني رو و  رموزك
العوامل العلوية  أهل احلضائر القدسية، حبر حميط علوم يفوالتشريف 
جمدك وحاء محدك  ىقدسية، حبيبك ميماألنوار األ يف الفاينوالسفلية، 

صاحب املعجزات  سيدنا وموالنا حممد ،ودال دوام سعدك ألهل ودك
آله وأصحابه صالة حتسن عاقبتنا حبسن  مجيع صلى اهلل عليه وعلى ،هالباهر 

 الدنيا واآلخرة. يفاخلتام وتثبتنا هبا بالقول الثابت 
رؤساء املالئكة املقربني وزمام أكابر الرسل  إماماللهم صلى وسلم على 

ل احملبة العاشقني، قبلة أه سر مدد األولياء احملفوظني، واألنبياء املعصومني،
وقوت أشباح مطلق  الروحانينيروح حياة  احلجاب األعظم، غوث اجلميع
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وعلى  وسلم عليه سيدنا وموالنا حممد احلبيب املصطفى صلى اهلل  الذاكرين
 به أهل الصدق والوفا.اصحأآله و 

اللهم صلى وسلم على ناموس احلضائر القدسية ويعسوب أهل الدولة 
األسرار امللكية، ترمجان  أهنار حلقائق امللكوتية وعنيالرمحانية، ينبوع ا

هلية، نور الضياءات وسر الكنوز النبوية، حممود العاملني وأفضل اخلطابات اإل
مجيع العوامل اخللقية سيدنا وموالنا  يفسرها  الساريمجيع الربية، ألف الذات 

لى آله صلى اهلل وسلم عليه وع ر جالل اجلمال وعني مجال اجلالل،حممد س
اللهم صلى وسلم على سلطان مملكة اهلل ، وصحبه أهل احلق والكمال

 يالنور األصل ،ورشالعزيز الشكور وقلب أجسام املرسلني ومقر كل مدد من
ضرات اجلمال واجلالل، حألواح خاص  يفوالسر املرسوم  مقام الكمال يف

الرسل  نور أصل الكيان وقطب دائرة أهل احلق والفرقان، شعاع ملع أنوار
رموز  مبعاينواألنبياء وميزاب فيض أسرار أوىل القسمة األعيان، العامل املطلق 

عليه وعلى آله  وسلم صلى اهلل السابقاخلامت ن سيدنا وموالنا حممد ءاالقر 
 وصحبه اخلائضني حبار احلقائق.

اللهم صلى وسلم على ذي الشمائل التامة املرضية احلبيب الواصل 
 كية،لكوت القلوب الطاهرة الز م عامل روح حياةللحضرات الكمالية، 

هلية النور من خاص مشهد احلضرات اإلبالقلب الذي يغان عليه  صاحب
يغان إيغان الذي هو فيستغفر اهلل تعاىل يف اليوم سبعني مرة من ذلك اإل

له من عظيم تعاىل قدره من األفعال  أسرار وأنوار من احلضرة الرمحانية فيا
اماته على مجيع أهل الرتب العالية السنية سيدنا وموالنا الردية وتعلت مق
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 عليهوسلم حممد املؤيد بروح القدس واملوحى إليه روح من أمر ربه، صلى اهلل 
 آله وصحبه. مجيع وعلى

حاطته مجيع إاللهم صلى وسلم على الفلك الكبري الدائر الذي حتت 
مداد العوامل العلوية تسإح واألصاغر، قلب العامل األعلى ور  األفالك األكابر

، الشمس اليت تلتمس منها مجيع النجوم أنوارها وتغتنم منها الربوج والسفلي
، ةالسيارة أزهارها، زحل مساء العقل السابع ومشرتى فلك اهلمة السادس

مريخ مساء السر اخلامس بل هو القلب الذي هو مشس السماء الرابع، الزهرة 
طارد ثانيها وقمر أوهلا الذي مل يدن أحد املشار إليها يف ثالث األفالك وع

 عوامل من منزلته من البشر واألمالك، إنسان عني عوامل  امللكوت وسويداء
بصائر عوامل اجلربوت، احلاضر الغائب املعصوم عن املعائب، األمي املعلوم، 
الظاهر املكتوم، سر األسرار املطلسم، نور األنوار املقدم، املشهود يف األثر، 

يدرك بيانا، حارت يف كنه عظمته  ود يف النظر، من قد يرى عيانا والاملفق
 قال وال معقول وال ال مفهوم والنقطع دون تعظيمه الوصول، إالعقول و 

، األجند الظاهر، ملكوت القلوب وناسوت الغيوب، يراغمقول، الطلسم ال
امل الع تتصال، برمو أهل اإل املنفرد يف الهوت اجلالل والكائن يف سر رغبة
الشهري يف عرش مساء عظمة  ،املعروف وسر حقيقة هبموت الكون املوصوف

الكنه مبعارف كنوة كنهيات الكنه، املغيب بكنهه يف عامل شهادة الكنهيات 
 شاهده وال تكييف حقيقة مابكيف يعلن  حيث وال بروحه وجسمه فال

 الف كالو تشبيه يتصور يف مساء عقل إنسان أن يشهده، كال وكال مث كال 
نتهاء يف هذا املقام بل العجز إ بتداء والإ وصال يعرف وال إدراك يوصف فال
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جد واألحداد  هتمام فاجلد بطا والبطأفيه هو عني املرام ألوىل اإلهلام أهل اإل
 قصور والقصور حد.

صالة ألحد من املصلني  اللهم كما بدأت وختمت وبرمت وهبمت، ال
من املادحني يشعر ببلوغ النهاية  مدح لشخص حاطة بأوصافه والتستدع اإل

أنت كما عرف كنهك حبسب ما  إاليعرف كنه نبيك هذا  تصافه فالإعند 
أردت فصل اللهم عليه بعظمة كنهك صالة تليق مبقدار عظمة كنهه 

دعوتك به أن تصلى عليه البديع  رب اجلميع الصمد أنت إالله إعندك، ال 
 كنهه عندك منك عليه ال  كنه عظمة  إىلصالة من كنه عظمة كنهك تصل 

يستقصى  يعد وال حيصى وال يعدل وال نه الاأنت أعلم به  حد هلا تعدل ما
 على آلهو وعظم وعند خملوقاتك وكرم وعمم وجمد  عندك بقدر عظمة ذاتك

 حممد األمني وعلى آله وموالنا على سيدنا وسلم وصحبه وسلم وصلى اهلل
 هوسع عدد ما نفس و  حملةكل   يف وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أمجعني

 علم اهلل املبني وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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     السبع الثالث
 يفثنني املبارك وقد صدرنا اإليوم منه صلى اهلل عليه وسلم وهو سبع  بإشارة

ها غري عها م أوله بالصالة املسماة هبامعة املدد من حضرة السعد ودرجنا
 :هذاهو وختمنا ذلك مبفتاح باب احلضرات و 

  
وطرفة يطرف هبا أهل  وحلظة كل نفس وحملة  يديبني  إليكىن أقدم إ اللهم

 أقدمعلمك كائن أو قد كان و  يف هو ئشوكل  األرضالسموات وأهل 
صلى وسلم على املنفرد من بني بىن آدم  اللهم ،ذلك كله يديبني  إليك
املكرم، ميزان العدل  النيبالرسول املعظم و  ،األعظمختصاص والدنو باإل

الذات  ةاألفخم والصراط األقوم، هيكل اجلمال وهودج اجلالل، مرآ
ق ئقادوالصفات، ينبوع احلقائق والتجليات، جممع حقائق الالهوت وسر 

برموت البشائر، ريح صبا نفس الرمحة ومسك ر ، ئالناسوت، هبموت السرا
رتق العما وباب مدينة مشاهدات أهل األرض  ح النعمة، فاتقو شذا ر 

صطفيته ونقيك إ الذيطالسم رموزك، صفيك  ئوالسماء، كنز كنوزك ومبد
نتقيته وطهرته ونبأته وزكيته وعلمته وأرشدته وأيدته وقربته ومحيت إ الذي

فرتضت على العباد طاعته، قبلة املصلى والنور املتعلى، جربائيل إساحته و 
ل صور املدد، مشكاة نورك املعلوم وزجاجة سرك سرافيإوحى السعد و 

حضرة من مل يزل،  يفاملكتوم، العقل األول والقلم األكمل، كنز كنوز األزل 
لصنع صانع  نفراد، العامل اجلامعحتاد والتداخل واإلمتياز واإلمعلوم اإل

نتظمت إاألمور و  أسستالصنايع، من ألجله بديت الرسالة وبه ختمت و 
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منه  إالجل  هو وال إالال كل من كله،  إالبعض  جله وال من إالفال قلة 
من الكائنات  ئش فال ،لظلمة نقمته إال ر ان لنور رمحته وال إالجنة  هو فال

خلق نوره السابق هلا  بعد ما إال ئشخلق منها  جل تكوينه كان والأل إال
 افعل وآخر م حيث بان فكان ألجل هذا كبريا حمققا وصغريا مطلقا، أول ما

ستار  يفغيبته  الذيله على التحقيق فهو  دقيق وولدتال يفآلدم  أباأرسل، 
مطالعة عظمة  يفنورك فكان ممتزجا بشهود ذاتك ومستغرقا  جليسورك و 

اء النعم والربكات وحتقق بكشف نف يفركائب كليته  أناخصفاتك حىت 
اهني دامة املشاهد والتجليات وظهر بالرب إ يفطالسم السور واآليات ورسخ 

القاطعة واملعجزات فكسوته من حلل سناك وتوجته بتاج هباك وخلعت عليه 
لقربك وأحييته حببك حىت  خرتتهإهيبتك و  إكليلمن خلع غيبك وألبسته 

يطالع  سواك وال مشاهد يشاهد سريه وعرس ومتلى وتنفس فكان ال يفظعن 
ن سعى وقف إو  ليكعتكل إن فعل إو  إليكن دل دل إصفات خالك ف يف
 ديك حىت خيضع بني يديك، سلم مساء ذاتك وحقيقة تقديس صفاتك فالل

 إاليشاهد مشاهد طلعة حبك  به أبدا وال إالمساء معرفتك  إىليرقى أحد 
قتطفته من نورك وفرعت عنه أصول مجيع إ الذيبنوره سرمدا، حبيبك 

صدور  يفأفئدة اخلواص وكوكبك الوقاد  يفشعاعه  الساري، سراجك أمورك
ك امع ألسرار خزائنلطائف احلقائق واجل احلاوي، رسولك خالصاإلأهل 

 اإلنعاممن بني مجيع اخلالئق، صل عليه بك منك صالة تورثه هبا عظيم 
 .اإلكرامفوق  إكراماوتزيده 

ئتالف البشر وحاء حدقة البصر وميم جممع إلف أاللهم صلى وسلم على 
وقلب  إحسانكت أسرار السور ودال دائرة سر ضياء الشمس والقمر، بي
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ضود نسينك األول واآلخر، طلحك املاأىب الطاهر وط كيسينسور فرقانك، 
ومائك املسكوب، عني أعيان احلق  مدود ورحيمك اليعسوبوظلك امل

الوالية بالصدق، طود السيادة وأس السعادة، نور األنوار وفخر  إنسانو 
األمم  أوعدت به رسلك السابقة وأورثته علوم الذيفتخار، رسولك اإل

بشر به األمم، ماء حياة  الذيحقة فهو أمحد عيسى بن مرمي السابقة والال
نبجست منه العيون للناس، غيثك إ الذياخلضر والياس وحجر موسى 
طلع على إكشفت له احلجاب حىت   الذيالساكب به السحاب وخليلك 

وكنزك  وسرك املبطون باطن البطون برك،حبر  خفي يفسرك وغاص  مكنون
ون ولؤلؤك املكنون، نقطة الكائنات ودقيق اخلفيات، تفصيل اجلملة املخز 

وعني  التعال، كمال التأويلومجلة التفصيل وتأويل التصريح وتصريح 
، باهر املعجزات وباطن اآليات، حقك الباين وحرمك اآلمن، ليث اإلجالل

  الشهود وحبر الورود ومركز الوفود وجود اجلود وسعد السعود وعزة املعبود،
 يفاملنعوت  ،كأس الشراب ومدامة األحباب ورمحة الوهاب وعني الصواب

 اهلامع والنور الساطع والفيض رتياب، البدر الطالعإشك وال  الكتاب بال
والسيف القاطع، اللمع البارق والسهم اخلارق والرمح الفاتق واللسان الناطق 

قفول وسر املنزول املغارب واملشارق، مفتاح امل يفاملوموق الوامق، املعروف 
 .لمرسو  ئوغاية املأمول وخري كل منب

اللهم صلى وسلم على دوحة األصل املنرية وعني الفيوضات الغزيرة، أمري 
غرتف من سيب ميه األمني إبتك وناموس طور خماطبتك الذي يش مراغج

واخلبء الذي مل تعلم حقيقته ألهل اليقني، من دعوته جبسمه حلضرتك 
عارف ك وجتليت له بتجليات حكمك فكان حكيما ومبومتعت عينيه بنظرت
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كرمك فظل    تفبات حليما وجبدوا ى عليما وبلطائف رمحتكعلمك فأضح
كرميا، حيطة خزانتك وصندوق أمانتك الذي كنيت فيه أسرارك اليت إذا 
أفشيت على خملوقاتك عجزت عن إدراك خردلة من أوصاف صفاته 

أنت من حيث كان لك وكنت  وصفاتك فال يعرف حقيقة إنسانك هذا إال
له كما كنت، كلت الركاب عن مبلغ أوصافه ورهصت اجلرد يف طريق 

من  ئحد تصله لذلك بل لواله ملا كان ش دنو لبلوغها ذلك وال تصافه فالإ
 حجاب وال إنصاف وال ظلم وال تصاف والإ فال وصف وال ذلك

  عرتاف إ والكار إن خالف وال وال إتباع حنراف والإ وال لادعتإوال  نكشافإ
منه كل  الذي الثابت فهو األصل إمهال عمل وال نفصال والإ تصال والإ الو 

تأخر، خليج حبار الود وصهريج مياه املاملدثر، املتقدم  لاملزمفرع نابت، 
 احلمد، صلى اهلل عليه وسلم عدد ما يعلم.

على حقيقة احلقائق ودقيقة الدقائق، معجز اخلالئق بوصفه  اللهم صلى
يأمر مبا  هويت وال ما إاليهوى  ال الذيبه الئق، حبيبك  إالهو  الرائق وما

األديب، واسطة  األميالقريب، العامل املطلق و  النائيو  النائيهنيت، القريب 
 سواه. إىل الواله ملالو  إذ مواله إىلاخللق 

الدميومى إىل أبد األبد تنزهت عن  الصمد اللهم أنت الرب األحد األزيل
حلوادث وأخفيت عنهم إدراك كنهك يف عامل غيبك وآثرت نفسك صفات ا

مبعرفتك على مجيع خلقك وأىن ملخلوق من معرفة كنه خالقه ومسويه 
ومظهره ومبديه فحققنا قربك جلميع العامل بعلمك وخلوك عنه من أن حتل 
فيه ذاتك فحاشاك احللول يف األمكنة واجلهات وأن تتصف بوصف من 

تكون متصال أو منفصال أو جوهرا مركبا مقطعا أو  صفات املخلوقات وأن
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فإهنا حمتاجة  بل تقوم بنفسها ن هذا حيصل لألجرام احلادثة اليت الإموصال ف
يف الكون من بديع صنعك وآيل إليك وحنن  إليك وأنت فيمن حتتاج وكل ما

 حد من خلقك والك قدمية بقدمك ثابتة لك ال تليق ألن صفاتأموقنون ب
رف هبا كنه حقيقتك بل آمنا بك وكتبك ورسلك ومالئكتك كيفية لك تع

يدركوا   نفرادك يف ملكك وخفائك عن خلقك بأن الإوجزمنا على وجودك و 
كنه ذاتك وظهورك هلم بأوامرك على ألسنة رسلك بأن يوقنوا بقدرتك 

حيصى أحدا ثناءا عليك  ويعتقدوا عظمة صفاتك، حنمدك حق محدك وال
جللت نبينا وعظمته  على ما ككنه ربوبيت  ونشكرك شكرا يليق بعظمة

نه رسولك وحبيبك وصفيك وقريبك أكرم أنك تعلم إوقربته وأكرمته ف
اللهم زده شرفا على شرفه وكرما على   ،وأقرهبم زلفى لديكعبيدك عليك 

يعطى ألحد من أكرم رسلك عليك يوم اجلزاء و ال كرمه وأعطه أعظم ما
أمرك وبني طريق  يفاء كما جهد نفسه أورثه مقاما يغبطه فيه مجيع األحب
عبدناك من حيث  وال لوحدانيتكلتفتنا إ حقك خللقك فلواله ملا عرفناك وال

أنه ظهر بظهورك وظهرت بظهوره وبرز بربوز نورك وبرزت خللقك بربوزه 
، أين أجمد  حممد ويا حبيبنا يا يا .إليهفصل اللهم بذاتك عليه وأدم ذلك 

 ما سم موالك وقسمه بك بعدإب قرتانكإمعناك مع  إدراكحبر منتهاك وكيف 
فال  تصلتإنا و ننا وسهرت وتفرقت أجزائحبك أعي يفجتباك، سكبت إ

حقيقة  إىلتدقيق من كل واصف نبيه يوصله  نظر وال يق واللفال تو  تفريق
أنت فيه، نطق اللسان وتأمل اجلنان فكاد أن يذوب وميحق  ر ماامعش

 حقكو فسدرة منتهاك  إىلدنو  وال إدراك وصول وال ويتقطع ويزهق فال
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ما هنالك، عجز   إىل يلطول  أنا مدرك ذلك وال العظيم ونورك الفخيم ما
 شعرا آه وتاه حىت تأوهت آه آه مث آه آه جناينمبا فاه وكل  لساين
 نىنوإ نفسيهويتك يامعشوق   
 املدى على  دوما   مفتونا  حببك     
 ن كان فيك الوصف يبلغ حدهإف  
 التعب حىت أحددا نفسيلزودت      
 الذيحقيق مبا قد قيل فيك سوى   
 عتداإبن  مرمي  إدعته النصارى  ب     

بلوغ  يفنائية  هناأردلة منك وحققنا خ إدراكقد عرفنا أنفسنا بالعجز عن ف
 إهلامناوعلى مقدار  قدرك حبسب قلناه حبسب فهمنا ال فالذيذلك عنك 

وأسأنا وأنت احلليم الصفوح  ا أننا جترأنا عليكهتاونا بأمرك فقد علمن ال
نا وحتسن لالزلل مثلنا فمن ربك عليك حتية متحو زللنا وتصلح خط لذي

 احلميد احملمود ذو الكرم واجلود. هنإعملنا وتبلغنا أملنا 
 هبا  قدره ويشرف  اإلسعادهبا  له اللهم صلى على حبيبك هذا صالة يتجدد

واملرسلني واملالئكة واملقربني  النبينيمن  خوانهإامليعاد وصلى على مجيع  يف
يوم الدين  إىلوعلى مجيع عبادك من األولياء والصاحلني واملؤمنني واملسلمني 

األخيار والسبطني  الراشدين خصوصا مجيع أصحابه األكرمني واخللفاء
والعمني األطهار وسيدتنا خدجية الكربى وأم املؤمنني عائشة وفاطمة الزهراء 

جلميع باخلريات ومجيع املؤمنني واملؤمنات ئر أزواجه الطاهرات وتابع اوسا
 واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات.
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منه عليه صالة سامية مباركة نامية وأحلق به مجيع آله  اللهم أوصله به
وأصحابه الفاضلني وتابعهم أمجعني وأورثنا هبا جواره الدائم حتت ظله 

ا من الكوثر والسلسبيل وأجعل لنا هبا جاها كرميا وفضال سقنا هبأالظليل و 
بسيطة العفو والسعود  يفعميما وخريا مدميا وقبوال وتعظيما حىت نتبخرت 

زواج الكرم واجلود وأمشل اآلباء واألجداد واأل اياذد و ومشاهدة امللك املعب
 ا أوواألوالد واألخوان واألصحاب واخلدام واألحباب ومن رآنا أو مسع بذكرن

 .رب العاملنيويا أرحم الرامحني أو التجأ بنا ومجيع املسلمني يا إلينانتسب إ
حبار األحدية، الكنز احمليط  يفوسلم على الذات الساحبة  اللهم صلى

رق اجلامع حملل جتلى الذات فسر حقائق الصفات القدسية، ال يفاملتمكن 
األعظم، روح املعارف رد الف هلية، ترمجان لسان أهل الوراثة احلقية، الغوثاإل

صطفاه وواله وعاله وعلمه اآليات إوسر احلقائق العرفانية فتبارك من 
اللهم  ،العوامل العلوية والسفلية مجيع يفحممود ومشرف و التبيانية فهو حامد 

اللهم صلى  فية،جنم السادة أهل امللة احلنصلى عليه وعلى آله وصحبه األ
نون سر اآليات، ألف الرمحة العظمى احلضرات ومكباب وسلم على مفتاح 
ا، حاء قيومية األحد ودال دميومية الصمد، روح أرواح وميم احلكمة األمس

 جمليمغناطيس احلضائر و  ،أهل الفكرة واخللوة وعني ينابيع حقائق اجللوة
 الذيسبق بعنايتك وروحك األقدم  الذيغشاوة أعني البصائر، نورك 

الرمحانية ويعسوب سر احلضائر الربانية، حتصن برعايتك، أنبوب الدواوين 
اللهم صلى عليه وأفننا  ،حممدك املصطفى ورسولك املرتضى وحبيبك اجملتىب

أكمله وأرفع النقاب بيننا لنيل  إليهحتصيل حمبته وأكشف براقع التوجه  يف
نسألك اللهم حبق دعاء ، نك مسيع الإك يااهلل يااهلل يااهلل دوبينه حبقه عن
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من هو هو هو أن حتققنا به وتكمل  هو يا هو يا هو يا ياهوية الذات 
أنا من  سبحان اهلل ومافحمبتنا فيه وأن تفنينا بني يديه فناءا متصال بسر 

ال سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا أغفر لنا طخلقت هذا با املشركني ربنا ما
وا، ربنا منقلوبنا غال للذين آ يفجتعل  وال باإلميانالذين سبقونا  إلخوانناو 
باهلل العظيم وصلى اهلل على سيدنا  إال قوة حول وال نك رءوف رحيم والإ

  يفوموالنا حممد األمني وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أمجعني 
األنبياء  مجيعوسعه علم اهلل املبني وسالم على  ما عدد نفسو  حملةكل 

 املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.و 
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 السبع الرابع                               
 

 يفمنه صلى اهلل عليه وسلم وهو سبع يوم الثالثاء املبارك وقد صدرنا  بإشارة
أوله بالصالة املسماة بكاشفة احلجاب من حضرة األواب ودرجنا معها 

 هذا:هو حضرة القرب والكمال و  إىلبوصل الوصال غريها وختمنا ذلك 
 

 أهليطرف هبا  وطرفة كل نفس وحملة وحلظةيدي  بني  إليك أقدمىن إ اللهم
علمك كائن أو قد كان وأقدم  يفهو  ئشاألرض وكل أهل  السموات و

جنلت بصريته وذابت إذلك كله، اللهم صلى وسلم على من  يديبني  إليك
متزجت بتحمل إرشحت بنسيم الشهادة غيبوبته و لذة الشهود سريرته وت يف

التجليات كليته فتجلت له الذات ليظهر مبظهر األمساء والصفات فناجيته 
نار جتليه أضرمت وعيون حتمله  إذ ،حجاب وأمسعته لذيذ اخلطاب بال

بار حواسه آنفجرت وسيوف عصمته برقت وصافنات مهته عرضت و إ
 س معارفه بزغتنبتت ومش إميانهنفتحت وأمواج مواهبه تالطمت وأشجار إ

وطاب الورود  متلى فلذ الشهودلى واحلبيب طلعت فالقدمي جت إسعادهوبروج 
 إجاللهنفصاله وتعظيمه و إتصاله و إنفراده و إحتاده ومجعيته و إزه و يفكيف متي

ذاته  فنيت فغاب وأفاق وحتمل فأطاق وظهر مبظهر األحدية والصمدية،
يكن يعجز عنه املقال ففيه  الذياحلال  يفوكان  نكتمإنعدم وهبر نوره و إف

يسعه غريك، قصر اللسان ومل ووقف  والسرك ويغيبه نورك فيدركه صربك 
حنل وكثر إشتد الربط و إفضل و  الساعيالقلم وكل فطال الكالم وقل وسعى 
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تصل إ كتمل والكلىإوجل فصعد املنعت وتدىل فهناك الفضل  كاراإلد 
 حصل فال شتعل فلواله ملاإنغسل والنور قد إنفصل والفؤاد قد إوالبعض قد 

 نور وال نغسال والإ فؤاد وال نفصال والإبعض وال  تصال والإ كلي وال
، ظهر قالل كالم وال الو حنالل إ وال ربط وال ضاللإ سعى وال شتعال والإ

ن إهار لسطوة الفجار فستعان به على تأييد النبوة ومبظهر القإمبظهر القوة ف
ن جولس إن وعظ رغب و إن عورك غلب و إن بطش أرهب و إسطا أرعب و 

وكنز مستور اهلوية،  األلوهيةن بشر أطرب، أمني أسرار الربوبية و إهذب و 
التوحيد،  إىل، محد احلميد وجمد اجمليد، دليل العبيد وحيد الرب، فريد احلب

 املعمور والكتاب املسطور سر الطور والبيتو مظهر الظهور ورمحة الدهور 
الشهيد الشاهد، اخلاضع العابد، الراكع الساجد لتقديس البحر املسجور، و 

الواحد، حبر التعريف وهنر التشريف ومطلع التأليف، الدرع الكثيف الفيض 
التصريف، املعصوم عن التبديل والتحريف، جممع  إماماملنيف، وابل اخلريف 

القرب، هناية الفضائل وأجمد  يفملغيب احلب ا يف الفاينأسرار اللطيف 
زيل العطاء، السراج جلاألفاضل، قريب العهد وىف الوعد، كاشف الغطاء 

وك عن طريق الدياجى، ملك امللوك نظم السلوك، مزيل الشك ئمض جالوها 
كاشف الغمة، عز العرب رفيع الرتب، السقف املرفوع السلوك، حليم األمة  

جة النفوس، كافور الصحائف ومأمن جممع اجلموع، مسك الطروس وهب
بداع البدائع، احلكيم إ يفاخلاشع، احلرب البارع  اخلائف، زهرة الطوالع العبد

اجلامع جلمل املنافع، املشفع الشافع، الطلسم الغميض والربزخ العريض 
سر السر، طلسم الكنز رمز  يغيض، غيب الغيب ال الذيوالبحر املفيض 

صلى اهلل عليه وسلم وجمد وكرم وأحب وعظم  يلاجل إمامالرمز، سراج الكل 
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وجلل وفخم وبدأ وختم عدد القطر واحلصى ومن أطاع ومن عصى صالة 
 يكون وما كان وما تستقصى وعدد ما تنحاش وال حتصى وال تعد وال ال
منتهى اآلباد بال  إىلعلمك مكنون قدر عظمة ذاتك وتقديس صفاتك  يف
 .دنفا نصرام والإ

 ،وال حول بك إال قوة ل ذو العطاء والطول، الئو املس اللهم أنت الرب
سألتك بكنه قدسك وعظمة نفسك أن تصلى على ذاتك وصفاتك ال من 

فكان ذاتك  امبظهرمهنه مها بل حبسب جتليك له هبما حىت ظهر إحيث 
ستغرق منه البطن والظهر والسمع والبصر واجلسم إونعتك وصفاتك حيث 

تصل إذاته بغري حلول و  يفبك حىت كنت غيبك ونور قر  غيب يفوالشعر 
عتنيت به وربيته إتصاال غري معقول وبات عندك فأطعمته وسقيته و إبك 

وسألك  وخاطبته وخاطبكودعوته وقربته وظهرت له وعرفته فرآك ورأيته 
صطفيته وباركته إرسلته و أفأعطيته وأطاعك فرضيته وجاءك فقبلته ونبأته و 

ستغرقت إختصاص فخرتته لإلإجه اخلاص و جتبيته وقابلته بالو إوخصصته و 
 بذكرك وال إالينطق  ذاته ونعمت حياته وفاضت بركاته وقبلت مقاالته فال

، صدعت رنات العلوم لفؤاده بالتجليات من حضرة أمرك يف إاليتفكر 
نكتمت إضرمت وأسرار املفهوم أ التجليشهود املكاملات فنار  يفالرتقيات 

سراج  ،أهل الشهود الكثيف التجليرقت نار فلوال ماء حتمله اللطيف ألح
تجليات، عيون الرمحة منه لالذات ومرآة الصفات، رمز اآليات مجيل ا

شتعلت، ضاق الصدر إنفلقت ونار العشق فيه إنبجست وأنوار العوامل منه إ
 إالور ن عجزت اخلالئق لظهور احلقائق، النفتح و إنطبق القلب و إنشرح و إف

من تعليمه،  إالعلوم  لتكرميه وال إالروره وال تعظيم سل إال فرح الو من نوره 
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املنبأ، الرسول الفائق  لاملرسو  العظيم املربا عرش املعامل، سطوانةأالعامل  األمي
سرية جد وأمره  يفمتد إاخلالئق، أول السابق وآخر الالحق، من فيضه  على

ضطراب إهتز إآب و و هند، تغيب فغاب ومضى إد وطالبه صد وركنه تشإ
يد الكتاب وهزم األحزاب ونصر األصحاب أجاز احلجاب وقال الصواب و و 

وفرح األحباب وضم من آب وقبل من تاب ففضل األنبياء وساد األصفياء 
وقاد األتقياء وأغضب األعداء، خمتار الرب ناموس احلب جليل القرب، 

متنانا إبيانا وأجزهلم تأعلى األنبياء مكانا وأعظمهم شأنا وأوضحهم 
وأسلمهم لبا وأطهرهم قلبا وأظهرهم حبا  إحساناوأكثرهم  إمياناهم وأكمل

وأفرطهم قربا وأوسعهم سعادة وأعمهم سيادة وأعدهلم شهادة وأخلصهم 
سر  النيبنورا وأجلهم سرورا،  مأضوأهعبادة وأغزرهم علما وأعطفهم حلما و 

 ورفع ذكره شرح صدره الذياهلل الرسول حبيب اهلل، الصديق خليل اهلل 
الكامل  إنسانكصلى اللهم وسلم على نقض ظهره فأ الذيووضع عنه وزره 

من أحبابك كما  ازيت به أحداج ورسولك الفاضل وأجزه عنا أفضل ما
صطفيته وجعلته مفتاحا لبابك، دعوناك يااهلل به أن جتمعنا معه كما آمنا به إ

العامة  هشفاعتحترمنا يوم القيامة نظر ذاته ولذيذ خماطباته و  ومل نره فال
ذا الفضل العميم وصلى وسلم على  رحيم يا فشفعه فينا بقدره عندك يا

سرافيل وملك املوت إئيل و االكاتبني الكرام والربرة األعالم وعلى جربيل وميك
املالئكة واملقربني واألنبياء واملرسلني  مجيعورضوان ومالك وعلى  عرشلة المحو 

 ؤمنني وعلينا معهم أمجعني.واألولياء والصاحلني ومجيع عباد اهلل امل
الرءوف الرحيم نقسم عليك بعظمتك وقهرك احلليم  اللهم أنت الرب

وعزتك أن تقينا شر كل حاسد وماكر وكائد وباغ ومعاند وفاجر وعابد 
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شاهد وأن ترحم ضعفنا وتؤمن خوفنا وتعفو زللنا وتصلح  ئشنك على كل إ
 إاليسعنا  وظلمنا أنفسنا فالأمرت وأسأنا  ماهنيت وتركنا ما ارتكبنإفعملنا 

  ك ورمحتك فأرمحنا وأنت خري الرامحني.و عف
حترمنا معاطف  ختيب سعينا وال غريك وال إىلأنفسنا وال  إىلتكلنا  اللهم ال

 ،نعلم وأنت عالم الغيوب غفار الذنوب ستار العيوب نك تعلم والإبرك 
أن تصلى ن حممدا حبيبك وجنيك وقريبك، دعوناك جباهه عندك إاللهم 

 وتسلم عليه أفضل صالة صليت هبا على حبيب لك وتضاعفها له عدد ما
وأصحابه وخلفاءه وأحبابه  معه لهآوسعه علمك وقدر عظمتك وأمجع 

وأنصاره وأسبل لنا  همهاجريوعرتته وعميه وأزواجه وسبطيه وشيعته وأصهاره و 
كروبنا ونيال ل قبورنا وتسهيال ألمورنا وزيادة لسرورنا وتفرجيا يفنورا  به

تلك الدار وشرابا من  يفملطلوبنا وغفرانا لذنوبنا وسرتا لعيوبنا وجوارا معه 
وأجدادا وأزواجا  ادار القرار ومشاهدة للرب الغفار وأحلق بنا آباء يفحوضه 

وأحبابا ومشايخ وأرحاما وجلساء وخداما  خوانااوأوالدا وأتباعا وأصحابا و 
أرحم  واملؤمنني األحياء منهم وامليتني ياواملسلمات واملسلمني واملؤمنات 

 رب العاملني. الرامحني ويا
مسك القيوم وحبقيقة سره املرسوم على أرض مدينة إصلى وسلم بعظمة  مالله

يفرت عنه كاألمالك، روح روحانية  ذكرك فكان ال يف، اهلائم اإلدراك
وعني املدد املنشور، زهرة األديان  ذيأمحدك  ،بيتك املعمور ،األفالك

 يف، امللك املقدم  األوائل و األواخر الفضائل، ميني القبضتني وروح سر
هاج شوق أهل  إذاموكب التأييد بتاج الصولة، من  يفخيمة العزلة البارز 

ا صدوا عنها وقاموا حىت ين عرضت عليهم كنوز الدنإذاته هاموا و  يفالعشق 
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يصري كل  يتأدب قلب اللبيب لتلقى حقائق كالم احلبيب فعند ذلك
 يفشخص منهم جمنونا وحببه مفتونا فهناك يتوقد مصباح النور األعظم 

وكل  التديلو  التمليويصري عاملا بطرق  التجليالزجاج املرخم فينفتح له باب 
املدخورة املكنونة، صلى اهلل عليه وعلى آله  أفياضةذلك بواسطته املأمونة و 

عبدك السائل ووقيعك مقاما  اللهم أمنح ،وجه وذريته وأحبابهاوأصحابه وأز 
بني األكوان و وأجعل بينه   األوائلو  األواخر يضاهيه غريه من مقامات  ال

مثله قد جيد كل منهم من و به احعة حجابا عظيما ومجيع أوالده وأصالقاط
  مجيع يفذلك حظا وافرا فخيما وصلى اهلل وسلم على ذخريتنا املعدودة 

حممد وعلى آله وصحبه أهل احلظوظ  كرب الدنيا واآلخرة سيدنا وموالنا
 الفاخرة.

اللهم صلى وسلم وعظم وفخم لعامل الشهادة املختفي يف حضرة األبصار، 
الظاهر يف عامل األنوار، باطن عرش الرمحانية  برق سر قاب قوسني سنا

يومية سيدنا وموالنا حممد املناجى بأخص مقام، قاملتجلي يف مساء ظاهر ال
ابله به مواله حيث مل يقابل به سواه من اخلواص ختصاص الذي قوجه اإل

نكشفت له أسرار اللطائف حىت صار ينادى يف إفتفتقت له أزهار املعارف و 
و هو  ئحضرة احلق اخلالصة عن شوائب الظنون واخلياالت، ليس كمثله ش

نفجرت له عيون حقائق إوالسموات، مث  السميع البصري موجد األرضيني
وتية فعند ذلك ناداه رت على قلبه مياه احلقائق الربمالصور البهموتية وتفج

الكتاب  كنت تدرى ما نزل صور األكوان مابتأيها األمي العامل مناد احلق ب
نك لتهدى إميان ولكن جعلناه نورا هندى به من نشاء من عبادنا و اإل وال

نتقل من إقوة إال باهلل العظيم فمن مث  حول وال إىل صراط مستقيم إذ ال
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صحوه فصار يشهد بوجود الفرد القدمي ويتقلب بسر حقيقة  ىلإورجع  حموة
د واألنوار، بسم اهلل الرمحن الرحيم، إذ هو طرة صبح األفكار وأنبوب املد

بن إالفائق بكل وجه على إمساعيل وعيسى احمليط بعلم آدم وشيث وإبراهيم 
عليه من  مرمي وموسى الكليم، بل من قطرة حبر كماله أقبل كل إمام مبا هو

سرافيل صور إأحواله، جربائيل األمانة احلقية وميكائيل التصرفات اخللقية، 
جمامع األسرار اإلنسية وعزرائيل قبض أرواح معاين أسرار األشباح احلسية 

وعلى آله  عليه  وسلم صلى اهلل  سيدنا وموالنا حممد اهلامشي العدناىن
يوم والدته  يفل اللهم صلى وسلم على من قي وصحبه أهل الفرقان.

ت ءيبنة عمران وقد خرج معه نور ساطع ر إحضرت احلور املقصورات ومرمي 
قصور الروم وكنعان وطردت اجلن بالشهب  إىلة مث قمكة املشر  نواحيبه 

النارية من السماء ونكست األصنام ومخدت نريان فارس وغاض هنر ساوة 
مالك وتشرفت ألزالم فجذلت به مجيع األوتعطلت به عبادة األنصاب وا

طربا وضجت  الكرسيهتز العرش وزهى إومطلق األفالك و  األراضيبوضعه 
وسهال ومرحبا سيدنا  أهالبالعوامل بالتسبيح والتهليل من عظمته ونادته 

عليه وعلى مجيع آله وأصحابه  وسلم موالنا حممد الكامل صلى اهللو 
 األفاضل.

سابق العلم  يفق اخلامت ، السابالكويناللهم صلى وسلم على فاتح الوجود 
حضرة الشهود املقصود من عامل الرتق قبل فتق  يف، عني كنوز العما األزيل

الوجود، روح حياة الالهوت ومكنون سر الناسوت، ميني القبضتني من 
قائق اخللق، أصل دقائق امللكوت ورياض ر عامل السبق و  يفحضرة احلق 

 نساألاح، سطوة سلطان األشب وت، من منه مدد األرواح وعنه قوتاجلرب 
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وعروس ديوان القدس، برنامج الغيوب ومشكاة القلوب، القائد جيوش أهل 
فضاء شهود اجلمال صالة أزلية الكمال دميومية الوصال تليق  إىلالوصال 

لذة شهوده وعرفنا  أذقنااللهم  ،جبنابه األقدس وحتيط بسر ذاته األطلس
 نفك من رياح األهويةريق سلوكه حىت نتخلص من عقال األطبعة ونط
من  يلمشاهدة مجال عالك وهب  إىلستخرجنا من لذة مالحظة سواك إو 

مجيع األرواح  يفمن سر جاللك سطوة أتصرف هبا  أرزقينالك هيبة و مجنور 
بتوحيدك  نصريتمن جذب القلوب واألشباح وأجعل اللهم  هبا وأمتكن

األكرم فيضا فناء شهودك وأفض على من روحانية رسولك  يف ستهلكينإو 
  خبطاباته سرمدا. تلذذيشهوده أبدا و  يف بقائيمتصال بنواله األعظم مع 

اللهم صلى عليه وعلى آله وصحبه خزائن أسرار حضرته ومطالع أنوار 
تبعنا الرسول إيوم الدين، ربنا آمنا مبا أنزلت و  إىلطلعته وسلم تسليما 

النا حممد األمني وسلم على سيدنا ومو  اهلل فأكتبنا مع الشاهدين وصلى
  نفسو  حملةكل   يف أمجعنيوعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته 

وسعه علم اهلل املبني وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني واحلمد هلل  ما عدد
 رب العاملني.
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 السبع الخامس                              
 

 يفمنه صلى اهلل عليه وسلم وهو سبع يوم األربعاء املبارك وقد صدرنا  بإشارة
من حضرة الرسول األعظم ودرجنا  أوله بالصالة املسماة بفاتقة الطلسم

 هذا:هو عامل التجليات و  يفانية الذوات فمعها غريها وختمنا ذلك ب
 

هل وطرفة يطرف هبا أوحلظة كل نفس وحملة   يديبني  إليكىن أقدم إ اللهم
علمك كائن أو قد كان وأقدم  يفهو  ئشالسموات وأهل األرض وكل 

ذلك كله، اللهم صلى وسلم بعظمة هباء ذاتك وتقديس  يديبني  إليك
رتفاع صفاتك على مظهر مجيع الصفات، املرتجم باحلقيقة من إسناء 

 اإلجياد إظهار يفنتظام مملكتك السبب إمجيع املقاالت، سر  يفحضرتك 
درتك فهو باء البهاء وسني السناء ودائرة ميم الكون احمليطة بق مداداالو 

حاطة ملك احلق وجتليه له إوالنور والظالم حبسب  اإلسالمبأهل الكفر و 
يشار به  الذيامللك حىت ظهر مبظهره للخلق، معىن ألف علم ذاتك  مسكإب

 إىلاهلاء  إشارةومدخور  مداداالو  باإلجيادوحدانيتك، سر الم لطفك  إىل
كنز بسم اهلل العظيم ورمز   ،احلاجات مجيع العباد يفتقصدها  اليتيتك هو 

الطاهر املقدس املكنون، حممد  مسكإبحروف الرمحن الرحيم، املتحقق 
نشق من إضطرب و إ أمرت القلم فحني سرك املخزون خفيحقيقة  إنسان

ندراجه إلوحك بواسطته من حيث  يفشئته  هيبة جاللك فقد سطر ما
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وضات املنهمرة من معدن الفي حبر ر جاللك، قاموسنو  يفبكليته 
 منتهى الكماالت. إىلسبيل العنايات التجليات، 

أظهرته ودعا  صلى وسلم عليه به صالة بك منك كما أظهرك بعد ما اللهم
احلدوث  إال فرق بينك وبينه ال الذيوحدانيتك كما أمرته، عبدك  إىل

عظم فقدر بقدرتك وتنزه بتنزيهك ال أنواعهو له من  تصافه مباإوالقدم حبيث 
كنه   إطالع يفوقهر بقهرك وتقدس بتقديسك، علم وحدانيتك البارع 

 الفاينحقائق جتليك،  يفحقيقة معه  فال معرفة وراء معرفته فيك وال كربوبيت
 يفبقاء أمناط القرب، الغائب عن نفسه  يف الباقيبساط فناء احلب و  يفبك 

 هحىت ببصر  لوهيتكإعندك ملشاهدة كنز مالحظة سر هويتك واحلاضر هبا 
 هزالإبآنسك وبفمه نابسك عذق أعذاق احلب وناىف ترح أهل السغب 

خملوقاتك  إىلاجلدب، نسيم نعمتك وروح نفس رمحتك املمتدة منك 
ظروف حتفك، سوط  يفوقدرتك، لؤلوء صدفك املكنون  إرادتكحبسب 

، حبيبك غضبك على من دمرته بعطبك، جالل عظمتك ونفاذ قدرتك
 به تصف بذلك، فقمن مباإومصطفاك ونبيك وجمتباك فلوال كان كذلك ملا 

 إدراك صف فهو رقم الطروس ومعشوق النفوس فالأنفيه  تصف وفاز مباإ
اللهم   يعرفه سواه، مواله وال إاليعلم ذلك  منتهاه فال إىلوصول  ملعناه وال

ق أسألك أن متدنا موكب احل يفكما أبعدت حقيقته عن مجيع اخللق وأبرزته 
ستماع إشهود جتلياتك ومعارف مناجاتك و  يفبه مددا يغيبنا عن أنفسنا 

حبك وأعدمنا عن أنفسنا عدما جيلسنا  يفعامل ترقياتك وأفننا  يفتك اطبخم
 بسيطة قربك وأحلق بنا األوالد واألتباع واألصحاب واألشياع كما ال يف

 ئشنك على كل كنت إ أنت وال مناظرين سواك من حيث إالمقصد لنا 
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نك أنت اللطيف اخلبري فنعم املوىل ونعم إ ،املصري إليكقدير وجدير بذلك و 
به أعالم اهلداية وزوايا الرعاية اصحاالنصري وصلى وسلم عليه وعلى آله و 

قدر  املتكلني بواسطته عليكو  إليكوخنب النقاية الراشدين به  وحتف العناية
هو  ما هو أهله وأجزه عنا أفضل ماعظمت رفعتك وتعلقت به قدرتك ك ما

املرسلني واملالئكة واملقربني  األنبياء و مجيع يوم الدين وسالم على إىلله 
 وعلى مجيع األولياء والصاحلني وكافة املؤمنني واحلمد هلل رب العاملني.

اللهم صلى وسلم بعظمتك على مظهر سبحات أنوار وجهك ونور 
لى الكربياء على جبل حقيقة مالئكتك وقائد أرباب سرك، ساس جت

واللواء  املورود املؤيد، صاحب احلوض النيب، الرسول املمجد و صطفاءاإل
كل املرسلني وقائد الغر   إماماحملمود والكوثر واملقام الشامخ والعز املمدود، 

مجيع األمة،  بني لكافة العاملني، املختار من لاملرسو  ينياحملجلني وسيد النب
 ،ع الغمةييدخله سفاح، الكاشف عن اخللق مجمل  الذيالنسب  ذي

والشافع  كرم، وقاية األمة يوم الكرب واألهوالاحلبيب األعظم واحملبوب األ
الكرمي الرءوف  النيبم، ياجلاه العم ذيهلم عند الكبري املتعال، الشفيع احلليم 

القدر الشامخ، صلى اهلل وسلم عليه وعلى  ذيحممد  سيدنا وموالنا ،الرحيم
 وصحبه أهل القدم الراسخ. آله

يس أهل اململكة األحدية، باب معارف أهل ئر  وسلم علىاللهم صلى 
من عني  لم أرباب الدائرة الرسلية املمتدالعوامل العلوية والسفلية، مفرد ع

مل تطقها ذات من  اليتاحلضرة الصمدانية، املتحمل منها أنوارها احملرقة 
ت العلية، ناموس أهل املشاهدة احلقية، املقاما أوىلالذوات البشرية، مركز 

سيدنا وموالنا حممد  نسيةاالبرنامج اخلزائن القدسية وكنز حقائق العوامل 
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له وصحبه أوىل آوعلى عليه  وسلم املعارف، صلى اهلل أهلالقائد زمام 
 احلقائق واللطائف.

 اللهم صلى وسلم على من أحياه اهلل تعاىل حبياته وجتلى له بذاته وأمسائه
وصفاته فكان ميتا معدوما وحيا معلوما فمماته ليس مبمات وحياته ليست 

واإلكرام فقد قصد اجلالل  ذيمن حضرة  اإلنعامعامل  يفكائنة   هيحبياة بل 
نفصام إعتصام وال إ إنعام و ال إكرام وال سوحه حيث نعمت روحه فلواله ال

ن نورها سر فهو نقطة الكون اليت تكون ألجل تكوينها كل كائن وتصور م
خملوق إال  ائم والالباطن، األصل الذي منه كل فرع ح ظهور الظاهر وبطون

نور إال من شعاع  سرافيل فالإوهو به قائم فمنه كيل ميكائيل وبه تصرف 
 إال بستار مستوره وسق وال ليل تسق والإبدر إال بنماء سره  نوره برق وال

لذي عجزت عن حله لسان إال بسر ظهوره نطق، طلسم مرقوم الصكاك ا
لفة إيالج النهار إوألف  رمجيع البشر واألمالك، حاء حياة األرواح باألسرا

والليل يف النهار، شني شهود املقربني وراء ربوة السعد والتمكني،  ليف اللي
ئتالف قلوب األحباب، قاف قنية الكنز إب وألف االشر  بعني عيون معاذ

الظاهر، الشهري و ي البارز، املرموز السرور، املخف ئمباد وبد اءاملستور وب
املكنوز، املطلوب الطالب، احلاشر العاقب، حممد الواصل إىل عذب 

زحل و املناهل، مشس فلك القلوب وعطارد بروج الغيوب، مريخ مساء الذات، 
الساهرة املدحوة و نتخاب طارق طوالع الصفات، العرش احملمول بعماد اإل

شتعل يف أفئدة العشاق وساجع الغرام قرتاب، قبس النور املعلى ماء اإل
هبج واحلق األبلج، خامد الضالل احلذاق، األطلس األ النائح يف أثل أفواه

بائه، مزيح سدم األحباب بإظهار نبظيب هداه وزاهق الباطل برمح أ
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الصواب، خاص خواص الرمحن وأكرم عبيد الديان، من ظهر به ربه يف 
هودج الغيابات  يفادة العبيد فأوجل عامل شه يفقرتن معه إو موكب التوحيد 

حجاب  جنات املشاهدات فصار يشاهد طلعة غيبوبة الربوبية بال يفوأظهر 
يعلم وسره  يفصم وأمره ال يخ من حضرهتا عظيم اخلطاب فشهوده الصوي
نالك فحواسه تكلثم وتطلسم فذات ربه جتلت له هنه إيفهم من حيث  ال

نتهج ذلك إنعدم حيث إتدرك و متلت من ذلك فغاب عن نفسه غيبوبة ال
نبهم وظهر إشعور فعرف و  ئتالف والإ حضور وال وال إفاقة املسلك فال

وعاد  فأفاقعتصم وبات وتنعم إم وبدأ وختم وجد و دهنمك وخإنكتم فإو 
وهدى وجاد ومخد الفساد وأصلح البالد وعال وساد وبرت العناد ففضل 

جنيل عيسى وأظهر إ يفووصف توراة موسى  يفاملرسلني وساد املقربني فذكر 
وسالما سلم عليه صالة سره املصان، صلى اهلل و  يفالفرقان ورمز  آي يف

 يفوقان ويعمان ويعظمان ويشرفان.
توصف ت ال اليتصفاتك بمل تتكيف و  اليتاللهم صلى وسلم بذاتك املقدسة 

وبأمسائك القدمية وبأسرارك العظيمة على سقف بيت عظمتك وباب مدينة 
حجرك األسعد وحرمك اآلمن األجمد، كعبة نزول أسرارك وبيت رمحتك، 

 الذيعرف به مجيع األمساء وروح سره  الذيشروق أنوارك، سر علم آدم 
 إبراهيمنوح و  ةعني حقيقة جنا إنسانألجله مالئكة السماء،  له سجدت

مجيع  إمامالصفا و  أمري جيوشموسى الكليم  ةومناجا دلداؤو وسر الغفران 
احلبيب، الكليم  الصفياملعلوم والسر املكتوم،  ، النورءاصطفأهل اإل
 القريب.
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اللهم صلى وسلم عليه كما أدخلته حضرة شهودك وجعلته دليال على 
وم أرض هباك وفرعها خت يفوجودك فكان دوحة ثابتة، خمضرة نابتة، أصلها 

ها يقتىن فجميع منو  إالكنز  ومنها جيتىن وال إال ئشمساء سناك فال  يف
خلقك فيها مستودعة وخزائن رمحتك هبا متوسعة فتاه الفكر عن  مار علو أسر 

بيداء  يفراسخة  هيكنهها فكيف و   إدراكحقيقة وصفها وعجز الفهم عن 
لرب  إالفكنهها ال يصاب  بالتخليهنار الصقالة أومسقية مبياه  التجلي

 والهو  إاليعرفه  األرباب من حيث تصوره لذلك وعلمه مبا هنالك فواهلل ال
به هو، صلى اهلل عليه حق  إالألجل ال هو  السويميتع مبعرفة حقيقته 

قائق على د إطالعهاو  وقدر عظمة الذاتنه وأمره أوعظيم ش وقدره ارهدمق
اخلفيات وعلى آله البدور الزواهر وصحابته الكواكب األفاخر وشيعته 

ناميا  راماإكوأيتام اجلواهر وأكرمنا هبم  الفضائل أربابوعرتته وأهل بيته 
وفيضا نابعا وعلما نافعا وخريا جامعا  اهامعوأرزقنا عالءا ساميا ومددا 

وأصحابنا ومجيع  خوانناإو الدنيا والدين وأحلق بنا أوالدنا  يفوجاها واسعا 
على سيدنا وموالنا هلل رب العاملني وصلى اهلل  احملبني وآخر دعوانا أن احلمد

كل   يفاجه وذريته وأهل بيته أمجعني حممد األمني وعلى آله وأصحابه وأزو 
وسعه علم اهلل املبني وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني  ما عدد نفسو  حملة

 واحلمد هلل رب العاملني.
 
 
 

       



 48 

 السبع السادس                            
 

منه صلى اهلل عليه وسلم وهو سبع يوم اخلميس املبارك وقد صدرنا  بإشارة
وردت علينا عام ألف  اليت هيبالصالة املسماة بالدرة البيضاء و  أوله يف

  أول وارد حصل لنا ومنها منت وارداتناهي  إذومائتني ومخسة وثالثني 
 هذا:هو درجنا معها غريها وختمنا ذلك جبنة الشهود و ف
 

ىن أقدم إليك بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل إ اللهم
هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم  ئألرض وكل شالسموات وأهل ا

إليك بني يدي ذلك كله، اللهم صلى وسلم وبارك على حبر جتلياتك 
ني وسر أنبيائك البشرية، رمحة خملوقاتك يالرمحانية، نور مالئكتك الكروب

هلية سيد كثيب جنتك وصاحب علومك الوهبية، جملي وسر أنوارك اإل
ك العلية وسر خرياتك السرية، باب روح أنوار الذوات اجمللية، مفتاح جنات

ية،  اننية الواصل إىل ميدان العلوم الفردءامالئكتك الروحانية، مبلغ آياتك القر 
نامك، نور مجيع كملته جباللك، حممد اخلليل سيد أ  كعبة أمانك الذي

 معاينورسولك الفاهم أراضيك ومسواتك، باب خلتك وأمني وحيك 
نقضاء إ إىلالشريعة املؤيدة  ذيالقدسية  طاباتك، صاحب جالالتكخ

اللهم صلى وسلم على من خصصته يارب من بني مجيع الربية  ،الدنيا الدنية
آثار أوصاف حقائق عليه حممد جنيك صاحب العلوم اللدنية، املشاهد 

 اآلخذ من نوره مجيع األنبياء والرسل أهل اخلصوصية. ،الربوبية
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بك صاحب لوائك، صلى اهلل عليه وقري كحمبوبوسلم على  صلى اللهم
نا اللهم أغفر لنا ولوالدينا ومشاخي ،وسلم وعلى آله وأصحابه أهل ديانتك

حبق هذه الصالة وأحسن علينا حبسن اخلامتة عند الوفاة حبرمة نبيك املبجل 
، مظهر سر اتعلى مجيع املخلوقات صاحب الوسيلة عظيم القدر نيب الرمح

رات، الصادق املصدق السابق بالعناية، نورك العلوم الكمالية، صاحب احلض
اللهم  خلقت شيئا من اجلنات، اله ملاو ل إذخلقته قبل الكائنات  الذي

وفقين ومن أحبين ومجيع أوالدي وأصحايب على أعمال اخلريات وأكفين شر 
عن رؤية  حتجبين ال اللهم  ت،نفسي واهلوى وأحفظين من الوقوع يف احملرما

بدنياى  تشغلين وال رمة الدعوات وبسائر املغيباتن حبالداري يفنبيك 
اللهم أجعلىن من أهل شهود  ،وأوالدى حبق فضائل الصلوات املفروضات

رب  مجيع اللحظات، آمني يا يفمتتابعا أبدا احلضرات دائما  يفحبيبك 
كرمي وأن  تشغلىن بالدنيا وأهلها يا اللهم ال ،حبرمة صفيك األمني العاملني

متد منه مجيع إ الذي الذايتنورك  يفأمسائك وتغيبنا  مجيعسر  حتققنا حبقيقة
فيه  أفنينحببه و  قليباللهم أشغل  حضراتك من عوامل أراضيك ومسواتك،أهل 
مجيع  يلوأغفر  محكي ياوولدى  مايلو  أهليو  زوجيو  حظوظيو  نفسيعن 

لك ام قدوس يا قدمي يا من اخلياالت يا ئبشأباىل  الذنوب واخلطايا حىت ال
  أرحم الرامحني. يا و نياألرضالسموات و 

 ال  نور مجالك، اللهم تشهدينجاللك و  يف تغيبينىن أسألك أن إاللهم 
بيائك وحبق نبعد عطائك حبق املائة ألف وأربعة وعشرين ألف أ تسلبين

خامتهم وسيدهم حممد صاحب احلضرة امللكية وعلى آله وأصحابه أهل 
ىن إاللهم  ،..آمنيعنهم ورضوا عنه أمجعني اهلل رضياجلود واملقامات العلية 
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    أسألك هبيبة عظمة جاللك أن تصلى على نور سر مصنوعاتك بعدد 
 والنهار من اخلري أربعة وعشرين ساعة من ساعات الليل يفتنزله  ما

لفظ به أنبياؤك  والنفحات لصاحب املعجزات الظاهر جبالالتك وبعدد ما
ىن إاللهم  مجيع حضراتك، يفكتك ذكرك به مالئو من أسرار خمفياتك 

على عجائب خمزونات  تطلعينمجيع النفحات و  يف إياه تشهدينأسألك أن 
ىن أسألك إاللهم  من أهل املشاهدات، اأطلعت عليها أحد ما اليتأسرارك 

نبيك ومجيع  واسطيتاألدب الكامل مع  ترزقينمقصودى و  تبلغينأن 
ملا جاء به حممد صلى اهلل تبعا  هوايفيك وجتعل  عزميى وتقوى مشاخي

أرحم الرامحني وصلى  على قدم الصدق يا ثبتينعليه وسلم حبرمة صفيك و 
 آله وصحبه أهل الفراسة املشتهرين،اهلل وسلم على الرسول األمني وعلى 

على  قدميو  قليبالكنز األعظم أن تثبت  املخفىمسك إىن أسألك بإاللهم 
ئك أهل الكماالت املتحققني سنة نبيك األفخم حبرمة أوليائك وأصفيا

تسلط  ال أن قدوس مسك الطاهر ياإبعلوم الشرائع وغرائب احلكم ونسألك ب
بطريق نبيك صاحب  قليباللهم أشغل  رم،يباىل باحمل علينا جاهال مركبا ال

عة واحلقد حبرمة شر األعداء وأعني الناس والرياء والسم أكفيناألنوار املكرم و 
من هو الراحم  نافقني وشر احلاسدين يا كيد املدرأ عىنسلطانك األعظم وا

 األرحم.
اللهم صلى وسلم على مبدأ سر األنبياء، كليمك وخامتهم ناموس حضرات 

اطن مسواتك، خبري طرق ب كري بشغيباتك وعروس ديوان الكربيائية، نذيرك و 
من عمت بركاته أهل األرض  صاحب ديوان جبل نورك ساكن احلجرة

 نيب اهلامشيحضرة القرب وروح أسرار األقرباء،  يفكتك مالئ إماموالسماء، 
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حضرة   يفعرشك بذاتك  يفالرمحة وقطب رسلك وأنبيائك، من جتليت له 
ية جبودك وأفضت عليه قكربيائك بتجل أشرقت به عليه مشوس املعارف احل

جلته  يفندهشت منه عظماء أنبيائك وتاهت إ سر قوتك فتحمله به حني
ذاك وقاية من شدة حرارته حىت غاب الكل فيه  إذهلم أكابر أوليائك فكان 

 يفنكشاف لثام احلقائق إترقى مساع اخلطابات و  طريق إىلوترقوا بواسطته 
لوم الغيب مامل تسع بثها عوامل ستفادوا فيه من عإ املشاهدات و عوامل

حب هذه الواسطة مبادة التمكني حممد الصادق املبلغ  يفنفنوا إكوين و تال
اللهم  ،الصراط املستقيم هبدايتك إىل اهلاديقائم بأداء شكرك و رسالتك وال

من  صلى عليه وأفنين يف حبه وحققىن به وأجعل شهودي له شهودا حقيا ال
حيث اخليال وأجعله يل وقاية ظاهرة وباطنة وأجعل قليب مطمئنا به بصدق 

قنين كلمة الشهادة مع معناها حىت لتصال وأحضره يل عند نزع روحي لياإل
أحتقق مبعناها وسرها وأحسن يف التلفظ هبا املقال وأجعله يل يف حلدي أنيسا 

قربي وأتثبت  به يف ئيلقنين حجيت عند السؤال وأجعل نوره ضياءا أستض
عند احلشر من الزلزال وأجعل مجيع ذلك ألوالدي وأخواين وأهلي ومجيع  اهب

رون على أصحايب الصادقني على كل حال وأجعلنا من الناجني الذين مي
األهوال حنن  مجيع الصراط كلمح البصر وثقل موازيننا وسلمنا وأمنا من

وأحرار وصغار وكبار، من نساء ورجال وأسكنا ومجيع من تعلق بنا من عبيد 
حتجبنا عن رؤيتك بل أشهدنا حضرة جتليك ألحبابك  جنات الفردوس وال

عذبنا باحلجاب ت وجهك الكرمي وال إىلالذين أنعمت عليهم ومتعنا بالنظر 
نفصال وأرزقنا جوار رسولك حتت لوائه وأسقنا من حوضه عنك والطرد واإل

اآلل وصلى اهلل وسلم على سيدنا و كما قربت له أصحابه وأزواجه   إليهوقربنا 
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صدور  يفالحت بروق الكمال وبزغت مشوس املعارف  وموالنا حممد ما
 الرجال.

، النورانينيمالئكتك  إمامو  على مصباحك الوقاد سيد الصرفيني اللهم صلى
نوره امللك الصرف القائل  يفحممد املدثر سيد أهل العلوم اللدنية، من غاب 

هلى مل يشعر بغري اهلل النور اإل يفستغرق إأنا ورب العاملني وذلك حيث  إال
 يفصطلم حتت األنوار املقدسة ورأى نفسه فردا إكامللك النون حني  تعاىل
أنا ورب املقربني والقائل مبثل  إالالكون أحد  يف معيصطالمه فقال الإمقام 

حبرمة  مبني ياالصرف والنون  ياللهم جبل سيد ،هذا كثري ممن كانوا غائبني
قال مجيع القائلني، سر باطن األنبياء ا ملواله  الذيرسولك اخلامت 

بيت العز وبيتك املعمور وبيتك اآلمن األنور  يف املتويلواملرسلني، حممد 
 األرض مبالئكتك املقربني. يففوظ احمل

اللهم صلى على الشفيع حبيب رب العاملني، صلى اهلل وسلم عليه وعلى 
علمته علم  الذيآله وصحبه املخلصني، اللهم صلى على روح أمانك 

األنبياء وسلطان  إماملوحك وقلمك وأطلعته على داخل سر كنهياتك، 
ن اديو  هي اليتضرة عبوديتك ح يفسالطني قهرك، اخلالع عليه أنوار األدب 

من شدة غضبك وكل  إميانهد خياف سلب ن تكلم فيه أحإ الذيالقبض، 
هو  نهإمن له ذوق خيشى فيه من بطشك لشدة الزجر فيه جلميع خملوقاتك ف

أدخلته حضرة بسطك وفضلته على مجيع أنبيائك، روح  الذيصفيك 
ياتك، احملتوى مكنون خمف يفأحببته وأدخلته  الذيمعارف كليات علمك 

علمتها أحدا من مالئكتك وأنبيائك، من كتبت  ما اليتفيه حفظ آياتك 
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ساق عرشك، صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وصحبه  يفمسه بقلم احلب إ
 فرشك. يفبدور هديك 

ىن أسألك بنور مجال الوجه األقدس أن تصلى على مفتاح ديوانك إاللهم 
 اجملليبات اهليب، حبر األنبياء، حممد اغي يفبالنور األطلس، املغيب  املسمى

ه املدور كدائرة القمر، وجبصائر األمم ومورثهم العلم واألدب، صاحب ال
سر العجائب الناطق بعلوم اهلمم،  عايل لىحاألديوانك  يفاملوصوف 

اجلود والكرم، نور اجلماالت الصديقية، صاحب  ذيواألواخر األوائل 
ليه نور مشس الذات الضوئية، ترمجان ملشرق عسر احلقائق الرمحانية، ا األنس
احلضرات العلية، سر أرواح األنبياء والرسل ودليل أهل السعادة  يفاحلق 
اللهم  ،ص باألنوار السرمديةلديوان السر اخلا يفله الرب  جليتاملئية، ااألولي

 جسميوقوة  قليبحبيبك متصلة مع تثبيت  يف نطواء روحانييتإأجعل 
آله مجيع  وسلم عليه وعلى دته غري منفصلة وصلىمبشاه لتذاذيإو 

وأصحابه املتمسكني بكتابك عدد كل خملوق وقدر فيوضاتك على قلوب 
غرتف من إ الذياللهم صلى على كوكب األنبياء وجليل األصفياء  ،أحبابك

، نيب اإلمياننوره مجيع أهل العنايات، حممد املطهر قلبه اململوء بسر احلكم و 
 ن، املخصوص بسر املثاىن، سيد الرسل وسرءاعليه القر  املنزل اإلحسان

ديوان القبض واملباسطات، املنبأ باملخاطبات، سر كنه  يفاحملبوب  اآليات
 وعلى آله وأصحابه الثقات.عليه  الكنوة والتجليات، صلى اهلل وسلم

مل يتوج به أحد من البشر،  الذياللهم صلى وسلم على املتوج بتاج العز 
ل من فاق نوره ضوء الشمس والقمر، الكوكب الساىن صاحب حممد املزم

يوم احملشر، باب التوحيد  يفاألنبياء  إمامو  الرسالة نيباملعراج األفخر 
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واملعارف، سلطان احلضائر وقطب أهل الشرف والعلوم واللطائف، مدينة 
سيد األكارم، املخصوص  اهلامشي احلبيبديوان احلب،  يفالعلم املغيب 

حضرة القرب، حبيب مواله الشفيع،  يفلى سائر األنبياء بالعظمة ع
املقام الرفيع، سيد  ذييستظل به مجيع الرسل،  الذيصاحب اللواء الواسع 

الكوثر واحلوض واملقام احملمود، صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
املمدوح هبا صفيك  صلوايتىن أسألك أن جتعل إاللهم  ،أهل العز املمدود

مسعة ووفقنا على تالوهتا دائما سرمدا  رياء وال جتعل فيها عجبا وال ال ةمقبول
درجة  الدنيا واآلخرة وأرفعنا هبا يفوأذقنا لذهتا بشهود نبيك يقظة ومناما 

ال عظيم و  حترمنا شهود احلبيب يا اللهم ال ،أبدا وألبسنا خلع اجلمال هبا
أهل  قهاء املنحرفنيرحيم وأكفنا شر الف أنفسنا طرفة عني يا إىلتكلنا 

يبالون بيوم احلساب، أرباب الشهوات املدعني  الرشوات والسفهاء الذين ال
غري الدعاوى  حظفيه التصوف ألكل أموال الناس بالباطل وماهلم 

كف عنا أذية املتلبسني أهل حزب الشيطان الذين يتخيل هلم و فرتاءات واإل
نقالب إالناس ب أبصارخطف  إىلاخللوات، الناصبني أنفسهم  يفالشيطان 

ويعدوهنا هلم من أكرب  الروحانيني أيديوقبض الدنانري من  هلم األشياء
ستدراج والدعوى بغري حق واحلقد الكرامات وأعوذ بوجهك الكرمي من اإل

قامات، حتصنت من أسفل امل إىلواحلسد والكذب والغش واخلديعة اجلارة 
م عليه وعلى آله وأصحابه فضل املخلوقات، صلى اهلل وسلذلك كله بنبيك أ

 اجلنات. عايلأهل 
 حبرمة الصالة والسالم عليه يايا منان قيوم  يا حي ىن أسألك ياإاللهم 

يدركه حجاب وعاقبته ترقية قرب  حنان أن جتعل شهودنا له شهودا ال
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سائر  يفن اآلفات مالدارين مربورا حمفوظا  يفوغفران وأجعل به سعينا 
نورك املنصوب وحجاب  كرسيهو يااهلل وبعظمة  ديان وحبقه  أعمالنا يا

سطوة قهرك احملجوب وبسلم األخيار ورئيس الدواوين حممد احملبوب أن 
تفتح لنا أبواب اخلري ومالزمة ذكرك قوتا وأصحبنا احلضور فيه وأحضرنا 

قبورنا وأمجعنا معه يوم يفر املرء من  يفبرسولك اخلامت عند مماتنا وآنسنا به 
مئذ شأن يغنيه وأغلق و منهم ي امريء بيه وصاحبته وبنيه لكلأخيه وأمه وأ

وخواطر النفس وعبادة الظنون وهب لنا هبة دائمة من  دوننا أبواب الشر
كن فيكون وصلى اهلل وسلم على ننال به شهود   لكيمسك املصون إسر 

اللهم صلى  ه وصحبه أهل العلم املكنون،سيدنا وموالنا حممد وعلى آل
التوحيد، القائم  فلك ن عدلك وملحوظ نعمتك، حجر بيتوسلم على ميزا

سرافيل مدد إ، التديلصور  يف التجليبأداء حقوق امللك اجمليد، ملع برق 
اللهم صلى وسلم على مصباح زجاجة  ،حضرة العليم الفتاح إىلاألرواح 

ر ئبصا ابصار جنلت بهإالنور األجلى وسر خضوع مجيع أهل العوامل الذي 
ق يف املأل األعلى، مستقر السر الذي شخصت لكمال جمده أرباب احلقائ
 وأصل مادة سلطان أنوار املهيمني واملقربني، كاشف براقع نيأعني الكروبي

صطفاء احلجب عن وجوه سرائر املخلصني، املقابل بسره اخلاص أهل اإل
الناطق بكالمه الذي  كالم الرمحن، الفاعل باحلق و املوحدين، جوهر معاين

ن، معدن العلوم واحلكم، سر أسرار ءالة الوحي كما دل عليه القر هو من مج
 ول إىل العرب والعجموهم، سيدنا وموالنا حممد الرس شك وال الفهم بال

اللهم  املفضلني بتفضيله على مجيع األمم،صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله 
نور الرمحن وعرش  كرسيصلى وسلم على جنة الشهود والنور املعهود،  
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ديوان القرب، كوكب الدجا واحلكمة  يفألهل احلب  ار الديان، اجملزءأسر 
املتوشح بالوقار والعصمة، احلجاب األعظم ألهل العبودية واليقني والوقاية 

حضرة جتليات امللك احلق املبني سيدنا وموالنا حممد سيد البشر وسر  يفهلم 
ام الكمال اهلل األكرب، صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل مق

مني وعلى آله حممد األوموالنا األفخر وصلى اهلل وسلم على سيدنا 
وسعه  عدد ما  نفسو حملة كل   يفوأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أمجعني 

 علم اهلل املبني وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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وقد رمسنا فيه  يوم اجلمعة املبارك سلم وهو سبعمنه صلى اهلل عليه و  بإشارة
الصلوات على النعوت املصطفوية  يفالصالة املسماة بالواردات القدسية 

ه 1241داخل السجن حني حبسنا عام  يفوردت علينا  اليت هيو 
نة وقد ختمنا هبا صلواتنا ألجل سر الشؤ  شتهرت عند املريدين بصالةإو 

 :هذا هوو  صراط مستقيم إىلفخيم واهلل يهدى من يشاء  خمفي
 

وطرفة يطرف هبا أهل  وحلظة كل نفس وحملة  يديبني  إليكىن أقدم إ اللهم
علمك كائن أو قد كان وأقدم  يفهو  ئشالسموات وأهل األرض وكل 

الناسوت عامل  سر ارك اىلذلك كله، اللهم صلى وسلم وب يديبني  إليك
الرب األزهر ورمحة الكونني وامللكوت والروح األكرب، مدد الوجود واجلربوت 

الروائح  معدن، اجملد األنورو  زن عامل امللك والعظمةوالكنز األظهر وخم
 املعبوق بالكافور واملسك والعنرب.

، واجلمال، رمحة أرباب البسط والكمالعلى محى احلب وسلم بارك اللهم 
والوصال، اللهم صلى وسلم على  ةرغبة أهل العز واجلالل رهبة أوىل السطوة 

وحممود العاملني، اللهم  والدين نسل ساللة الطاهرين ووقاية محاية أهل الدنيا
حاطة امللكوت، اللهم إ مساء ى نور أرباب التابوت ومشسعلصلى وسلم 

واألمانة  صلى وسلم على هيكل احلصون األكرب، رافع ألوية الديانة
األنور، اللهم صلى وسلم على  اإلكسريالكربيت األمحر، سلطان اململكة و و 
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ن اجلامل لعلم األوائل ءاصاحب الوصف الشامل والبيان الكامل والقر 
واألواخر والعز الفاخر، اللهم صلى وسلم على منتهى الرسالة ونور مدد 

صلى وسلم  أو أدىن، اللهماجلاللة املخصوص باللواء، سر قاب قوسني 
وعال،  امللك جلاملالئكة واألولياء املمدوح من حضرة مالك  على طلسم

حبيب شديد القوى، اللهم صلى  ينطق عن اهلوى حقه وما يفقيل  الذي
 إىلوسلم على قوة األشباح وذكر األرواح والربح لألرباح ومنشر العطايا 

وسر يوش الرب والبحر حضرة النجاح، اللهم صلى وسلم على عروس ج
سر املرسلني ورمز طه ويس،  ةرمحانين ورموز الدهر، عرش ءاحروف القر 

 والرمحن ق الصفات وسورة الدخانئاللهم صلى وسلم على مدد حقا
 احلاوي، اللهم صلى وسلم وبارك على بدر الدجا اتوالرمح ةوطلسم املناجا

 احلياء وواسع ريسر بسم اهلل والشمس والضحى، اللهم صلى وسلم على كث
لرمحة وضوء الضياء وصفى األتقياء ووىل األولياء ورسول األنبياء، اللهم ا

والتاج وسراج  اإلكليلاملستور و للسر صلى وسلم على الغطاء للنور كاهلودج 
مسه إاهليبة والسرور، احمللى ب كرسيالطور والنور، اجلالس على   سوريتالبدور و 

األكرم املطهر  إللهاالغفور، اللهم صلى وسلم على النور األعظم وبيت 
احملكم، اللهم صلى وسلم على الالبس خلع  التجليكم، سر ا بالنور املرت 

، اللهم صلى وسلم على من قال اهليبة والوقار، املتوج بتاج الصولة والفخار
هذه  تليالقرب مبنزلة الشعرة من اجلسد ومن  يفالسجن أنت مىن  يف يل

كم له املدد، اللهم صلى الصالة يكتب له بكل حرف منها حسنة ويرتا 
لى احلضرتني وعمدة الدائرتني وصفى الثقلني، اللهم ص إماموسلم على 

صوى والرب األعلى والكوكب ى واملنة القهباأل وسلم على الدرة البيضاء
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ى والربزخ األجلى، اللهم من سره خصنا وبنوره عمنا ومبحياه أنلنا سر السام
األخيار، اللهم بار على سيد األنبياء الواحد اجلالتقى واهلدى، صلوات اهلل 

التوراة  يفصلى وسلم أنت بذاتك على أعظم خملوقاتك نبيك املنعوت 
فى الدين احلن ذيالزبور والتنزيل، صلوات اهلل على  مبعاين، احمليط اإلجنيلو 

ن احلكيم، اللهم صلى وسلم على حيطة النبوة ءاأسرار القر  احلاوياملستقيم، 
، مغناطيس أهل ن املستوى وديوان الكربياء األعلىالكربى وعرش الرمح
مهبط ى وسلم على سر البداية والغاية لى، اللهم صلحضائر الديوان األح

 التجليساس  حممد الطور األرفع ، اللهم صلى وسلم علىالرسالةالنبوة و 
عاهدتك  السجن يف يل باألنوار املرصع، اللهم صلى وسلم على من قال

حبيبا وقريبا وصديقا، اللهم صلى وسلم  يلختذتك إدارين ال يفو  اوثيقعهدا و 
 فناءأودية النور، املكمل بال يفاملدد املنشور  ذيعلى سر البحر املسجور 

والغيبة واحلضور، اللهم صلى وسلم على البدر التام احلائز من سنا حميا 
على روح سيد األنام وعلى آله وصحبه على  سالميالعالم، اللهم أبلغ 

حنمدك ونشكرك به أرمحنا وبسببه أغفر لنا وكفر عنا  إنام، اللهم الدوا
 خوانناألنا حجتنا ولوالدينا و نسيئاتنا وسوء أخالقنا ووسع لنا قبورنا ولق

ولعامة املسلمني واملسلمات األحياء منهم  أصحابناوأوالدنا و وأخواتنا 
 واألموات، آمني.

ان عني سر الناسوت، امللكوت وإنسو  اللهم صلى وسلم على متام امللك
اللهم صلى وسلم على مشكاة أنوار القلوب وبيت علوم الغيوب والفرد 

على  ئاملهيوب، طب القلوب واألمري احملبوب، اللهم صلى وسلم على املتك
احملبة  سقدسية، الساقي كؤو األرائك العزية، اجلالس على فرش األنوار األ
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صال باخللع املصطفوية، صلوات ألهل احلقائق املعنوية، اخلالع على أهل الو 
اهلل على حبيب امللك الغفار وعلى مجيع األنبياء والرسل واألمالك 
واألصحاب واألخيار، اللهم صلى وسلم على احلجاب األعظم وكنز الرمحن 
األفخم، إحسان اهلل باألنوار املطمطم، صلوات اهلل على رسول الواحد 

صلوات اهلل على من تفجرت العلى، حبيب أىب بكر وعمر وعثمان وعلى، 
غرتفت منها اخلالئق السوابق واللواحق فلم يدرك منا أحد إمنه احلقائق ف

ع علينا القبول مقامه سابق وال الحق، اللهم وحبقه أمنحنا الوصول وأخل
 اذ مالك امللك وامللكوت ويا ىن أسألك ياإل، اللهم وأعطنا فوق املسؤ 

اجلربوت أن تصلى على موالنا حممد  مدبر عامل العظمة وموجد الناسوت ويا
اخلري املمدود،  ذيبتمام سر الالهوت، صلوات اهلل على حممد املسعود 

صلوات اهلل على غيبوبة األزل واحلبيب األول، صلوات اهلل على العبد احملقق 
واحلر املطلق، صلوات اهلل على سر اهلدى والدليل وموضح احلجج والربهان 

على العلم املخزون، صلوات اهلل على النور املكنون، والتنزيل، صلوات اهلل 
صلوات اهلل على الباب الفاتح، صلوات اهلل على الرحيان الفائح، صلوات 

 ىن أسألك إاللهم  ،اهلل على ذي اخلري اجلزيل، صلوات اهلل على الرب الفضيل
وأشدد على  وأطمس على أمواهلم عظيم  يا أعدائيمنتقم أخذل  جبار يا يا

م وأشغلهم عىن بأنواع العذاب األليم، صلوات اهلل على حبيب الواحد قلوهب
 اإلمامالصمد، صلوات اهلل على  معايناألحد، صلوات اهلل على حقائق 

من  ىحمالعرب والعجم، اللهم حبقه عندك ا احملكم، صلوات اهلل على رسول
هلل أجعله مهبطا لنزول أسرار الرمحن، صلوات اأشكال األكوان و  قليبلوح 

حممد الشريف  حيق الرائق، صلوات اهلل علىر العلى حممد سر شرب 
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 ذيالعفيف الفائق، اللهم صلى وسلم وبارك على حممد الواحد الكثري 
بشهود  باطينهو باملدد جدير، اللهم أيد  الذيالعلم الغزير والقرب املنري 

وىل  يا توليننسك، اللهم أبسطوة سلطان  ظاهريأنوار قدسك وقوى 
بتاج اهليبة  توجينوالية وأمىن من السلب وأمنحىن بكمال العناية، اللهم بال

م على حممد الصادق بسر الديانة واألمانة، اللهم صلى وسل خصينوالرعاية و 
 والتابعني، آمني. الصحابةاألنبياء واألمالك و  أخوانةاألمني وعلى 

ان وعلى آله يكوالواحد الداىن، نور ال الرباينطب اللهم صلى وسلم على الق
السجن أبشر  يف يلوصحبه أهل العرفان، اللهم صلى وسلم على من قال 

 يف يلدار اخللود، اللهم صلى وسلم على من قال  يف التجليخبلع الشهود و 
دار البقاء، صلوات اهلل  يف معيحتت اللواء وجوارك  يلالسجن أبشر بقربك 

فيض اهلاطل، حممد املزن النازل وال الطالع والسر على الربق الالمع والنور
، اللهم صلى وسلم وترحم على الكتاب واألواخر األوائل الوابل، خامت

نور الصحو واحملو والسحق، اللهم  املرقوم واخلامت املختوم، صلوات اهلل على
ق، اللهم صلى وسلم على على جتلى نفحات الرب وسر احمل وسلم صلى

اللهم صلى وسلم  ،احلسنياحلصن احلصني جد السبطني الشريفني احلسن و 
على من نوره عم مجيع األقطار وبذكره تعطرت األعصار وعلى آله وصحبه 
األنوار، صلوات اهلل على الطود البسيط والبحر احمليط واملدد املديد، ق 

والفضل املستدام  اإلسالم، اللهم صلى وسلم على محية ن اجمليدءاوالقر 
 املعاينصفات  يفك والنور اهلام و والرحيق واخلتام، صلى عليه بتمام املل

ه وصحبه الربرة الكرام، اللهم صلى وعلى آل سام، صلى اهلل عليهواحلقائق 
رسول النايل الكامل السلطان العادل، ال اإلنسانوسلم على الرب الشامل و 
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 يفهذه الدار وأرزقنا جواره  يفلرمز األوائل، اللهم أنلنا زيارة قربه الشريف 
ىن أسألك رضاك ورضاه، اللهم أجعلنا ومجيع أتباعنا من إهم دار القرار، الل

عبادك الذين فازوا حببك وصربوا على بالئك ونالوا لذة مناجاتك وعظيم 
خطابك فسجدوا شكرا لوصالك، اللهم أجعلنا من أحبابك الذين وقفوا 

وشكروا نعمائك، صلوات اهلل على وىل املتقني وإمام املوحدين على بابك 
العاملني وسيد املرسلني، اللهم صلى وسلم على سيدنا وموالنا ورسول رب 

وبارك حممد الدال إىل اهلل باهلل ومن اهلل إىل خلق اهلل، اللهم صلى وسلم 
جنة الكثيب بشهود  يفالسجن بشراك هنيئا لك  يف يلعلى من قال 

اهلل، رسول  نيبجتليات امللك العزيز اجمليب، اللهم صلى وسلم على حممد 
، حبيب اهلل، صفى اهلل، جنى اهلل، خليل اهلل، اجلليل عند اهلل، حممد بن اهلل

الوزير حممد الدر املصان والروح والبيان،  وسلم على اللهم صلىعبد اهلل، 
أمتنا على ملته يااهلل وحنن  اليك، يااهلللنا به األمني السلطان، اللهم توص

وأجعلنا من أتباعه وأهل حزبه  اهلل حممد رسول اهلل إالله إأمته عبيد اهلل، ال 
 وأنصاره، آمني.

، اللهم ئاملضوالنور  الدرياللهم صلى وسلم على سيدنا حممد الكوكب 
ن، صلوات اهلل على نا حممد مشس احملاسن والنور البائصلى وسلم على سيد

سر جتلى الذات املنعوت حبقائق الصفات، اللهم صلى وسلم على سيدنا 
صلى اهلل عليه  ،سطوانة احلقائق ورمز ن والقلمأدم، حممد ترمجان حضائر الق

 وعلى آله وصحبه أهل النعم، صلوات اهلل على زخرف احملراب، صلوات اهلل
على كنز علي مدد الوهاب صلوات اهلل علي بشر البشائر صلوات اهلل 



 63 

خائر، صلوات اهلل على العلم النافع، صلوات اهلل على البحر الواسع، الد
 الرافع. اإلماماملدد اهلامع، صلوات اهلل على  ذيى صلوات اهلل عل

 
 ،وأختم الصالة بأدعية نبوية وآيات قرآنية

ىن إأغنين بالعلم وزيين باحللم وأكرمين بالتقوى ومجلين بالعافية، اللهم  اللهم
ة نقمتك ومجيع سخطك، من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجاء أعوذ بك

خرة، وعذاب اآل ها وأجرنا من خزي الدنيااللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كل
اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا وأحشرين يف زمرة املساكني، اللهم 

وبينك ن يل ذنوبا بيين إأجعلىن يف عيين صغريا ويف أعني الناس كبريا، اللهم 
 الدارين فأسرتها، آمني. يفوبني خلقك  بيينفأغفرها وعيوبا 
جتعل يف قلوبنا غال للذين  الذين سبقونا باإلميان وال خوانناوإلاللهم أغفر لنا 

لنا من  يئرمحة وه من لدنك نا آتنابنك رءوف رحيم، اللهم ر إآمنوا، ربنا 
هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة  إذتزغ قلوبنا بعد  أمرنا رشدا، اللهم ربنا ال

مة ختزنا يوم القيا وعدتنا على رسلك وال آتنا ماو  نك أنت الوهاب، ربناإ
من  نحتمل علينا إصرا كما محلته على الذي ختلف امليعاد، ربنا وال نك الإ

طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وأرمحنا أنت  حتملنا ما ال وال ربنا قبلنا
نصرنا على القوم الكافرين، قل اللهم مالك امللك تؤتى امللك من أموالنا ف

نك إمن تشاء بيدك اخلري تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
قبضة النور األكمل وكوكب  ر، اللهم صلى وسلم علىقدي ئعلى كل ش

األزل، صلوات اهلل على حممد املوصوف بأكمل الصفات، السابح يف أنوار 
الضياءات، اللهم حققنا بآدابه وعلق قلوبنا مبناجاته، اللهم صلى وسلم 
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لى سيدنا حممد على سلطان العرش وسر الفرش، اللهم صلى وسلم ع
ملكوت القلوب وحجاب العزة الراغب املرغوب، اللهم صلى وسلم على 
سيدنا حممد احلاوي علم األولني واآلخرين، صلوات اهلل على املخصوص 

هلية وسر أهل برؤية احلق بالعني، صلوات اهلل على حممد برنامج اخلزائن اإل
ور األعلى، صلوات صطفائية، صلوات اهلل على حممد الدالذوق والعلوم اإل

، صلوات اهلل على مجيع األنبياء واملرسلني وعلى ياهلل على منبع السر األغل
ىن  إله إال أنت سبحانك إمجيع الصحابة والتابعني والشهداء والصاحلني، ال 

مسه وسعى إكنت من الظاملني ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها 
أنا  ماو خلوها إال خائفني فسبحان اهلل كان هلم أن يد ايف خراهبا أولئك م

من املشركني، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني 
 نه الإىن ظلمت نفسي فأغفر يل فإواحلمد هلل رب العاملني، سبحانك رىب 

يغفر الذنوب إال أنت وصلى اهلل وسلم على سيدنا وموالنا حممد األمني 
 ونفس  حملة ريته وأهل بيته أمجعني يف كلوعلى آله وأصحابه وأزواجه وذ

وسعه علم اهلل املبني وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني واحلمد هلل  عدد ما
 رب العاملني.

يقرأ بعد معها العظيم نتهت الصالة املباركة وقد رسم مؤلفها هذا الدعاء إ
سبع ال، هذا ملن يقرأ كل يوم ع مرة واحدة وعند ختمها ثالثامتام كل سب

 الدعاء ثالثيقرأ  بعد ختمها نهإكل يوم ف  يفها كلها فقط وأما من يقرأ
 :هذا هوو مرات 
 يفأهل الصفا نورا  إمامأجعل صالتنا حلبيبك املصطفى ورسولك  اللهم

جورنا وأشرح هبا صدورنا ويسر هبا أمورنا وأكشف هبا أزيادة  يفقبورنا وسببا 
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بنا وأسرت هبا عيوبنا وأعطنا هبا غاية مهومنا وأرفع هبا غمومنا وأغفر هبا ذنو 
نصر هبا قض هبا ديوننا واأقر هبا عيوننا و أمرغوبنا و عني مطلوبنا وبلغنا هبا 

حجتنا وآنس هبا وحشتنا وكفر هبا سيئاتنا وأرفع هبا درجاتنا وأجعل لنا هبا 
بيك ن يفوعن مشائلنا وأدم هبا شهودنا  أمياننانورا بني أيدينا ومن خلفنا وعن 

 .حمبة رسولك يف أجعله شهودا متصال وأفننا و 
ائب التوهم له شهودا جليا متصال حمفوظا عن شر أجعل شهودنا  اللهم

 الذي األعظم الدنيا واآلخرة من الباب اخلاصىف واخليال وأجعل رؤيتنا له 
 هحضراتحيققنا مبشاهدة مجيع  اذاته فناء يفوأفننا  ختاللاإلمل يدركه اخلطل و 

هلية لندرك به للحضرات اإل الرتقي إىلة مصونة وواسطة مأمونة ويكون لنا قو 
ظهر مبظاهر نوالكربيائية حىت  رات اجلاللية واجلماليةمشاهد مجيع احلض

بواسطة األمساء  األصليتد من نور الذات منجتليات تلك احلضرات و 
نا  ننزع أرواحنا ليلق يفوالصفات وأحضرنا هبذا احلبيب األعظم عند موتنا 

قبورنا ويلقننا  يفستضاءة إاهلل حممد رسول اهلل ويكون لنا  إالله إال  كلمة
  حجتنا عند السؤال وأمجع بيننا وبينه يوم احلشر والزلزال.

 
 يفحترمنا رؤيته حىت تدخلنا مدخله وتسقينا من حوضه وتدخلنا  اللهم ال

 لنبينياأحبابك من  به  مبا أنعمت ناوحتت لوائه وترزقنا جواره وتنعم هشفاعت
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا واحلمد هلل رب 

 جعلامليعاد وا يفاللهم أرفع بصالتنا هذه قدر نبينا وموالنا حممد  ،العاملني
سيلة والفضيلة والدرجة هبا كلمته مقبولة من بني مجيع العباد وأعطه هبا الو 

احلوض املورود واملنزلة الكاملة منحه هبا الرفيعة وابعثه هبا املقام احملمود وا
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جعل هبا عملنا مربورا وا هشفاعتواحلجة البالغة وأعل هبا منزلته وتقبل هبا 
آخرتنا ودنيانا ومماتنا  يفوسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وحالنا مستورا وبارك 

متنا على ملته وال تفرق بيننا وبينه، قنا بنبينا ووفقنا على سنته وأوحميانا وأحل
جعل وتواضعنا بني يديك فارمحنا وأنت خري الرامحني وا إليكهذا ذلنا  يهلإ

 أزواجنا وأتباعنا وخدامنا وأصحابنا و  خوانناإو هذا كله لنا ولوالدينا وألوالدنا 
 ومجيع املسلمني وصلى اهلل وسلم على سيدنا وموالنا حممد األمني وعلى

اهلل الصاحلني وأهل  ع عباداملقربني ومجيو  واملالئكة األنبياء واملرسلني مجيع
يوم  إىل بإحسانبيته وأزواجه وذريته وآله وأصحابه أمجعني والتابعني هلم 

 الدين واحلمد هلل رب العاملني. 
 

هبذه  اهلل عنهم رضي املؤلفبن إأمحد  السيد ايضا وقد مدح هذه الصاله 
 األبيات :
 

 شهود  الرسول  إىل  يا   هائما    للوصول   
 تكون  مثل الفحول  احلضائر   حتظى    يف   
 بالقبول   مأذونة  لزم  صالةفا  عليك     
 مفتاح باب الدخول  ذن    طه     تسمىإب   
 العقول   اجمللي  إمساعيل شيخيتأليف    
 معدودة    للوصول  ن    فيها     فيوضاإف   
 عقل سوى للجهول  ذيعلى   قطمل ختف    
 ليلحقن     بالعدول  يهافأمحد          يرجت   


