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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 

احلمد هلل جبميع أنواعه متواترا متواصال متكاثرا يف مجيع األنفاس واللحظات 
كما أثىن على نفسه خالصا   هو والطرفات واللمحات يستمر ويدوم بدوامه

د الظاهرة ع احملاميمجيال حسنا مقدسا بتقديسه يف قدسه مستغرقا مج
والباطنة حمفوظا عن شوائب علل القطع الواضحة والكامنة فهو احلق املفرد 

غريه حبق معبود الباطن  رب الاحلامد احملمود واسع اإلحاطة األحد الذي 
وحدته ال عن قله ووجوده ال لعله.  .والظاهر بوحدانيته يف الوجود هبأحديت

ه من حيث دأنه وتعاىل جالصمد الذي مل يلد وال هو مولود سبحانه جل ش
له القدرة املؤثرة  ،غريه موجود مث مؤثر من الكائنات سواه يف شئ وال ال

بال ريب والجحود. أمحده ق والقوة الكاملة والعزة املؤيدة والغىن املطل
سلم على عني وأ أعظمه وأوحده وأصليو أقدسه  ،أسبحهو وأشكره وأجمده 

قبضة ال ،األكوان مجيع ا حروفالبيان وسر الفرقان النقطة املمتدة منه
ن مجيع آر لذات وقااحلقية سيدنا وموالنا حممد عرش رمحانية  امعةاليمينية واجل

 كل ىفأرباب املقامات العال  أهل بيته له وصحبه وذريتهآالصفات وعلى 
   . علىوسعه علم اهلل العلى األ عدد ما نفسو حملة 

نه إاجي رمحته إمساعيل بن عبد اهلل الر و أنا الغىن باهلل عمن سواه و  وبعد فأقول
ملا رأيت تعلق مهم املريدين باألدعية واألوراد املأثورة وغريها من تأليف 
املتقدمني واملتأخرين وتوسلهم هبا إىل اهلل تعاىل لقضاء حوائجهم يف أمور 

ولت بني أيديهم و سابقا ألفت مجلة أحزاب وأدعية تدالدنيا والدين وكنت 



رقمها يف  ببعضهم  اراملأرب كل من السالكني حىت صستعملها لبلوغ إو 
و أمجعها  األكثر منهم على أين ينعقد رأإكل يوم ف  كتاب واحد يقرؤها 

أرتبها هلم كأوراد بعض املتقدمني وملا رأيت كثرة الطلب يل يف ذلك واضحا 
على حقيقة لسان سائله والحظت حديث الدال على اخلري كفاعله 

 كل من   عليه ميد هو ماو  تعاىل من األعمال عتربت األحب إىل اهللوإ
ساعي مع أن الدعاء مطلوب يف مجيع األمور األخروية والدنيوية من اخللق 

دعوة الداعي وقد وافق  جييبهلل تعاىل ألمره بذلك ألنه مسيع قريب جميب 
فوضت األمر إىل فالسؤال احلال وخطر فعل ذلك حبصول إشارة على البال 

ذن النبوي خاضعا خاشعا ضارعا مشريا ريا وقصدت اإلاهلل تعاىل مستخ
فدلت اخلرية على اخلري يف فعله باهلواتف اإلهلية واألمارات الرمحانية القدسية 

ذن النبوي فيه باجملامع اإلنسية ومنه فهمت أن من وصح التصريح يف اإل
كتها بلوغا تاما برب  هستعملها ألي أمر ما من األمور الدنيوية واألخروية يبلغإ

ا وبركة السر احلاوية له وحيصل له النفع الدنيوي واألخروي وأعز مايبغيه هب
من مث مجعتها كلها مع زيادة وتغيري يف أصلها فمن األشياء املطلوبة املرضية 

يف السبعة  اأوراد  ومسيتها روضة السالكني ومنحة أهل الدنيا والدين ورتبتها
فيها نعم  مباوأدام العمل   كل يوم  يف ءهتاأيام تبدأ بيوم السبت ملن أحب قرا

يبلغ هبا أمله ومن أراد  عمله ومن مل يطق فبحسب طاقته على قدر ما
التمسك حبزب أو دعاء منها على حسب الوضع القدمي فله ذلك فليحافظ 

جعلها اهلل تعاىل مقبولة جيرى هبا النفع  ،عليه ويعتصم باهلل السميع العليم
هو وضعها  كل من يقف عليها مرغوبا فيها وهاعند   ةملتعاطيها ومستعمل

املذكور وترتيبها املأثور كما جرى عليها الوارد اإلهلي ليلة اجلمعة سادس 



شهر اهلل مجادى الثاين عام ألف ومائتني وثالثة وستني من هجرة خامت 
وسعه علم اهلل  له وصحبه أمجعني عدد ماآاملرسلني صلى اهلل عليه وعلى 

 املبني.
 آمين                       
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وطرفة يطرف هبا أهل  وحلظة كل نفس وحملة  يدي إليك بني أقدمإين اللهم 
هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم  ئالسموات وأهل األرض وكل ش

وصلى اهلل وسلم على عني كل رمحة السبب يف  ،إليك بني يدي ذلك كله
 ،له وصحبه أمجعنيآسيدنا وموالنا حممد األمني وعلى إسباغ كل نعمة 

من تنزهت ذاته  اللهم يا ،له إال هو الرمحن الرحيمإله واحد ال إ وإهلكم
وبعدت عن إدراك كنهها خملوقاته من حيث إهنا تنزهت عن العرض واجلرم 

نفصال صال واإليوالروح واجلسم والصعود والنزول والدوران واحللول واإل
اإلقالل والتشبيه والتمثيل والطبع والتعليل والقرب والبعد والضد والكثرة و 

والند والتصوير والتكييف والنقص والتضعيف واجلهة واملكان وأن متر عليها 
عدم نالدهور واألزمان واألولية اليت كانت بعد عدم واألخروية اليت تنقضي وت

ألعز مسك اإوأسألك بصفاتك وأمسائك القدمية وبشؤونك العظيمة وب
األعظم املكتوم املطلسم الذي إذا دعيت به فاضت أهنار إجابتك 

أبرزت خزائن عطيتك ملن سألك به من خلقك  و نكشفت كنوز رمحتكإو 
مسك إمسك الرمحن الرحيم القدوس احلي القيوم وبإيااهلل ب يااهلل وأسألك يااهلل

وأسألك  مسك األعظم أدعوك وأتضرع إليكإهلى بإ ،املكنون املكتوم الطاهر 



قف به على بابك ابه ياهو يااهلل ياذا اجلالل واإلكرام سؤال مفتقر إىل غىن و 
وقوف ضعيف على باب قوى غىن أن هتبين التحقق به وباألمساء احلسىن  

جتليك ألحبابك وأمسع به لذيذ خطابك وأنعدم  أعظمكلها حىت أدرك به 
ظهر مجيع قرتابك وأحتقق به مبإحضر هبا يف حمفل أعن نفسي كي  اهب

مسك املبارك إموصال لبابك وأسألك يااهلل بمنهاجا الصفات وأكون به 
 كربوبيتعظمة به يدا أعرف ييدىن بك تأؤ أن متن على وت املنان احلنان

 ملوأخضع به لكربياء ألوهيتك وأذكرك به يف ملئك األعلى وأوحدك به يف عا
وأوليائك علمك األعلى وأشهد به تنعيم مالئكتك وأنبيائك وخاصتك 

ل به إىل إرشادهم حلقك دوأوصل به إليك السالكني من خلقك وأست
 يفغريك  إىل تكلينوأسألك أن تتوىل مجيع أمري دينا ودنيا ميتا وحيا وأن ال 

العزة  اذ يابسواك عنك على كل حال  تشغلين وال األفعالخردلة من 
برمحتك  ناإيقادعوتك  إهلي ،جميب السؤال ال وياثجسيم امل ويا واجلالل

ضبك وشر عبادك وعطبك ومن شر غبك من  عوذن ،نعمتك يفغبا اور 
 اءلبخل بعد السخاء والفقر بعد الغنواألهواء والسلب بعد العطاء وا نفسي

عاء ومشاتة األعداء دوتراكم البلواء وعظيم الداء ورد ال عتالءاإلواخلفض بعد 
قرب والزلزال واملكر عند وفتنة الوالوبال ومذلة الفقر والسؤال وخامتة السوء 

الفخيم  املخفيالعظيم وبسره  سماإلاحلشر واألهوال وأسألك اللهم هبذا 
 قصدينيكر أن تدمر كل من بسوء ملسطوة سلطان القهر وبسيف عوائق او 

 هتملىن وال ال ي، إهلبغضينسد غضب نظرىن وبداء احل بعنيو  طلبينومبكر 
ولكلمة  دركىنأف حتضاراإل وعند أدخلينفحرم أمنك  فيف ظين حسن ختيب

 يفو  محينأفومن عذابك  ىنأماحلشر  ندوع ثبتينوعند املسألة  وفقينالشهادة 



اللهم تقبل مىن كما تقبلت من  ،متعينوبنظر وجهك الكرمي  خلديننعمائك 
 الصاحلني ومن سيدهمو أنبيائك واملرسلني ومالئكتك املقربني وأوليائك 

 رب العاملني. رحم الرامحني وياأ موالنا حممد األمني يا أمجعني
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على 
الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم 

كزرع   اإلجنيل يفالتوراة ومثلهم  يفوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم  يف
ستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم اف ستغلظإف رهز آفأخرج شطأه 

منهم مغفرة وأجرا عظيما.  وعملوا الصاحلاتمنوا آالكفار وعد اهلل الذين 
 الذيبسم اهلل الرمحن الرحيم أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 

 فإذا إن مع العسر يسرا ن مع العسر يسراإعنا لك ذكرك ففأنقض ظهرك ور 
غب وصلى اهلل وسلم على مفتاح باب خزائن فرغت فأنصب واىل ربك فأر 

له آللداعني وطريق جنة تعطفه للراجني حممد أس حقه املبني وعلى  إجابته
 كل وقت وحني.  يفوصحبه أمجعني 
نك أنت التواب الرحيم إنك أنت السميع العليم وأغفر لنا إربنا تقبل منا 

األنبياء واملرسلني العظيم وسالم على مجيع  العليباهلل  إال ةقو  الحول و  وال
 واحلمد هلل رب العاملني.
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للهم إين أقدم إليك بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل ا
السموات وأهل األرض وكل شئ هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم 

دكا من  رب جتل يل بتجليك الذي صري اجلبل ،إليك بني يدي ذلك كله



عظمته فخر موسى صقعا من سلطان هيبته وقوين بك قوة كاملة منك على 
ر اخلواطر النفسية احملركة للشهوات املعنوية ام جدحتمله ودكك عىن به أقو 

أبغي جبميع  نسالخا حمضا حيث الإواحلسية حىت أنسلخ من طور بشرييت 
رضا وغيبين أعمايل يف حركايت وسكنايت وأنفاسي كلها سوى اهلل تعاىل غ

سواك ورقين بك يف  ئأشعر فيه بش الحمضا فيك بك عن نفسي غيبا 
نك أنت اهلل الفرد األحد املنفرد إأجد فيه خالك ف ال االكماالت رقاء جمدار 

ثاين لك يف ذاتك  لوهيتك والصمد الواحد الذي الإبأحديتك يف مقام 
 تين به والمبا كلف فأشغلىن يااهلل ،كربوبيت مشارك لك يف وصفاتك وال

  نك علىإله غريك والراد حلكمك إتشغلين مبا تكفلت يل به فأنت رىب ال 
اللهم إين أسألك بسرك الساطع  ،صريكل شئ قدير ونعم املوىل ونعم الن

سم احلسىن وباإل ءالصفات اجللية وباألمسابونورك الالمع وبالذات العلية و 
كني ونون نور مجيع أهل لفة والم اللون وميم التمسىن وبألف اإلاألعظم األ
سم املطهر الطاهر ومبا حواه اإل ة كل مبدر واو الود وبنون نقبالكون و 

سم القدوس الرمحن سبيل جملاوزهتا لكل بر وفاجر وباإل وبالكلمات اليت ال
سم ذي نتقام وباإليم وباحلي القيوم احلليم العظيم وحباء الرمحة وقاف اإلحالر 
إسباغ النعم وزوال النقم  وه يا كله يااهلل  أسألك هبذاو  ،الل واإلكراماجل

 أو أظلم وأسألك التحقق مبعرفتك حىت ال  والتدارك من السقم وأن أظلم
يف الكون  عتقد مؤثراأ مجيع األشياء سواك وال يف أشاهد أمسع وال أرى وال
اخلري يف أسألك جرب الكسر وتيسري العسر وعزة النصر واحلمد خالك و 

ستغناء بك عن اخللق وحسن اخللق وتيسري احلق واإلوالشر والوقوف على 
اآلخرة والدنيا وأسألك  الرزق وأعوذ بك من فتنة املمات واحمليا والذلة ىف



 ال حيث أن حتققين بقولك ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا ويرزقه من يااهلل
 اللهم إين أسألك أن ال ،أكتسب ما ىف مجيعحيتسب وتكون مغنمي 

فصال  ال حركايت وسكنايت وصلة بك الاحيك وأن جتعل تشغلين بسواك عن
ومقدمة ما أبديه وتؤيدين بك وجتعل أفعايل   أهواه اعنك حىت تكون عني م

يك توكلنا وإليك أنبنا وإليك لربنا ع ،نك على كل شئ قديرإكلها لك 
اهلل وسلم على إنسان  قوة إال باهلل العلى العظيم وصل حول وال املصري وال

تكوين كل موجود سيدنا وموالنا حممد حبر  يفالوجود والسبب  عني حقيقة
له آة الشهود حبيب مواله وصفوته ذي اخللق العظيم وعلى نالورود وج

علم اهلل العليم وسالم على مجيع  هوسع وصحبه أوىل اجملد والتكرمي عدد ما
 األنبياء واملرسلني واحلمد هلل رب العاملني.

 
 

 ثنين المباركالورد الثالث ورد يوم اإل
للهم إين أقدم إليك بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل ا

هل األرض وكل شئ هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم أالسموات و 
رب هب يل قربك بسر سر ذاتك العلية الكمالية  ،إليك بني يدي ذلك كله

فاتك املنزهة عن رؤية شبهات عواملك اخللقية وأخلع على من خلع ص
سقين من أيل بأفعالك الباقية ببقائك القدمية األزلية و  ية وجتلمو ميالدائمة الد

مركز  ،فيض ذروة األقطاب قمر األنبياء أوىل العصمة التامة الكمالية
سر مشس ذات التجليات اجلمالية الذي أوحيت املقامات اخلاصة العلوية 

إال هو الرمحن   له إاحد ال له و إ موإهلك ،إليه من آياتك الدالة إىل الوحدانية



له أهل احملافظات آصلى اهلل عليه وسلم وعلى  ،نيةءاالرحيم يف آياتك القر 
السنية وحققىن بك يااهلل يااهلل يااهلل حبق من حتقق قلبه بعبوديتك ووضعت 

ك اتخزائن أنبيائك وبه أسألك أن جتعل أوقايت كلها مصونة مبراقبسر فيه 
ن سر علوم خمفياتك وأجعل يف ذلك رجائي وأجعلين حمفوظا متمكنا م

من اخلواطر النفسية وثبت  مما هو فيه مقرونا بوصال أحبابك وخلص قليب
قليب وقدمي على السنة احملمدية وكف لساين وأحفظ قليب من األشياء 

ة وأجعلين يف سائر عمري يف حركايت وسكنايت يف غيبات ئالقبيحة الردي
من السالطني والفقهاء واجلهالء الشيطانية صلح ذرييت وأحفظين أهلية و اال

الدنية وأجعل بيين وبني حب الدنيا حجابا مستورا إىل منتهى أبد آباد الدنيا 
 الربية وسخر  وتوفين على اإلميان الكامل حبق سيدنا حممد بن عبد اهلل خري

ينطقون إال  اهرة والعزة الباهرة مجيع خلقك فإهنم القذا القوة ال اللهم يا
ك حىت أتصرف فيهم كيف ينك نواصيهم يف طي قبضتك وقلوهبم بيدذإب
الذنوب وأنت عالم الغيوب  رغفا القلوب يا بمقل اللهم يا ،اء بإرادتكشأ
إال اهلل وأجلب حمبتهم بقطب دائرة الوجود سيدنا  لهإطفي غضبهم بسر ال أ

هلل ما فلما رأينه أكربنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا  ،وموالنا حممد رسول اهلل
اللهم  ،هيبة إال من رب العرش العظيم إن هذا إال ملك كرمي وال ابشر  اهذ

ري أعمالنا خيف هذا من السر واألسرار والنور واألنوار أن جتعل  حبق ما
نك قلت إاللهم ف ،نك على كل شئ قديرإخواتيمها وخري أيامنا يوم لقاك 

ستجب لنا من إعني فوقولك احلق املبني أدعوين أستجب لكم كما أمرتنا طائ
من  يا قنطيق ياشفي ال حتملنا ما تسخري أمر الدنيا واآلخرة بالتحقيق وال

تنام حبق بسم  ذا اجلالل واإلكرام وأحرسين بعينك اليت ال رفيق يا هو أعلى



  حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،على وآتوين مسلمني وااهلل الرمحن الرحيم أال تعل
نتصارك ألحبابك على إنتصر لنا إالنصري و  نعم املوىل ونعم ر يايقد يا

حتصنت بسبحات  ،له إال هو عليه توكلت وإليه أنيبإجميب ال  أعدائك يا
من  نور وجهك وببهاء حجب عرشك وبسطوة جربوتك وقوة ملكوتك يا

من سرك املسترت إال من مل ينل  يصفك الواصفون يا تراك العيون وال ال
يف  يف السموات وما ر لكم ماخ وسن ويف كالمك القدميعبادك املطهري

اهلل وسلم على  ن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون وصلإاألرض مجيعا منه 
له وصحبه آحممد األمني املأمون وعلى  كيم سر وحدانيتممن غمس يف 

إىل رهبم يتقربون وسالم على إليه و  يرى من أفعاهلم شئ إال وبه ال الذي
 لعاملني. رب امجيع األنبياء واملرسلني واحلمد هلل
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قدم إليك بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل أهم إين الل
السموات وأهل األرض وكل شئ هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم 

رب أمنحىن بلطفك احلسي الدال إىل سرك  ،إليك بني يدي ذلك كله
يكون  وما كان  ا حتب أن أكون فيظهر يل خفي مااملعنوي حىت أكون فيم

 ةلى يل كثافة األفئدة لتقوى روحانية األجسام ومتتد بواسطتها صمدانيوجي
العقول اإلنسانية  ةعد ذلك صمدانيباألرواح بلطافة أهل اإلهلام وتكشف يل 

نية وأعد هبا يف ديوان أهل السعادة األبدية ءافأحل هبا طالسم آياتك القر 
من هو إذا ظهر نور  بعني اجلمع ملظاهر التجليات الصمدانية يا ىنيدوأ

سألتك من باب وال نعلم من تعلم  يا ،كنعدم يف كنه ربوبيتإذاتك 



حفظ املال واألهل واألوالد حبرمة أاألفضال ال من باب مطالبة األعمال و 
مل يزل حممد بن عبد  اإلنسان األول وعرش الرمحانية األفضل يف قبضة من 

اللهم حبق هذا السر الباهر والزمرد الظاهر أرزقين األدب بني  ، األكملاهلل
من أمره بني  له إال اهلل توكلت عليه وهو حسيب ونعم الوكيل ياإال  ،يديه

املخزون وسرك  مسكإأسألك ب ل فسبحانك الكاف والنون يف حمكم التنزي
واإلهانة  ب الدنيا وفنت العصر والدهر وقهر الرجالاملكنون أكفين نوائ

 غىن أغنين بغنائك عمن سواك جبودك وفضلك وعطائك يااهلل يا يا ،والفقر
يعجزه  من ال قهار يا منتقم يا جميب يا يا مسيع  جبار يا سريع يا قريب يا

يعظم عليه هالك املتمردة من أهل الدولة األكاسرة أن جتعل   قهر اجلبابرة وال
ناء آه من نار وسهام الباليا عليه بكيد من كادىن يف هذه الساعة رحما يف حنر 

وأطراف النهار وأحينا حياة طيبة واجبة يف هذه الدار وأصرف مهتنا يف  لاللي
لتسخري نقضاء آجالنا خذ أرواحنا بالرفق واإإحياء سنة نبيك املختار ووقت 

والتدبري وأهد اللهم هدية لنا يف  مذا امللك الدائ ياراضيا عنا غري ساخط 
أطلبك  ،من نور عليها مناديل حرير أسرار اهلل العزيز الشكور قبورنا بطباق

يرون فيها  قدير أفتح لنا طاقة يف تلك احلالة من أهنار ال مسك القادر ياإب
مشسا وال زمهريرا وأسألك مقاما تاما ويف الفردوس ملكا كبريا ومتعنا بنظر 

أنت القوى  اللهم ،كرمي جواد يا وجهك الكرمي يف دار املقامة والنعيم يا
 نعام ياذا املن واإل أسألك يا ،عزيز عليك فيما تريد العزيز املريد الذي ال

عالم أن  قريب يا مسيع يا نتقام حبق نبيك سيد األنام ياشديد البطش واإل
تكبت مجيع أعدائنا وتزلزل أقدامهم حيث جتاوزنا عنهم فلم يعتربوا فمنهم 

مسك إدعوناك بسر  ،م ومل يراعوانا ونقضوا وهتكوا احلر عمن أخذوا العهد 



م الذي عند أهله مكتوم ضاق بنا احلال حىت غلبنا أن عظمسك االإالقيوم وب
اللهم عجل اهلالك وجز األعناق بكأس  ،نصرب وكثريا من عبادك قد ضلوا

له إال اهلل بل هم قوم عمون وخلدهم يف العذاب إاملنون وأمنعهم كلمة ال 
اللهم أجعل اليسري عليهم عسريا كما  ،رونأولئك حزب الشيطان هم اخلاس

اللهم أقطع أدبار  ،قسمت بني العباد بقولك فريق يف اجلنة وفريق يف السعري
 حتصنت بسر ال ،عتقاد وأرمهم بسهم البغي والفسادعتقد فينا سوء اإلإمن 

اللهم عجل عليهم اخلزي  ،قوة إال باهلل من أهل الزندقة والعناد حول وال
 عزيز يا جبار يا أسألك يااهلل ياهم أشنع موتة على أشنع حال ،وأمت والوبال

خيفى عليك وأنت العامل حبال عبيدك الظاملني الباغني الفجار  قهار فال
ذل أن مسك القاهر املإالذين خرجوا ليشيعوا ذكرنا بالسوء يف الديار أسألك ب
أذاهم  اللهم أصرف ،تزلزل أقدامهم وتشتت مجعهم وجتعل دارهم دار البوار

مسك القوى الشديد وأهلكهم سريعا تضرهبم املالئكة مبقامع احلديد وأكثر إب
اللهم  ،عليهم الوبال والسؤال وأجذهبم من أعناقهم بالسالسل واألغالل

لسكينة والعون وأعكس عليهم مقاصدهم كما اعليهم بالنصر و  اأظهرن
الذين  ،داللهم أخذل من نقضوا املواثيق وطغوا يف البال ،أغرقت فرعون

 وما مق مسالك الفساد فسبحان ذي امللك الدائلهتكوا سرتنا وسلكوا باخل
على الدرة البيضاء سيدنا وموالنا حممد وسلم  مالله ربك بظالم للعبيد وصل

به أهل اإلرشاد وسالم على مجيع األنبياء اصحاله و آ مجيع عليه وعلى
 حلمد هلل رب العاملني.اواملرسلني و 

 

 



 ورد يوم األربعاء المبارك الورد الخامس
للهم إين أقدم إليك بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل ا

السموات وأهل األرض وكل شئ هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم 
ك الصفاتية رب هب يل من خالص نور خلق ،إليك بني يدي ذلك كله

أنوارك السبحانية وحققىن بسر جالل مجال كمال أمسائك املقدسة وأشهدين 
بك وعلى خلع مظاهرك الذاتية وتوىل أمري  ديوأظهرين يف مواكب التأي

أشاهد  وأحضرين عندك حىت ال مظاهرا وباطنا وأصحبين احلضور الدائ
 سرمدا وال عنها حضورا لنفسي معها أبدا بل أكون حاضرا مع اهلل غايبا

هد مجيع خيطر يب خاطر إال وأجد فيه لذة مناجاتك وأشهد به مشا
شئ من ب تشاب بعاهة وال ة تامة كاملة الو ية وقوى جسمي قحضراتك اإلهل

رك وأنفع يب اك وحبار مسي يف بر إع ياألمراض املكروهة الظاهرة واخلفية وش
مسك اجلامع املفرق إمجيع من تعلق يب من األمة احملمدية وأسألك اللهم ب

 والعناية ار اهلدايةاإلكسري الكنز املغرس أشج ،الداعي إىل سبل التوفيق
وكشفت   به عطفت اجلمادات فرتامحت إذا دعت ،والصيانة ألهل التحقيق

 وإن تشاخمت وتكاثرت أن تذيقنا  وحميت اآلثام تارمصكروب األنام فت
 ،حالوة العبودية والطاعة والعافية اجملللة الكاملة واألرزاق الكثرية الواسعة

 آمني.
لقهار املبدد لكل مبتدع وجبار وجننا به من  مسك املنتقم اإ اللهم أمحنا حبمى

 ما شواظ من نار وحناس فالكيرسل علي ،كل عدو وحاسد وجن وشيطان
ب املستور وهيكل النور وكوكب الدر اجملي اللهم أمنا بسرك املخىب ،نتصرانت

 أكرب اهلل ،اهلل أكرب مقدسا غفارا ،من مل يزل ستارا اهلل يااهلل يا ،املغمور



 سيل بالتجلي املدكك لصم اجلبال املنقى من أدنا اللهم جتل ،جبارا اأحد
ومجال  الشرك من طور وطور إىل حال املوجب لشهود عني اليقني من جالل

ر التجلي لشهود الكمال وأسكر من رحيق خمتوم وأطلبك قوة أحتمل هبا تكر 
ونشأت من نفحاته حقائق  تساقطت منه األنوار وتاهت األشباح واألغيار

فياله من عزيز مالك جبار وأكرب حني يظهر يل لوامع عظمة  كارباأل
قل هو  ،نتهاء له البقاء واألبدبتداء وأين اإلالكربياء وأسجد وأقول أين اإل

بسم اهلل الرمحن  ،اهلل أحد اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
لذنب موات واألرض واهلل على كل شئ قدير غافر اسالرحيم هلل ملك ال

حم  ،له إال هو إليه املصريإال  ذو الطول وقابل التوب شديد العقاب
والكتاب املبني إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر 

له إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن إهو اهلل الذي ال  ،حكيم
وذ بك اللهم إين أع ،تقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل شئ عليمإو  ،يمحالر 

 ،كل قاطع يقطعين عنك يف السراء والضراء  من شر نفسي واألهواء ومن
اللهم أحفظين يف نفسي وديين وأهلي ومايل وولدى وأخالئى وأصدقائي 

نزل من ي فاجر من شر ما جياوزهن بر وال اليت الالتامات بآياتك وكلماتك 
خيرج  ألرض ومن شر مايف ا ذرا يعرج فيها ومن شر ما االسماء ومن شر م
أسألك اللهم إين  ،رمحن والنهار إال طارقا يطرق خبري يا لمنها ومن فنت اللي

عاد عريضا وحتت لواء احلمد مع حبيبك مبجال سلطانا نصريا وجاها يف امل
 تكرميا آمني. 

اللهم أجعل  ،القرب والسعادة والتقى واألدب والعلم واهلدى االلهم أرزقن
يساري  يت وقضيب السر عن مييين ودرة الصولة عنعلى هام تاج العز



بالنور حمفوفا وللخريات موفقا مرزوقا وحجاب الغفلة عىن ممزقا ممزوقا وقل و 
أشهدك  أصبحت اللهم إين ،الباطل كان زهوقا نجاء احلق وزهق الباطل إ

نك وحدك إوأشهد محلة عرشك ومالئكتك وأنبيائك ورسلك ومجيع خلقك 
مدا عبدك ورسولك صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه شريك لك وأن حم ال

األمان األمان  ،الغياث الغياث ،نيأكرم األكرم أرحم الرامحني ويا أمجعني يا
تبعنا الرسول فأكتبنا مع الشاهدين إربنا آمنا مبا أنزلت و  ،مغيث اهلالكني يا

العلوية والسفلية وقطب دائرة أهل  اهلل وسلم على نقطة حروف وصلى
سيد مجيع الربية سيدنا وموالنا حممد كنز اإلقتداء وعلى آله و ة العصم

يكون يف   كان وما قتدى عدد ماإهتداء ملن وصحبه األجنم الزواهر يف اإل
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسالم على  هنفس عدد ما ذكر و  حملةكل 

 مجيع األنبياء واملرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
 
 

 رد يوم الخميس المباركالورد السادس و 
للهم إين أقدم إليك بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل ا

السموات وأهل األرض وكل شئ هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم 
يف  كس ربوبيتيل بتجل تشرق به مش رب جتل ،إليك بني يدي ذلك كله

 خفتها ملايب إىل عا ثقلها الرت ملحقيقة ماهييت الذاتية لتنتقل هبا من عا
سلبته االروحي وأثبت نور تلك الشمس املشرقة فيها بطريق التعويض عن م

منها وأجعل بيتها املعمور حمال لتنزالتك اإلهلية ووعاء ألنوارك الرمحانية حىت 
هر وتشرق به بعد ماكان خيلص تصري حمض األنوار ختلص وتصفو وتظ



حمض أنوار سبحاتك املقدسة ويظهر ويشرق هو هبا وأمأل طبقة من  اويصف
البحار والريح يف  يف مرور السفن اه اليت متر عليهاحملرقة حىت حترتق هبا روات

ك شبة شرك فيه وقدسنا من الكفر والئشا وعرفنا بك يااهلل عرفانا ال ىالربار 
من  سألك اللهم يامريد فن قادر يا تريد يا تشاء وحتكم ما نك تفعل ماإ

ب املنح بيدك كار زمام  اآلالء، وفجر املاء وأسبغ فطر اخللق وسهل الرزق
متنان حىت أسألك أن جتعل أفئدتنا أرضني اإل ،وعنان جرد املواهب لديك

من ميان وتثبت ا مياه اإلحسان لتنبت من تفجريها أشجار اإلمتنبجس منه
أصوهلا يف مجيع األحيان وأسألك أن متطر علينا سحائب املدد ومتسك عنا 

أن جتعلنا من الساحبني يف حبار آالئك واملسلمني سواكب احلسد و 
ا شر احلساد ومكر املاكرين من العباد والزيغ أن تكفنو  ألصفيائك وأوليائك

عراض حىت نكون من تكال على اخللق والفاقة واألمراض واإلعن احلق واإل
أنعمت عليهم وعطفت قلوب اخلالئق إليهم وجعلتهم أول الشاكرين الذين 

ساء احملسنني هم احملبة وعاملتهم معاملة األحبة فكانوا رؤ ورزق نيوذروة احلامد
ونالوا التهنئة  نقاءحمسودين وحتققوا بال وال حاسدين  مة الصابرين الوأز 
نداك ونيل  ج الكروب عندمفر  ،كاشف البالء ويا ع الدعاءامس يا تقىبال

 مننا لأسألك أن تتوالنا يف مجيع اخلطوب وتقياملقاصد بإسداء جداك 
اللهم إنا نشهد فقرنا وغناك وإساءتنا ورضاك  ،مواهن الكروب والذنوب

نا وتكف هخر اآل باتلنا من مذالت الدنيا وعققيصفرا لي افرفعنا إليك أكفافن
نتقامك وغضبك وسخطك وعطبك وأن إالعتاب وتقينا العذاب وجترينا من 

ظلماهتا وآفاهتا من  يف قبورنا انتؤمن حتضار وأنا كلمة الشهادة عند اإلننتلق
وأهواهلا وتسبل لنا فيها أعلى البساط مع هتلل األنوار وأن تأخذ بأيدينا إىل 



والصديقني  زوايا العفو والرضي والتأمني وتدخلنا مع املنعم عليهم من النبيني
األزواج واألتباع واألخوان و  واألبناء والشهداء والصاحلني وأن تشمل اآلباء

 ومجيع املسلمني واملؤمنني بعفوك وحلمك م واحملبنيواألصحاب واخلد
على سيدنا وموالنا   أرحم الرامحني وأن تصل ورضوانك وغفرانك ورمحتك يا

حممد سامر حضرات قدسك عدد خلقك ورضاء نفسك وأن تدخلنا يف 
عته يوم الفزع واألهوال والرجف والزلزال وأن ترزقنا اإلقامة معه حتت اشف

اجلواز على الصراط يوم  ثقل موازيننا وتسهل ب من احلوض وتااللواء والشر 
العرض وصلى اهلل وسلم على خامت املرسلني وإمام املتقني وآله وصحبه 

 تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال ربنا ال ،أمجعني يف كل وقت وحني
طاقة  ال حتملنا ما حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا ربنا وال

عنا وأغفر لنا وأرمحنا أنت موالنا فأنصرنا على القوم الكافرين  لنا به وأعف
وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني واملالئكة واملقربني والصحابة والتابعني 

 هلم بإحسان إىل يوم الدين واحلمد هلل رب العاملني.
 

 الورد السابع ورد يوم الجمعة المبارك 
وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل للهم إين أقدم إليك بني يدي كل نفس ا

السموات وأهل األرض وكل شئ هو يف علمك كائن أو قد كان وأقدم 
رب أجعل يل فرقانا أميز به بني احلق والباطل عن  ،إليك بني يدي ذلك كله

بشرييت وحبر باطن معنوي  ي وأهتدي به يف ظلمات بر ظاهر حسنفس
واطر واألكوان العاضلة سخ به عن لوح قليب مجيع حروف اخلنحقيقيت وأ

القاطعة عن الوصول إىل حضرة الرمحن وأجعل عني حقيقيت حقا يقذف به 



على كل باطل راسخ يف بيداء ذايت الرتابية فيدمغه فإذا هو زاهق وطهرين مباء 
موج حبار جتلياتك الكربيائية املشرقة مشوس أنوارها يف آفاق احلقائق ونقىن 

ظاهره  ،صغريه وكبرية هأعلم علمته ومما مل اطع يقطعين عنك ممابه عن كل ق
حسية ومعنوية يف مجيع حركايت وسكنايت وأنفاسي وحملايت وحلظايت  ،وخفية

 على منك وجتلى دوطرفاتى حىت أكون مصفى نقيا طاهرا قابال جلميع ما ير 
جباللك ومجالك وكمالك حىت أحتقق جبميع املظاهر اجلاللية واجلمالية  يل

ين خلعها حىت أذوق حالوة لذهتا من نفسي وأغيب هبا عن والكمالية وألبس
رؤية نفسي وشهودها بشهود ذاتك العلية املنزهة عن الرؤية باألبصار وتكون 

سرتا  ىغيبيت غيبة حق ال أخرق فيها شريعة رسولك املختار وأسبل عل
آلثار ما بيين وبني األغيار وحمو ا وحل مشامال شاخما من حرز كتابك املرقو 

قليب بنورانية نبيك املختار د بروحانييت على منرب األنوار وصل مشكاة وأصع
فيض ملريدي بالتجليات واألسرار وأجذب يل قلوب مجيع عبادك أهل حىت ن

األنباء واألخبار وشرفنا بكمال إحسان صالة األوتار عن تفكرات مكنون  
ق أضرمت للعارفني سرج األفاألسحار ويف ذلك تشاجرت األغيار ،كواكب 

نور ونار طورا بيمني العرش وطورا يسار إن يف ذلك لعربة ألوىل األبصار 
ألق على  زعزي يا ىقو  اللهم يا ،وأجعل قلوبنا بيتا للملك العزيز القهار

ظاهرنا سرتا من سرادقات القدرة العلية أرجل ساسها ثابتة يف أرض بقائك 
ئك األزلية وأجعل ة يف سابع مساالقدر  ىاملعنوية ورأسها متوجة بقدمي صلوح

ركاهنا سكان اهلوية املتوجني بتاج العز واململكة البهية وأجعلين حمروسا با
هم أحد من خملوقاتك على  مبالئكة النور بأيديهم احلسام النورانية وكل ما

منه البطن والظهر  تة قدسية تستفرقغبسوء أخذله سريعا بغشاوة كلية ب



من هو  عم مجيع بدنه ياتالشحم ،شعر والدم والعظم والعصب و واللحم وال
 املنتقم القادر املريد ذو البطش الشديد وأسألك اللهم يااهلل يااهلل يااهلل يا

عميم األفضال أن جتعل حبل دعائي متصال بوتد اإلجابة  عظيم النوال يا
أنت اهلل الذي وسع كرسيه السموات  ،ب القرابةائر وإجابة ندائي حمبوكة بش

ين أسألك أن تكف ،يؤده حفظهما الكل والبعض ال واألرض القادر الذي
سواك وتضاعف يل نعمك وتكشف عىن بالئك وتعطف يل  من بك عن

ين كيد احلساد ومشاتة لغين من املواهب غاية املراد وتققلوب مجيع العباد وتب
 رزقينك مسيع الدعاء وأن تيسر يل إاألعداء ومجيع األسواء وخيبة الرجاء 

بدين من كل أمل وترزقين السعادة األبدية واهليبة  افأعلم وتع من حيث ال
السنية والكلمة املقبولة املرضية عند مجيع الربية وأسألك يااهلل يااهلل يااهلل أن 
تدخلين يف حرز أمانك وكنف إحسانك وكعبة رضوانك وكهف غفرانك 

 الرب الغفار نك أنت اإلله الستارإوتغفر يل ذنويب وتسرت بالتوبة عيويب 
ة الشهادة آخر قبل توبيت وجتعل كلمتب دعويت وتسألك اللهم أن جتوأ

حسايب وجتعل ىل تسهل و  مقايل وغاية التهنئة والسرور يف رمسي عند مآيل
اخلري يف عقايب وتدخلين يف شفاعة رسولك ذي املواهب الباهرة وتكشف 

خلقت هذا باطال سبحانك فقنا  ربنا ما ،عىن مجيع كرب الدنيا واآلخرة
 ،للظاملني من أنصار نك من تدخل النار فقد أخزيته وماإب النار ربنا عذا

ينادى لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فأغفر لنا  ربنا إننا مسعنا منادي
وعدتنا على رسلك  ربنا وآتنا ما ،تنا وتوفنا مع األبرارئاذنوبنا وكفر عنا سي

وسلم على حبيبك حيطة  يعاد وصلىختلف امل نك الإختزنا يوم القيامة  وال
ميمي جمامع  ،ل الكيان ونقطة مادة حروف مجيع العوامل واألكوانأه



 ،التجليات الذاتية الكربيائية وحاء حرم سور جمامع املظاهر الذاتية والصفاتية
الهوت العوامل اإلنسية وناسوت عوامل  ،دال دميومية اإلحاطة الواسعة احلقية
إنسان عني عوامل الوجود وسويداء  ،عليةالفضل بني أهل دائرة العصمة ال

بصرية عوامل الغيب ألهل الشهود سيدنا وموالنا احلبيب األول والكربيت 
والقاسم سيدنا حممد بن عبد األمحر األفضل غرة أعيننا أىب الطيب وإبراهيم 

خوانه أاهلل بن عبد املطلب بن هاشم صلى اهلل عليه وسلم وعلى مجيع 
األكرمني وآله الطاهرين  هاملقربني وصحابتو املالئكة األنبياء واملرسلني و 

وذريته املباركني وأهل بيته الفاضلني وأزواجه أمهات املؤمنني ومجيع التابعني 
وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين وسالم على مجيع األنبياء واملرسلني واحلمد 

 هلل رب العاملني.
 

لقصيدتين عقب ين اتار المؤلف رضي اهلل عنه قراءة هاتخإوقد 
 :األوراد

 
 يا  رب    فجد   لي     بالفرج  بالمهج    حلت   الشدة 

 بالدرج     الباطن    ككذا  و  ظاهرها  مورى إ   وتول
 السرج   على    يفوق و ينمو   نورا  قلبي في  أجعل ليو 
 أرج      في    حقا    أشهد  و  الحق   لطريق  وبه أهدى 
 المرج     كل عن   حفظنيو  أ  ىوأجلى بصري وسويدائ 
 حرج         بال       التحقيقب  عينا   ألشاهد نور جمالك 
 نهج     لي أصلح  و حبك  في   محضا  غيبا    به وأكون  



 باألوج  وأبقى رقائى حضراتك  في    عندك   أحضرني و 
 النهج  أهل      على   فوق أل   يعلو    صدقاحقا    مرقا 
 زجج    في   عندك   أبقيني  و  نفسي حاال عن   يوأفنين 
 حرج      زج     صفاتك    و بالذات وباألسماء وتجل لي 
 المهج   مبدي    يا    كمال  و  جمال  و جالل  كل  من  
 ججلال   أبحرها   في  نى أغمس   و    حققنى    بمظاهرها  
 حجج  أقم  الخلق  في   ترضى  كما    بالتأييد  و أظهرني  
 فلج    في    بحق   ألفوه  كذا   الشرع في   و أنمى علمي 
 عوج    لي  أصلح  و  واللي     وكن سترني في الدارينأو  
 حوج    تجعل    فال    لسواك  الدنيا و ين الد أمر  من  
 فرج    كن  و    اللهم   ك ب األغيار  كل   عن  أغنيني  و 
 الوهج     و   الفقر   بنار  و نىمعادي     بالهم    و أشغل 
 بالزعج       جنابى      خصام أنسيه  و   بداهية    و أبليه 
 تهجمنال   كل   أنفع     به  و  حق على   أجعله  و طريقي 
 الزوج   و  أوالدي    كذا و  جهرا سرا    أمري   و أنظم 
 لمندرجا       جميع     مد   و  األفياض   لمريدي    أدم   و 
 فى       المنعرج   و أحسن     وأختم  للكل بخاتمة  الحسنى 
 نج    يكون     الختم    بحسن إسماعيل   لعبيدك   أختم  و 
 المنزعج        مجير      المختار         صل على و وأزكى التسليم       
 بالمهج       حلت       الشدة  ليما ق أصحاب   و  آلل او  

 
 



 رضي اهلل عنه:وقال 
   الختم  و  البدء  بنور  سهال و أهال   

 و الروح نقطة سر اللوح و القلم   
           محمد الطلسم المستور فيه ظهور العالم

 الهمم     أولى   الحاوي  الجامع    
       المظاهر    مجموع     وحدة    ةحقيق

 ير دائرة الراقين بالعصمثفي تك      
        مظاهره    في      وحيدا    تحادباإل

 جمعهم مجموع  مظاهرهم   و في     
        غايته  و  مبداه  الغير    نهاية

 سرهم    أسرار    حوت  متياز باإل
      غيب الغيوب و مرآة الصفات

 سم و الكلمالذات مستور سر اإل و مجلي  
                ال  له التداخل في كل المراتب 

 وهم  على  فيها    متدخيله   حيث    من  
          نعمته  أواله الذي  ظهور   به

 الفهم     في  المقذوف   الظاهر  هو  كما 
          و األولياء به كانوا على نسق

 قسمال  في  التفريق و  الحق  مشهد    في  
                  به تحملهم تكرار معظم ما يبدو

 الحكم     البارئ       لىتج    من     لهم  
 



          كان سرا في صدورهما  لواله م
 قلوبهم     في     نورا    تشعشع   ال   و  

              مبادرة  أو   علم   و ال حيازة
 لربهم         تقريبا      الحق       لحضرة  

     له الخلق كل ضحىإعليه صلى 
 العمم      العاطر   الزكى    السالم   مع  

      يهدى لسبطيه و العمين ثم كذا
 بهم  المقتدى    و    أزواجه  و    الزهراء  

 منبع  الصديق   أبوبكر منهم 
 الحكم  و العرفان    عالم  فى   السر سر    

         أهل   عمدة و المعتلي عمر الفاروق 
 الفرق طود المعالي ثابت القدم

   ظهر سرو الحبر عثمان ذو النورين م
 الحق فى الخلق ذو اإلحسان و الكرم        

              عين     السبطين   أبو   على   كذا
 ينابع الحقائق باب العلم فى األمم    

           و باقي الصحب ثم اآلل ما شهدت
 بالنعم    إسماعيل العبد    جواهر    

   
 

 تم بعون اهلل وحسن توفيقه والحمد هلل     


