
 
 

  



 
 

 مقدمة
 

 • ملسو هيلع هللا ىلص عىل س يدي رسول هللا والصالة والسالمبِْسم هللا 

يف صنوف الغارق  ،هلالج لجهللا املُنعَِّم يف ِنعمة  وامحلدهلل محد

الفتوحات والأنوار والتجليات والنفحات والرباكت 

وأأعظم الِنعم وأأكرهما وأأرمحها يه • مددًا من هللا والعرفانيات 

من رب الربايت عيل يدي  فتوحات الصلوات الزاكيات

 .ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب املصطفى س يد السادات

 العبادات أأعز منملسو هيلع هللا ىلص  س يدان رسول هللا عىل الصالة نا  

 وذكل•  السعادة هل َكتَب من عىل هلالج لج هللا هبا يتفضل اليت

 تأأس ياً •  حبيبهِ  عىل ابلصالة خبالقهِ  العبد يتأأىس هبا لأن

لهي  الأمر وهذا ومالئكتهِ  هلالج لج ابهلل  ا ل هل يوفَّق ل العزيز ال 



 
 

ِهُ  من  لتأأيس هللا ويوفقهُ  حبيبهِ  عىل ابلصالة هلالج لج هللا يعز 

 .جباللته

 الصالة عىل حبيبكتفضلت علينا بنعمة اللهم كام نسأأكل ف 

 •أأن تمُت نعمتك علينا بكامل الرضا عنا والقبول منا • 

س يدان رسول هللا يف لك عىل ال طالق من قرب الأ وجتعلنا 

خري ولطف وعافية يف  •جملس يف ادلنيا والربزخ واجلنة 

  والمتكني.والعزة وكامل الرضا والتثبيت 
 

لعام  رجبشهر  منتصف يفملسو هيلع هللا ىلص أأمرين س يدي رسول هللا 

كتابة هذه الصلوات املس تقاة من ِطيب  هـ ا ىل١٤٣٩

أأسأأل هللا أأن يتفضل علينا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأأنفاس س يدي رسول هللا 

حيث  ،ملسو هيلع هللا ىلصابيه امجلال من س يدي أأاب الزهرا  الوصالبدوام 



 
 

شهر من  نيالسابع والعش ليةل مت ال نهتاء من كتابهتِا يف 

 هـ.١٤٣٩عام  شعبان

 

َّهُمَّ تقبل ما أأعنتنا عليه وأأجعلها هدية مقبوةل بني يدي  فالل

 جاللتك وبني يديِه الشيفة. 

 هنال السقا رهبا /الفقرية ا ىل 

 

  



 
 

 ا هداء،
 

  صاحب الكوثر ا ىل

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول  انس يد

• اللهم أأجزي عنا س يدان رسول هللا ما هو أأههل 

ن اكن  • وكام ُُتب وترىض هَلُ • مأأموهُل  وفوق وا 

هناك ما هو أأرفع من املقام احملمود فأأجعهُل 

 .برمحتك هل

  



 
 

 . ابُب عزيزُ .احملبةابب 

علموا يرمحمك هللا  وذلكل ل يوفق  •ابب احملبة عزيز أأن  •ا 

ذا  •والنجاة يف الأزل ابلسعادة هل ل من ُكتِب ا  هَلُ  لأنك ا 

( وهذا وقُرِبت • وُسِِتت •قُِبلت . )حمبتك.صدقت يف 

 أأن ينال القبول والسِت والُقرب. •غاية ما يمتناه املُحب 

مفن صدق يف احملبة هلل ولس يدي رسول هللا انل مبحبتِه  -

ودخل يف زمرة قول س يدي رسول هللا )املرء  •الُقرب 

 من أأَحب(. مع

فتتحرك • نان يف القلب واجلِ  اليت ترضمُ  مثل النار احملبةو 

 . الرمحنهبا اجلوارح خضوعًا وخشوعًا يف طاعة 

 



 
 

مهم كقمم اجلبال بل  ..عاليةواحملبة ُتتاج أأيضا ا ىل مهم 

  !ومسارعة يف الطريق كرسعة الرباق بل أأرسع !أأعىل

 )لناذلي قصدُه ونيتُه  •وهذا هو حال احملب امللهوف 

 واخلوف.من شدة الشوق واحلُب  أأحد(يس بقين ا ىل هللا 

 .حمبوبكتغفل عن ِذْكر  أألصدق احملبة  عالماتأأول و 

من ُمِحب غَِفل  •س بق من أأحوال أأهل احملبة  فمينمفا رأأينا 

  !حمبوبهِ عن ِذْكر 

 !احملبةفكيف مبا هو أأعىل وأأرىق يف عالمات وبراهني صدق 

 

 

 



 
 

 :احملبةمفن عالمات صدق 

بت مل• أأل يتحمل املُِحب الُبعد عن حبيبِه   - يدِع    نََعِ

فا ن هللا  •احملبة ويتحمل الُبعد ، والُبعد يف الأساس منك 

ليه  .ل يبتعد معن يتقرُب ا 

وهل ترى عيناُه نوم • ينام املُِحب عند جتيِل  حبيبِه  أأل -

وهل ترى عيناُه نوم عند  بل الأعظم القوم،وهو أأمام س يد 

 .جتيِل  احل  الْقي وم

رتقى بني مقامات الوصل والُقرب أأل يقنع املُحب همام  -  •ا 

وهمام ُسق  من حبار  •ا ل ابملزيد واملزيد من الُقرب واحلُب 

نهتاء  •احملبة ل يرتوي  ول منُه  •فهذا احلُب اذلي ليس هل ا 

كتفاء  وهمام ُسقيت منُه ما أأرتويت وكأن الُسقيا نقطة يف  •ا 

 حبٍر من الأشواق عرضُه الأرض والسامء.



 
 

﷽ 

أأعرف  •رسول هللا  انَصل وسمل عىل س يداللهم  -١

صالة برباكهتا تسقينا من • خلقك بك وأأغىل اخللق عليك 

• مناهل معرفتك حىت نكون من خواص العارفني بك 

املعروفني بني أأهل السامء والأرض بأأهنم أأهكل وخاصتك 

اذلين يشهدون جتل ِيك يف لك صغرية وكبرية يف • وصفوتك 

يف لك حملة ونفس عدد ما • يه وعىل أ هل ووادل• ُملِكك 

وعدد ما أأفاض عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 أأمداد.
 

مدينة العلوم • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٢

صالة برباكهتا • الدلنية ومنبع خزائن الأرسار العرفانية 

الرسمدية توسع مدارك عقولنا وقلوبنا وِسع خزائن رحامتك 

ما يؤهلنا لتلَّق  فيضاانت علومك الدلنية والعرفانية من  •



 
 

وعىل أ هل • رسول هللا خري الربية  انقلب وعقل س يد

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 وعدد ما أأفاض عىل عبيدِه من أأمداد.
 

 

أأعز اخللق • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٣

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تتَجىل  علينا بفيٍض • عليك 

ِ من جتل ِيات ا مسك العزيز وُتقق فينا قوكل  ُة  )َولِِلَّ الِْعزَّ

• فُتلبس نا ُحلل من العزة والكرامة •  َوِللُْمْؤِمننَِي(َوِلَرُسوهِلِ 

هبم زين وجتعلنا ممن تِعز هبم ال سالم واملسلمني ويفتخر 

وعىل أ هل ووادليه • املرسلني يف ادلنيا والربزخ ويوم القيامة 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد وعدد ما • 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

أأطهر َخلِقك • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٤

صالة برباكهتا ُُترِج حظ الش يطان من قلوبنا حىت • 

وًا حُبَبك • عاشقًا كل • يكون القلب لكُه خاضعًا كل  حمشَّ

يف • وعىل أ هل ووادليه • ل يمتىن سوى رضاك ووصكل • 

لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد وعدد ما أأفاض 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

َّد • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٥ املؤي

صالة برباكهتا تؤيدان بدوام السداد • بتأأييدك ومددك 

وترىق ِبنَا برسعة الربق يف طريق الوصول • والتوفيق 

ليك  محمولني عىل بساط الأنُس واحملبوبية املدللني دليك • ا 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا • ووادليه  وعىل أ هل• 

 .من أأعداد وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

• نيب الرمحة • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٦

صالة برباكهتا جتعلنا من صفوة عبيدك املباركني من أأيامن 

حل ْوا يف ماكن أأو زمان حِيل هبم ومعهم اخلري والربكة 

• وينرصف الش والش يطان والِغلظة والُظلمة • ة والرمح

ة  م من بِه تُرفَع لك ُمدهلم ِ وعىل أ هل • جباه حبيبك املُعظَّ

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

• رسول هللا صفوة خلقك  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٧

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من أأهل شهودك ومعرفتك 

ذا • اذلين أأصطفيهتم لكامل رضوانك وُحبك • وقُربك  من ا 

ويرتعون دلًل يف • نظرت ا يل قلوهبم َسكن غضبك 

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • حظائر قُدسك 



 
 

هللا عىل عبيدِه عدد ما عند هللا من أأعداد وعدد ما أأفاض 

 .من أأمداد
 

• رسول هللا زين الربايت  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٨

صالة برباكهتا تزِل بقدرتك مجيع التحدايت ومتنع املوانع 

وتفتح لنا بصنوف • وتُزِلل العقبات وجتمع الش تات 

متام ما أأمران به س يد السادات  • الفتوحات ما يُعيننا عىل ا 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • ووادليه  وعىل أ هل

 .أأعداد وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

رسول هللا صاحب املقام  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٩

صالة برباكهتا تكشف لنا عن غوامض • احملمود املَكني 

وجتعلنا بقدرتك • حق اي ُمبني  والعرفانية ايعلومك الدلنية 

ويقهر بقدرتك • ممن يفر من طريقِه مجيع الش ياطني 



 
 

وجعلت لك أأفاكرِه • رك الش يطان والقرين اأأنو عظمي بو 

نور يُمحى بِه ُظلَُمات • بني املُ  كنوربنوٍر من  ممدودة

مع كامل  •اجلهل املِتامك يف عقول وقلوب اخللق أأمجعني 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • الرىض والعزة والمتكني 

ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد وعدد ما أأفاض هللا عىل 

 .عبيدِه من أأمداد
 

رسول هللا زين املرسلني  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٠

صالة برباكهتا جتعلنا من عبيدك • صاحب الفتح املبني • 

ومن • احملبوبني دليك واملُحبب ِني فيك كل و املُحبني 

ليك  ومن العارفني • الواصلني املوصولني بك واملوصل ِني ا 

•  ُخلَص املُخلَصني عندكومن •  دليك عروفنيبك وامل

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .أأعداد وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

• رسول هللا س يد القوم  انمل عىل س يداللهم َصل وس -١١

ن عندان َملكة احِلفظ والُفهوم  وتقِشع • صالة برباكهتا ُُتس ِ

وتكشف لنا عن لك • عن مداركنا حسائب اجلهل املركوم 

يف لك • وعىل أ هل ووادليه • رٍس مكتوم اي يح اي قيوم 

حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد وعدد ما أأفاض هللا 

 . من أأمدادعىل عبيدهِ 
 

• رسول هللا شفيعنا َطَه  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٢

صالة برباكهتا جتعلنا من صفوة املقربني دليك اذلين حازوا 

ورشبوا من املناهل • من املراتب السنيَّة أأمكلها وأأعالها 

وأألبس هتم من ُحلل عزِك • القدس ية أأطيهبا صفوًا وأأحالها 

وعىل • وجالكل ونورك وسلطانك أأرشف احلُلل وأأوفاها 

حملة ونفس عدد ما عند هللا من يف لك • أ هل ووادليه 

 .أأعداد وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

 

 رسول هللا أأكرم من دعا اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٣

ليك صالة برباكهتا جتعلنا اللهم ممن أألبس هتم • وسأأل  ا 

وشفي ِت قلوهبم ونفوسهم من • بفضكل أأمكل وأأمجل ُحلل 

وجعلهتم • وحفظهتم حِبفظك من لك َخلل • مجيع الِعلل 

وعىل • ممن قاموا حق القيام بلك ما ُُتبُه وترضاُه من معل 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد أأعداد
 

• رسول هللا خري الربية  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٤

من فضلتنا حبرضتِه عن سائر الأمم وهذه أأفضل ِمنَّة 

ة  هل الصدق أأ صالة برباكهتا جتعلنا من • وعطي ِ

 اذلين أأصطفيهتم لأعىل املقامات ال حسانية• واخلصوصية 

وأأس بلت علهيم • وأأدخلهتم يف حرضتك القدس ية الأزلية • 



 
 

• من فيوضات أأنوارك الرسمدية وجتلياتك ال لهية 

ة  وجعلت قلوهبم • وحفظهتم بأأعايل درجات العناية واملعي ِ

وعقوهلم مس تودعًا خلزائن علومك الدلنية وأأرسارك العرفانية 

م داةلَّ فصارت أأقواهلم وأأفاكرمه وأأفعاهل• وأأنوارك الرابنية 

لهية كامل وجامل وجالل لسائر اخلالئق عىل  • اذلات ال 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .أأعداد وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

رسول هللا املؤي د بتأأييدك  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٥

صالة برباكهتا تفتح لنا لك ابب من أأبواب • ونرصك 

وتغلق عنا لك ابب من أأبواب غضبك • رحامتك وكرمك 

وجتعلنا ممن أأشغلهتم عىل ادلوام بتجلَّياتك الباهرة • وِفتنك 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • وأأنس هتم بدوام وصكل 



 
 

داد وعدد ما أأفاض هللا عىل ونفس عدد ما عند هللا من أأع

 .عبيدِه من أأمداد
 

اخملصوص • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٦

من قَرنت يف لك زمان • بقوكل )َوَرفَْعنَا كَلَ ِذْكَرَك( 

مسك  صالة برباكهتا ُتقق فينا قوكل • وماكن ا مسُه اب 

مس ح  قِتن ا مسه اب  بيبك )َوَرفَْعنَا كَلَ ِذْكَرَك( و جتعلنا ممن ا 

وتُرينا من عظمي جتلياتك يف هذه • فضاًل وجودًا منك 

ٍ جديد  يف • الآية وهذا املقام احملمود الفريد لك يوم جتيل ِ

وعىل أ هل •  ادلنيا والربزخ و فراديس اجلنان ويوم الوعيد 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد

 



 
 

صاحب • رسول هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٧

• يوم ُُترِج الأرض أأثقالها •  لها(. أأان لها. )أأاناملقام احملمود 

مدادها  • صالة ما صالها ُمصل ِ ا ل وأأُذِهل من فيض ا 

ة أأنوارها  وُحِفظ من مجيع البالاي والِفنت يف • وجذبتُه ابلُُكي ِ

ِ براكهتا  وعىل أ هل ووادليه • ادلنيا والربزخ والأخرى يف ط  

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد وعدد ما • 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد أأفاض
 

رسول هللا منبع ال سعاد  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٨

صالة برباكهتا يعطينا هللا املراد وفوق املراد • وغاية املراد 

يف  •وعىل أ هل ووادليه • يِف ادلنيا والربزخ ويوم التناد • 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمدادأأفاض هللا 
 



 
 

رسول هللا مالذ اخللِق  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -١٩

يف لك حملة ونفس عدد • وعىل أ هل ووادليه • يوم الزحام 

والأرض وما بيهنام وما فهيام يف س تة  تالسامواما خلق اللـُه 

ر الأرزاق والأقوات وقسمها عىل مجيع • أأايم  وعدد ما قدَّ

 .اخمللوقات والأانم
 

رسول هللا شفيع اخلالئق  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٢٠

صالة برباكهتا تنف  عنا الفقر كام ينف  الكري • يوم الوعيد 

• وجتعلنا بفضكل وكرمك من أأغىن العبيد • َخبث احلديد 

• من هتطل علهيم لك يوم من فيض خزائنك رزقًا جديد 

 من يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا• وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا مالذ اخلالئق  -٢١

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم حبق قوكل • يوم الوعيد 

يْنَا أأن هتب لنا منهتيى مزيدك من خزائن • َمزِيٌد(  )َودَلَ

أأنوارك وجتلياتك وأأرسارك ونفحاتك ورحامتك وبراكتك 

من  مزيدكومنهتيى • وأأرزاقك وفتوحاتك وعرفانياتك 

تصاكل وشهودك  قُربك وُحبك ووصكل وعشقك وا 

يف لك • ووادليه  وعىل أ هل• وجامكل ودلكل ووصاكل 

وعدد ما أأفاض • حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

رسول هللا من جعل هللا  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٢٢

ُة َوِلَرُسوهِلِ َوِللُْمْؤِمننَِي(  ِ الِْعزَّ عزتِه من عزة هللا يف قوهِل )َولِِلَّ

ن تُلبس نا ُحلل العزة من صالة برباكهتا نسأأكل اللهم ا• 

• واجلالل من جالكل • وامجلال من جامكل • عزتك 



 
 

والسلطان من • والنور من نورك • والهيبة من هيبتك 

• والتأأييد من تأأييدك اي مكل اي حق اي مبني • سلطانك 

ر لنا عبادك أأمجعني تسخري يتعجب منه أأهل  وس ِ

يع لتنفيذ أأوامرك وأأوامر الشف • السموات والأرضني 

عىل أأمكل وأأمت الوجوه مع كامل اخلري واللطف • الضمني 

يف • وعىل أ هل ووادليه • والعافية والتثبيت والعزة والمتكني 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

صاحب • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٢٣

صالة براكهتا جتعلنا من أأهل امجلال الباهر •  الوجه النائر

آخر • الباطن والظاهر  • فضاًل وجودًا منك اي أأول اي أ

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا املؤيد من رب  -٢٤

صالة برباكهتا متدان اللهم مما • واملُبشَّ ابلفتح املبني العاملني 

رسول هللا من عظمي قدرتك يف غزوة  انأأمددت بِه س يد

أأحصابِه خصرة عظمية فقام لها زين  اخلندق عندما أأعِتضت

نسأأكل • فذللهتا بقدرتك وبشتُه ابلفتح املبني • املرسلني 

اللهم أأن تُعيد علينا فيض ما أأمددته يف هذه الساعة من 

قدرتك وبراكتك حىت تذلل من طريقنا لك خصرة عظمية 

مع • تقف أأمامنا يف ُتقيق وتنفيذ أأوامر زين املرسلني 

وعىل أ هل • داد والتوفيق والعزة والمتكني كامل التأأييد والس

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا س يد احملبني  -٢٥

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من • واحملبوبني عند رب العاملني 



 
 

احملبوبني عند هللا • هلل ولس يدي رسول هللا صفوة احملبني 

بني اخللق يف هللا ويِف • وعند س يدي رسول هللا  املُحب ِ

الواصلني املوصولني ابهلل وبس يدي • س يدي رسول هللا 

• املوصل ِني اخللق ابهلل وبس يدي رسول هللا • رسول هللا 

العارفني ابهلل • العاشقني هلل ولس يدي رسول هللا 

واملعروفني عند هللا وعند س يدي • هللا  وبس يدي رسول

ِفني اخللق عىل هللا وعىل س يدي رسول • رسول هللا  املُعر 

وس يدي عىل أأمكل وأأمت الوجوه اليت حُيهبا هللا • هللا 

يف لك حملة ونفس عدد • وعىل أ هل ووادليه •  رسول هللا

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه • ما عند هللا من أأعداد 

 .من أأمداد

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا خري خلق هللا  -٢٦

املقربني  املصطفنيصالة برباكهتا جيعلنا هللا من صفوة • 



 
 

اذلين يعفو هللا برمحتِه عن لك من اكن • املدللني عند هللا 

ُوِجد  ملأهن• معهم يف هذا الزمان فضاًل عظاميً من هللا 

نظر هللا ا ىل لكام • بيهنم عبد ُمِحب وحمبوب من موله 

 •قلبِه سكن غضبِه وغفر هَلُ وملن حوهِل لصدق ُحبِه ملوله 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • من هللا  وكرامًة وُحبًا هَلُ 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

خري من • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٢٧

• وخري من جتلَّت عىل يديِه معجزات هللا • َذْكر هللا 

وخري من بىك شوقًا ملولُه • وخري من وقف بني يدي هللا 

نهتاك ُحُرَمات هللا •  وخري من • وخري من غَِضب عند ا 

صالة برباكهتا • وخري من أأدَّى رساةل هللا • رأأى هللا 

اذلين فتحت هلم مجيع • نا اللهم من خري أأمة نبي ِك جتعل 



 
 

 وأأغلقت عهنم مجيع أأبواب غضبك• أأبواب خريك وفضكل 

ورزقهتم من فيوضات علومك العرفانية ما جعلهتم • ورشك 

العارفني بك حق • من صفوة السابقني بني خلقك 

• وعىل أ هل ووادليه • وأأنرت هبم قلوب خلقك • معرفتك 

وعدد ما • عدد ما عند هللا من أأعداد يف لك حملة ونفس 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

ِنْعم احلبيب • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٢٨

برباكهتا ُتفظنا اللهم متام وكامل احلفظ من  صالة• والأنيس 

بليس  رعوانت ومتنع عنا لك وارد • النفس ومن تلبيس ا 

وتُفيض علينا بفيض دامئ متواتر من لك • رش خبيث 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • وارد نوراين نفيس 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

 

اللهم َصل وسمل عىَل س يدان رسول هللا صاحب  -٢٩

صالة برباكهتا ترزقنا اللهم الأدب احملض مع • اخلُلُق العظمي 

وجتعل بقدرتك • جاللتك ومع حبيبك ومع سائر خلقك 

حمض من فيض وخري واردات أأفاكران وخواطران نور 

ت أأفاكرمه ورسائرمه من لك • كرمك  وجتعلنا ممن خلصَّ

وجعلهتم من أأهل • العالئق والعيوب و والشور الشوائب 

• حرضتك القدس ية اليت ل ميسهم فهيا نََصب ول لَغوب 

مه يف  و الرسمديةيتلقَّون فهيا من فيض أأرسارك وعلومك 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • حال أأنُس وطروب 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا س يد اخلالئق  -٣٠

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من عبيدك املُخلَصني • أأمجعني 

اذلين تأأيت عىل أأيدهيم ابلنرص والفتح املبني لأمة • املقربني 

وترفعهم عندك ا ىل أأرفع مقامات العارفني • الشفيع الضمني 

يف لك • وادليه وعىل أ هل و • مع كامل الرسوخ يف ادلين 

وعدد ما أأفاض • حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

رسول هللا القائل )أأفال  اناللهم صل وسمل عىل س يد -٣١

متناانً  • جلزيل عطاايه  أأكون عبدًا شكوراً( محدًا هلل وا 

ممن • صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من صفوة الشاكرين هلل 

اذلي يرضيك اي  هقاموا حق القيام بشكر هللا عىل الوج

فُكام زدتنا نورًا وفتحًا • تأأس يًا بس يدي رسول هللا • هللا 

زدان بني يديك ذًل  •مبينًا من هللا وِرفعًة بني خلق هللا 



 
 

مت  نكسارًا وخضوعًا وا  وعىل أ هل ووادليه • نااًن كل اي هللا وا 

وعدد • يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • 

 .ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا احلبيب  -٣٢

تؤهل ِ القلب أأن صالة برباكهتا نسأأكل اللهم • العدانن 

لتلَّق  الأرسار  •كامل ال دراك والتأأهيل والعقل بقدرتك 

مع  •يف حرضة املكل اجلليل القدس ية  واملعارفالرابنية 

كامل اللطف والعافية والتثبيت والمتكني فضاًل منك اي 

سوء و وجتعلنا ممن دفعت عهنم لك بالء ووابء • رمحن 

متحان  يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه  •وا 

 عىل عبيدِه من وعدد ما أأفاض هللا• عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 



 
 

رسول هللا س يد  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٣٣

من يس تغفر لأمتِه عىل ادلوام ا ىل يوم ادلين • املس تغفرين 

ل ا   ا هلتغفر لنا ولأهل ل نسأأكل اللهم أأن صالة برباكهتا • 

لك سيئة يف حصائف  • هللا ُمحمدًا رسول هللا أأمجعني

من يوم اخللق ا ىل • أأعاملنا وأأعامهلم مجيعًا اي رب العاملني 

آمنني • يوم ادلين  وجتعلنا مجيعًا ممن يدخلون اجلنان أ

فضاًل ورمحة وجودًا منك اي أأرمح • مطمئنني فرحني 

وعىل أ هل ووادليه • الرامحني وكرامًة حلبيبك الشفيع الضمني 

وعدد • عند هللا من أأعداد يف لك حملة ونفس عدد ما • 

 .ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

خري خلق • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٣٤

صالة برباكهتا جتعلنا من خري العبيد املُتخلقني بكامل • هللا 

ومن صفوة • اخلُلق النبوي تأأس يًا بس يدي رسول هللا 



 
 

واملدللني يف أأنُعم املصطفني الأخيار الغارقني يف أأنوار هللا 

املؤيدين يف لك الأنفاس والأفعال والأقوال بتأأييدك • هللا 

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • وُسلطانك اي هللا 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا س يد اخللق   -٣٥

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من صفوة • مه أأمجعني وخري

واذلين • احملبوبني عندك اذلين ُُتب النظر ا ىل قلوهبم 

واذلين تُشفى القلوب من • يزنل الغيث عىل اخلالئق هبم 

• وتس تقمي النفوس مبدد لكامهتم • أأمراضها مبدد نظراهتم 

أأنوارك وصكل مبدد  ا ىلوهتمِيُ الأرواح يف ُحبك والشوق 

وعىل أ هل • املؤيدين ابلنرص ادلامئ من رهبم •  السارية هبم



 
 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا شفيع اخللق  -٣٦

م صالة برباكهتا جتعلنا اللهم الأثقل مزيااًن يو • يوم الوعيد 

من حيملون مجيع مالئكتك • امجلع من بني مجيع العبيد 

من تفتخر • حصائف حس ناهتم ويقولون ودلينا مزيد 

جاللتك هبم وبطهُر قلوهبم وبنور حصائف أأعامهلم عىل 

وينشح قلب حبيبك • رؤوس اخلالئق يوم الوعيد 

وعىل أ هل • املصطفى هبم خفرًا ورسورًا مبقاهمم الفريد 

• حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد  يف لك• ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدي رسول هللا س يد احملبني  -٣٧

صالة برباكهتا ترزقنا دوام التل ِق  يف حرضتك • احملبوبني 

يق ادلامئ بني يديك • القدس ية بال لوح ول ُكراس  والِتَّ

ا ىل أأعىل املراتب اليت مل جتعلها لأحد من قبل قط من 

وتدفع عنا لك بالء وَحزن ومه وطارق ووسواس • الناس 

يف قلوهبم  كوجتل ِي كوجتعلنا ممن أأصطفيهتم بدوام شهود •

ومغرت أأرواهحم يف فيوضات ُحبك • يف لك الأنفاس 

ونورك ووصكل مع كامل التثبيت والمتكني والرسور 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • وال يناس 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 

منبع النور • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٣٨

صالة برباكهتا جتعلنا ممن ُمزِجت أأنفاسهم • والسعادة 



 
 

وأأقواهلم • فصارت أأنفاسهم عبادة • بأأنفاس س يد السادة 

وسكناهتم • وحراكهتم عبادة • وأأفعاهلم عبادة • عبادة 

من َجعلت هلم يف ادلنيا • وأأفاكرمه عبادة • عبادة 

ربزخ واجِلنان من املنوح والعطااي والُقرب والشهود فوق وال

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • ما يرجون وزايدة 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

 

اخملصوص • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٣٩

يَ  لِِلَّ (  صالة برباكهتا • بقول َرِب ِه ) فَُقْل َأْسلَْمُت َوْْجِ

فصار مقصودمه يف مجيع • جتعلنا ممن أأسلموا وجوههم هلل 

فال يبرصون ول يسمعون ول • هو هللا  الأفعال والأقوال

صارت قلوهبم ف• يتُكمون ا ل ابهلل ومن هللا وعن هللا 



 
 

وصارت وجوههم • وعقوهلم مس تودعًا لأنوار وأأرسار هللا 

وصاروا مِمن ُطِوعت هلم • نرَضة ُمنرية بفيوضات أأنوار هللا 

ينفقون مهنا ما يشاؤون فامي حُيِب ويُريض • خزائن هللا 

• وعىل أ هل ووادليه • فضاًل وجودًا وكرمًا من هللا • هللا 

وعدد ما • هللا من أأعداد يف لك حملة ونفس عدد ما عند 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين املرسلني  -٤٠

ومن خواص • صالة برباكهتا جتعلنا من صفوة السابقني • 

مل يُكتب لأحد من قبل • يف مقاٍم محموٍد مكني • املقربني 

• يغبطهم الأنبياء واملرسلني • قط من الأولني ول الأخرين 

سائر الأمم أأهنُم من أأُمتِه عن • ويفتخر هبم الشفيع الضمني 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • أأمجعني 



 
 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 

أأعبد اخللق • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٤١

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من أأقرب • وأأعرفهم ابملكل احلق 

ليك  من بني سائر • ةًل دليك ومن أأعظمهم مزن• خلقك ا 

اذلين • خلقك يف الأرض والسامء والغرب والشق 

من يتعجب • أأصطفيهتم دلوام شهودك عىل بُساط أأنُسك 

والأراضني من فيوضات أأنوارك وفتوحاتك  تالسامواأأهل 

 وعىل أ هل• وعرفانياتك علهيم ومن عظمي ثواهبم دليك 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين املصطفني  -٤٢

صالة برباكهتا تُدخلنا بفضكل يف براكت حصابتِه • الأخيار 

ي ع• الأنصار  م قد أأدَّوا اذلَّ لهيم يف قول حبيبك عهنم )فا هنَّ

ي هلم( شهادة هلم من الشفيع اخملتار  وتُعيننا عىل • وبق  اذلَّ

أأن نقوم حق القيام مبا علينا عىل الوجه اذلي يُرضيك عنا 

يف • وعىل أ هل ووادليه • ويُريض حبيبك اي عزيز اي غفار 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا خري الربية  -٤٣

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تكُتبنا عندك من أأهل 

من أأندثرت فهيم • الصديقية العظمى وادللل واحملبوبية 

وصارت لك ذرة هبم • مجيع الشهوات والرعوانت البشية 

فصارت أأقواهلم وأأفاكرمه وأأفعاهلم نور • مفَّعمة ابلنورانية 



 
 

حمض ممدود بفيض من الأرسار ال لهية واحِلمك القدس ية 

وكتبهتم عندك من أأهل احلرضة • والعلوم العرفانية 

وعىل أ هل • القدس ية ومن صفوة الصفوة عند رب الربية 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

• وسمل عىل س يدان رسول هللا خري الربية اللهم َصل  -٤٤

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تفتح مغاليق الأذان حىت 

فتح مغاليق القلوب حىت تفهم ت و • تسمع خطاابتك الأزلية 

فتح مغاليق ت و • عنك فهومك العرفانية وعلومك الرسمدية 

العقول حىت تُدرك متام وكامل ال دراك لعظمي جتلياتك ال لهية 

• كامل اخلري واللطف والتثبيت والمتكني والعافية مع • 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 



 
 

 

رسول هللا س يد اخللق  اناللهم َصل وسمل عىل س يد -٤٥

وقوة • صالة برباكهتا ترزقنا قوة التسلمي الاكمل كل • 

ومتدان من عظمي قوتك •  وحمكتك اليقني الاكمل بقدرتك

مداد قوتكمثل عظمي •  اليت أأمددت هبا س يدي رسول  ا 

هللا عندما قام بنفسِه برضب الصخرة اليت أأعِتضهتم يوم 

قني حبمكتك اذلي كل والي تسلميال ومثل كامل • اخلندق 

جتاه البحر  سريس يدان موىس عندما أأمرتُه ابل  أأمددت به

نفلق  هتم ابلتأأييد الاكمل • وجعلتُه بقدرتك العظمى هَلُ ا  فأأيدَّ

من جاللتك وملأت قلوهبم ابلثبات واليقني الاكمل 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • بقدرتك 

ض هللا عىل عبيدِه من وعدد ما أأفا• عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا رمحة هللا  -٤٦

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن ترزقنا • العظمي الوهاب 

كامل ومتام الثقة بك واليقني برمحتك ثقة هتون علينا انر 

وجتعلها برمحتك بردًا وسالمًا عىل • والِصعاب  الأختبارات

قلوبنا وأأنفس نا كام جعلت النار بردًا وسالمًا عىل س يدان 

براهمي اي مكل اي وهاب  يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • ا 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

خري من • سول هللا اللهم َصل وسمل عىل س يدان ر  -٤٧

صالة برباكهتا جتعلنا من أأهل اليقني الصادق • َوثق مبوله 

• والاكمل برمحة هللا وقدرة هللا العظمى اليت ل تُقهر أأبدا 

َ  )َل وحقق فينا قول حبيبك لصاحبِه  نَّ الِلَّ
ِ
َزْن ا  َمَعنَا(َُتْ

• حق اليقني بقدرة وقوة رب العاملني يف لك أأمٍر نلقاه 



 
 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من •  ووادليه وعىل أ هل

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا رمحة املكل  -٤٨

يف أأن يكون لك ما ُُتب  فيناصالة برباكهتا جتمع • الواحد 

وجتعل • احملامد املناقب و عبيدك املصطفني من صنوف 

وْجتنا كل وحدك يف الأصل همام تعددت الأهداف 

عىل الوجه اذلي ُُتبُه وترضاه اي مكل اي واحد • واملقاصد 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا • وعىل أ هل ووادليه • 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• من أأعداد 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا س يد اخللق  -٤٩

صالة برباكهتا جتعلنا من أأعرف اخللق بك وبعظمي • 

من مجعت يف صدورمه وقلوهبم • قدرتك وبِسعة رمحتك 



 
 

وعقوهلم من صنوف احِلمَك والعلوم والفهوم ما علمهتم ا ايها 

ن جاللتك  ُ وجعلهتم من أأكرم اخللق عليك ومن • من دلَّ

فضاًل وكرمًا وجوداً • ًا وخضوعًا بني يديك أأكرثمه خشوع

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • منك اي واحد اي مكل 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

خري من • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٥٠

كل )َشاِكًرا صالة برباكهتا جتعلنا من أأهل قو• مَحد موله 

متنااًن كل اي هللا  َنُْعِمِه( شكرًا وا  محدًا نسزتيد بِه من • ِل 

وجودك وحلمك ورمحتك ورفدك فيوضات فضكل وكرمك 

ووصكل وعفوك ورزقك وقُربك يف لك الأنفاس ا ىل يوم 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • لقاء هللا 



 
 

 عىل عبيدِه من وعدد ما أأفاض هللا• عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين املرسلني  -٥١

صالة برباكهتا جتعلنا ممن تفجَّرت من قلوهبم ينابيع احِلمك • 

نَّ َمِعَ  • وال ميان واليقني 
ِ
اذلين ُتقق فهيم قوكل )َلََكَّ ۖ ا

هَيِْديِن( بكامل الثقة بك والتسلمي  • واليقني كل َرِِب  س َ

َّدهتم بقوتك • اذلين حفظهتم حبفظك من غواية العاملني  وأأي

اليت ل تُقهر أأبد ونرصك اذلي ل يُغلَب أأبد بقدرة رب 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • العاملني 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 



 
 

خري من • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٥٢

ومن اكن هللا جل • اكن هواه وفقًا ملا حُيبُه هللا ويرضاه 

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم ممن • جالهِل يسارع يف هواه 

اذلين يسارعون يف • هوامه يوافق لك ما ُتبُه وترضاه 

وأأجعلنا • اخلريات بني يديك ويدعونك رغبًا و رهبًا 

رتك عىل الصورة الاكمةل النقية النورانية اليت ُُتهبا يف بقد

اخلالية متامًا من أأي مرض أأو داء • صفوة حمبوبيك اي هللا 

أأو عةل ِ يف قلوبنا وعقولنا وأأنفس نا وأأبداننا وأأرواحنا فضاًل 

• وعىل أ هل ووادليه • منك اي هللا جباه حبيبك املصطفى 

وعدد ما • أأعداد يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا جد احلسني  -٥٣

• خري من أأس تعاذ بك من رش اهلم واحلَزن • واحلسن 



 
 

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم ل جتعل للهم واحلَزن سبياًل عىل 

امل وأأحفظنا ك• قلوبنا وأأنفس نا وأأبداننا أأبدًا رسمدًا اي رب 

احلفظ من لك عةل ِ أأو مرض يُثب ِطان القلب يف طريق 

ليك اي رب  وأأرزقنا من اهلمم أأرفعها حىت تِصلنا • السري ا 

ليك بقدرتك أأرسع مما نرجو وُُنب  اي أأحمل من مكل • ا 

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • وأأكرم من َوِهب 

 وعدد ما أأفاض هللا عىل• عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا صاحب املقام  -٥٤

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن جتعل • احملمود الأعظم 

وأأن ُتشو • نورك الرسمدي جيري فينا جمرى ادلم 

وأأن تقسم لنا • والأرسار واحِلمك  بقدرتك قلوبنا ابلعرفانيات

من أأعايل مقامات اليقني والعرفان والشهود كل وحلبيبك 



 
 

النصيب الأعظم اذلي ما قسمتُه من قبل قط لأحد من 

م  يف لك • وعىل أ هل ووادليه • خلقك جباه حبيبك املُعظَّ

وعدد ما أأفاض • حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .ادهللا عىل عبيدِه من أأمد
 

ِنْعم احلبيب • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٥٥

• صالة برباكهتا متدان من عظمي جتليَّات ا مسك )القريب( • 

 جتلي ِك حارضاً نستشعر دوام و شهودك  نشاهد دوامحىت 

ونتذوق مدى قُربَك منا اذلي هو أأقرب • معنا ل تغيب 

لنا من حبل الوريد يف لك الأنفاس ا ىل يوم امجلع بني 

مع كامل اخلري واللطف والعافية والعزة • يديك اي جميب 

يف • وعىل أ هل ووادليه • والتثبيت والمتكني جباه احلبيب 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .فاض هللا عىل عبيدِه من أأمدادأأ 



 
 

 

 

ِ اخملتار  -٥٦ اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا الصف  

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تنش علينا براكتك يف • 

وجتعلنا ممن يرسي • اي عزيز اي غفار  نامجيع أأرجاء حيات 

وتقسم لنا أأوفر وأأعظم • اخلري عىل يديِه رساين الأهنار 

ل من خزائنك يف لك  نصيب من لك خرٍي ورزٍق غزير يتزنَّ

وأأجعلنا مباركني أأيامن • الأنفاس لكام تعاقبا الليل والهنار 

يف لك • وعىل أ هل ووادليه • حللنا يف لك أأرٍض أأو دار 

وعدد ما أأفاض • فس عدد ما عند هللا من أأعداد حملة ون

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا البشري النذير  -٥٧

صالة برباكهتا جتعل قلوبنا مس تودعًا لأنوارك الرسمدية • 

ر مهنا الأنوار تفجري  وجتعل عقولنا مس تودعًا للعلوم • تتفجَّ



 
 

رابنية حىت نكون نسخة مصغرة من العرفانية والأرسار ال

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • الرساج املنري  

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين الأنبياء  -٥٨

صالة برباكهتا جتعل قلوبنا قناديل مضيئة عند عرشك اي 

ممدودة بفيض من أأنوار املشاكة  •والسامء الأرض  رب

• النورانية تزيد أأنوارها يف لك الأنفاس ا ىل يوم اللقاء 

مداد نورها لك الظلامء اليت تعم ما حولها من  وتُمحى اب 

يف لك • وعىل أ هل ووادليه • يف مجيع الأرجاء اخللق قلوب 

وعدد ما أأفاض • حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين الأنبياء  -٥٩

وتصبغ قلوبنا • صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من مُكَّل النساء 

من اكن قلهبا مفعَّم • الزهراء  س يديت فاطمةعىل قلب 

من اكنت الأش به عىل ال طالق • ابلنور والرمحة والعطاء 

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • نبياء بأأبهيا زين الأ 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا س يد الأكوان  -٦٠

صالة برباكهتا جتعلنا منبع من منابع ال حسان والِعرفان • 

وترزقنا دوام البقاء يف • والشهود ادلامئ لتجليَّات الرمحن 

ن عن سائر الأكوان  ِ يف • وعىل أ هل ووادليه • حرضة املكو 

د ما وعد• لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

 

اللهم َصل وسمل س يدان رسول هللا من أأنزلت ِفيِه  -٦١

لَّ َويْحٌ • يَنِطُق َعِن الْهََوٰى  )َوَماوعليِه قوكل 
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
ا

) صطفاءًا منك  يُوََحٰ صالة برباكهتا نسأأكل اللهم • فضاًل وا 

 بقدرتك لسااًن مزنهاً • أأن جتعلنا لسان احلق بني اخللق 

• من النفاق والرايء بل صدٍق حمض اي مكل اي حق 

• تأأس يًا بس يد اخللق • هتدي بِه من تشاء من اخللق 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا القامس للك  -٦٢

صالة برباكهتا تقسم لنا النصيب الأوفر من • ية عط 

فـ جتعل قلوبنا • فيوضاتك وعرفانياتك وأأنوارك ال لهية 

 حضوروأأرواحنا يف حاةل • مس تودعًا لأنوارك القدس ية 



 
 

• وعقولنا مس تودعًا للِحمك النورانية • دامئ ابحلرضة ال لهية 

 ونفوس نا مزنهة عن لك الشوائب والنواقص واملعائب

وعىل أ هل ووادليه • بتزنيه اتمًا مبحض فضكل اي رب الربية 

وعدد • يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • 

 .ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

قُرة القلب • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٦٣

فتجعل • صالة برباكهتا تفتح لنا أأعظم الفتوح • والروح 

تنا شفاءًا من مجيع الأمراض اليت تدب يف بقدرتك نظرا

وجتعل بقدرتك لكامتنا نور حمض • القلب والنفس والروح 

ودعاءان • ميح  من لك ُظلمة يف القلب والنفس والروح 

ال  مقبول دليك تتفضل علينا بِه بغيثك املدرار ومددك الهطَّ

يف لك • وعىل أ هل ووادليه • من صنوف العطااي واملنوح 



 
 

وعدد ما أأفاض • عدد ما عند هللا من أأعداد  حملة ونفس

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

س يد • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٦٤

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن جتعل مجيع أأقوالنا • القلب 

خالصًة من لك • وأأفعالنا وحراكتنا وسكناتنا وفقًا ملا ُُتب 

صطفاءًا منك فضالً • شائبة هوى أأو حظ نفس اي رب   وا 

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • اي أأكرم من َوِهب 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

خري خلق • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٦٥

صالة برباكهتا ُتقق فينا قوكل )َوِمَن النَّاِس َمْن • هللا 

( يَْشِي نَفْ  حىت نكون يف لك • َسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة الِلَّ



 
 

نبتغ  رضوانك الأكرب والأقوال والأفعال الأنفاس والأحوال 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • اي هللا 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 

َّد من • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٦٦ املؤي

صالة برباكهتا تُدخلنا اللهم يف • هللا ابلنرص والفتح املبني 

ُ يَُؤِي ُد ِبنرَْصِِه َمن يََشاُء( فضاًل منك اي رب  ة قوكل )َوالِلَّ ِعزَّ

َّدين يف لك الأفعال والأقوال • العاملني  وجتعلنا من املؤي

وعىل أ هل • مكل اي حق اي مبني  والأحوال بتأأييدك اي

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين الأنبياء  -٦٧

صالة برباكهتا جتعل اللهم حصائف أأعاملنا معبَّقة ابملسك 

الة عىل س يدان رسول هللا فضاًل ومفعَّمة ابلنور بربكة الص

اذلين تفتخر بصحائف • منك اي رب الأرض والسامء 

أأعامهلم وسالمة قلوهبم عىل رؤوس اخلالئق يوم امجلع 

وتكتبنا عندك يف أأعىل املنازل اليت تندهش من • واللقاء 

فضاًل حمضًا • علُو مقاهما مجيع اخللق والشهداء والأنبياء 

يف لك • وعىل أ هل ووادليه • امء وجودًا منك اي أأرمح الرح

وعدد ما أأفاض • حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

الفاحت • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٦٨

آدم • واخلامت   نأأ صالة برباكهتا نسأأكل اللهم • س يد ودل أ

ونرصًا مؤزرًا من • متددان بقوة من قوتك اليت ل تُقهر 



 
 

ونورًا رسمداًي من نورك اذلي ل • نرصك اذلي ل هُيزم 

وُسلطان • وعزًا من عزك اذلي ل يَُذل • ينطف ء أأبدًا 

وأأمان من أأمانك اذلي • من ُسلطانك اذلي ل يُغلب 

وحفظًا من حفظك اذلي ل خيِتقُه اَي • ليس بعدُه خوف 

• وع من أأنواع احلقد واحلسد والسحر ومجيع أأنواع الش ن

ورزقًا وافيًا اكفيًا متتاليًا من رزقك اذلي ل ينقطع أأبد ول 

وِحمكة من حمكتك اليت ل تشوهبا • ينهتي  ول ينفد 

ورمحة من رمحتك اليت ل تشوهبا • شائبة ضالل أأو سفة 

ليك • أأي غِلظة أأبد  جسد جباه حبيبك املصطفى أأكرم من ا 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا • وعىل أ هل ووادليه • 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• من أأعداد 
 

س يد • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٦٩

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من • اخللق وأأعرفهم ابملكل احلق 



 
 

رقني يف ومن الغا• الغارقني يف حبور جودك وكرمك وِنعمك 

املدللني عىل بُساط أأنُِسك • حبور نورك ومددك ووصكل 

يف لك الأنفاس يف ادلنيا والربزخ ويوم جتمع • وبسِطك 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • ِفيِه اخلالئق بقدرتك 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

خري من • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٧٠

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم • اكن هواُه وفق ما حُيِب هللا 

وجتعل • أأن جتعل اللسان يتُكم وفق ما ُُتب بقدرتك 

ومتلأ القلب • مجيع اجلوارح تعمل وفق ما ُُتب بقدرتك 

وجتعل العقل يُفك ِر فامي ُُتب بقدرتك • مبا ُُتب بقدرتك 

حىت نكون يف لك حركة •  مكلدك ل رشيك كل اي وح

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه  •ودين مبددك وسكون ممد



 
 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا خري الربية  -٧١

ة  • صالة برباكهتا جتعل القلب حماًل لتجيل ِ ذاتك العلي ِ

ومنبعًا لعلومك الدلنية • ومس تودعًا لأنوارك الرسمدية 

آمنًا من لك رش من رشور الربية • والعرفانية  • وحرمًا أ

 ومؤهاًل لتجلياتك• ومعبقًَّا بنسامت وصاكل الأزلية 

لهية  يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • القدس ية ال 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

س يد • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٧٢

• صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من صفوة اخلواص • الناس 



 
 

عىل ءها ونقاءها وتسعد بسالمهتا وصفامن تَْنُظر لقلوهبم 

من علومك الدلنية  تُعِلمهمو • الأنفاس  يف مجيعادلوام 

• ويتلقَّون من عظمي أأرسارك الرابنية بال لوح ول ُكراس 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

رمحة هللا • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٧٣

آايت ادللل • العظمى  آيه من أ صالة برباكهتا جتعلنا اللهم أ

آايت احملبوبية • العظمى جباه س يدي أأاب الزهرا  آيه من أ وأ

آايت السعادة • العظمى فضاًل منك اي هللا  آيه من أ وأ

• والأنس والبسط والرسور العظمى كرمًا منك اي هللا 

والأراضني من فيض العطااي  تالسامواش مهنا أأهل ينده

ال  والفتوح واملنوح والُقرب وادللل وال سعاد وال مداد الهطَّ

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • علينا من هللا 



 
 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا خري الأانم  -٧٤

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن جتعل • وشفيعنا يوم الزحام 

لهام  أأفاكران نورمجيع  وجتعل قلوبنا مفعَّمة ابلرمحة • وفتٍح وا 

وجتعل أألس نتنا ل تنطق ا ل ابخلري • واحِلمل والسالم 

م تأأس يًا  وتعطينا •واحلق والصدق  من فضكل جوامع الَُْكِ

• فضاًل وكرمًا منك اي ذا اجلالل وال كرام • خبري الأانم 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين البش  -٧٥

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من صفوة املقربني اذلين أألقيت 



 
 

علهيم حمبًة منك فأأحهَبم مجيع خلقك ومالئكتك واحلجر 

وأأغرقهتم يف فيوضات جودك وفضكل وأأنُعِمك • والشجر 

وحفظهتم يف • ودلكل ما أأُذِهلت ِمنُْه عقول البش 

آمنني من مجيع صنوف رسادقا ت عزك وقدرتك جفعلهتم أ

• وجعلت قلوهبم لعظمي جتلي ِك ُمس تقَر • السوء والش 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا عظمي  -٧٦

صالة برباكهتا ترفعنا عندك مبحض فضكل أأعىل • الأخالِق 

وجتعلنا نهنل من فيوضات ُحبك وعشقك • وأأرفع املرايق 

نك  ُ ونسق  قلوب عبادك  •ووصكل وقُربك ولك عمٍل دلَّ

وعىل • ابحملبة والنور واليقني ونكون هلم وبيهنم ِنْعم السايق 



 
 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وادليه أ هل و 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

من ُحبِه • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٧٧

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تتقبلنا • ابلقلب َسكن 

وهتطل علينا يف لك الأنفاس بصنوف • بقبول حسن 

وُتفظ قلوبنا من رش لك مه ومغ • واملنن  العطااي واملنوح

وجتعلنا بقدرتك ممن أأتبع س يدي رسول • وضيق وَحزن 

وعىل أ هل • هللا كامل ال تباع يف مجيع الفرائض والُسنن 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

يدان رسول هللا مظهر اللهم َصل وسمل عىل س   -٧٨

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تتغشاان بسحائب • هدايتك 



 
 

وتصبغ ذاتنا • وتُِران برمحتك جامل جتلياتك • رحامتك 

وجتعلنا بقدرتك ممن • ادلنية يف فيوضات جامل ذاتك 

صفوة فاكنوا من • أأس بغت عىل صفاهتم من عظمي صفاتك 

وابغ علومك وخصصهتم الرابنيني احملبوبني اذلين عل ِمهتم ن

• وأأمددت قدراهتم من عظمي قدراتك • بشيف جتلياتك 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • وعىل أ هل ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا خري الربية  -٧٩

صالة برباكهتا تفتح لنا فتحًا مبينًا من أأرسارك الرسمدية يف 

معرفة حقيقة وقدر اذلات احملمدية معرفًة مل تفتح هبا لأحد 

جفعلتُه رمحًة عظمى من رحامتك • من قبل قط من الربية 

لهية  تك ال لهية وأأمددتُه بقدرات خاصة من عظمي قدرا• ال 

عىل اكفة الهاطةل عطاايك للك عطية من وجعلته القامس • 



 
 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • الربية 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا أأغىل اخللق  -٨٠

صالة برباكهتا جتعلنا ممن ُتقق فهيم العبودية • عليك 

• جفعلت كامل ِعزان يف اذلل بني يديك • احملضة جلاللتك 

ليك  وكامل قوتنا يف التحقق • وكامل غناان يف ال فتقار ا 

َّنا يف عبوديتنا • بعجزان بني يديك  وكامل جاللنا وهيبت

وعىل أ هل • فضاًل وجودًا منك اي مكل • اخلالصة جلاللتك 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا س يد اخللق  -٨١

ام املكل •  صالة برباكهتا جتعلنا ممن أأصطفيهتم ليكونوا ُخدَّ

وأألبس هتم من ُحلل نورك وجالكل وسلطانك • ق احل

مداد • بني سائر اخللق  ليكونوا ُملُوكٍ  جفعلت قدرهتم من ا 

وجودمه من عظمي • ورمحهتم من فيض رمحتك • قدرتك 

ونورمه من مشاكة الأنوار اخلاصة • ُجودك وكرم جاللتك 

وِعزمه • وجالهلم من عظمي جالكل وهيبتك • جباللتك 

شون هللا َوَرُسوهِلِ وخيشامه لك ما خي • من عظمي عزك 

•  ة جاللتكسرهتم خلدم• دون ذكل من خملوقاتك 

وسرت هلم لك ما دون ذكل من خزائن رزقك ورمحتك 

يف • وعىل أ هل ووادليه • ومجيع خملوقاتك بعظمي قدرتك 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

 

اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين املرسلني  -٨٢

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم من صفوة احملبوبني احملفوظني • 

اذلين ل جيرؤ الش يطان أأن يقِتب • حبفظ رب العاملني 

لهيم أأبدا رسمدًا ا ىل يوم ادلين  ول جيرؤ • مهنم أأو يزنغ ا 

يذاهئم أأبدا لأهننش ياطني ال   م يف كنف هللا س واجلان عىل ا 

مدادك • خري احلافظني  ونسأأكل اللهم أأن متدان بعظمي ا 

ذا ا قِتب ش يطان • لف من املالئكة حافظني مسومني أ  ب ا 

بل ل جيدان نسكل • منا يتبعُه شهاب اثقب ا يل يوم ادلين 

• ا ل ويفر منه مجيع الش ياطني  اً جفًا أأو ندخل جملس

وعىل أ هل •  رب العاملني بأأمالكوحيتشد جملس نا وطريقنا 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

• اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا خري الربية  -٨٣

الرسمدية  صالة برباكهتا تُفيض علينا من فيض العرفانيات

مع كامل • وترزقنا كامل ومتام املعرفة ابذلات ال لهية • 

التثبيت والمتكني والعافية وال دراك واللطف اذلي لطفت 

عندما ُشق صدره • بِه بس يدي رسول هللا خري الربية 

آايت َرِب ِه الكربى ويسعد  الشيف قبل ِمعراجِه لرُيى من أ

وعىل أ هل ووادليه • ة ابملشاهدة واحملادثة مع املكل رب الربي

وعدد • يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • 

 .ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

أأعرف • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٨٤

صالة برباكهتا نتذوق من أأرىق معاين • اخللق مبوله 

وجتليات قدرة هللا ورمحة هللا ومعية هللا وجالل هللا 

والأرضني  تالسامواوجامل هللا ما مل يذوقُه أأحد من أأهل 



 
 

فنشهد يف جامل هذه • من قبل قط فضاًل من هللا 

رتقاءًا يف معارج حق اليقني • التجليَّات الرابنية  ما يزيدان ا 

ونتحقق بكامل العبودية لرب • بعظمة وقدرة اذلات ال لهية 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • الربية 

عىل عبيدِه من  وعدد ما أأفاض هللا• عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 

صالة • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٨٥

برباكهتا جتعلنا ممن تفرَّجت من قلوهبم ينابيع حمكتك 

وجعلت قلوهبم • ومجعت بقلوهبم علوم الباطن والظاهر 

ممدودة مبدد متصل دامئ من قلب س يدي رسول هللا 

علوم  حفازوا من حرضتِه أأعظم نصيب من مجيع• الطاهر 

ومجعت فهيم أأعظم نصيب من عظمي • الباطن والظاهر 

ما ل يُعمَل من عظمي وفرهتا • احملاسن واملناقب واملفاخر 



 
 

يف • وعىل أ هل ووادليه • وُحس هنا وكرثهتا الأول من الأخر 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

س يد • وسمل عىل س يدان رسول هللا  اللهم َصل -٨٦

صالة برباكهتا جتعلنا اللهم منبع من منابع خريك • اخللق 

ومنبع من منابع • ومنبع من منابع جودك وكرمك • وِبرك 

ومنبع من منابع رمحتك ونورك يف أأرضك • رزقك وِحلمك 

ومنبع من منابع • ومنبع من منابع ِعشقك ومعرفتك • 

صطفاءك ووصكل دلكل وجامكل وشهودك وج • الكل وا 

وعىل أ هل • فضاًل وكرمًا وجودًا منك اي مكل اي حق 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 



 
 

خري من • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٨٧

آايت َرِب ِه الُكربى  صالة • أأرُسي ِ بِه وعرج لريى من أ

برباكهتا جتعلنا ممن تعُرج أأرواهحم ا ىل بُساط أأنُس رهبم 

وتتلقَّى من جاللتِه من فيوضات جتلياتِه العظمى • الأعىل 

 فال• فتشهد قدرة رهبا يف الأكوان وكيف هبا يتجىلَّ • 

وتصل بأأعىل مراتب حق اليقني وكامل • ترى سواه 

التثبيت والمتكني بأأن لك يشء حولها مَظهر من مظاهر 

يف لك حملة ونفس عدد • وعىل أ هل ووادليه • جتليَّات هللا 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه • ما عند هللا من أأعداد 

 .من أأمداد

• لرجال اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين ا -٨٨

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن جتعل ال حسان وكامل اليقني 

فا ن اجلبال يوم اللقاء • والتسلمي يف قلوبنا أأرخس من اجلبال 



 
 

ولكن ما يف قلوبنا من • س ُتَدك داكً بأأمر املكل َذا اجلالل 

• اليقني وال حسان لن يُدكَّ أأبدا بقدرتك اي بر اي متعال 

نفاس ويدوم بدوامك اي دامئ جباه بل يزيد رسوخًا يف لك الأ 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • حبيبك زين الرجال 

وعدد ما أأفاض هللا • ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

زين أأنبياءك • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٨٩

لياءك صالة برباكهتا جتعلنا ممن كتبهتم عندك يف ديوان أأو • 

ممن حازوا بفضكل أأعىل مراتب الولية وثبهتم ِفيِه ا ىل • 

وجعلهتم ممن طُوِعت هلم مجيع خزائنك ومجيع • يوم لقاءك 

وحفظهتم من احلَزن والِفنت • خملوقاتك يف أأرضك وسامءك 

م حبصنك الاكيف من مجيع أأعداءك  مفا لقوا عدوًا • وحصنهتَّ

اللتك وأألبس هتم ا ل واكن النرص والفتح حليفهم بقدرة ج



 
 

أأعظم احلُلل من نورك وجالكل وتأأييدك وسلطانك وهباءك 

وأألبس هتم اتج العزة والكرامة وعرفهتم بني اخللق بأأهنم من • 

يف لك حملة ونفس • وعىل أ هل ووادليه • صفوة أأحباءك 

وعدد ما أأفاض هللا عىل • عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .عبيدِه من أأمداد
 

زين الرجال • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٠

صالة برباكهتا جتعلنا ممن فتحت هلم • ومنبع امجلال 

فتوحاتك وعرفانياتك الرسمدية حىت جعلهتم يََرْون حمكتك 

وكشفت هلم عظمي قدرتك يف لك ما • يف لك أأمر وحال 

و سقيهتم من حبار • يرونُه عىل مر مجيع الأايم والليال 

اتك لك يوم كأسًا جديدًا حىت ذابوا يف عظمي ذاتك عرفاني

مع كامل اخلري واللطف والعافية • املفعمة ابجلالل وامجلال 

وعىل أ هل • والمتكني والتثبيت الاكمل الأرخس من اجلبال 



 
 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

صالة • هم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا الل  -٩١

وتعطينا منهتيى مزيدك • برباكهتا جتعلنا من صفوة عبيدك 

من لك علومك وفهومك وجتلياتك وبراكتك وفتوحاتك 

حىت • تك وشهود ذاتك وعرفانياتك وخزائن رزقك ورحام

والأقرب • نكون من الأعرف بني خلقك بك وحببيبك 

وعىل أ هل • والأحبَّ عىل ال طالق جلاللتك وحلبيبك 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

• ء اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا زين الأنبيا -٩٢

• صالة برباكهتا جتعلنا ممن فُتِحت هلم أأبواب السامء 



 
 

وجعلهتم رمحة بني • وأأس تجبت هلم برمحتك مجيع ادلعاء 

وس ندًا بني خلقك مجليع • اخللق من رمحة زين الأنبياء 

وهبم يزنل الغيث املدرار والرحامت الهاطةل من  •الضعفاء 

وفتحت هلم خزائن رزقك الوفري • رب الأرض والسامء 

ينفقون مهنا حيامث شاؤوا فامي ُتبه وترضاه اي أأرمح الرحامء 

• وجعلهتم منبعك الأغزر بني خلقك لسد حاجات الفقراء 

وفتحت هلم من الأرسار الرابنية والعرفانيات الرسمدية 

الدُلنية ما مل يفتح من قبل قط لأحد من أأهل  والعلوم

وجعلهتم ممن حازوا عندك أأرىق مراتب • الأرض والسامء 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • ال صطفاء 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • عند هللا من أأعداد 

 .أأمداد
 



 
 

صالة • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٣

نَّ َصاَليِت َونُُسِِك َوَمْحَياَي برباك
ِ
هتا ُتقق فينا قوكل ) قُْل ا

 ) فلك قول وفعل وحركة ونية وسكون تمت • َوَمَمايِت لِِلَّ

ىل هللا  ول سواه خضوعًا لأمر • بقدرة هللا ومن هللا وا 

طمعًا يف رضا هللا ورضا • هللا ولأمر س يدي رسول هللا 

شتياقًا للمزيد• س يدي رسول هللا  من الُقرب والوصل  وا 

مزيدًا ليس هَلُ منهتيى • من هللا ومن س يدي رسول هللا 

يف لك • وعىل أ هل ووادليه • ا ىل يوم امجلع بني يدي هللا 

وعدد ما أأفاض • حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

احلبيب • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٤

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تُسد عنا مجيع • العدانن 

دك املنيع اي رمحن  اذلي ل يقدر • ثغرات الش يطان بسَّ



 
 

• عىل ا خِتاقِه أأبد ا ىل يوم امجلع بني يدي املكل ادلاين 

ة  ِم برمحتك ولطفك نفوس نا حىت تكون طائعة ُملهمَّ وقو 

هة من مجيع الرعوانت البشية والغواايت والفنت مزنُ 

وعىل أ هل • والش هبات والشهوات بقدرتك العظمى اي رمحن 

• يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد • ووادليه 

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد
 

س يد • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٥

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن متدان بأأوفر وأأعظم • اخللق 

حىت • مدد من عظمي قوتك ممزوجًا حبلمك ورمحتك 

الأقوايء بك • نكون من صفوة أأولياءك الأتقياء الأنقياء 

قوة نفس ية فال نزتعزع أأبدًا أأمام • والرحامء خبلقك 

ن أأقوايء يف احلق ولسان صدق بني الِصعاب بل نكو

ة حُببك • كام حيب رب الأرابب اخللق  وقوة قلبية مفعمَّ



 
 

وحب حبيبك وشهودك وشهود حبيبك مع دوام الِتيق 

اي وهاب ا ىل يوم امجلع بني يديك والتلق  يف لك اللحظات 

وقوة روحية لتعرج الروح بقدرتك لسدرة املنهتيى وتتلقى • 

وقوة عقلية ل دراك لك • بِه لها من رهبا ما شاء أأن يفتح 

وقوة • ما يفتح هللا لنا بِه من العلوم والفهوم والأرسار 

مل بدنية للقيام عىل أأمكل الوجوه ابلتاكليف والعبادات وُتُ 

فضاًل وجودًا وكرمًا • ما يتزنل علينا من فيوضات الأنوار 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • منك اي عزيز اي غفار 

وعدد ما أأفاض هللا • د ما عند هللا من أأعداد ونفس عد

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

س يد • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٦

صالة براكهتا جتعلنا من أأوثق اخللق صةًل بس يدي • اخللق 

يف مقام مل • رسول هللا وأأقرهبم مزنةًل لس يدي رسول هللا 



 
 

يف • يكن لأحد من قبل أأو بعد قط من مجيع خلق هللا 

يف لك حملة • وعىل أ هل ووادليه • ادلنيا والربزخ والأخرى 

وعدد ما أأفاض هللا • عدد ما عند هللا من أأعداد ونفس 

 .عىل عبيدِه من أأمداد
 

 •زين الأنبياء اللهم صل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٧

من  •صالة برباكهتا جتعلنا عندك من صفوة الأولياء 

وجعلت طينهتم مفعمة  •خلصهتم من ِرق الطني واملاء 

جلاللتك وحلبيبك واحملبة اخلالصة الأذفر ابلنور واملسك 

ومجعت يف قلوهبم وعقوهلم بني مجيع علوم  •زين الأنبياء 

الشيعة واحلقيقة مع كامل التثبيت وال دراك بفضل قدرتك 

يف • وعىل أ هل ووادليه  •اليت قدرهتم هبا اي أأرمح الرحامء 

وعدد ما • لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من أأعداد 

 .أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد



 
 

 

من الغرق  •اللهم صل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٨

وبربكة ُحبِه يقبلنا  •واملوت يف ُحبِه حياه  •يف ُحبِه جناه 

 •عيوبنا ويدفع عنا لك سوءًا ورشًا نلقاه  ويسِت •هللا 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا من • ووادليه  وعىل أ هل

 .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• أأعداد 
 

زين الأنبياء  •اللهم صل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -٩٩

 •صالة برباكهتا تكتبنا عندك يف أأعىل ديوان السعداء  •

 •اذلين حفظهتم بفضكل من لك وابء وبالء وشقاء 

وخصصت هلم أأعظم نصيب من الرسور والبسط والرخاء 

يف لك حملة ونفس عدد ما عند هللا • وعىل أ هل ووادليه  •

  .وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من أأمداد• من أأعداد 
 



 
 

س يد • اللهم َصل وسمل عىل س يدان رسول هللا  -١٠٠

صالة برباكهتا نسأأكل اللهم أأن تعطينا أأرفع • السادات 

لك  فوق لك ما س بق من مقامات وفتوحات يف املقامات

لهية • س بق من صلوات ما  من مقامات عرفانية وجتليات ا 

مل تُفتح لأحد من قبل من فيض كنوزك الزاخرة اي رب 

فضاًل عظاميً منك جباه رمحتك العظمى مجليع • الربايت 

يف لك حملة ونفس عدد ما • وعىل أ هل ووادليه • اخمللوقات 

وعدد ما أأفاض هللا عىل عبيدِه من • داد عند هللا من أأع

 .أأمداد

 

 امحلدهلل اذلي بنعمتِه تمت الصاحلات

  



 
 

 


