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 دالئل السرور واملسرات 

 يف الصالة على سيد السادات

 :تأليف

 مازن مصطفى الدمشقي

 (أبو بكر )

 :قدم له

 فضيلة العالمة حممد أديب الكالس

 عن فضيلة الشيخ أمحد احلبال الرفاعي

 فائز حواصلي.د

 فضيلة الشيخ سعيد طناطرة بإشراف فضيلة املربي الشيخ ياسني احللو

 ف باهلل الشيخ يونس الشرجبيوبأنظار همة العار
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 مـــــــــذات باأللــرض الّلــتـب يعــــــنعم سرى طيف من أهوى فأّرقين         واحل

 ِمــــــــُلـت مل َتـفــك ولو أنصـــيا الئمي يف اهلوى العذرّي معذرًة         مّني إلي

 ِمــــــــحـــتــقــل مواــــوٍل من األهـهو احلبيب الذي ترجى شفاعته          لكل ه

 رٍمــــــــــــــٍم وال كـــــــلــوه يف عـٍق           ومل ُيدانــــفاق النبــيني يف خــلٍق ويف ُخـــُل

 ِمــــفًا من الدَيس           غرفًا من البحر أو رشــــوكلهم من رســول اهلل ملتم

 ِمـــــــــــم اصطفاه حبيبًا بارىء النسـث  ـــــــه         ورتــاه وصـــنــفهو الذي مت مع

 ِمـــــر منقســيـــفجوهر احلسن فيه غ ِه           ــــــنـك يف حماسـُمنّزه عن شري

 ِمواحتِكًا فيه ـكم مبا شئت مدحـواح  م         ــــــاّدعته النصارى يف نبيهدع ما

 ِمــظــانسب إىل قدره ما شئت من عو        رٍف     ـــــــشوانسب إىل ذاته ما شئت من 

 ِمـــــــــهـلـله ُكـق الــلـــر خـــيـــه خـــــأن و             ُرـــــــه بشـــــه أنـيـم فـلـــغ العـبلـفم

 ِمــــثــتـــلـــه وُمــنـٍق مــشــــــتـى ملنـــــوبـــط      ه    ــــضّم أعظم ال طيب يعدل تربًا

 ِمــــــــــضــــُم يــه لــنــوارًا مـــت جــلـــإال ون      ر ضيمًا واستجرت به    ما سامين الده

 ِمـَلـــَتــإال استلمت الندى من خرِي ُمس     وال التمست غنى الدارين من يده      

 ِمـــِـمــادث الَعـــول احلـسواك عند حل       ه    ـيا أكرم اخللق مالي من ألوذ ب

 ِمـــنتقــم ُمــــلى باســــريم حتـــــــإذا الك    رسول اهلل جاهك بي     ولن يضيق 
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مفخمًا، يتألأل وجهه  فخمًا عليه وسلم  كان رسول اهلل صلى اهلل

تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول من املربوع وأقصر من املشذب عظيم 

اهلامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإال فال جياوز شعره 

مة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع اجلبني أزج احلواجب سوابغ شح

من غري قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنني له نور يعلوه 

وحيسبه من مل يتأمله أشم، كث اللحية أدعج سهل اخلدين شليع 

الفم أشنب مفلج األسنان دقيق املسربة كأن عنقه جيد دمية يف 

لق بادنًا متماسكًا سواء البطن والصدر صفاء الفضة، معتدل اخل

بعيد ما بني املنكبني ضخم الكراديس أنور املتجرد موصول ما بني 

اللبة والسرة بشعر جيري كاخلط عاري الثديني أشعر الذراعني 

واملنكبني وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفني 

مخصني مسيح والقدمني سائل األطراف عبل الذراعني مخصان األ

القدمني ينبو عنهما املاء إذا زال زال تقلعا وخيطو تكفؤا وميشي هونًا 

ذريع املشية إذا مشى كأمنا ينحط من صبب ارتقاء وإذا التفت 

التفت مجيعًا خافض الطرف نظره إىل األرض أطول من نظره إىل 

 .السماء جل نظره املالحظة يسبق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسالم 
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 داءاإله

إىل أشرف املخلوقات وفخر الكائنات املاحي بنوره كل الظلمات 

 .سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

قدس اهلل أسراره " أمحد الرفاعي الكبري" إىل سيدي اإلمام السيد 

 .ورضي عنه 

قدس اهلل أسراره " حميي الدين بن العربي "إىل سيدي الشيخ األكرب 

 .ورضي عنه 

 "أمحد احلارون"شدي العارف باهلل الشيخ إىل سيدي وشيخي ومر

 .قدس اهلل أسراره ورضي عنه 

 .إىل مجيع األقطاب واألحباب يف دولة أهل اهلل عليهم رضوانه ورضاه 

 واحلمد هلل رب العاملني
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 تقديم فضيلة العالمة الشيخ

 حممد أديب الكالس

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الم على سيدنا حممد وعلى آله احلمد هلل رب العاملني والصالة والس

 .وأصحابه أمجعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين 

أما بعد؛ فإن كتاب دالئل السرور واملسّرات يف الصالة على سّيد 

الّسادات تأليف الشيخ مازن مصطفى الدمشقي هو كتاب يدل على 

حمبة مؤلفه حلبيب رب العاملني، ولقد رأيت بركات وفضائل من 

أرجو منه أن يالحظين بربكاته ليحفظين ربي من شرور  مؤلفه لذا

 .نفسي ومن كل ذي شر من اإلنس واجلان

السيما وقد مسعت من شيخنا حممد صاحل الفرفور بأنه إذا فقد 

ختار تقوم مقام ل فإن الصالة على سيدنا النيب املالشيخ املرشد الكام

 .املرشد الكامل 

ىل مرضاته تبارك وتعاىل أسأله تعاىل أن يسدد أمورنا للوصول إ

بربكة الصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه 

 .وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين 

 .إىل رمحة رّبه حممد أديب الكالس وكتبه أفقر الورى 
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 تقديم فضيلة الدكتور حممد فائز حواصلي

 عن فضيلة الشيخ أمحد الرفاعي احلبال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأفضل الصالة، وأمّت التسليم، على املبعوث  مد هلل رب العاملني،احل

 .رمحة للعاملني، وبعد 

أن أقدم لكتابه " مازن الدمشقي"فقد رغب إلّي األستاذ الفاضل السيد 

" دالئل السرور واملسرات يف الصالة على سيد الّسادات" اجلليل 

لرفاعي فأجبته ، نزواًل عند رغبة شيخنا الفاضل الشيخ أمحد ا

الشهري باحلبال، شيخ جمالس الصالة والسالم على سيدنا حممد 

بإجازة شيخنا الراحل العارف صلى اهلل عليه وسلم، حفظه اهلل تعاىل 

العالمة الشيخ حممد سعيد الربهاني رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة، 

وبارك يف أوالده وذريته إىل يوم الدين، وخاصة خليفته من بعده 

اضل العامل اجلليل الدكتور حممد هشام الربهاني أستاذه الف

 .حفظه اهلل تعاىل

دالئل  وقد اّطلعنا على الكتاب املذكور، الذي قسمه على نسق كتاب

فجزاه اهلل تعاىل خريًا -لإلمام اجلزولي رمحه اهلل تعاىل اخلريات

كيف ال، والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم أعظم قربة يتقرب 
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إىل اهلل تعاىل، وخاصة يف عصرنا، حيث ذكر العلماء، بها العبد 

رمحهم اهلل تعاىل أن الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، تقوم يف 

مقام املرشد الكامل، فكيف إذا ( حيث ُفقد املرشد الكامل)آخر الزمان، 

اجتمع املرشد الكامل، والصالة على احلبيب األعظم صلى اهلل عليه 

اإلنسان كل اخلريات، وكفى بالصالة على النيب وسلم، إذًا مجع 

ضلى اهلل تعاىل عليه وسلم فائدة ونفعًا أنها كما قال عليه الصالة 

والسالم لسيدنا ُأبي بن كعب رضي اهلل تعاىل عنه يف حديثه الذي 

رواه أمحد، والرتمذي، واحلاكم، مّلا قال له سيدنا ُأَبي يف آخر 

 :احلديث 

إذًا ُتكفى همَّك، ويغفر لك : )قال أجعل لك صالتي كلها، 

، إنها تكفي املؤمن همومه كلها، وما أكثرها اليوم، ويغفر (ذنبك

 .اهلل تعاىل له ذنبه

 .فجزى اهلل تعاىل األخ املؤلف خري اجلزاء، ونفع مبَؤلفه مجيع العباد

 واحلمد هلل رب العاملني
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 تقديم فضيلة الشيخ سعيد طناطرة

 حيمبسم اهلل الرمحن الر

لك احلمد يا من جّلت يف اخللق ِنعمه، محدًا ال منتهى له كما ال 

منتهى لكمالك محدًا يكشف عن القلب احلجاب والصالة والسالم 

على سيدنا حممد الذي اكتملت به الكماالت، وانتهت إليه الغايات 

 .وأشرقت بنوره املخلوقات وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

من أعظم املهمات وأشرف التوجيهات وإنها فإّن الصالة على رسول اهلل 

واجبة يف كل حني وجوب السنن املؤكدة فال يسع تركها وال يغفلها 

وشيخه السخاوي عن اإلمامني إال من ال خري فيه، ونقل القسطالني 

اجلليلني احلليمي وعز الدين بن عبد السالم أن صالتنا على النيب 

فإن مثلنا ال يشفع ملثله، صلى اهلل عليه وسلم ليست شفاعة منا له 

ولكن اهلل أمرنا باملكافأة ملن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها 

كافأناه بالدعاء فأرشدنا اهلل مّلا علم عجزنا عن مكافأة نبينا إىل 

الصالة عليه لتكون صالتنا مكافأة على إحسانه إلينا وفضله علينا إذ 

 .ليه وسلمال إحسان أفضل من إحسانه صلى اهلل ع

وإن أخي الكريم السيد مازن الدمشقي حفظه اهلل تعاىل اقتدى 

بهؤالء األئمة األخيار وحتصياًل للنفع والفوز مبحبة رسول اهلل صلى 

أّلف بعضًا من صيغ الصالة على رسول اهلل صلى اهلل . اهلل عليه وسلم
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عليه وسلم وما فيها من الدعاء وقضاء احلاجات وقد استحسن 

تعداد صيغ الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما  املسلمون

استحسنه املسلمون فهو عند اهلل حسن تعظيمًا لشعائر اهلل لقوله 

: احلج)}ِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِبَذ{: تعاىل 

 .وسلموأي شعرية أعظم من رسول اهلل صلى اهلل عليه  ، (23

فأسأل اهلل أن جيعل التوفيق حليفه والسداد وزيره والرشاد أمريه وأن 

حيقق منيته وغايته وأن ينفعه مبا كتب وينتفع به من قرأ واهلل 

تعاىل خري مسؤول وخري مأمول وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى 

 .آله وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب العاملني
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 ُمقدِّمة املؤلف

 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 إهلي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي

احلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا ُمباركًا فيه، احلمد هلل احلمَد القديم 

املطلق، احلمَد الذي محدت به نفسك بنفسك سبحانك ال حنصي 

وأفضل الصالة وأمت . ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

ظيم املبعوث رمحة التسليم على سيدنا حممد صاحب اخُللق الع

للعاملني، وعلى آله الطيبني الطاهرين وعلى أصحابه الُغرِّ امليامني 

 .وعلى أحبابه على مرِّ السنني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

اللهم صّل وسلم وبارك وتعطف وتلطف وحتنن على سيدنا حممد -

 تعاىل أصِل الفرح والسرور السراج املنري بدر البدور امتثااًل ألمر اهلل

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ {:كتابه العزيز القائل يف ُمحكم 

 (65:األحزاب( }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا

وامتثااًل ألمر احلبيب املصطفى الذي من خري اخلالئق جمتبى 

إن أقربكم مين يوم القيامة يف كل موطن : "لقائلسيدنا حممد ا

 .احلديث، "أكثركم علّي صالة يف الدنيا

https://www.facebook.com/pages/%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%8E-%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%83%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D9%86%D9%8E-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%90%D9%91-%D9%8A%D9%8E%D8%A7-%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D9%91%D9%87%D9%8E%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%91%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B/140516529401801?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%8E-%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%83%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D9%86%D9%8E-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%90%D9%91-%D9%8A%D9%8E%D8%A7-%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D9%91%D9%87%D9%8E%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%91%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B/140516529401801?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%8E-%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%83%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D9%86%D9%8E-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%90%D9%91-%D9%8A%D9%8E%D8%A7-%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D9%91%D9%87%D9%8E%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%91%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B/140516529401801?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%8E-%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%83%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D9%86%D9%8E-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%90%D9%91-%D9%8A%D9%8E%D8%A7-%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D9%91%D9%87%D9%8E%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%91%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B/140516529401801?fref=nf
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فإني أشكر اهلل الفتاح الكريم أن هّيأ لي أسباب الفتح : أما بعد

املقبول، ألتشرف بالصالة على خري رسول، صلوات اهلل وسالمه عليه، 

على هذا النيب العظيم الذي مهما كتبنا وقلنا يف حقه نظّل 

الواسع والشاسع، وتلك حقيقة تتجلى لنا ولكل من شاطىء حبره 

غاص يف حبور سيد الكونني وإمام الثقلني سيدنا حممد صلى اهلل 

عليه وسلم أنه ما عرف قدر هذا الرسول العالي القدر والعظيم اجلاه 

 .إال اهلل تبارك وتعاىل يف ُعاله

من اهلل ومنته  ولعل هذه الصلوات املباركات اليت كتبتها بفضل

واملوجهة إىل املنتقى من خري بريته أن تكون َصدًا عما جيول يف نفسي 

و روحي  من تعظيٍم وحمبٍة وعشٍق هلذا السيد الكريم، والربكُة 

مبتغيًا بذلك رضاء  ملسو هيلع هللا ىلصالعامة لكل خملوق كائن سيدنا حممد 

اهلل عّز و جّل الذي أحتفين وشرفين وأكرمين أن فتح علّي بهذه 

الطيبة املباركة، راجيًا بذلك إدخال السرور على قلب حبيب  الصيغ

املوىل الغفور عليه أفضل صالة وأزكى سالم صالة يعجز عن وصفها 

 .كل كالم

ولعل ما فتح اهلل علّي به من هذه الصيغ الطيبة من الصلوات 

املباركات على سيد الكائنات من املخلوقات يكون حافزًا لكل من 

اقتداًء به  ملسو هيلع هللا ىلص طريق سيد الرسل سيدنا حممد قرأها، ألن يسري يف
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وُيعمَل الذهن يف ابتكار صيغ من الصلوات على سد قواًل وفعاًل وعماًل 

وأكثر من ذلك حتى يتحقق فينا  أهُل لذلك ملسو هيلع هللا ىلصالكائنات فهو 

من سنَّ ُسّنًة حسنة فله " ملسو هيلع هللا ىلصقول احلبيب األعظم والرسول األكرم 

 .احلديث" ةأجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيام

وقد اقتفيت يف ترتيب هذا الكتيب أثر ونهج طريق سيدي اإلمام 

اجلليل أبي عبد اهلل حممد بن سليمان اجلزولي رمحه اهلل وأرضاه يف 

امتثااًل ألمر سيدي وشيخي العارف باهلل " دالئل اخلريات"كتابه 

من قّلد عاملًا :"وقد أّكد ذلك ملا قال لي " يونس الشرجبي"الشيخ 

 ".اهلل ساملًا لقي

وبإرشاد منه أمسيت هذا الكتيب دالئل السرور واملسرات يف الصالة 

على سيد السادات، ذلك ألن كل من يقرأه يكون مسرورًا بكثرة 

 .اخلريات

داعيًا لشيخي املذكور بطول العمر مع متام الصحة والعافية أن 

ومما منَّ اهلل قتدى به، جيعله اهلل العزيز القدير منارًا وقدوًة ومثاًل ُي

به عليَّ وجعلين حتت أنظاره وأرشدني لطريق اخلري والفالح إنه هو 

 .خري مسؤول وبذكره وبالصالة على حبيبه حيصل كل السرور

وال أنسى يف هذا املوقف فضل سيدي وأستاذي وشيخي فضيلة الشيخ 

حفظه اهلل تعاىل الذي توالني برعايته وإشرافه علّي " ياسني احللو"



14 

 

هذا الكتيب وبذل معي اجلهود لذلك فجزاه اهلل عين وعن  إلجناح

املسلمني خري اجلزاء وجعلنا وإياه ممن رضي اهلل عنهم ورضوا عنه، 

هذا ونرجو اهلل أن جيعل من هذا الكتيب مصدر خري وبركة 

للمسلمني وأن جيعل ذلك يف صحيفته ويف صحيفة سيدي الشيخ 

احلق واملسلمني ويف صحيفة يونس الشرجبي أدامه اهلل ُذخرًا لنصرة 

كل من وقف جبانيب وساعدني إلمتامه، وصلِّ اللهم على سيدنا 

حممد النيب األمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وأصحابه 

 .وعرتته ومن سار على نهجه وشرعته إىل يوم الدين

واحلمد هلل املتفضل على عباده وأفضل الصالة وأزكى السالم على 

ألنام وعلى مجيع األنبياء واملرسلني على مدى سيدنا حممد خري ا

األيام وعلى اآلل الصحب الكرام وعلى مجيع املسلمني صالة تدوم 

 .على الدوام

 (.غفر اهلل ملن وجد خطًأ فساعدني على تصحيحه)

 مازن مصطفى الدمشقي 

 6337353-6325525هــ 

8422932395 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أصبح رسول اهلل : طلحة األنصاري قال روى اإلمام أمحد عن أبي-

يا رسول أصبحت : ّطيَب النفِس ُيرى يف وجهه الِبشُر قالوايومًا  ملسو هيلع هللا ىلص

أتاني آت  أجل:  ملسو هيلع هللا ىلصاليوم طيب النفس ُيرى يف وجهك البشر فقال 

من صلى عليك من أمتك صالة كتب اهلل : من ربِّي عزَّ وجلَّ فقال

عشر درجات وردَّ  له نات وحما عنه عشر سيئات ورَفَعبها عشر حسله 

 (35244برقم  9/34/مسند أمحد )                                    .عليه مثلها

من صلى : روى ابن أبي عاصم عن سيدنا الرباء بن عازب مرفوعًا-

عليَّ مرة كتب اهلل له عشر حسنات، وحما عنه عشر سيئات، ورفعه 

 .بها عشر درجات، وُكنَّ له َعْدَل عشر رقاب

 (وهو ضعيف 3957الرتغيب والرتهيب رقم )

روى اإلمام البيهقي عن سيدنا علي مرفوعًا؛ كلُّ دعاٍء حمجوُب -

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن السماء حتى ُيصّلى على حممد وآل حممد 

 (3676رقم /3/335شعب اإلميان)

إنَّ الدُّعاء موقوف بني : وروى اإلمام الرتمذي عن سيِّدنا عمر موقوفًا

 .ملسو هيلع هللا ىلص منه شيء حتى ُتصّلي على نبيِّك السماء واألرض ال يصعد

 (يف حكم املرفوع وهو ضعيف 955رقم 3/265سنن الرتمذي)
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 يوم االثنين -الحزب األول

  اللهم صّل على سيدنا حممد كما صليتها أنت يف أم

الكتاب، وندخل بها إىل سعة الرحاب، وفيها القبول بدون 

 .عتاب، وعلى آله وصحبه وسلم

 مد صالة أنت فيها غاية اهلّمة اللهم صلِّ على سيدنا حم

ومنتهى القصد، صالة سرمدية تفوق كل عد حتى نهيَم 

بذكرك ويضمحل كل ُبعد، صالة معطرة بأريج الزهور 

 .وطيب الورد، وعلى آله وصحبه وسلم

  اللهم صل على سيدنا حممد صالة فيها مسك القبول

يف غدوتي ورواحي، صالة أطري بها هائمًا بغري جناح، صالة 

رددها دومًا يف بكرتي وصباحي، صالة يظهر فيها عشقي ُأ

 .ونور صالحي، وعلى آله وصحبه وسلم

 دنا حممد ما أصبحت اللهم صلِّ وسلم وبارك على سي

إىل طريق  أولياءكوأمست األكوان، وبعدد ما أرشدت 

 .اإلحسان، وعلى آله وصحبه وسلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي أشرقت على صفحات

لوب باليقني أنواره، والذي فاحت يف رياض األنس باحلب الق

أزهاره، والذي الحت يف مساء التوفيق مشوسه وأقماره، وعلى 

 .آله وصحبه وسلم

  صلِّ على سيدنا حممد صالة ُتصلح بها قلوب هذه اللهم

األمة، وترفع بها عّنا البالء والغمة، وجتعلنا بها من 

 .له وصحبه وسلماملقبولني ومن أهل اهلّمة، وعلى آ

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة فيها

القبول والرضا، ومتأل األرض والفضا، وفيها اللطف يف 

 .وعلى آله وصحبه وسلم القضا،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صاحب املقام

األعلى يف الفردوس من اجلنة، واملبعوث رمحة لإلنس 

وعلى آله وصحبه  اهلل الفضل واملّنة، و، وفيها من ّنةواجِل

 .وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد ما دام معجز

 القرآن، واملنّزل على لسانه البيان، واملكّرم حبقائق الفرقان،

 .وعلى آله وصحبه وسلم
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  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد كلما خفق

سائر األكوان،  القلب ونطق اللسان، وكلما فاح الطيب يف

 .صالة دائمة على مّر األزمان، وعلى آله وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة فيها

وعلى آله  املدد من قلب النيب، وفيها اهلدى لقليب وقاليب،

 .وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة تتنزل

وعلى آله  ك والريب،من عوامل الغيب، وحمفوظة من الش

 .وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة متأل من

نورها املغارب واملشارق، وتربز من كوامنها أسرار الدقائق 

وعلى آله وصحبه  والرقائق، وفيها السالمة لكل اخلالئق،

 .وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة ما َعرف

هلل، وقدمية يف علم اهلل، وباقية إىل ما شاء اهلل قدُرها إال ا

 .وعلى آله وصحبه وسلم
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  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صاحب اهلدي

باإلهلام، وصالة  واملسددالنبوي السامي، وصاحب الوحي، 

 .وعلى آله وصحبه وسلم فيها الوصول وحسن اخلتام،

 ي يف اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الرتق

درجات اإلحسان، وتروي بها الظمآن من حوض النيب 

 .العدنان، وعلى آله وصحبه وسلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد يف املأل األعلى النوراني

وسيد املخصوصني باملدد الرباني، ويف كل مكان وسائر 

 .األركان، وعلى آله وصحبه وسلم

 اللهم صلِّ على سيدنا حممد يف أحسن قوالب ألفاظ 

وأكمل  الكلمات، ويف كل احلركات والسكنات، وأفضل

 .وأمت الصلوات، وعلى آله وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد يف معارج

امللكوت، ويف رحاب اهلل ذي اجلربوت، وعندما نسج العنكبوت، 

 .وعلى آله وصحبه وسلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة فيها دوام الّذكر

، ومن أكمل سم اجلاللة، وحتى تظهر فينا أسرار األصالةال

 .وعلى آله وصحبه وسلم الّدين وأدى الرسالة،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد ما خلقت من نوره

وعّم العاملني، وبعدد أنني وتنهدات األولياء العاشقني، وبعدد 

بكاء وزفرات كل العابدين، وبعدد من خروا لنور وجهك 

وبعدد ما نّور قلب املصطفى كل قلوب املسلمني،  ساجدين ،

وبعدد ما تواىل الليل والنهار وكل من قاموا لك قانتني، 

ويف كل أوقات الوصال صالة تدوم إىل أبد اآلبدين، وعلى 

 .آله وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة أفين بها

ألقى بها ربي، عمري، وأخلو بها وحدي، وتدخل معي قربي، و

 .وعلى آله وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها للقلب لباس

اخلشية، وفيها للظاهر لباس األدب، وفيها للنفس لباس 

 .الذل، وفيها للسان لباس الذكر، وعلى آله وصحبه وسلم
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  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد الدُّرة الوّضاءة بني األنبياء

لكل املؤمنني العلماء، وعلى آله وصحبه والروضة اجلامعة 

 .وسلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد حتى نعرفك

حق معرفتك، وحتى نتيه يف عظمتك، ونتحري يف قدرتك، 

وعلى  ونشرب من كأس حمبتك، ونغرق يف حبر ُأنسك،

 .آله وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها هجر املنام حتى

إلرادات، وفيها قلَّة الكالم حتى تكون السالمة من تصفو ا

اآلفات، وفيها احتمال األذى من األنام طلبًا من اهلل املرضاة، 

وعلى آله وصحبه  وفيها قلة الطعام حتى متوت الشهوات،

 .وسلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد سيد أصحاب اهلمم

السماوية، واألصل يف أنوار القلوب العرشية، واجلامع 

 .وعلى آله وصحبه وسلم لألسرار الربانية،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة خنرج بها من ظلمات

الكفر إىل أنوار اإلميان، وخنرج بها من ظلمات النفس إىل 
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أنوار الرمحن، وخنرج بها من ُظلمات املعصية إىل أنوار 

الّطاعة، وخنرج بها من ظلمات الدنيا إىل أنوار الساعة، 

من ُظلمات احلجب إىل األنوار الكواشف، وخنرج  وخنرج بها

بها من ُظُلمات الكون إىل أنوار امُلكوِّن، وخنرج بها من ظلمات 

الكربياء إىل أنوار امُلهيمن، وخنرج بها من ظلمات التدبري 

إىل أنوار التفويض، وخنرج بها من ظلمات التقصري إىل 

 وار النجوى،أنوار التقوى، وخنرج بها من ظلمات البعد إىل أن

 .وعلى آله وصحبه وسلم

 الصايف  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها احلّب

من مجال احملبوب، وفيها كأس اللطف الواصل إىل شغاف 

 .وعلى آله وصحبه وسلم القلوب،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها االستغراق يف

مية حبر األذكار العلّية، وفيها التخلق باألخالق السا

 .احملمدية، وعلى آله وصحبه وسلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها حالوة األنس

والرتقي يف مدارج األذواق واملعارف، ويستظل بها كل 

 .املسلمني مع كل من باهلل عارف، وعلى آله وصحبه وسلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها من صفة الصرب

ء، وفيها من التسليم ما جيعلنا ما نتحقق به بصفة األنبيا

 .من مجلة األصفياء، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الثبات يف

مقامات احلضور، وفيها صدق العبادة ولذة اخلطاب 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم والسرور،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد سيد سالطني األولياء

 الكربى على كل األفراد الواصلني،والعارفني، واحلجة 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة يكون بها مقامنا دومًا

وعلى  بني يديك، وجتعلنا بفضلها ناظرين منك إليك،

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ُتطّهر بها قلوبنا

 يف كل نفس،وجوارحنا من الّدنس، وحنظى بها مبددك 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد املرسل رمحة للعاملني بشريًا

ونذيرًا، والداعي إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تتزاحم فيها مواكب

به وعلى آله وصح األنوار، وليصري ليل الكون مثل النهار،

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الربكة فوق ما

 .وعلى آله وصحبه وسّلم نتصور، وممزوجة باملسك اإلذفر،

  حممد َمن سّبحت احلصا بني اللهم صلِّ على سيدنا

يديه، ومن أروى اجليوش وحنَّ اجلذع إليه، صالة فضٍل 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم منك عليه،

 يدنا حممد صالة باقية ال انتهاء هلا، اللهم صلِّ على س

ومستمرة ال آخر هلا، وكثرية ال حد هلا، وعطرة دائمة ال 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم انقطاع هلا،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة نطري بها إىل ما ال

تدركه أوهام اخلالئق، وصّل على سيدنا حممد السر اإلهلي 

 .وسّلموعلى آله وصحبه  يف كل الطرائق،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد البدر املنري يف األرض

والسما والكنز لآليات والشمس للهدى، واملظهر األمجل 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم واهلادي للورى،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى تكون قوالبنا ممرًا

لواردات علوم الغيب الربانية، وحتى تكون قلوبنا مقرًا 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم الرمحانية، لواردات الفتح

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلنا نسبح يف حبار

علوم الكتاب والسُّنة، وحتيا بها قلوبنا بسحائب اجلود 

 .والرمحة، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها ترويض النفس

قاء الروح بطاعة على طاعة اهلل ظاهرًا باجلوارح، وفيها ارت

 .وعلى آله وصحبه وسّلم اهلل باطنًا باجلوانح،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة نسلك بها سلوك

األبرار لنكون من أهل اليمني، وجتعلنا بعظمتها من عبادك 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم السابقني املقربني،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها مجال احلب

 الرجاء، وفيها كمال التقوى واخلشية والفناء،والتعظيم و

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

 

 أحاديث يف فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم

 من صّلى عليَّ : روى الطرباني عن سيدنا أبي الدرداء مرفوعًا

حني يصبح عشرًا وحني ميسي عشرًا أدركته شفاعيت يوم 

 .ة القيام

إسنادين أحدهما رواه الطرباني ب وقال 01/021جممع الزوائد)

 (جيد ورجاله ثقاة

  وروى الطرباني عن سيدنا رويفع بن ثابت األنصاري

من قال اللهّم صلِّ على حممَّد وأنزله املقعد املقرَّب : مرفوعًا

 .عندك يوم القيامة وجبت له شفاعيت

 (3223رقم  3/320املعجم األوسط )

  قلت يا : ن كعب قاليدنا ُأبي بسروى اإلمام الرتمذي عن

رسول اهلل إني أكثر الصالة فكم أجعل لك من صالتي؟ 
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ما شئت وإن زدت فهو : الربع؟ قال: قلت: الما شئت ق: قال

ما شئت وإن زدت فهو خري : النصف؟ قال: قلت. خري لك

. ما شئت وإن زدت فهو خري لك: الثلثني؟ قالف: لك قلت

همَّك وُيغَفُر  ىإذن ُتكف: عل لك صالتي كلها؟ قالأج: قال

 .لك ذنُبك

 (حسن صحيح 2532سنن الرتمذي رقم )

 ُأكِثُر الصالَة فكم أجعل لك من : قوله: قال املنذري

ُأكثُر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي : صالتي؟ معناه

 صالة عليك؟

 (2502رقم  2/544الرتغيب والرتهيب )
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 يوم الثالثاء -الحزب الثاني

 ا حممد صالة جتمع بها بيين وبني اللهم صلِّ على سيدن

طاعتك على بساط مشاهدتك، ومتأل بها قليب من نور 

حمبتك، وخيشع بها فؤادي بسلطان عظمتك، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة نعوذ بها من سوء

القضاء، ونعوذ بها من درك الشقاء، ونعوذ بها من جهد 

وعلى آله وصحبه  اتة األعداء،البالء، ونعوذ بها من مش

 .وسّلم

  مل الذي قامت به يف عوااللهم صلِّ على سيدنا حممد

قت ، وما أشرالكون أسرار وآالء، ويف طياتها أنوار السني والراِء

 .وعلى آله وصحبه وسّلم ،الشمس وما أعقب اإلصباح إمساُء

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها طوارق اهليبة

ممن خرَّ وذاب، وفيها بوارق اللطف حتى نكون حتى نكون 
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ممن حترك وطاب، وفيها ظهور احلب من مطلع القرب حتى 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم نكون ممن سكر وغاب،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تتحقق يف سري

ليناجيك لساني، وال تغيب فيها عن حلظ عياني، وكما 

رسول العدنان، وفيها أمرت يف كتابك املنّزل على قلب ال

 .وعلى آله وصحبه وسّلم التعظيم لقدره يف أحلى املعاني،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلنا بها من

الصاعدين املرتقني بأنوار القلوب، وجتعلنا بها من أصحاب 

وعلى آله  األنفاس الطاهرة الساحبة بلطائف الغيوب،

 .وصحبه وسّلم

 مد صالة تبزغ من أسرارها اللهم صلِّ على سيدنا حم

لوائح الكشوف، وتتألأل من أنوارها لوامع القرب بدون وقوف، 

وتوصلنا بصدقها إىل طوالع الفتح بدون كسوف، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة فيها

التجلي لقلوب أهل الوالية، وتشع بأبهى أنوار اهلداية، وعلى 

 .ه وسّلمآله وصحب
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  ،اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد قمر رسل اهلل

 .وعلى آله وصحبه وسّلم ومشس أنبياء اهلل،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الفناء عن

اخللق بإذن اهلل تعاىل، وفيها الفناء عن اهلوى بأمر اهلل 

آله وعلى  تعاىل، وفيها الفناء عن اإلرادة بإرادة اهلل تعاىل،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الرسول املصطفى عند اهلل

من كل خليقته، واملشهود له يف الغيب والشهادة بكمال 

خصوصيته، والقائم ملواله بكمال الوفاء يف عبوديته، وتدوم 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم من الرحيم بدوام أبديته،

 ها على أكف اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة نرتفع ب

اإلحسان إىل بساط الكرم، وفيها نفحات العناية من قلب 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم املصطفى األعظم،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الكشف ألرواحنا

الفتح احلق عن نعوت جاللك،  وفيهاعن قدس كمالك، 

وفيها التمتع بأسرار أنوار قربك، وفيها التحقق بشهود 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم أحديتك،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة مطلقة من قديم

، وما خرج ماء من األرض أو من األزل، وتستمّر وال َتَزْل

 .السماء نزل، وعلى آله وصحبه وسّلم

 اهلل من علوم،  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد ما عند

 .موعلى آله وصحبه وسّل فة عني وتدوم،وتتجدد يف كل َطْر

  تزين بها اللهم صلِّ وسّلم وبارك على سيدنا حممد صالة

 بها على خري عملي وعمري، قولي وفعلي وشكري، وختتم

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد النيب

وعلى آله  املصطفى، وبقدر حب اهلل العظيم له وكفى،

 .وصحبه وسّلم

  سيدنا حممد بعدد أوراق اللهم صلِّ وسلم وبارك على

الشجر، وبعدد قطرات املطر، وبعدد الكائنات مع البشر، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وبعدد ذرات الرتاب واحلجر،

  ،اللهم صّل على سيدنا حممد صالة فيها حرز احلماية

وفيها لطف الوقاية، وبركة الكفاية، وعني العناية، وفيها 

وفيها الرمحة يف الظاهر  خامتة خري من البداية إىل النهاية،
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والباطن وما حوته اخلفايا، وأوردنا حوضه الشريف واجعله 

وعلى آله وصحبه يف مجيع  لنا خري ورد وأعذب سقاية،

 .األمور ويف كّل غاية

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الشفاء للنفس

 .وعلى آله وصحبه وسّلم واجلسد من كل بلية وداء،

 وبارك على سيدنا حممد بدر البدور،  اللهم صلِّ وسلم

 وشفاء الصدور، وتصرف عنا بها العلل والباليا والفجور،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة فيها

السعادة والتهاني، وفيها الوصول لألماني، يف كل وقت 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم ومكان وزمان،

  وبارك على سيدنا حممد ما دام وجه اللهم صلِّ وسلم

اهلل، وما دام نور اهلل، وما دام ذكر اهلل، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها لذة العشق

 للمحبوب، وبعدد نبضات القلوب، وفيها تفريج الكروب،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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 يها اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة ف

الوصول والكمال، وتصلح بها األحوال، وترفع بها عنا 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم األهوال،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد ما طلع فجر

النهار، وما هلَّت يف الليالي األقمار، وما ذكرك الذاكرون 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم يف األسحار،

  مد سيد األنام، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حماللهم

وجامع سر الكالم، وخامت األنبياء الكرام، وحمب املساكني 

 .واأليتام، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد كلما قال املؤذن يف

وعلى آله  إنا أعطيناك الكوثر، اخلمس اهلل أكرب، وحبّق

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الكرم من

الكريم، وفيها الفتح من العليم، وفيها احللم من احلليم، 

وعلى  وفيها الرمحة من الرحيم، وفيها عطف الرب العظيم،

 .آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد كلما غردت الطيور، وعلى

مرِّ األيام والعصور، وصلِّ على سيدنا حممد صالة يرضى 

 .به وسّلموعلى آله وصح عنها املوىل الغفور،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة هي مأوانا يف سعة

رمحة اهلل، وفيها تقوى اهلل، ومزدانة باإلميان باهلل، وتقودنا 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم للتوكل على اهلل،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي انطوت بأسرار أنواره

واحلقائق عجائب اآليات، والروح لكل الكائنات، وحبر املعارف 

 .املوصلة لغاية الغايات، وعلى آله وصحبه وسلِّم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تستنري بها بصائرنا

وتفجر بها ينابيع احلكمة من قلوبنا، وتفيض منها األسرار 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم الربانية على جوارحنا،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة توصلنا إىل مدارج

وعلى آله وصحبه  ىل معارج الكماالت،إعادات، وترفعنا الس

 .وسلِّم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة متأل بها قلوبنا من

وعلى آله وصحبه  حبور ذكرك، ونؤدي بها حقه وشكرك،

 .وسلِّم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها من الفضائل

لى آله وع ماال ُيحصى، وفيها من كرم اهلل ماال ُيستقصى،

 .وصحبه وسلِّم

 رنا بها من عذاب اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ُتِج

الّنار، وتدخلنا بها اجلّنة مع األبرار، وصلِّ على سيدنا 

وعلى آله وصحبه  منك يا عزيز ويا غفار، حممد برمحٍة

 .وسلِّم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها لذة النظر إىل

وق إىل لقائك يا رحيم، وفيها وجهك الكريم، وفيها الش

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم املغفرة يا اهلل يا عظيم،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تزكي بصفائها

 أرواحنا، وتوقظ بسرها نفوسنا، وتزيد بها اإلميان يف قلوبنا،

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم
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  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة ُتصلح

نا، وتطهر بها قلوبنا، وتضع بها أوزارنا، وصلِّ وسلم بها أمر

وعلى آله  وبارك على سيدنا حممد صالة تنور بها قربنا،

 .وصحبه وسلِّم

 طاهر النسب  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد

، وسيد كائنات الوجود بال منازع على قئاخلالصفوة 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم اإلطالق،

 لم وبارك على سيدنا حممد املتصف خبري اللهم صلِّ وس

الصفات ومحيد الشمائل، وامُلحّلى بأعلى الكماالت وأكمل 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم الفضائل،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صاحب

األخالق والسرية الّزكية، واملخصوص بالفرقان واحلكمة 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم السنية،

  ِّوسلم وبارك على سيدنا حممد بعدد قطرات اللهم صل

زواخر البحار، وبعدد رشفات كل وابل مدرار، وبعدد كل 

 .قطرة ماء حوتها السواقي واألنهار، وعلى آله وصحبه وسلِّم
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  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد املؤيد

باخلوارق واملعجزات الباقيات، وامُلجتبى من اخلالئق باآليات 

 .على آله وصحبه وسلِّمو الباهرات،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد امُلصطفى من

اخلالئق إلبالغ الرسالة، ونرباس احلق ُمخرج الناس من 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم الضاللة،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد املنصور

 بالرعب مسرية شهر، وما بقيت معجزاته قائمة مدى الدهر،

 .آله وصحبه وسلِّموعلى 
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 أحاديث يف فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم

 روى اإلمام البيهقي عن سيدنا أبي ُأمامة مرفوعًا: 

أكثروا من الصالة عليَّ يف كل يوم مجعة، فإنَّ صالة أميت 

فمن كان أكثرهم عليَّ ُتعَرُض علّي يف كل يوم مجعة 

 .صالة كان أقربهم مين منزلة

 (حديث حسن 3132رقم  3/001شعب اإلميان)                                      

 روى احلاكم عن سيدنا أبي سعيد اخلدري مرفوعًا: 

 :أميا رجل مسلم مل تكن عنده صدقة فليقل يف دعائه

على املؤمنني  وصلِّعلى حممَّد عبدك ورسولك،  صلِّاللهمَّ 

 .ا له زكاةواملؤمنات واملسلمني واملسلمات فإنه

 (حديث صحيح اإلسناد 2023رقم  5/055املستدرك على الصحيحني )

 من صلَّى : روى احلافظ ابن منده عن سيدنا جابر مرفوعًا

سبعني : علَّي يف يوم مائة مرة قضى اهلل له مائة حاجة

 .منها آلخرته، وثالثني منها لدنياه

ة على النيب صلى اهلل عليه حديث حسن، لينظر الصال: جاله األفهام وقال ابن القيم)

 (003ص/ وسلم للشيخ عبد اهلل سراج الدين
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 يوم األربعاء -الحزب الثالث

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالًة فيها

الربء من كل داٍء، وفيها شفائي ودوائي، وعلى آله وصحبه 

 .وسلِّم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة تدوم وليس هلا آخر

 ن فضلها علينا ظاهر، وتكسونا بها بالنور الزاهر،ويكو

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم

 احلياة،  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد سّر

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم والرمحة املهداة،

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد اهلادي إىل ُسبل السالمة

وصاحب اخُللق العظيم والكرامة، وعلى آله وصحبه 

 .سلِّمو

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تفتح بها أبواب

وعلى آله  اإلجابة، وبقدر مداد كلمات اهلل للكتابة،

 .وصحبه وسلِّم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة مباركة خالدة مع

شهودك، وقائمة مع وجودك، ومتنعنا التجاوز لكل حدٍّ من 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم حدودك،

  ِّعلى سيدنا حممد املخصص بأشرف املقامات، اللهم صل

ومنبع أنوار اإلفاضات، وترفعنا بها إىل أعلى الدرجات، 

وتتنزل بها الرمحات، ومتحو عنا بها السيئات، وتقضي لنا 

بها مجيع احلاجات، وصلِّ على سيدنا حممد سيد أرباب 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم الكرامات واملعجزات،

  حممد صالة طيب تبلغ عنان اللهم صلِّ على سيدنا

وتفتح لنا بها أبواب السماء، ومتأل اآلفاق وما بني  السماء،

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم األرض والسماء،

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صاحب احلسن املطلق

والنور الساطع والكوكب األسبق، وصلِّ على سيدنا 

له وعلى آ حممد صالة ما تالها خملوق إال مسع وأطرق،

 .وصحبه وسلِّم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ترفع بها عنا أستار

وعلى آله  احلجاب، وفيها لذة القول وصدق اخلطاب،

 .وصحبه وسلِّم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تنفتق هلا قلوب

احملجوبني، وتنور بها قلوب املقبولني، وجتمع بها شتات 

 .السالكني، وعلى آله وصحبه وسلِّم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة فيها حالوة اإلميان

على الدوام يف كل حنٍي وآن، يف كل قلب وعلى كل 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم لسان،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة توقظ بها القلوب إذا

نامت العيون، وال ختالطها األوهام والظنون، وصلِّ على 

والسر املكنون، وعلى آله سيدنا حممد صاحب املعجزات 

 .وصحبه وسلِّم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة فيها جالء األبصار

والبصائر، ونرتفع فيها عن ارتكاب الصغائر والكبائر، يف 

 .وعلى آله وصحبه وسلِّم كل اجملالس وسائر الدوائر،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بسّر امسك األول الذي

امسك اآلخر الذي ليس بعده  ليس قبله شيء، وبسّر

شيء، وبسّر امسك الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وبسّر 

امسك الباطن الذي ليس دونه شيء، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  ِّاللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد كل شيء، وصل

وسلم وبارك على سيدنا حممد بسّر كل شيء، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

 مد بعدد ما أشرق عليه نور اللهم صلِّ على سيدنا حم

وجهك، وبعدد من لك حق عليه من خلقك، وبعدد من 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم أجرته من النار برمحتك،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اللطف من

حيث ال ندري، وفيها النصر كما كان يف بدِر، وبعدد 

الذرات يف الرب والبحر، وفيها النجاة وتبديل العسر 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم باليسر،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الورع حتى نكون

أعبد الناس، وفيها القناعة حتى نكون أمحد الناس، وفيها 
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وعلى  حب اخلري حتى نكون من خرية املؤمنني بني الناس،

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى نعرف أمر اهلل

طان تى نعرف احلق ونتبعه، ومنيز بها الشيونطيعه، وح

قيه، ونتعرف بها على لنعصيه، ومنيز بها الباطل لنت

وعلى  بها على اآلخرة لنطلبها، الدنيا لنرفضها، ونتعرف

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد ما دام سره ساري يف

وما دامت  العاملني، والذي طابت به أسرار العارفني،

 ت عليه يف قلوب املخلصني، يف كل وقت وحني،الصلوا

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تفيض بالنور إىل يوم

احلساب، وتفوق الوصف يف أحلى رحاب، وحتى يتم 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم الوصل ويرتفع احلجاب،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد خري من وطىَء

وعلى  ، ومن بذكره كل مجال يف الوجود قد انربى،الّثرى

 .آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد الفاتح لكنوز

وعلى آله وصحبه  األسرار الربانية، وسر السعادة الكونية،

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد ما أخفيت من

ك أوليائك حتت قبابك، وبعدد ما أكرمت من خلق

بعظمة جنابك، وبعدد من خضع وذل انكسارًا على 

وعلى  أعتابك، ومن صدق القول والفعل والوقوف ببابك،

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد يف كل حال، ويف دائرة أهل

 الكمال، ويف حضرة أصحاب الوقت وأهل اجلالل واجلمال،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

 مد صالة تتجلى فيها احلكم اللهم صلِّ على سيدنا حم

وعلى آله  احملمدية، وبأحلى معاني احلقائق القدسية،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها االستغراق يف

 حضرة الفتوح واإلقبال، وفيها املدد واإلسعاف واجلمال،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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 راء، اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها حمبة الفق

وفيها توقري العلماء، وفيها جمانبة أهل األهواء، وفيها 

وعلى آله  التسليم يف كل األشياء خلالق األرض والسماء،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تفتح بها قلوبنا

كحل بها بصائرنا بإمثد نوره، وتطهر بها مبفاتيح حبه، وُت

 .لى آله وصحبه وسّلموع أسرار سرائرنا مبشاهدته وقربه،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى نكون من أهل احملبة

ونشرب من كأس الوداد، والذي رفع راية ال إله إال اهلل يف 

كل البالد، وصلِّ على سيدنا حممد صالة تسطع أنوارها 

وعلى آله  على كل العباد، ويثبت بسرها اضطراب الفؤاد،

 .وصحبه وسّلم

 نا حممد سيد خملوقات الكون اللهم صلِّ على سيد

والوجود، وصاحب الشفاعة يف اليوم املوعود، وبسر امسك 

 .األعظم يا كريم يا ودود، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد تسبيحات اخللق

وعلى آله  واملالئكة، وصالة ُتنور بها الظلمات احلالكة،

 .وصحبه وسّلم

  على سيدنا حممد بعدد األعداد، اللهم صلِّ وسلم وبارك

وبعدد اجلماعات واألفراد، وعدد سكان البالد، وصالة فيها 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم نيل املراد،

  صالًة َيْبُسُط لنا اهلل بها اللهم صلِّ على سيدنا حممد

بساط منته، وجيعلنا بها اهلل من أهل حضرته، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  حممد صالة فيها االرتقاء يف اللهم صلِّ على سيدنا

 معاريج الصالح، وفيها االستمرار يف أنوار طرق الفالح،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تبسط علينا بها

 ،نسواإِلنس، وبعدد ما خلقت من اجلن نسيم نفحات اأُل

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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  منها ينابيع اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تتفجر

وعلى آله وصحبه  الرمحة، وتتفجر منها ينابيع احلكمة،

 .وسّلم

 النفوس، اللهم صلِّ على سيدنا حممد ُمطّهر القلوب و

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وماحي الظالم مشس الشموس،

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صاحب اإلسراء واملعراج

وصحبه  وعلى آله وبعدد خلق اهلل يف البقاع والفجاج،

 .وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة فيها

وعلى آله  صدق السريرة، وتسطع منها أنوار البصرية،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التدرج يف مراتب

الزهد احلقيقي، ويشرق بها نور اخلشوع على جوارحي 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وقليب،

  صلِّ على سيدنا حممد صالة يغمرها من العشق اللهم

أمسى املعاني الراقية، ويف أحلى حلل العبارات الزاهية، 
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ولتطوف أنواره على النفوس الزاكية، وتنهل من بركاته 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم كل القلوب الصافية،

  ِّاللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التحرر من رق

لوبنا من دنس االلتفات إىل الشهوات، وتطهر بها ق

وعلى آله  الفانيات، وفيها إدرار الربكات وإجابة الدعوات،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد بدر أقمار

 .وعلى آله وصحبه وسّلم الوالية، ومشس جنوم اهلداية،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد اجملبول

والعفاف، وصلِّ على سيدنا حممد  النور والعفةوباللطف 

وعلى آله  من أقمت يف سره ميزان العدل واإلنصاف،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد املنزه بلسانه

عن النطق بهواه، واملعصوم بالكلية عن الكذب فيما رآه 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم ورواه،
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 د دعوة أبيه اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حمم

اخلليل إبراهيم، وبشارة أخيه عيسى عليه الصالة 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم والتسليم،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد املعروف بني

قومه بالصادق األمني، وصلِّ على سيدنا حممد صالة فيها 

وعلى آله وصحبه  الشوق للقاء ذاته الكرمية واحلنني،

 .وسّلم

 ِّوسلم وبارك على سيدنا حممد آية اهلل اليت يف  اللهم صل

كل العصور دائمة، وصاحب اآليات البينات واحلجة 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم القائمة،

 ى سيدنا حممد صالة فيها اللهم صلِّ وسلم وبارك عل

التوفيق للقيام بآداب العبودية، وفيها الرتقي يف مشاهدات 

جتليات احلقائق اإلهلية، وصالة فيها الرضا والتسليم 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم بأحكام الربوبية،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد املتصف

يف كل بالسكينة الباعثة على اهليبة والتعظيم، والسبب 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم الفضائل واخلري العميم،
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  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد اخلارق

مبعجزاته الكربى لنواميس الكون، واملؤيد باملدد الرباني 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وبكل حقائق العون،

 أحاديث يف فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 من : ن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعًاروى اإلمام أمحد ع

صلى عليَّ مل تزل املالئكة ُتصّلي عليه ما صلى عليَّ فلُيِقلَّ 

 .عبٌد من ذلك أو لُيكثر

 (وهو حديث حسن 03202مسند اإلمام أمحد رقم )

 روى اإلمام أمحد عن سيدنا أبي هريرة مرفوعًا: 

 .أكثروا الصالة عليَّ فإن الصالة عليَّ زكاة لكم

 (2324رقم 2/322ند اإلمام أمحد مس)

 يا أيها الناس إنَّ : روى الديلمي عن سيدنا أنس مرفوعًا

أجناكم يوم القيامة من أهواهلا ومواطنها أكثُركم علي 

 .صالة يف دار الدنيا

 (2023رقم  3/222الفردوس مبأثور اخلطاب )
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 يوم الخميس –الحزب الرابع 

 صالة يطمئن  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد

وعلى  بها قليب، ويرضى بها ربي، ويزداد فيها شوقي وحيب،

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد بعدد ما

خلقت، وبعدد ما أحييت، وبعدد ما أمت، وبعدد ما سرتت، 

وبعدد ما رزقت، وبعدد ما رمحت، وبعدد ما حتننت، وبعدد 

بعدد ما علمت، وبعدد ما ما باركت، وبعدد ما سلمت، و

 .وعلى آله وصحبه وسّلم غفرت،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد دليل

 .وعلى آله وصحبه وسّلم السالكني، وحبيب احملبني،

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تدلنا بها عليك

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وترزقنا بها التأدب بني يديك،

 نا حممد صالة ختصنا بها مبقام اللهم صلِّ على سيد

كريم، وجتعلنا بفضلها من ورثة جّنة النعيم، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها معرفة صفات

املعبود، وفيها القناعة باملوجود، وفيها الوقوف عند 

 احلدود، وفيها الوفاء بالعهود، وفيها الصرب على املفقود،

 .حبه وسّلموعلى آله وص

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تؤلف بها بني قلوب

املسلمني، وفيها كمال اليقني، وصلِّ على سيدنا حممد 

وعلى آله وصحبه  سيد األنبياء واألولياء والصاحلني،

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد َمن للرمحن حبيب، وبعدد

على آله و من رضع احلليب، ومن لكل داء هو خري طبيب،

 .وصحبه وسّلم

 ر بها عندك، اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة ُنذَك

وجتعلنا بها يف صفوف جندك، وما نفد ما عند اخلالئق 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وبقي ما عندك،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد عدد ما كان يف األكوان

صالة ليست تنحصر، وعدد األنبياء واملرسلني واألصحاب 

ذكروا، وعدد األمالك واألفالك والبشر، وعدد ما خط ما 
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به القلم من اآليات والسور، وصلِّ على سيدنا حممد وعلى 

 .آله وأصحابه َمن كانوا للدين ينتصروا

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة تغيبين فيها عن

مجيع خلقك، وجتمعين فيها على حبك حبقك، 

يها العناية يف وحتفظين بها بشهود تصرفات أمرك، وف

 .وعلى آله وصحبه وسّلم عوامل فرقك،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة ال يعرف

وعلى  نت،أنت، وتصرف بها السوء مبا علمته أفضلها إال 

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى تكون نفوسنا بك

بالئك مطمئنة وتؤمن بلقائك، وُتلهمنا بها الصرب على 

وعلى  والرضا بقضائك، وُتكرمنا بها بالقنع بعطائك،

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد كل شيء تواضع

لعظمتك، وبعدد كل شيء ذل لعزتك، وبعدد كل شيء 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم استسلم لقدرتك،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الشوق إىل

ة إىل اخلريات، وصلِّ على سيدنا حممد اجلنة واملسارع

لنخاف النار وننهى النفس عن الشهوات، وصلِّ على سيدنا 

وعلى  حممد صالة نتيقن فيها املوت وتهون عندنا اللذات،

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الوصل ملن

 قطعنا، وفيها العطاء ملن حرمنا، وفيها العفو عمن ظلمنا،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  فيها صالة اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد

وعلى آله وصحبه  أعظم نور، وتكون لنا جتارة لن تبور،

 .وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة يزكو فيها العمل

 .ونبلغ بها غاية األمل، وعلى آله وصحبه وسّلم

 له تعاىلاللهم صلِّ على سيدنا حممد املوصوف بقو : 

، وصلِّ على سيدنا حممد صالة }مٍيْظِعَ قٍلُى خُلَلعَ كَإنَّوَ {

وعلى آله وصحبه  فيها من اهلل اخلري والفتح العميم،

 .وسّلم
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 نواع حتف احلكم للهم صلِّ على سيدنا حممد يف كل أا

احملمدية، ويف كل دقائق املعاني اجللية اإلهلامية، ويف 

 .ى آله وصحبه وسّلموعل دوائر احلضرة الربانية،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة يتسامى فيها السمع

، فعت أستار احلجابإىل لذيذ اخلطاب، وفيها الثبات إذا ُر

ّصاد من الرجال وصلِّ على سيدنا حممد كعبة الُق

واألقطاب، وصلِّ على سيدنا حممد صالة فيها نور التجلي 

 .صحبه وسّلملنكون بها من أولي األلباب، وعلى آله و

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها املدد لكل الطرق

الصوفية، ونرتفع بها عن البدع القولية والفعلية، وطرد 

كل االعتقادات الردية، وفيها التخلص من قبائح األمور 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم ،اخُللقية

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد الدال على مواقع الصواب

 مبواضع االرتياب، واحملذر من مزالق االضطراب، واملبصر

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها بركة عطاءات

ال منع بعدها، وفيها فيض سعادة ال بؤس بعدها، وفيها 
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أنوار علوم ال جهل بعدها، وفيها ثبات أمن تسعد به 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم القلوب فال تشقى بعدها،

 الة تفتح لنا بها بصريتنا اللهم صلِّ على سيدنا حممد ص

 نوارك، وفيها الوصل بورود معارفك وأسرارك،لشهود أ

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة يكون فيها أعذب

الكالم على لساني ثناؤك، وفيها أحلى العطايا يف قليب 

اعة يكون فيها رجاؤك، وتكون فيها أحب األوقات إلي س

 .وعلى آله وصحبه وسّلم لقاؤك،

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد أصل كل

وعلى آله وصحبه  اخلريات، ومعدن مجيع الربكات،

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة نتالشى بها حتت

حسن عنايتك، ونستغرق بها يف حبار أنسك وذكر 

 .سّلموعلى آله وصحبه و مجيل امتنانك،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها سكون القلب إىل

 الرؤوف الرحيم، وفيها ترك االختيار مع الرضا والتسليم،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الباب األعظم للدخول إىل

الربانية، ومفتاح القبول يف دوحة األنوار  احلضرة

 .سّلموعلى آله وصحبه و الرمحانية،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها احلمد على

قضائك محدًا يعلو محد احلامدين، وفيها الشكر على 

وعلى آله  نعمائك شكرًا يزيد على شكر الشاكرين،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الربكة العامة يف سر

وعلى آله  الوجود، ومصدر اخلري العميم لكل موجود،

 .وسّلموصحبه 

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الربزخ الواصل بني اخلالق

 واخلالئق، والكنز املطلسم يف كل الدقائق واحلقائق،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بقدر مداد كلماتك

وعلى  وتصريف رمحاتك، وعدد خلقك ورضا نفسك،

 .آله وصحبه وسّلم

  صالة فيها السرور والغبطة، اللهم صلِّ على سيدنا حممد

 .وعلى آله وصحبه وسّلم وبعدد من وقف على عرفة،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلها لنا خري

وعلى آله  مؤنس وأنيس، وتكون لنا خري صاحب وجليس،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد معلم العوام واخلواص

به ألمته دعائم دقائق الورع واإلخالص، والذي أقمت 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم الغفران لكل داٍن وقاٍص،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها تصحيح اليقني

بإرشادات الصاحلني، وتنري بها قلوبنا من نور نبوة سيد 

امُلرَسلني، وبعدد ما طويت أسرارًا يف منشور رب العاملني، 

وعلى  مجعني،وبعدد ما زرع اخلري يف نفوس كل العباد أ

 .آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعل فيها أنفسنا

مائلًة لطاعتك، وتكون فيها قلوبنا متحصنة مبعرفتك، 

وتهيم بها أرواحنا يف نور حضرتك، وتغمر بها سرائرنا 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم بأنوار مشاهدتك،

 حبقائق  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التحقق

وعلى آله  الوصال، وفيها الكشف بصفة اأُلنس واجلمال،

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها سالمة اجلسد

من كل األسقام، وصلِّ على سيدنا حممد صالة فيها 

سالمة الروح من كل اآلثام، وصلِّ على سيدنا حممد 

وعلى  م،صالة فيها السالمة الكلية يف مشاهدة خري األنا

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ندعوك بها بامسك

الواحد األحد، وندعوك بها بامسك الفرد الصمد، وبعدد 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم من ذكرك ولنور وجهك سجد،

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد التقي الورع واملعلم احلاذق

 .لى آله وصحبه وسّلموع والزاهد العابد واملنبىء الصادق،
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد املاحي بنور اإلسالم

ن الشرك واألوثان، الذي أزال بالقرآواإلميان ظلمات 

وعلى آله وصحبه  والربهان مجيع الشكوك واألوهام،

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد أوجز الناس كالمًا

 يانًا،وأفصحهم لسانًا، وأجزل اخللق ألفاظًا أوضحهم ب

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

 وص بالعناية األزلية اللهم صلِّ على سيدنا حممد املخص

 حب الفضائل واملكارم واألخالق الرحيمة،القدمية، وصا

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا مظهر الكمال اجلامع لكل

الشرائع، وصلِّ على سيدنا حممد صالة ُتصاغ بكل اللغات 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم أبهى الروائع، لتصبح من

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التعظيم إلعالء

 .وعلى آله وصحبه وسّلم ذكره والتمجيد إلظهار فضله،
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 تًا للقلوب اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تكون لنا قو

 على ذكرها ونصحو كل صباح، وغذاء لألرواح، ونغفو

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الوسيلة العظمى للخلود

يف اجلنة األبدي، وسر السعادة املوصل إىل النعيم 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم السرمدي،
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 أحاديث يف فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم

 ما من أحد : روى اإلمام أمحد عن سيدنا أبي هريرة مرفوعًا

 .ال رّد اهلل إلّي روحي حتى أردَّ عليه السالميسلِّم علّي إ

 (وهو حديث صحيح 01222رقم  2/232مسند اإلمام أمحد )

 روى اإلمام الرتمذي عن سيدنا أبي هريرة مرفوعًا: 

 على ما جلس قوم جملسًا مل يذكروا اهلل فيه ومل يصلُّوا

فإن شاء عذبهم ( حسرة وندامة)ًة نبيهم إال كان عليهم ِتر

 .غفر هلموإن شاء 

 (3321رقم  3/560سنن الرتمذي )

  روى اإلمام الرتمذي واحلاكم عن سيدنا احلسني بن علي

البخيل : رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 .من ذكرت عنده فلم يصّل عليَّ

 (وصححه ووافقه الذهيب534/ 0/احلاكم 3356سنن الرتمذي رقم )
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 يوم الجمعة-الحزب الخامس

 لهم صلِّ على سيدنا حممد سيد األقطاب واألفراد ال

، وصلِّ على سيدنا حممد صالة نكون جبماهلا 1واألربعني

من خالصة املتقني، وفيها العفو واإلحسان فإنه ال ينال 

عهدك الظاملني، وصلِّ على سيدنا حممد قائد دوائر 

األولياء يف مقامات املوقنني، وصلِّ على سيدنا حممد 

بفضلها االختصاص مبنازل العباد  صالة متنحنا

 .املقربني، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد القدوة الكاملة

واملبعوث  واألسوة احلسنة جلميع الصاحلني، للمتقني،

 رمحة لكل اخلالئق أمجعني، ومنار القصاد والسالكني،

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

 رسنا اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة حت

بفضلها بعينك اليت ال تنام، وجتعلنا بنورها يف كنفك 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم الذي ال ُيضام،

                                 
 .هم األبدال: عوناألرب- 1
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 يدنا حممد صالة فيها الشكر اللهم صلِّ على س

الرب، وخترجنا بها من بانفتاح القلب لشهود منة 

، وممزوجة أخرجت يوسف من اجلّب الظلمات كما

 .وصحبه وسّلموعلى آله  بالصدق وبأمسى معاني احلب،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تشع منها يف

القلوب أنوار اليقني، وترتفع باألرواح إىل مستوى املالئكة 

املقربني، وتسمو باإلميان إىل مستوى املراقبة والشهود 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم املكني،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها دوام

كل الصفات، وبعدد ما خلقت  حضور القلب مع احلق يف

 .وعلى آله وصحبه وسّلم من األصوات واحلروف واللغات،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها من النور

ما يذيب قسوة القلوب، وفيها كشف رموزات املعاني 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم بلسان طلق موهوب،

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد جملي رونق العلوم

ماسها، ومتمم مكارم األخالق بعد غيابها، ويف بعد انط
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، وعلى آله وصحبه الساعات والدقائق وأجزائهاكل 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التأييد

بإتقان مفاهيم العلم، وتنري بها عقولنا بدالالت الفهم، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

 من  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اخلروج

كل ضيق إىل سعة الطريق، والفرج من كل بالء وشدة 

وضيق، وتدفع بها عنا السوء واألذى مما نطيق ومما ال 

 .نطيق، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اللطف

بلطفك اخلفي، وفيها اإلغاثة مبددك اجللي، وفيها 

وصحبه احلب لكل الصحابة مع سيدنا علي، وعلى آله 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها دوام

املراقبة مبجامع اهلمة واستغراق العزمية، وفيها بوارق 

 .األنوار الروحانية العجيبة، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الوصول

ع تإىل ميادين املكاشفة، وصلِّ على سيدنا حممد املتم

قرب حتت أنوار املشاهدة، وعلى آله وصحبه حبضرة ال

 .وسّلم

 ستغراق اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اال

يف جلج حبار التوحيد وتلني بها قلوبنا كما ألنت لداوود 

احلديد، وصلِّ على سيدنا حممد ما سّبح خملوٌق 

وناجاك بأمسائك احلسنى وبامسك الغين احلميد، 

م بني أيديهم يا كريم يا ولنكون بها ممن يسعى نوره

 .جميد، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة توفقنا بها

لسلوك طريق أهل اهلدى، وتوفقنا بها ألعمال أهل 

اليقني، وتوفقنا بها ملناصحة مجيع عباد اهلل املؤمنني، 

ونسألك بها تعبد أهل الورع، ونسألك بها عزم أهل 

عرفان أهل العلم، وعلى آله وصحبه الصرب، ونسألك بها 

 .وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة حكم البقاء

من اخللق، وتتواىل على كل لسان  2يعمها كالثمانية

بسرعة الصوت والربق، وصلِّ على سيدنا حممد قائد 

الغّر احملجلني يف دولة اإلنصاف واحلق، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

 مد حبر املعارف والعلوم اللهم صلِّ على سيدنا حم

الزاخر، وصاحب األنوار واإلشراق الباهر، وصلِّ على 

سيدنا حممد ما المست النسمات األشجار وكل غصن 

 .زاهر، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد أفضل املخلوقات

وأعالهم منارًا، وخري الكائنات وأمتهم فخارًا، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

 هم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الرسوخ يف الل

العقيدة واإلميان، وفيها االستقامة يف املعاملة والصدق 

                                 
 :الثمانية من اخللق 2

 مثانية حكم البقاء يعمها من اخللق    والباقون منهم يف حيز العدِم

 العرش والكرسي نار وجنة       وحجب وأرواح كذا اللوح والقلِم
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واإلحسان، وفيها  خالقاألباألصغران، وفيها السمو يف 

 .السكينة يف القلب واالطمئنان، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ  على سيدنا حممد صالة فيها من املدح

لقائلون، وفيها من الثناء ما ال حيصيه ما ال يبلغه ا

العادون، وفيها من الشكر ما ال يؤدي حقه اجملتهدون، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الوسيلة العظمى إىل

اهلل والنيب املكرم واملقرب من اهلل، والشفيع ودليل الكل إىل 

 .ه وسّلماهلل، ونور عوامل ما خلق اهلل، وعلى آله وصحب

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة

مباركة ال حيدها مقدار، وعظيمة ال حتويها األقطار، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اخلوف من

اجلليل، وفيها العمل بالتنزيل، وفيها الرضى بالقليل، 

 .وصحبه وسّلموفيها االستعداد ليوم الرحيل، وعلى آله 
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى حنب األيتام

ونتخلق بأخالق املرسلني، وحتى نؤثر املساكني وتكون 

 .فينا عالمات الصاحلني، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة

فيها النور ألرواحنا، وفيها النور ألبصارنا، وفيها النور 

فيها النور واهلداية ألهلنا، وعلى آله وصحبه ألمساعنا، و

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الربكة و

السخاء، وبعدد ما وسع علم اهلل يف األرض والسماء، وفيها 

 .اخللود يف كل األمساء، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة يف حرِّ الصيف

ويف اخلريف تهون بها كل قسوة أذوق بها الرطوبة، 

وصعوبة، ويف الشتاء فيها سقيا رمحة للخلق نذوق بها 

العذوبة، ويف الربيع ينتشر بها اخلري واخلصوبة، وعلى 

 .آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا سيد السادات من مضر، وخري

عبد سجد وشكر، وصلِّ على سيدنا حممد صالة تستمر 

 .شر، وعلى آله وصحبه وسّلمإىل يوم املعاد واحمل

  سيدنا حممد فيض اللهم صلِّ وسلم وبارك على

نوارك، ومعدن سر أسرارك، وعلى آله وصحبه حبور أ

 .وسّلم

  صالة  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد

فيها حسن اخلتام وتشمل من كان لواء سيد األنام، وصلِّ 

كرام، وسلم وبارك على سيدنا حممد سيد األنبياء ال

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة

غفر بها الذنوب، وعلى آله وصحبه بها القلوب، وُت احتي

 .وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد بدر

الكمال، وسر اجلمال، والنور الدال على حضرة صاحب 

 .اجلالل، وعلى آله وصحبه وسّلم
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 ِّوسلم وبارك على سيدنا حممد عدد ما  اللهم صل

 .أنعم اهلل، وعدد ما أفضل اهلل، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة

جترب بها نقصنا، وتيسر بها أمرنا، وتقوي بها ضعفنا، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى نرى لطائف

لى سيدنا حممد الدال إىل طريق اخلري األرواح، وصلِّ ع

والفالح، ونكون بها من أهل الصالح، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد أزكى وأشرف صالة

نت ُتنّميها، وأبدع وأطيب صالة أنت ُتعطرها، وأحلى أ

 .وأفضل صالة أنت تزكيها، وعلى آله وصحبه وسّلم

 ة فيها سر األسرار اللهم صلِّ على سيدنا حممد صال

املانع من اإلصرار، حتى ال يكون لنا مع الذنوب أو 

املعاصي أي قرار، وصلِّ على سيدنا حممد السيد املتصف 

 .حبقائق األسرار، وعلى آله وصحبه وسّلم



72 

 

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي انبجست عن

ذاته علوم األكوان، وصلِّ على سيدنا حممد خزانة 

ملعت مشوسها يف كل األزمان، وعلى آله األسرار اليت 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تكتبنا بفضلها

يف ديوان السعادة األبدية، وجتعلنا بها حتت كرم األنظار 

 .النبوية، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة يتجلى فيها

النكسار، وعلى آله صدق االفتقار، ويربز من خالهلا نعت ا

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها محٌد

كامٌل تاٌم، وفيها شكٌر شامٌل عاٌم، وفيها ثناٌء حافٌل ضاٌم، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلنا بها يف

لنا بها إىل دار ، وتوصِّميانباألكتبهم  نزمرة من يأخذو

دة والكرامة والرضوان، حتى نرد احلوض ونكون السعا

 .ممن ثقل له امليزان، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد املتحقق بأعلى

مقامات العبودية، صالة تتجاوز كل األرقام العددية، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد اجلامع حملاسن

، والدال اخللق على جوامع املكارم األخالق واخلري العظيم

 .والفضل العميم، وعلى آله وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد الصادق املصدوق

وعلى آله الطيبني األطهار، وصلِّ على سيدنا حممد 

وعلى ى عرتته األبرار، والطاهر املطهر السراج املنري، وعل

ع املهاجرين ذريته األخيار، والرمحة املهداة لكل اخللق م

 .واألنصار، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد املفطور على حماسن

األفعال واألقوال، واملعروف مبحامد األخالق واألعمال، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد ُمخرج اخللق من

ظلمات اجلهل إىل جنات العرفان واإليقان، واهلادي إىل 
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حيد اهلل امللك الواحد الدّيان، وعلى آله وصحبه تو

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صفوة األخيار

اخلالدين، والقدوة املثلى لكل الشعوب أمجعني، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التجاوز

عن الزالت يوم اجلزاء واحلساب، وجتعلنا بها من أهل 

 .م يف دار األجر والثواب، وعلى آله وصحبه وسّلمالنعي

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف ثيداحأ

 روى اإلمام الرتمذي عن سيدنا أبي هريرة مرفوعًا: 

َرِغَم أْنُف رجل ُذكرُت عنده فلم يصلِّ عليَّ، وَرِغَم أْنُف رجل 

دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن ُيغَفر له، وَرِغَم أنف رجل 

 .فلم ُيدخاله اجلنةأدرك عنده أبواه الكرب 

 (حديث حسن غريب 3353رقم  3/331سنن الرتمذي)

  روى احلافظ أبو موسى امَلديين عن سيدنا سهل بن سعد أنه

جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فشكا إليه الفقر 

وضيق العيش أو املعاش، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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يه أحد أو مل يكن إذا دخلَت منزلك فسلم إن كان ف: وسلم

. مرة واحدة( قل هو اهلل أحد) فيه أحد، ثم سّلم علّي واقرأ 

ففعل الرجل فأدرَّ اهلل عليه الرزق حتى أفاده على جريانه 

 .وقراباته

 (015جالء األفهام والقول البديع، لينظر الصالة على النيب ص )

 زينوا جمالسكم : روى الديلمي عن سيدنا ابن عمر مرفوعًا

 .وات عليَّ، فإنَّ صلواتكم عليَّ نوٌر يوم القيامةبالصل

 (3331رقم  2/240الفردوس مبأثور اخلطاب )
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 يوم السبت -الحزب السادس

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي أشرقت بأنوار طلعته

لم، والذي بعثته رمحة لكل اخلالئق واألمم، واملوصوف الُظ

يت عليه بكتابك من بأفضل األخالق والشيم، والذي أثن

 .سالف القدم، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد يف كل ساعات الشدة

والرخاء، وصلِّ على سيدنا حممد صالة فرج يف حمن 

البأساء والضراء، وصلِّ على سيدنا حممد يف رعاية اهلل 

 .احلاكم مبا يشاء، وعلى آله وصحبه وسّلم

 مد صاحب الدين القويم اللهم صلِّ على سيدنا حم

املتني، واألول يف االعتقاد احلق اليقني، واملشهود له باإلميان 

 .احملض املكني، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اخلشوع ليقوم

القلب بني يديك سبحانك، ويشرق فيها نور عظمتك يف 

 .قلوبنا يف كل عباداتك، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها ذكرك لنكون

من أهل جمالستك، وفيها شكرك لنكون من أهل زيادتك، 

وفيها طاعتك لنكون من أهل كرامتك، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة توصِّلنا بها إىل

معرفة لذة األذواق الوجدانية، وتفتح علينا بها من أسرار 

علوم الوهبية، وترفعنا بها إىل مستوى املقامات العرفانية، ال

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تقينا بصدقها من

سوء الطوارق، ونسلك بأنوارها أحسن الطرائق، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد حتى يكون ذكر اهلل طعام

لثناء على اهلل شراب الروح، وحتى يكون الروح، وحتى يكون ا

 .احلياء من اهلل لباس الروح، وعلى آله وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد كما حتب وترضى وتريد

وبروح من عندك فيها التأييد، وبعدد من جيتمع يوم املزيد، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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 ،واملدد  اللهم صلِّ على سيدنا حممد نور الوجود والعوامل

 .الفياض يف كل املكارم، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ما أحصى فضلها من

اخللق أحد، ويكون لنا بها كل وقت العون واملدد، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صاحب القلب الواثق

على آله وصاحب اللسان الصادق، ومن هو بالبيان ناطق، و

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي كسوته نورًا من

أنوارك، والذي شرفته خبزائن أسرارك، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ينطوي بسرها

امسك األعظم، وصلِّ على سيدنا حممد ذاك احلبيب 

لى الطاهر الطيب األكرم، وصلِّ على سيدنا حممد وع

 .به وسلم والديه وآله وصحبه ومن الَذ
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  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد من كانت الشريعة مقاله

ومن كانت الطريقة أفعاله، ومن كانت احلقيقة حاله، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الكسوة من

جالبيب العصمة، وندخل بفضلها ميادين الرمحة، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد نور اهلدى الذي أضاءت به

األرجاء، وصلِّ على سيدنا حممد صالة فيها من إحسانك 

حممد ما دامت الذرات يف كل نا استجداء، وصلِّ على سيد

 .األشياء، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تكرمنا بفضلها

وختصنا جبالهلا مبنازل الشهداء، وترشدنا  مرافقة األنبياء،

 .بفضلها إىل مصاحبة السعداء، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ُتطهرنا بها من مجيع

اآلفات والعيوب، وتفتح لنا بها أبواب الغيوب، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الكشف عن

لعزة وأستار القدرة، وفيها العناية لنكون خري قدوة، حجب ا

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها امُلعافاة من كل

األسقام وحمن الزمان، وصلِّ على سيدنا حممد يف السر 

واإلعالن، ويف كل خطرات اإلظهار والكتمان، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

 ا حممد صالة تعطينا بنورها اللهم صلِّ على سيدن

الرسوخ يف اليقني، وختصنا بعظمتها بالقوة والتمكني، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تغمرنا بها مبحبتك

ليهون علينا كل شيء، ونوحدك بها وال نشرك بك شيء، 

وجتعلنا بها يف حصنك لنأمن كل شيء، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

 صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها خواطر اخلري  اللهم

من خزائن السر، وفيها الثبات يوم البعث جبزيل األجر 

 .، وعلى آله وصحبه وسّلمومجيل الرّب
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ال ُتحيط بها أوصاف

املتفكرين، وفيها الرتقي يف مقامات التمكني، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

 ى سيدنا حممد صالة فيها الرمحة لكل اللهم صلِّ عل

شيء، وفيها الربكة لكل شيء، وفيها الفضل على كل 

كل خري، وفيها العشق لكل خري، وفيها لشيء، وفيها احلب 

وفيها العطاء من كل خري، وفيها  اهلداية إىل كل خري،

النجاة من كل شر، وفيها التوبة من كل ضر، وفيها املغفرة 

بعدد الذر، وفيها الكرم والسر، وعلى  وفيها اإلحسانوالرب، 

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلها غراسنا يف

جنات الّنعيم، ونكون فيها حتت ظالل عرش اهلل الرحيم، 

وصلِّ على سيدنا حممد ما دام اسم اهلل العظيم، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

 ال القلوب، اللهم صلِّ على سيدنا حممد الفاتح ألقف

وصلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اإليثار على كل 

 .حمبوب، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد العارف لعظمة الذات

العلية، وصاحب الدرر واألنوار البهية، واملعروف بالعطاءات 

 .السخية، وعلى آله وصحبه وسّلم

  كتاب اهلل، اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد ما أحصى

وبعدد من قال ال إله إال اهلل، وصلِّ على سيدنا حممد صالة 

مقرونة بال إله إال اهلل، وصلِّ على سيدنا حممد زنة عرش 

 .اهلل، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها ذوق وشوق

وعربة، وفيها جد وجهد ولوعة، وفيها صدق وذكر وخلوة، 

 .به وسّلموعلى آله وصح

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تكون لنا يف كل أمر

شعارنا ودثارنا، وتكون لنا بظالل رمحتك نومنا وقرارنا، 

وفيها اليقني أنه إىل كرم قدسك استنادنا، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الثبات على عمل

ك ويواليك، وفيها ما يرضيك، وفيها القرب ممن يذكر

 .غاية الوصل واحلب فيك، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد سبيل الكشف والفيض

واإلشراق والصفاء، وصلِّ على سيدنا حممد صالة يستنري 

بها القلب بنور الذكر لصرف كل بالء، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  أنوار اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها مشاهدة

حضرة قدس املوىل، وفيها التلذذ مبطالعة اجلمال اإلهلي 

األسنى، وفيها معاينة مطلع النور القدس األبهى، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة تكون لنا برهانًا

وال جتعل فيها لغريك علينا سلطانًا، وتورث يف قلوبنا أمانًا، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد ما خط القلم، وبعدد

 جلميع األمم، ما وسع كرم اهلل من النعم، واملبعوث رمحًة

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  صلِّ على سيدنا حممد املتحقق حبقائق احلروف، اللهم

واملتصف بالرحيم العطوف، ويف كل األوقات والظروف، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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 ِّوسلم وبارك على سيدنا حممد تعظيمًا لقدره،  اللهم صل

وتكرميًا حلقه، وتأكيدًا لفضله، وتصديقًا هلديه، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها قربٌُ وحب

صادق، وفيها يقني ووصال كامل، وفيها انكسار وافتقار 

 .وخشوع دائم، وعلى آله وصحبه وسّلم

  سيدنا حممد ألني الناس كّفًا وأطيبهم اللهم صلِّ على

رحيًا وأحسن البشر َخلقًا وأفضلهم ُخلقًا، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد السيد األول لكل األقطاب

املتمكنني، املرشد الكامل لكل السالطني العارفني، ومنار 

ألباب الوارثني واألصفياء احملمديني، وُمحيي احلق 

 .يعة وناصر الدين، وعلى آله وصحبه وسّلموالشر

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة توصلنا بها إىل سرور

يقني املعرفة، وفيها الشعور حبالوة الفضل واملنة، والدال 

 .على لذائذ القربة وُأنس احملبة، وعلى آله وصحبه وسّلم



85 

 

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلنا ننظر إىل

االعتبار وإىل اآلخرة بعني االنتظار، وجتعلنا بها  الدنيا بعني

ننظر إىل طاعتنا بعني االعتذار وإىل الغفران بعني االفتقار، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد السبب يف كل الفضائل

املوصلة إىل الرمحة، والسبيل األقوم لكشف حجاب الغفلة، 

القدرة، وعلى آله وصحبه  والدال إىل اهلل إلظهار لطائف

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد سيد عرائسك من أهل

معرفتك يف مساواتك وأرضك، صالة ُتقيمنا بها على 

أعتابك لنحظى بأنوار قربك ومشاهدتك، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها من األسرار

ائق املعرفة، وجتعلنا بها املطوية ما تفيض علينا بها من رق

 .من أهل الذوق وأرباب احملبة، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلنا بها من

التائبني الساعني إليك بالندامة على طريق احلياء، 
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وجتعلنا بها من الزاهدين الساعني إليك بالتوكل على 

ساعني إليك طريق الرضاء، وجتعلنا بها من اخلائفني ال

بالرجاء على طريق الوفاء، وجتعلنا بها من احملبني الساعني 

إليك بالشوق على طريق الصفاء، وجتعلنا بها من العارفني 

الساعني إليك باملشاهدة على طريق الفناء، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي جعلت من قلبه

دعت يف فؤاده معرفتك الشريف خزائن ألسرارك، والذي أو

 .ولطائف أنوارك، وعلى آله وصحبه وسّلم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف ثيداحأ

 ن سيدنا ابن مسعود مرفوعًاروى اإلمام الرتمذي ع: 

 .أوىل الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليَّ صالة

 (حسن غريب: وقال، 525رقم  2/335سنن الرتمذي )

 صلَّى عليَّ  من: روى الطرباني عن سيدنا أبي هريرة مرفوعًا

يف كتاب مل تزل املالئكة تستغفر له ما دام امسي يف ذلك 

 .الكتاب

 (0233رقم  2/232املعجم األوسط )
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 من صلى عليَّ واحدة : روى الطرباني عن سيدنا أنس مرفوعًا

صلى اهلل عليه عشرًا، ومن صلى علَي عشرًا صلى اهلل عليه 

ه براءًة من مائة، ومن صلى عليَّ مائة كتب اهلل بني عيني

 .النفاق وبراءًة من النار وأسكنه اهلل يوم القيامة مع الشهداء

 (2233املعجم األوسط رقم )
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 يوم األحد -الحزب السابع

 ِّعلى سيدنا حممد ما قام اإلمامان   اللهم صل

واألقطاب، وما دام السادة األبدال واألفراد واألوتاد 

صالة جتعلنا بها  واألجناب، وصلِّ على سيدنا حممد

 .من املقربني، األحباب، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد بعدد

الذرات املخلوقات، وبعدد مجيع املوجودات، وبعدد كل 

 .كائن من اجلمادات، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد سيد

وعدد من كان حتت لواء وما األولني، وسيد اآلخرين، 

 .أرسلناك إال رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّّ وسلم على سيدنا حممد صالة فيها آلله

الرمحة، وتكون لقلوب املسلمني نورًا من كل شرك 

وظلمة، وفيها الربكة هلذه األمة، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم
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 األمني  لم وبارك على سيدنا حممداللهم صلِّ وس

املأمون، وعلى إخوانه األنبياء واملخصوص بذي النون، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد كما يليق بعظيم

 .شأنه، وبعدد ذكرك وذكره، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها عوارف

رانية، اإلمدادات الربانية، وفيها اهليام يف احلضرة النو

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد سّر

اهلداية، وسبب كل خري وعناية، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد كما حتب وحيب أن

ُيصلَّى عليه، وكما تليق به الصالة عليه، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

 اتح اخلري واللهم صلِّ على سيدنا حممد عدد ف

حسان وباطنه، وعلى آله وجوامعه، وعدد ظاهر اإل

 .وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها من الصرب

ما جيعلين صبورًا، وفيها من الشكر ما جيعلين شكورًا، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة

ا فتوحًا، وعلى آله وصحبه تكون لنا روحًا، ويكون لنا به

 .وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة هي لنا احلصن

املنيع، وفيها البهاء حتت ظالل اسم اهلل البديع، وعلى 

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها التصديق

سيدنا حممد القائد بكرامات األولياء، وصلِّ على 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم األنبياء، لدوائر حضرة

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد الذي وسع اهلل به كل

شيء برمحته، والذي غمر اهلل به الكون غيبًا وشهادًة 

بطوائل منته، وتأكيدًا أنه ال ُيحاط بذات اهلل وصفته، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد يف كل طوارق اهليبة

اجتمعت جبنابه العظيم الشيم  احملمدية، وبعدد ما

 .اإلنسانية، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها خري املآب

بثبات األجر والثواب، وفيها حصول الرضوان وحسن 

االقرتاب، وفيها التمكني من الشهود والرتقي يف أسرار 

 .امللك الوهاب، وعلى آله وصحبه وسّلم

 دنا حممد حتى تكون فينا قلوب اللهم صلِّ على سي

ترعى حدود اهلل، وحتى تكون أعمالنا مقيدة بشريعة 

 .اهلل، وعلى آله وصحبه وسّلم

 الة تفتح بها اللهم صلِّ على سيدنا حممد ص

وات، وصلِّ على سيدنا حممد لقلوبنا ملكوت السما

فخر الوجود ومصدر اخلريات، وصلِّ على سيدنا حممد 

حلياة وبعد املمات، وعلى آله صالًة جيري نورها يف ا

 .وصحبه وسّلم



92 

 

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد سيد ولد آدم وال فخر

والقائل لو كنت ُمتخذًا خلياًل الختذت أبا بكر، وما 

 .دامت النعم بالشكر، وعلى آله وصحبه وسّلم

  حتى ُيسّر قلب اللهم صلِّ على سيدنا حممد

ول، وبعدد حبات الرسول، وأباه عبد اهلل وأمه آمنة البت

 .القمح يف احلقول، وعلى آله وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد بسر امسك الشايف

وصلِّ على سيدنا حممد صالة أنت فيها الكايف واملعايف، 

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد السيد العالي املقام

على سيدنا والشفيع يوم الزحام، وصلِِّ وسلم وبارك 

حممد صالة فيها النصر لإلسالم، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالة

قدرة، وعلى آله فيها صفاء املعرفة، وفيها العفو عند امل

 .وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة خنرج بها من

ُظلمات النفوس، وحتى نصل إىل حق معرفتك يا 

 .وس، وعلى آله وصحبه وسّلمقد

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تورث التجرد

للخالق عن اخلليقة، وجتعلنا بها من أهل املشاهدات 

الدقيقة، ونسلك إىل اهلل بأقوم طريقة، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد احلامد جلالل ومجال

اهلل، والذي  وعظمة اهلل، والشاكر إلسباغ نعم وكرم

 .اجتمعت فيه ينابيع مدد اهلل، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد ُمظهر

مشوس املعارف، وُمبدي أسرار اللطائف، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد من حصل من نوره

وجود كل الكائنات، والنور اهلادي يف الظلمات يف 

 .والسماوات، وعلى آله وصحبه وسّلم األرض
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة جتعلنا بها من

الساحبني يف حبور العرفان احملمدي، وفيها إعظام قدر 

 .النيب ويوم املولد، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ترفع بها البني

، وعلى بيين وبينك، وفيها الفتح وإعالء كلمة دينك

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد يف كل أوقات النهار

وبهجته، ويف كل أوقات الليل وسكونه، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد صفوة اهلل من خلقه

والذي زهق الباطل بظهوره، والذي أشرقت األرض 

 .بنوره، وعلى آله وصحبه وسّلم

 ى سيدنا حممد صالة تعجز عن اللهم صلِّ عل

نسج من مكنوناتها اإلفصاح عنها عجائب البالغة، وُت

 .، وعلى آله وصحبه وسّلمغرائب الفصاحة

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة تفيض علينا

بها الفردوس األعلى  وتبوئنابها من سوابغ امتنانك، 
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من جنانك، وتعطف علينا بها قلب حبيبك وكل 

 .آله وصحبه وسّلم أنبيائك، وعلى

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة تقذف بها نور

املعرفة يف قلوبنا، وُتجري بربكتها آيات احلمد والثناء 

 .على ألسنتنا، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة ُتقّر بها العيون

وُتنار بها القلوب يف الليل والنهار، ويف طياتها قبول 

 .ال وسائر األذكار، وعلى آله وصحبه وسّلماألعم

  ،اللهم صلِّ على سيدنا حممد باب النفحات اإلهلية

والسبيل األقوم إىل التجليات الربانية، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالًة ترفعنا بها إىل

مقام الرضا واملعرفة، وصلِّ على سيدنا حممد النور 

وعلى آله وصحبه  القلوب املشرقة،الساطع ألرباب 

 .وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد ما أصبحت وأمست

األكوان، وبعدد ما أرشدت أوليائك إىل طريق 

 .اإلحسان، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها احلضور

واملشاهدة اخلالصة من العلل، ونكررها يف كل حلظة 

 .ل، وعلى آله وصحبه وسّلمبدون مشقة أو مل

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة توصلنا بها إىل

كل املعارف الذوقية، وفيها الصفاء يف كل األمور 

 .الروحية، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها اإلسعاد

من ساحل حبر قلب النيب، وفيها العطف من النظر 

 .ى آله وصحبه وسّلماخلاص امُلحّمدي، وعل

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صاحب الوجه املنري

إشراقه يف اخلواص ساري، ومن بالصالة عليه من و

حتيا القلوب وتكون دومًا يف وضح النهار، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم



97 

 

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها الورع

للخروج من كل شبهة، وفيها حماسبة النفس يف كل 

 .ظة وَطرفة، وعلى آله وصحبه وسّلمحل

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد أفضل الصَّلوات

املباركات اليت ال ُيدركها التعداد، وأزكى الصَّلوات 

الطيبات اليت ال تضبطها أذهان األفراد، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد امُلجتبى من أصناف

يتك، وعلى آله خلقك، وامُلنتخب من أعداد بر

 .وصحبه وسّلم

 ائز على مقام اللهم صلِّ على سيدنا حممد احل

العبودية، وسيد الدوائر القطبية والغوثية، واملنزه عن 

 .النقائص البشرية بالكلية، وعلى آله وصحبه وسّلم

 مواج لى سيدنا حممد صالًة ُتدخلنا يف أاللهم صلِّ ع

املوصلة إىل  أسرار البحور النورانية، وفيها اإلمدادات

أنوار األمساء احلسنى الربانية، وعلى آله وصحبه 

 .وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة فيها إخالص

النية، وفيها إكرام خري الربية، وصلِّ على سيدنا 

 .حممد صاحب الدرر السنية، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد امتثااًل

لِّ على سيدنا حممد صالة قبوٍل منا ألمرك، وص

 .بفضلك، وعلى آله وصحبه وسّلم

 يف  اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد صالًة

احلقيقة، وتسهل لنا بها سلوك الشريعة،  باُبطياتها ُل

 .وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد بعدد ما أظهر اهلل يف

ر اهلل يف ملكوته من ملكه من حكمته، وبعدد ما أظه

قدرته، وحتى نشهد بأحدية اهلل وألوهيته، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد املخصوص بالفصاحة

والبالغة وكمال التعبري، واملكرم جبوامع الكلم وأسرار 

 .التفسري، وعلى آله وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تنبع من نور سر

حدانية، وصلِّ على سيدنا حممد مفتاح أبواب أسرار الو

 .العلوم الروحانية، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة متطرنا بها من

أمطار الفهم والبالغة، وتطيبنا بها برياحني اليقني 

 .والفطنة والفصاحة، وعلى آله وصحبه وسّلم

 بها همم  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تعرج

عبادك املقربني، وتزهو بها أسرار السادة العارفني، 

ونتحقق بها باألدب احملمدي لنكون من ُخلص عبادك 

 .الصاحلني، وعلى آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة حترك يف

سرائرنا أمواج التعظيم واهليبة للحضرة اإلهلية، 

الوحدانية،  وحتملنا على ذكرك ليفنى الفؤاد جبالل

وينبعث بها شعاع الشوق من وراء حجب القلب لتنتهي 

بنا إىل سرادقات الوهبانية، وتكشف لنا بها عن عجائب 

الغيب ولطائف الصنع واآليات اإلهلية، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم
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  اللهم صلِّ على سيدنا حممد صالة تفرغ بها قلوبنا

 لذكر عظمتك، وتقونا بها على شكر نعمتك، وعلى

 .آله وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد اجلامع لبحور

السخاء والعطايا، وصلِّ على سيدنا حممد من 

بالصالة عليه ُتغفر الذنوب واخلطايا، وعلى آله 

 .وصحبه وسّلم

  اللهم صلِّ على سيدنا حممد من اجتمعت فيه

خصال اجلمال والكمال وجتعلنا بها من أهل القرب 

 .له وصحبه وسّلموالدالل، وعلى آ

 

 واحلمد هلل رب العاملني
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