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النبــي األمــي  وصــل اللهــم علــى ســيدنا محمــد ����الحمــد هللا رب العــالمين
ــه وصــحبه وســلم ــى آل ــي مــن أنــوارك، وعل  اللهــم  أشــرق علــى هيكل

ــي مــن   ــة مــددا يقربن ــى روحــي مــن أســرارك العلي القدســية، وأفــض عل
ــنية، و ــرتك الس ــنيحض ــبوحية ألبس ــك الس ــاج مهابت ــيوف ت ــدني بس ، وقل

التخصــيص و العنايــة،  ، واكفنــي شــر كــل ذي شــر بســابقالعــزة والحمايــة
ــى   ــرين إل ــا المنك ــوراني أرد بهم ــف ن ــاني و وكش ــوح رب ــني بفت  وخصص

يــا نــور األنــوار، ويــا  اللهــم ،والســالكين إلــى الصــراط المســتقيم التســليم
، ويــا مــزيح براقــع الظــالم علــى الكــون ســحائب جــوده المــدرار مفيضــاً

 ،القلـب حجـب الـران بظهـور شـمس العيـان       بالنور التام، ويـا كاشـفا عـن   
ــة  ــى عام ــورا يشــرق عل ــوارك ن ــن أن ــي م وجــودي،  أســألك أن تهــب ل

ــي شــهودي  ــة ف ــان الثابت ــي ظلمــات األعي هــا هــي هــي إل���� ويمحــو عن
فأشـرق فــي بمنــك شــموس  ، لشـمس قــد أشــرقت علـى صــفحات األكــوان  ا

مـن نـورك قـد أوضـحت      هـذه الشـمس بنورهـا المسـتمد      )هـي لإ( العرفان
 بقـرب التالقـي مـن كـل مثبـت للقـاء       كل سـبيل خـافي، وبشـرت العشـاق    

 ذاتــك فــال خفــاء، وإذا بطنــت فــال إذا ظهــرت شــمس )لهــيإ( ���� نــافيو

مـن أنـت دليلـه؟ أم كيـف يحصـل الشـفاء        كيف يخفـى عليـه شـيء    ،شفاء
ـ     مـن شـاهد جمالـك     تُيصـم  كيـف  )إلهـي ( ���� هلمن فـي غيـر حمـاك مقيلُ

يسـتطيع النطـق مـن نـور كمـال صـفاتك لـه بـاهراً         ، أم كيـف ظاهراً الذاتي ،
ر فلــم تــدرك وتاهــت األفكــا ،اســنت األلســن عــن أن تفــي بأوصــافك الحكلَّــ

بإشـراق شـمس التوحيـد فـي كـل نـاد        )إلهـي ( ����ىحقائق أسـمائك الحَسـن  
ــا ــعيد، وبظهوره ــبابة والتم  س ــل الص ــوب أه ــماء قل ــي س ــق وف ــةل  ،الكآب
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ــل ســهل ووادي أن  ــوره ك ــم ن ــن ع ــا م ــك  أســألك ي ــل شــمس معرفت تجع
ــؤادي  ــاني وف ــى أرك ــرقة عل ــي( ����مش ــد  ) إله ــي عن ــة أجل ــن خاتم أحس

الجسـماني فـي حالـة طلبهـا لالتصــال      غـروب شـمس روحـي مـن هيكلـي     
��َــ��ٍ ��	�ــ�ُ��ٍ     ����َ����ــ��ِ َ����ــ��ِ َ����ــ��ِ َ����ــ��ِ ����ـ، اللهــم يــا نــور النــور بــبالعــالم األصــلي الروحــاني����َــ��ٍ ��	�ــ�ُ��ٍ �����َــ��ٍ ��	�ــ�ُ��ٍ �����َــ��ٍ ��	�ــ�ُ��ٍ ����

ــ��ٍ     ����  !�"�� #$�ــ% � �ــ��ٍ &  !�"�� #$�ــ% � �ــ��ٍ &  !�"�� #$�ــ% � �ــ��ٍ &  !�"�� #$�ــ% � �ــ��ِ     ����&  '�(َ)� ����ــ*+�ْ��ــ��ِ �  '�(َ)� ����ــ*+�ْ��ــ��ِ �  '�(َ)� ����ــ*+�ْ��ــ��ِ �  '�(َ)� ����ــ*+�ْ��ــه      ،،،،����� ــتهدي ب ــورا أس ــي ن ــألك أن ترزقن أس
ــه تي وبعــد االنتقــال مــن ظــالم ، واصــحبني فــي حيــاعليــك إليــك وأدل ب
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��ــ���. �D��ــ���. �D��ــ���. �D��ــ���. �D����  ــام ــم األوه ــا عل ــك مشــرقة ال يحجبه ــي ب ــل شــمس معرفت  أن تجع

ــراق    ــا اإلش ــل أدم له ــام، ب ــد التم ــة عن ــر الواحدي ــوف قم ــا كس وال يعتريه
ك لكنــا نتقلــب لــوال نــور) إلهــي( ����األيــام والــدهور والظهــور علــى ممــر

بنبيـك   ،كـان لنـا فـي الوجـود قـدم      في ظلمـات العـدم، ولـوال إمـدادك لمـا     
ــه الشــمس جهــاراً  ــذي رددت ألجل ــه الســالم ال ــره مــن  ،يوشــع علي وبنظي

 ، وبكـل مقـرب  كـان فـي ميـدان الجِـالد كَـرارا     هذه األمة الليث الغالـب مـن   
، اراًأن تفـيض علـي مـن سـحائب ذاتـك فيضـا مـدر        ،فخـارا نال منك عـزا و 

، ومـن أمـواه إفضـالك    فـي ظلمـات ليلـي نهـاراً     وأن تمنحني مـن إحسـانك  
، أنــوارك المقدســة أنــواراً ، ومــن، ومــن خزائنــك المصــونة أســراراًأنهــاراً

يــوم  ، وأن تثبتنــي فــيوأن تجعلنــي ممــن رفعــت لــه بــين البريــة مقــداراً
تُــرى النــاس فيــه ســكارى ومــا هــم بســكارى، إنــك أنــت الجــواد الكــريم 

وصــل اللهــم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  الــرحيم، الــرءوف
ثــم يصــلي الضــحى وهــي ثمــان ركعــات  ����وســلم والحمــد هللا رب العــالمين

 . وبعد السالم يقرأ ورد الضحى وهو هذا 1أربع أو ستُّ أو
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