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العالمين، وصل اللهم على سـيدنا محمـد النبـي األمـي وعلـى       الحمد هللا رب
ل وصـلة قربـك الـذي مـن تعلـق      إني أسألك بحب اللهم ����آله وصحبه وسلم

، وبسـر  بلـغ مـا رجـا    ب شربك الذي من سـقي منـه  ، وخالص شربه نجا
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يحصـل بـه كمـال     ،كشفا مترادفا على الـوال  ،أن تكشف لي عن مقامات الوال
وينـادى   ،والخـال  الخلوة و الجلوة فـي المـال  مع إدراك سر  ،االستجالالجال و
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، وهبنـي مـن   سـماء وأرضـاً   فجر ينابيع مياه أسرارك في قلبي وصيره لهـا 
 سـرياً  قدسـياً أ، وأسـمعني خطابـا   المعارف واللطائف ما أقنع بـه و أرضـى  
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ى إلـى ركـن شـديد    وأجعلنـي ممـن   االلهـم   ي، ويسكن له جأشي ولبيقلب
نـديم المعـاني، وفهمنـي     وحصن منيع رفيع حميد، واجعلني يتـيم المعـاني،  

 النشـاوى  ألفهـم سـر قولـك الـذي يسـكر      ،المباني، وعلمني أسرار المثاني
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سـتر حجـاب مـانع عـن الشـهود       كاشفاً ،يهتدي بي كل سائل طريقا موصالً
أكـون ممـن   و ،سر محادثي فال أشهد سـواك مـن محـدث   ائل، وكن في الوح
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، أن للضـحى وبباب الضـحى الـذي ال يدخلـه إال المصـلون      ،بسورة الضحى
، وفـي وجـود حبيبـه وجـوده     صـحا  تمن علي بيقظة الفؤاد ألكـون ممـن  
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مـا هـي عليـه     ترفع عن عين القلب غطاها وغشاها لتشـهد األشـياء علـى   
وصـلى اهللا علـى    يـا اهللا،  ،يـا اهللا  ،يـا اهللا  ،عيانا، وتدرك ذلك كشفا وإيقانا
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التـابعين وتـابعيهم بإحسـان     وصحبه ما صلى مصل صالة الضـحى، وعلـى  
 .إلى يوم الدين ، والحمد هللا رب العالمين


