
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني. 
 
 العالوي  الشيخ مناجاةو النور الضاوي في حكم 

 

إنّه أصلها، بنور معرفته من حيث  نّور األكوان  الذي  فكانت دليال على وحدانيته وتفّرده يف ملكه،    احلمد هلل 
 داال على هللا ابهلل صّلى هللا      ،  الرمحة النور املتنّزل املبعوث رمحة للعاملني  جاعال الصالة على سيد املرسلني، رسول

من اقتدى هبم،  وسّلم ما اتصلت عني بنظر، ومسعت أذن خبرب، وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، وعلى عليه
  وسار على هنجهم إىل يوم الدين

والعطاء غري اجملذوذ، أن    اخلاّصة، والرمحة العاّمة إّن من النعمة الكربى والسعادة العظمى والدرجة القرىب، واملوّدة
هللا  أصفيائه  يفيض  قلوب  وعقله  على  اإلنسان  بلّب  أيخذ  ما  واحلكم  املناجاة  نعيم  من  وداده،  وأهل  وأحبابه 

احملّبة والصفاء هي تلك  جوارحه، هيبة وإجالال للمنعم املتعال، فإّن قلوب الذاكرين والعاشقني والواهلني أهل وكلّ 
/  "انا كلا شيء خلقناه بقدرإ" تيمة من هذا النوعيةي اآلنّية املخصوصة هبذا العطاء، وكم مّر على مدار الزمان درر 

اجملّددون هلذا الدين احلنيف، يشنفون آذان السامعني للتعّلق ابحلضرة العلّية حيث  ، فهم حقيقة 49القمر آية /  
والذي تربق آاثره من  مكان وال زمان وال عني، وال أين وال غني، بل هو مرسل على مشاهد التوحيد األعلى، ال
ابملناجاة اترة، وابحلكم اترة أخرى، ولقد كان ملوالان  لوم السنّية، رفيعة الشأن، وما يرتمجه تلك األحوال املنطويةالع

األوفر يف هذا الباب، وال بّد يف هذا املقام من ذكر شذرات ومقتطفات من بعض  األستاذ الباع الطويل والنصيب 
امليمون منها، الطريقة  هذه  أهل  وارد عن  هو  نور مسطرةوكما  من  ملا حصل أبحرف  تثبيتهم  يف  بكتب  ة  بعناية 

واألرض، الّسماوات  دامت  ما  ألهلها  والسعادة  العزّة  رمز  حتمل  خري  وقرطاس  املسلمني  وعن  عّنا  هللا  فجزاهم 
 عنهم أمجعني وأرضاهم جبوده ومّنه وكرمه، ورمحته، آمني  اجلزاء، فهم حقيقة خري سلف خلري خلف، فرضي هللا

العلوي  د يف كتاب لقد ور  لإلمام األعظم املشهور بتلقني االسم األعظم  النور الضاوي يف احلكم ومناجاة الشيخ 
عليوة املستغامني نفعنا هللا بسرّه وبربكاته آمني، وقد اعتىن جبمعه  أيب العباس سيدي أمحد بن مصطفى بن   موالان

وعلينا من ابب    من احلكم واملناجاة ملوالان األستاذ،  إعراب جزاه هللا خري اجلزاء الشيء الكثري،  عبد العزيز  سيدي
  لعّل هللا ينفع اجلميع هبا حفظ مجيل املربني من أهل هذه السلسلة وختليدا لذكرهم سنورد بعضا منها

 



  مناجاته

 33/ فصلت آية /    " املسلمني ومن أحسن قوال ممان دعا إىل هللا وعمل صاحلا وقال إناين من "

عطفك، وسحائب رضاك وتلقي فيه  بيبآأفضل من دعاك أن متطر على قليب شعّز من انجاك و إهلي، أسألك أب
وتثبته على طاعتك وتقّويه على تقواك، اي من حتّسنت    حالوة ذكرك، وتوقظه من غفالته حىت ال يشاهد سواك،

ا منشي به تنجلي أمامه وازدهرت بظهور سناك، ائتنا كفال من رمحتك وارزقنا نور    األشياء ببهاء مجالك األقدس، 
املؤمنني، ووفقنا فيما  واغفر لنا ما مضى وإلخواننا به مناهج السعادة وسبل اخلريات،الظلمات، وتتضح   تكاثف

  هو آت حبقّ 

 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

ر لكم وهللا رمحته وجيعل لكم نورا متشون به ويغف اي أيها الذين أمنوا اتقوا هللا وأمنوا برسوله يؤتكم كفلني من "
 28/ احلديد آية /   "غفور رحيم

/ األعراف آية /   "سيجزون ما كانوا يعملون وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه"
180 

الفاسقون" أنفسهم أولئك هم  النار وأصحاب   وال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم  ال يستوي أصحاب 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصداعا من خشية هللا وتلك  ناة هم الفائزون , لو أنزلنا هذااجلناة أصحاب اجل

الرحيم ,  لعلاهم يتفكرون , هو هللا الذي ال إله إالا هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن  األمثال نضرهبا للناس
ال املهيمن  املؤمن  السالم  القدوس  امللك  هو  إالا  إله  ال  الذي  هللا  عماا  عزيزهو  هللا  سبحان  املتكّبا  اجلباار 

البار  العزيز  املصوار له  ئيشركون , هو هللا اخلالق  األمساء احلسىن يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو 
 14/ الزخرف آية /  " وإانا إىل ربانا ملنقلبون"    24اىل    19/ احلشر آية / من   "احلكيم

ا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت  " م يتوكلون قلوهبم وإذا تليت عليهمإّنا /   " آايته زادهتم أمياان وعلى رهبا
  2األنفال آية /  

لاه شريك يف امللك ومل" يتاخذ ولدا ومل يكن  ه تكبريا وقل احلمد هلل الذي مل  الذالا وكّبا لاه ويلا من  /   " يكن 
فسبحان الذي بيده ملكوت  "  رة وأصيالهلل كثريا، وسبحان هللا بك هللا أكرب كبريا، واحلمد       111اإلسراء آية /  

  83يس آية /    "كلا شيء وإليه ترجعون



ال  سبحانك  نفسك،  على  أثنيت  أنت كما  عليك  ثناء  أحصي  ال  أنت،  سبحانك  إاّل  عليك  ثناؤك  حيصي 
سبحانك ال يعرفك حيث     أنت إالّ أنت، سبحانك ال يوحدك حيث كنت إالّ أنت، سبحانك ال يدركك كيف 

أنت، سبحان ربّنا رّب العزّة عّما يصفون، وسالم على املرسلني،  أنت، سبحانك ال يعلمك أين كنت إالّ أنت إاّل 
  العاملني واحلمد هلل ربّ 

شيء، ال إله إاّل هللا أطيب من كّل شيء، ال إله إالّ  ال إله إاّل هللا أعلى من كّل شيء، ال إله إالّ هللا أغلى من كلّ 
ال  شيء،  ليس كمثله  ليس  إله   هللا  هللا  إالّ  إله  ال  شيء،  بعده  ليس  هللا  إالّ  إله  ال  شيء،  قبله  ليس  هللا  إاّل 

هللا وحده ال شريك له، له  شيء. ال إله إالّ هللا ليس حتته شيء، ال إله إاّل هللا ليس معه شيء، ال إله إالّ  فوقه
 امللك وله احلمد، وهو على كّل شيء قدير

الظالمات أن الا إله إالا أنت سبحانك إّنا كنت  ظنا أن لان ناقدر عليه فنادى يفوذا الناون إذ ذاهب مغاضبا ف"
  88،  87األنبياء آية /    / "  من الغما وكذلك ننجي املؤمنني   من الظااملني , فاستجبنا له وجنياناه

ين كنت من إله إاّل أنت سبحانك أ أن ال  "   فها أان انديتك من ظلمات النفس، وما استوىل عليها من احلّس  
 "  الظّاملني

سبحانك إيّن كنت من اخلاطئني، ال إله إاّل أنت  ال إله إالّ أنت سبحانك إيّن كنت من اجلاهلني، ال إله إاّل أنت
يل كما استجبت لذي النون اي من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن  سبحانك إيّن كنت من اهلالكني، فاستجب 

فصران هبذا    ج إىل الرمحة من غريه ؟، ال وهللا فمصيبة املذنبني أشّد من مصيبته،أّن يونس أحو  فيكون، وهل ترى
ا الصدقات للفقراء واملساكني  " :أفقر الورى، وقد قلت   0 / التوبة آية " إّنا

العفو منك وقفا على املسيئني فقد استوجبناه، وإن كان  الّلهم إّنك  إهلي، إن كان  للمحسنني فلم يظهر معناه. 
وأنت احملسن واإلحسان ال يظهر إاّل مع اإلساءة، وها حنن قد ظهر مّنا  العفو والعفو ال يظهر إاّل مع اجلراءة،أنت  

/   " تنطقون فوربا السماء واألرض إناه حلقا مثلما أناكم"   فلم يبق إالّ أن يظهر منك ما أنت أهله ما حنن أهله
  23الذارايت آية /  

ذخريتنا اي من ال تضيع عنده الودائع، إهلي، إّنك  ذخر للمذنبني، فإنّنا استودعناه  الّلهم: إن كان يف رمحتك ما هو
ملا علمت أّنك حتّب التوابني وحتّب املتطهرين، ولكن خشيت إن قلت تبت إليك  تعلم أيّن أحّب التوبة والتوابني 

وكرمك فها  د على جودكتوبيت كما هو من طبعي وعاديت، فإّن ذلك مينعين الوقوف عند اببك واالعتما نقضت 
ا التوبة  "وأنت أصدق القائلني:   أان تبت إليك إن وفقتين ورجعت إليك إن رضيتين، وكيف ال تقبلين وقد قلت  إّنا

يتوبون السوء جبهالة مثا  يعملون  للذين  عليهم  على هللا  النساء آية /    "من قريب فأولئك يتوب هللا   /17 ،  
  عرتافنا إليك ابلعصيان فلم يبق إاّل االمتنان منك ابلغفران صّح ا فاجعلنا الّلهم من أفرادهم فقد



/   "يغفر هلم ما قد سلف  ينتهوا قل للذين كفروا إن"  ؟قد أنزلت كتابك على من حاز الشرفإهلي، أو لست  
فإن كان هذا نعتك فقد حتّقق اخلالص، ألنّنا  فرضيت عنهم مبجرد النطق بكلمة اإلخالص     38  األنفال آية /  

ما   آمنا على  وهي  مرارا  وكّررانها  وإن  إمياان  فما كفرانك،  وإن عصيناك  وإنّنا  أصله،  من  للشرك  قاطعة  عليه  هي 
 جحدانك  خالفناك فما 

كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، أو ليس قد  إهلي، إّنك أمرتنا ابلسؤال وتكّفلت لنا ابلنوال، فها حنن سألناك
 18البقرة آية /    / "الداعي إذا دعاّن   أجيب دعوة  ":قلت يف حمكم التنزيل

  إهلي، فإن كانت إجابتك للمطيعني فمن ذا الذي جييب املسيئني ؟

/ هود   " وترمحين أكن من اخلاسرين  وإالا تغفر يل"  إهلي، فقد أخرست املعاصي لساين وأظلمت الغفالت جناين
وال يدا معك ملا فّرطت يف جنبك، وضّيعت   جاها عندك،  وإيّن على علم من أّن الذنوب مل تبق يل    47آية /  

ممّا كان  استغفرتك  فكم  حّقك  قولك من  على  اعتمادا  يكون  وما  الذنوب  وهم   ":من  معذاهبم  هللا  وما كان 
  33آية /  / األنفال "يستغفرون

 أفعايل وأفعال األشقياء الّلهم: إيّن أستغفرك من كّل خمالفة ومعصية، وأتربأ لك من سائر

قلوبنا بعد إذ هديتنا  ربانا ال تزغ"  73" /الكهف آية   تؤاخذّن مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسراال "إهلي،  
  8 / آل عمران آية  "وهب لنا من لدنك رمحة إناك أنت الوهااب 

ال   واملوصوف  ، علينا به، والكرمي ال يرجع يف هبته الّلهم: إّنك أعطيتنا اإلميان قبل السؤال وهو أعّز شيء تكّرمت
الشاهد على ديين وإمياين، وأنت الشاهد على إسالمي وإحساين، وأنت الشاهد  يتخّلف عن وصفه، الّلهم: أنت

  8/ التحرمي آية /   "ربانا أمتم لنا نوران واغفر لنا إناك على كلا شيء قدير" ولساين على قليب

رمحة منك سابقة لغضبك، إهلي، لو أردت ال استعظمت ذنيب قبل أن تقرنه بعفوك، وملا انتبهت وجدت    إهلي، إينّ 
وأي كرم أعظم من قولك يف بعض كالمك: وما غضبت على  أن توحشين من مقامك ملا أطلعتين على كرمك

فاستعظمه يف جانب كرمي، فعلمت أنّه ال ينبغي للمؤمن أن يستعظم شيئا هو  أحد كغضيب على من أذنب ذنبا
الوقوف بني  ا مع اخلشية منك واإلانبة إليك، وإالّ ملا استطاع املذنبابلنظر إىل كرمك وجودك، وهذ  حمتقر لديك

الكّل بقضائك وقدرك علمتين أن نشتكي منك إليك، إذ ال ملجأ منك إالّ  يديك، إهلي، ملا أطلعتين على أّن 
ل، وإّن الشاهدين. إّن الظّن فيك مجيل وأنت حسبنا ونعم الوكي إليك، وإيّن أشهدك على ما يف قليب، وأنت خري

 وتقصريي يف حقك مع تفريطي يف جنبك



بيدك ؟، فو إهلي، إّنك كّلفتين إصالح قليب مين وأن أمجعه عليك، وكيف تكّلفين لو   إصالح شيء هو  حقك 
جلمعته عليك، فها هو حتّقق ميّن التقصري، وأنت على مجعه إذا  ملكته ساعة لرددته إليك، ولو صّرفتين فيه حلظة 

 24/ القصص آية/    " أنزلت إيلا من خري فقري  ملاربا إّنا "  تشاء قدير

إهلي، فبحق عّزك    ألّنك حليم كرمي  إهلي، فإن خفتك فمن حّقي ألّنك مقتدر عظيم، وإن رجوتك فمن صدقي
صفحت ما  إاّل  علمك  وحبّق  ذيّل  عن  تعطّفت  ما  العلماء إاّل  نعت  من  ذكرت  ليس  أو  جهلي،  وإذا :   عن 

وقد مسعت ميّن اخلطاب فأمسعين منك اجلواب، إهلي، عزمت   3آية /   ما /الفرقانخاطبهم اجلاهلون قالوا سال
الوسائط أبعّز  ذيّل  عليك  على  ذالّ  تزدين  وال  جهلي،  عن  صفحت  ما  إالّ  عليك  وحبّقك  بثي  "إليك،  أشكو 

  8/ يوسف آية /    " إىل هللا وحزّن

أم تعّذب   يليق بك أن تقّبح وجها كان لك ساجدا،  لك عابدا، أم حترق لساان كان لك  بدان كانإهلي، فهل 
كان بك عارفا، أم تطرد عبدا كان منك خائفا، فإن كان ذلك  ذاكرا، أم تطمس بصرا كان لك انظرا، أم تؤمل قلبا

الفضل، والواقع منك، واألنسب إّن الرمحة سابقة للغضب، إهلي، إّنك أوجبت علينا  ما يقتضيه العدل فقد ينازعه
  143/ البقرة آية /    "إنا هللا ابلناس لرءوف رحيم "  ، وأنت أوىل ابإلغاثة مّنا امللهوف إغاثة

قدمت من أعمايل فعال نرتضيه إاّل جمّرد التوحيد،  إهلي، إيّن على علم من أّن مقامي مل يبلغ عندك جاها نرجتيه، وال
وأنت خري وحدانيتك  على  أتشفع  فإّنين شاهد  إهلي، كيف  توفين مسلما وأحلقين ابلصاحلني،  إهلي،  الشاهدين، 

أم كيف   وأنت   بشهاديت،إليك   استعبدتين،  الذي  وأنت  بعباديت  لك  أتقّرب  أم كيف  استشهدتين،  الذي 
مل تقبل فأان عبدك  إليك بذكري وأنت به ذكرتين، كفاين من اجلزاء أن صرّيتين للعمل أهال قبلته ميّن، أم أتوسل

  وال ضرّا إاّل ما شاء هللا على كّل حال، وأان على عهدك ووعدك ما استطعت، ال أملك لنفسي نفعا 

فاجعلها مّنا الّلهم هفوات، فقد جاء عن علقمة    إهلي، وإن كانت الذنوب منا شنيعة، فإنّنا ما نوينا هبا القطيعة،
ني على املنرب، قال: مسعت رسول هللا صّلى اخلطاب رضي هللا عنهم أمجع بن وقاص الليثي يقول: مسعت عمر بن

وسّلم  عليه  األعمال    " :يقول هللا  ا  ا ابلنياتإّنا إىل هللا  وإّنا هجرته  فمن كانت  نوى،  ما  امرىء  ورسوله،  لكلا 
إليه فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها رواه   " فهجرته ملا هاجر 

  حهالبخاري يف صحي 

العارفون مهما العابدون مهما عبدوا، وال عرفك  املوحدون مهما وحّدوا، وال  إهلي، ما عبدك  عرفوا، وال وّحدك 
املوجود كنه من أوجد ه، أم كيف يويف العابد حق من استعبده،  وصفك الواصفون مهما وصفوا، وكيف يدرك

  الشهادة، فالظاهر غيب والغيب شهادة  فسبحان من حكم الغيب على 



ابلتوحيد وأن أكون على ذلك شهيد، وكيف يوحّدك أمرتين  إّنك  أم كيف  إهلي،  التوحيد،  له مع  من ال وجود 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ومن ثنائي  يوحّدك وأنت على كّل شيء شهيد، سبحانك ال أحصي

  عليك أن حرّيتين فيك

الغىن بك عنك، وإمّنا أسألك الغىن بك  ، فإيّن ال أسألكاللهم: إن كان يف أحبابك من أغنيته عن السؤال منك
  عمن سواك

من يسأهلم، ولكّن احلوائج ردتنا إليهم فاجعل  اللهم: إّنك على علم من أيّن ال أحّب السؤال من اخللق، وال أحبّ 
إليك، وامجع  إليك وال يقع نظران الّلهم حوائجنا كّلها  التجاؤان إاّل  الّلهم: مهّنا عليك حىت ال يكون   إاّل عليك، 

بنا ما حنن أهله،  أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وعليك اعتمدت، الّلهم افعل بنا ما أنت أهله، وال تفعل لك
ولو يؤاخذ هللا "  وقنا شّر أنفسنا وال تؤاخذان بذنوبنا   الّلهم: اعصم منا البصر والبصرية، وطّهر منا الفؤاد والسريرة،

  1النحل آية /    /"  من داباة   ظهرهاالناس بظلمهم ما ترك على  

وإن قّدرت علينا  علينا مصيبة فال جتعلها يف قلوبنا، الّلهم: إن قّدرت علينا حمنة فال جتعلها يف ديننا، وإن قّدرت
وإن  أخرتنا،  يف  جتعلها  فال  وجمريا،  فتنة  انصرا  يل  الّلهم: كن  أمران،  عاقبة  جتعلها  فال  معصية  علينا  قّدرت 

بنا بصريا  "  ل ميّن وزيراالعق واجعل - 33 طه آية / من   / "كي نسبحك كثريا , ونذكرك كثريا , إناك كنت 
 3  

اإلعانة منك على دوام اليقني، فإيّن خشيت أن  الّلهم: قّلت حيليت وضعفت قويت وكّلت عزمييت، وها أان استمد 
  83/ األنبياء آية /    " محنيمسينا الضرا وأنت أرحم الرا إّنا "  يطرقه ما يضعفه فيما بقي من السنني

لّلهم: اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، وال جتعل ا إمياين فأدخلين هبما يف الصاحلنيالّلهم: أيّن استودعتك ديين و 
ال الّلهم:  أبغضت،  من  حسنات  جتعلنا  حسناتنا  وال  حمياان،  وال  مماتنا  يف  وال  دنياان،  يف  وال  ديننا  يف  تفتنا 

اللهم فتنة نقمك للظاملني،  وجنبنا  بنعمك  مّتعنا  فلن "  :  يضلل  ومن  املهتدي،  فهو  هللا  يهد  ولياا  من  له  جتد 
  17/ الكهف آية /   "مرشدا

العقل ما فيه كفاية، ومن الصرب ما فيه كفاية، ومن  الّلهم: ارزقنا العلم ما فيه كفاية، ومن الفهم ما فيه كفاية، ومن
ية، ومن الشوق ما فيه كفاية، ومن الذوق ما فيه كفاية، ومن التوفيق ما فيه كفا احلزم ما فيه كفاية، ومن احلفظ ما 

  88/ هود آية /   " وما توفيقي إالا ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب" كفاية فيه

 أمهّنا يف مجيع احلاالت، الّلهم: اكفنا ما أمهّنا من شرّ  الّلهم: اكفنا ما أمهّنا يف احمليا ويف املمات, الّلهم: اكفنا ما
  137/ البقرة آية /    " وهو السميع العليم فسيكفيكهم هللا "املخلوقات



 خريا لنا، وجنبّنا شر أنفسنا  الّلهم: أحينا ما كانت احلياة خريا لنا، وأمتنا ما كان املمات

   3 / يوسف آية  " إنا النفس ألمارة ابلسوء إالا ما رحم ربا "  

األنس واجلان، أعوذ ابهلل من عذاب هللا،  اعتصمت ابهلل من شياطنياعتصمت ابهلل من مكائد النفس والشيطان، 
مكر من  ابهلل  أعوذ  هللا،  سخط  من  ابهلل  من  أعوذ  برضاك  وأعوذ  عقابك،  من  بعفوك  أعوذ  إيّن  الّلهم:  هللا، 

بكلمات هللا الّتامات من غضبه وعقابه، وشّر عباده ومن شّر مهزات الشياطني  سخطك، وأعوذ بك منك، أعوذ
يف كّل شيء، بسم  وحتصنت أبمسائك، بسم هللا   حيضرون، الّلهم: إيّن التجأت إىل اببك، وتوكلت على كرمك ن أ

السميع  وهو  السماء  يف  وال  األرض  يف  امسه  مع  يضّر  ال  الذي  العظيم  هللا  ابمسك  أسألك  إيّن  الّلهم:  العليم، 
عت إليه األصوات، ووجلت من خشيته القلوب عنت له الوجوه، وخش األعظم، وهو بسم هللا الرمحن الرحيم الذي

على وتسّلم  تصّلي  عثراتنا  أن  وتقيل  وتفرّج كرابتنا  حاجاتنا  تقضي  وأن  وأصحابه،  آله  وعلى  حممد  سيدان 
مباركا، وتغفر منزال  وإايهم  وتنزلنا  أتباعنا  وتؤيد  وتبلج حجتنا،  أقدامنا  وتثبت  الّلهم:  زالتنا،  املنزلني،  وأنت خري 

يضام، وأدخلنا يف احلصن الذي ال يرام، واجعل عاقبة أمران  ني اليت ال تنام، واكنفنا ابلكنف الذي الاحرسنا ابلع
  دار السالم

دوهنم األبواب، وإليك املرجع واملآب، اي من  الّلهم: إيّن أسألك لعموم املؤمنني، فقد ضاقت هبم األسباب وسّدت 
أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم "  املهمات  لكشف الكرابت، واي من يقصد عند  ىترجت

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ".2/ النمل آية /    "قليال ما تذكرون إله مع هللاا  خلفاء األرض  
ربا  عليكم ابملؤمنني رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسيب هللا ال إله إالا هو عليه توكلت وهو ما عنتم حريص
  128لتوبة آية /  / ا  " العرش العظيم

بكّل قلب ولسان أن تصّلي وتسّلم على رسول إيّن أسألك  الرمحة سيد ولد عدانن سيدان وموالان حممد  الّلهم: 
قل لو كان "  يوم يف شأن، فالشؤون منك ال تعّد واملدد منك ال ينفد  وعلى آله وأصحابه يف كّل شأن، وأنت كلّ 

  109/ الكهف آية /   "أن تنفد كلمات ربا ولو جئنا مبثله مدداربا لنفد البحر قبل   البحر مدادا لكلمات

مددا، الّلهم: إيّن صليت على النيّب فاستغرقت  الّلهم: اجعل كلماتك هاته للصالة عددا ورمحتك الواسعة للسالم
ألك أن فانتبهت فوجدت عددك ال يعّد ومددك ال ينفد. الّلهم: إيّن أس   أنواع العدد، واستوفيت أصناف املدد،

 الصالة عليه فيما ال يعّد واملدد فيما ال ينفد  تنهي العدد يف

الرفيعة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته إّنك ال  الّلهم: صّل على سيدان حممد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة
مد، وتقّبل شفاعة حممد، وبنّي برهان حممد وبّلج حّجة حممد، ووضح فضيلة حم ختلف امليعاد، الّلهم: عظّم شأن 

حمّبة حممد، وصّلي الّلهم  حممد، وارزقنا  عيا وأّيد شريعة حممد، وسّدد أّمة حممد، وانصر أتباع حممد، وقّو أش حممد،



وأصهاره وذراّيته وحمّبيه وأمته إىل يوم الدين وعلينا  على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه وأشياعه وأنصاره وأزواجه
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العاملني   اي رّب العاملني، رامحنيمعهم أمجعني اي أرحم ال

بكّل صالة صليت عليه من أول النشأة إىل ما  الّلهم: اي من جعلت الصالة على النيّب من القرابت، أتقّرب إليك
  ال هناية للكماالت

 عاملني رّب ال سبحان رّبك رّب العزّة عّما يصفون، وسالم على املرسلني واحلمد هلل

صاحبها قوة  على  تدّل  اليت  العلويّة  املناجاة  هلل  واحلمد  مّتت،  هبا  لقد  عمل  من  أبّن كّل  متيقنون  وإنّنا  الراّبنّية، 
  عليه إاّل وميّده هللا بنور من عنده ويهديه سواء السبيل حسبما أمر هبا صاحبها رضوان هللا

يسرين أن يقرأها املريد يف كّل يوم مرّة ابختالء  هللا عنه  وهناك نص ما أمر به أستاذان صاحب املناجاة، قال رضي
يف معانيها، ومن مل يستطع فمرّة يف األسبوع واألفضل ليلة اجلمعة، وفقنا  وإحضار قلب وصدق هلجة من التّمعن

حابه وأتباعه آله وأص هبا حىت ال يضيع حظّنا ممّا هدته لنا يد العناية، وصّلى هللا على سيدان حممد وعلى هللا للعمل
  وأحبابه وأصفيائه إىل يوم الدين

 

 

  حكمه

  قال رضي هللا عنه

1  بنفسه أشدا من العارف برباه العارفون طبقات عارف برباه، وعارف بنفسه، إالا أنا العارف  

2  احملجوب عن نفسه أشدا حجااب من  احملجوبون طبقات حمجوب عن رباه، وحمجوب عن نفسه، إالا أنا
  جوب عن رباهاحمل

3  أنا الزاهد فيما عند هللا أشدا زهدا من  زاهد فيما عند هللا، وزاهد فيما يف يديه، إالا :    الزاهدون طبقات
  الزاهد فيما بني يديه

4 من عرف هللا زهد فيما عنده والغافل عنه ال يكتفي من فضله  



  النفس إالا لتسرت أنوار القدس  ئما كثرت مساو  

 من عرف هللا يف نفسه رجع إليها واتبع مرضاهتا  

7 أن يقضى إليك وحياه وقل ربا  وال تعجل ابلقرآن من قبل" من عمل ابلعلم قبل أوانه عوقب حبرمانه
  114/ طه آية /    "زدّن علما

8 من حتقق حبقيقة الصمدانياة مل جيد حمال للغريياة  

9   ا الشأن أن تعرفهليس الشأن أن تعرف هللا بعد رفع له ابب ابطنه فيه "  يف نفس احلجاب احلجاب، إّنا
  13/ احلديد آية /    "الرمحة وظاهره من قبله العذاب

10 ا التوحيد ما يرى من أثر العشااق، وتلوح  ليس التوحيد ما حتمله األوراق، أو تتلفظ به األشداق، إّنا
  أنواره يف اآلفاق

11  ى شيء إالا أحرقه وأذهب خبثهالتوحيد كالنار ما وقع عل  

12 ما استقام حال العارف بني أهله إالا بعد تصناعه  

13 النار إذا كان حظا العارف من هللا اجلناة فقط كانت كجزاء احملجوب  

14 لو كشف عن سرا العارف، ألدركت حقيقة النبوة  

1 ا الشأ تعرفه يف كلا لفظ ومعىن وعلام آدم  ن أنليس الشأن أن تعرفه يف مجيع األمساء احلسىن، إّنا
  31السماء كلاها / البقرة آية /  

1 م أشدهم مبالغة يف التنزيه   أبعد الناس عن رهبا

17 ا الشأن أن تعرفه يف   التشبيه ليس الشأن أن تبالغ يف التنزيه، إّنا

18  يدالتوح التشبيه مع اليقني يف التوحيد خري من التنزيه مع احلجاب عن  

19 من طلب هللا بغريه مل يصل إليه أبدا  

20  من عرف هللا ابلدليل، فهو يقول ابلتعطيل ومل يشعر  



21 من طلب هللا يف غري نفسه أضل سبيله من حيث أراد 

22 احلقا ليس بقريب كما أناه ليس ببعيد  

23 القرب مع االثنني واحلقا واحد 

24 ا ت   قضي ابلبعاداملعرفة بال اعتماد رمبا

2 ،واحلقا من وراء ذلك اتء اخلطاب عقاب، وهاء اهلوية بلياة، ونون األاننياة إثنينية  

2  ال تركن إىل معرفة احلقا، فتحجب هبا عن أسرار اخللق  

27  من ذاق حالوة مناجاة احلقا مل يصّب عن خماطبة اخللق 

28 هللا لناس مل يشكرمن زهد يف اخللق زهد يف احلقا ومن مل يشكر ا  

29 من جتلات عليه عظمة الذات أذهلته عن الصفات  

30  من مل يرض مبجالسة املتكّبين فهو متكّبا  

31 من متام األدب إثبات احلجاب  

32 احلكمة كالرخصة ال جيوز العمل هبا إالا عند احلاجة  

33 ما وحاد هللا جاهل وما شاهده غافل  

34  يدعوك الداعي إليه معان إن كنت مل يكن وإن كان مل تكن، فاترك وجودكضداان ال جيت  

3 ابلتحقيق  كلا من نطق ابلتحقيق إالا وقيل فيه زنديق، ومن كتمه اتصف  

3 ما من ذراة يف الوجود إالا وعليها اسم من أمساء املعبود  

37 ال ترتك نفسك وتعاديها، بل اصحبها واحبث عماا فيها 

38    ،ا التوحيد يقني ووجدان ربا جاهل يتنعام جبهله وعامل يتأمل  ليس التوحيد كلمة تتلى ابللسان، إّنا
  بعلمه



39    إليها من نفسها، وهل ميكن للعني  احلقا ال تدركه األبصار وهو يدركها، وكيف ال تدركه وهو أقرب
  أن ترى عينها

   40   من جهل املريد طلب املزيد  

 

 


