


احلمد هلل عىل عظيم نعامئه  ..وجزيل فضله وآالئه ..
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم انبيائه واله وصحبه
وتابعيهم من اوليائه .
وبعد  ..فإن من أعظم املوائد املبسوطة  ،وأرشف
اجلواهر املسموطة  ..هلذه األمة  ..هي الوفادة عىل
نبيها العظيم  ..صاحب احلوض واللواء  ..فكم
مقّص فخرج بخلعة الوالية ..
وقف ببابه مذنب ر
فهو باب الكرم واجلود والعطاء املمدود

فيا صاحب الذنوب  ..وياكثري العيوب  ..وياراغبا
يف املراتب و طالبا للدرجات  ..أقبل عىل الزيارة ..
وحث السري لنيل البشارة
واعلم انك لو جئته من آخر الدنيا عىل عينيك ملا
وفيته ذرة من حقه عليك ..

فإذا دخلت املدينة :
 فاغتسل وتطيب بأفضل ما عندك والبس
أنظف وأمجل ثيابك .

 ثم اقصد املسجد النبوي الرشيف وصل
التحية وإن استطعت يف الروضة فهو أفضل .
 ثم توجه إىل جتاه الوجه الطاهر أمام الشباك
العاطر ..
 وقف بأدب وإجالل وهيبة وحياء .
 استشعر روحانيته الرشيفة  ..ومتثل شخصه
الرشيف أمامك .
 وأ ِ
لق التحية والسالم عىل خري األنام ..
واعلم أنه حي يف قربه يرد عليك السالم .
 ثم تسلم عىل أيب بكر الصديق وعمر
الفاروق ريض اهلل عنهام .

 ثم توجه نحو حجرة فاطمة الزهراء ريض
اهلل عنها فتسلم عليها وزوجها وولدهيا وتدعو.
 وعليك بتتبع آثار رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وأصحابه الكرام فتزور البقيع ومسجد
قباء وشهداء أحد وغري ذلك .

السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ( )3مرات

الصالة والسالم عليك يا نبي اهلل
الصالة والسالم عليك يا رسول اهلل
الصالة والسالم عليك يا حبيب اهلل
الصالة و السالم عليك يا سيدي يا حممد
الصالة والسالم عليك يا سيدي يا أمحد
الصالة و السالم عليك يا سيدي يا أبا القاسم
الصالة و السالم عليك يا سيدي يا أبا الزهراء
الصالة و السالم عليك يا سيد املرسلني
الصالة و السالم عليك يا خاتم النبيني

الصالة و السالم عليك يا سيدي يا نور اهلل األكرب
الصالة و السالم عليك يا سيدي يا نور األنوار
الصالة و السالم عليك يا سيدي يا رس األرسار
الصالة و السالم عليك يا سيدي يا روح األرواح
الصالة السالم عليك ياسيدي يا كهفنا وكنفنا
الصالة السالم عليك يا سيدي يا شفعينا يف الدارين
الصالة السالم عليك يا سيدي يا مالذنا يف احلياتني
الصالة السالم عليك يا سيدي يا غوث امللهوفني
الصالة السالم عليك يا سيدي يا أمان اخلائفني

الصالة والسالم عليك وعىل اخوانك من النبيني
واملرسلني  ..وال كل منهم واصحاهبم والتابعني
الصالة والسالم عليك يا سيدي  ..وعىل جربيل
وميكائيل وارسافيل ومحلة العرش و الكروبيني
ومجيع املالئكة املقربني.
الصالة والسالم عليك ياسيدي وعىل سيدتنا
خدجية الكربى وفاطمة الزهراء وعائشة الرضا
الصالة والسالم عليك ياسيدي وعىل بنيك القاسم
وعبداهلل الطيب الطاهر وإبراهيم  ..وبناتك

الصالة والسالم عليك ياسيدي وعىل بناتك
الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم ...
الصالة والسالم عليك ياسيدي وعىل أمهات
املؤمنني ...
الصالة والسالم عليك يا سيدي وعىل ساداتنا ايب
بكر الصديق وعمر الفاروق وذين النورين عثامن
وباب مدينة العلم االمام عيل وعىل املهاجرين
واالنصار و الصحابة أمجعني .

الصالة والسالم عليك يا سيدي يا رسول اهلل – حن
لك اجلذع من أمل الفراق – ففاز منك بالعناق –
وبشارة املرافقة واللحاق  ..وها أنا أحن إليك
مشتاق إليك واقف بني يديك ..
الصالة والسالم عليك يا يا نبي اهلل ياحرسول اهلل يا
حبيب اهلل  ،دعتك لنجدهتا الغزالة املعصوبة
ففككت قيدها  ..ورمحت ضعفها  ،ورمحتها
بصغارها  ،وأنا املقيد بذنبي املكبل بعيبي عىل عتبات
بابك وقفت ..
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الصالة والسالم عليك يا سيدي يا نبي اهلل يارسول
اهلل يا حبيب اهلل جاءك كعب ابن زهري بعد إساءته يف
حقك  ،وتطاوله عىل مقامك  ،فقابلته باألمان ،
فأنشدك بانت سعاد  ...ففاز باإلسعاد  ،وكسوته
بردتك الرشيفة،

وها أنا ذا جئتك معتذرا عن

 أبرأت  :شفت .األرب :صاحب الحاجة.الرّبقة :الحبل الموثق .اللّمم :الجنون .

تقصريي وغفلتي  ..تائبا من ذنبي  ..أرجو نيل
األمان  ،وخلعة الرضوان ...
الصالة والسالم عليك يا نبي اهلل يارسول اهلل يا
حبيب اهلل ما وقف عىل بابك جائع إال أطعمته  ،وال
عريان إال كسوته  ،وها أنا ذا جائع لغذاء األرواح ،
عريان عن ِخلع الفتاح  ،فال خبت وأنا ببابك نازل
وبجنابك الئذ ..
الصالة والسالم عليك يا سيدي يا يا نبي اهلل
يارسول اهلل يا حبيب اهلل جاءك البعري يشكو إليك ،
مق ربال قدميك ،فقبلت شكايته  ،وتوليت رعايته ،

فكيف بمن هو من أمتك مستجيبا لدعوتك ..
وشكايتي نفيس وغفلتي ..
الصالة والسالم عليك يا سيدي يا نبي اهلل يارسول
اهلل يا حبيب اهلل أمرنا ربنا إذا قّصنا وأذنبنا وعصينا
أن نأيت إىل بابك  ،وننزل برحابك  ،ونلوذ بأعتابك ،
اء َ
وك
فقال تعاىل ( َو َل ْو َأ هَّنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج ُ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللهَ
اس َت ْغ َف ُروا اهللهَ َو ْاس َت ْغ َف َر َُهل ُم ه
َف ْ
ت هَوا ًبا َر ِح ًيام )
وها أنا بذنويب وخطاياي جئت تائبا  ..من ذنويب
هاربا  ..فا ستغفر يل ربك التواب الرحيم  ،حتى ال
أخرج إال ووجدت اهلل  ..وجود ًا أستغني به عمن

سواه  ..فأي يشء فقد من وجد اهلل  ..و أتوب توبة
صادقة ال نكث لعهدها وال خلف لوعدها .
الصالة والسالم عليك يا سيدي يا نبي اهلل يا رسول
اهلل يا حبيب اهلل قال ربنا فيام بلغته لنا ( َو ُه َو ا هل ِذي
ي ْقب ُل التهوب َة عن ِعب ِ
اد ِه )..ومل يقل من عباده  ..فأين
َْ َ ْ َ
َ َ
تصل توبتي والصدق عندي معدوم  ،فتب عنا
ليتوب اهلل علينا  ،فقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك
وما تأخر ..
الصالة والسالم عليك يا نبي اهلل يا رسول اهلل يا
حبيب اهلل  ،قال فيك إِ ٰهلنا العظيم َ ( :وإِن َ
هك

َل َع َ ٰىل خُ ُل ٍق َعظِي ٍم ) وقد بلغنا عنك  ،أهل املعروف
يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة ...
فيا سيد أهل املعروف  ..جاءك الضيوف  ..مد لنا
رشيف السامط  ،وحبل اإلرتباط  ،لنسلك سواء
الّصاط ...

الصالة والسالم عليك يا سيدي يا نبي اهلل يا رسول
اهلل يا حبيب اهلل قال فيك الرمحن الرحيم ( َو َما
َأ ْر َس ْلن َ
ني) جئت طالبا الرمحة ،
مح ًة لِ ْل َعاملَ ِ َ
َاك إِ هال َر ْ َ
فارفع الكف الرشيف  ،إىل ربك اللطيف  ،أن
يرمحني ويغفر يل ويلطف يب ..

الصالة والسالم عليك يا سيدي يا نبي اهلل يا رسول
ِ
ين ُي َبايِ ُعون َ
َك إِن َهام
اهلل يا حبيب اهلل قال ربنا (إِ هن ا هلذ َ
ون اهللهَ َيدُ اهللهِ َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم )
ُي َبايِ ُع َ
وها هي يد العبد الضعيف بعهد الوالء والوفاء ،
فروحي ونفيس ومايل لك الفداء وخلدمة دينك
ورشعك الرشيف  ..وسنتك املنيفة  ..فامدد يل كف
إحسانك  ،واقبلني يف مجلة خدامك ..
يا سيدي يا نبي اهلل يا رسول اهلل يا حبيب اهلل
أنت باب اهلل نال املرجتى
واألماين من عليه وقفا

أنت حبل اهلل من أمسكه
فاز باخلري وبالعهد وفا

أال يا رسول اهلل إنا قرابة
وذرية جئناك للشوق واحلب
وقفنا عىل أعتاب فضلك سيدي
لتقبيل ترب حبذا لك من ترب
وقمنا جتاه الوجه وجه مبارك
علينا به نُسقى الغامم لدى اجلدب

أتيناك زوارا نروم شفاعة
إىل اهلل يف حمو اإلساءة والذنب
وفود ًا وزوار ًا وأضياف حرضةٍ
مكرمة مستوطن اجلود واخلصب
ويف النفس حاجات وثم مطالب
نؤمل أن تقىض بجاهك يا ُحمبي
توجه رسول اهلل يف كل حاجة
ومهم يف املعاش ويف القلب
لنا ُ
وإن صالح الدين والقلب سيدي

هو الغرض األقىص فيا سيدي قم يب

اللهم ِّ
صل وسلم عىل سيدنا حممد أول متلق
لفيضك األول  ،وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل
 ،وعىل اله وصحبه وتابعيه وحزبه  ،ما دام تلقيه منك
وترقيه اليك  ،واقبالك عليه واقباله عليك  ،وشهوده
لك وانطراحه لديك  ،صالة نشهدك هبا من مرآته ،
ونصل هبا اىل حرضتك من حرضة ذاته  ،قائمني لك
وله باألدب الوافر  ،مغمورين منك ومنه باملدد
الباطن والظاهر
اللهم صل و سلم عىل سيدنا حممد صالة متد هبا
جسمي من جسمه و قلبي من قلبه وروحي من

روحه .ورسي من رسه وعلمي من علمه وعميل من
عمله  .وخلقي من خلقه  .ونيتي من نيته  .و وجهتي
من و جهته  .وقصدي من قصده  .و تعود بركاهتا
عيل و عىل أهيل وأحبايب وأصحايب و عىل أهل
عّصي .وعىل اله وسلم يانور.
اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد نورك
الساري ومددك اجلاري وامجعني به يف كل اطواري
وعىل أله وصحبه يانور.
اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد سيد االكوان
احلارض مع من صىل عليه يف كل زمان ومكان وعىل
آله وصحبه يف كل اوان .

اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد النبي الكامل
وعىل آله كام الَّناية لكاملك وعدد كامله .
اللهم صل وسلم عىل عبدك ورسولك سيدنا
حممد كام اكرمته برؤية وجهك الكريم صالة وسالما
تكرمني هبا برؤية وجهه  ..رؤية توصلني لرؤية
وجهك الكريم ياكريم ..
اللهم إنا نتوجه إليك ونتوسل إليك بحق نبيك
حممد نبي الرمحة أن تقيض حوائجنا  ،وتصلح نياتنا ،
وتطهر قلوبنا  ،وأن تغفر لنا مغفرة عامة متحو هبا
مجيع ذنوبنا .
اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة
وقنا عذاب النار  ،اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا

سيئاتنا وتوفنا مع األبرار  ،ربنا وآتنا ما وعدتنا عىل
رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد .
اللهم أنزل عىل ارض قلبي من سامء فضلك ماء
رمحة تبهج به روحي وتنبت الرب والتقوى  ،فتثمر
اخلشوع واألدب معك ومع حبيبك ..
اللهم ارزقنا كامل اليقني  ،ومتام املعرفة  ،وحقيقة
التوحيد  ،وصدق املحبة  ،و صفاء النية  ،وحسن
القصد  ،وقوة الشهود  ،وسعادة الدارين  ..وارزقنا
العبودية املحضة وعافية الدارين  ..يارحم الرامحني
 ..يف لطف وعافية .
اللهم ارزقني الصديقية العظمى واملحبوبية
الكربى  ،وحقيقة معرفتك ودوام عافيتك ..

واجعلني حمبوبا عند حبيبك  ،خمطوبا يف حرضته ،
منظورا بعني عنايته  ،حارضا معه  ..يف خري ولطف
وعافية .
اللهم واجعلني حمض رسور لقلبه الرشيف ..
حامال لرايته  ،مبلغا لدعوته  ،حمييا لسنته  ،نارشا
لدينه .
اللهم أحيني عىل سنته  ،وأمتني عىل ملته ،
واحرشين يف زمرته  ..اللهم وأجعلني وأهيل
واوالدي من أول من يشفع فيهم يوم الشفاعة
العظمى  ..واكرمنا بالدخول يف ظل لوائه املعقود ..
وأوردنا حوضه املورود  ..واكرمنا بجواره يف
فراديس اجلنان ..

اللهم اين اسألك رضوانك األكرب  ..وأن تريض
والدي وأرحامي وجرياين
عني نبيك وتريض عني
ر
وذوي احلقوق عيل ..
اللهم وارحم أمة سيدنا حممد  ،وفرج كروهبم ،
وامجع كلمتهم  ،ووحد صفهم  ،وانّصهم عىل
عدوهم.
اللهم اشف مرضاهم ،وعاف مبتالهم  ،ويرس
أمورهم  ،وارشح صدورهم ،واهدي ضاهلم،
معوجهم  ،ور رد غائبهم ،
،وقوم
واصلح فاسدهم
ر
ر
وارحم موتاهم .
اللهم تقبل ذلك برس أرسار الفاحتة

