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بمسإثأوص

ْمحبك 

٩.١ فادخلالصلاة هنا . . . الحيران. أيها ا ي— 
٦٢ المحجلين الغر لية ح— 

٣١نور -والصلاة 

١^^٠٥٥١١^
٣٩سأل ما ولعبدي لعبدي ذا ه— 
٥٤ اش ملكوت ني —

افل١لث١لئ
٥٥وأناب راكعا حر و— 
١٦ والثناء الحمد مقام إلى —
٦٥واتترب اسجد و— 

٧٦الملك يدي بين ة حل—

٧٩العابدين موكب في ~
٨٢التحيات عبير وهب —



الوصرماتمرس 

ا.شلافيق

٩٩الدري الكوكب ^ ٧٥٠■
٠١ ٣ الأول !^ ٠٠١١تجليات 
٠١ ٦ الثاني المطلع تجليات 
٠١ ٨ الثالث، المعلير تجليات 

١١١الراع الًّلني تجليات 
١ ١٣الخامس انمللع تجليات 

١١ ^١ الليل ناشئة منازل ز " 
١^١٢ الملائكة صفوف ح ' 

١^١٣ الجمعة بهجة 

١ ٤٦والصديقين الأنياء •ع 
٥١ ٩ خير فاتحة والخاتمة 

١٦٣المؤلف عن نيئة 

٠٠٠



س,٠٠٩ 

•الئرى■ بنحاييب الثدلجس أطياف إلى 
الأرامحل••نجل ال٠ونبين 

إ• الجوى• وثثاريح الشوق لهب مذ 
والدحان..الحراثق ييذ اكامين الصارى إلى 

المناديل..هذه أندى 

^٨١٥^^،محبكم: 





٧

تندر>- ٠٠

رزلىأحمد الأستاذت يقلم 
هيوكثٍرة الصلاة، موصؤع في ألفت التي والكب المصنفايت، هي كيره 
ينالتتل محراب تفاصل والإخلاص الصدق بمداد نجت التي الأقلام 

الموصلةالمسالك أقوم إلى المالكين تهدى نور خيوط العظيم، الخالق يدي 
منتشيعه ما حيث، من وتباينت، ألوانها اختلفت، ؤإن أبدا تتزاحم لا الله، إلى 

الجناحليستعيد بعصا؛ بعضها ويكمل وتلتحم، تتازر كلها وحرارة.. دفء 
والطهرالحرية أجواء في يحلق ثم • المرود- إسار من ؤيفلت عافيته، المهيض 

والقياموالجود الركؤع حركة خلال( من يشكل وحده، لله عبدا حديد، من 
المامع،الكون هذا ذرايتح من ذرة كل مع والانسجام التكامل لوك موالقعود، 
القدير!العلي الله بحمد المح 

عليه،ويزيد المابق إلى فيفيف، منها، اللاحق على الله يفتح قد نور خيوط 
دونالمابق، رقنها كما الحراب، تفاصيل تشكيل بإعادة اللاحق يكتفي وقد 

لأخيرها المحاولة تأتي وقد واحدة، ولولبنة الراح العمار إلى أويضيف، يزيد أن 
كلهذالئ< ورغم التليد.. بها وسم التي والدقة الإحاطة سلال أمام صحيفة، باهتة 
والتيلألائه، بفيض جوانحها يملأ التي ودائرته الخاص، طعمه لون لكل يبقى 

وهم—،والانتشار، الامتداد على وقدرته المعاع، قوة •ص، تفيق، أو نتع قد 
صفعيمحامرها ذوايت، غور في الثاوية والقابلية والاستجابة، الصفاء احان م

؟الودإ الأهواء ها وتتلثالمنافي، 



__مح٨

تصلوأن نفس، كل الرباني وهجها يعم أل نحرص التي الأنوار هذْ ومن 
وتحييالعبادة، ولذة الرجاء، حمال فيه لتوفظ وحدان، كل عمق إلى حيوطها 

الصدور،تخفي وما الأعين حائة يعلم من يدي بين الصادق التبتل شوق فيه 
القارئأيها لك نقدم الأنوار هده من الهاى,, نور من الارتواء رغبة فيه وتوجج 

اتكريم»قاديلاسة«,,
اليوم؛في مرة ألف فيها الإنائ يمح التي الدنيا، هذه في المسافر مشكاة 

ا,الجميلة,, والأشياء والأفكار القيم كل فيها معه وتمسخ 
أدرانكل من كلهّ تردد، دون الروح فته تغوص رقراق، انثيالأُت، كوثر 

الدينالملمين، من وغيرهم الصحوة أبماء أرواح يكبل أصحى الذي الخلين، 
تمكنالتي والإشراق الصفاء لحفلاُتا فيهم فقتلتج الكدح؛ دنيا امتغفلتهم 

ا؛,,!ينتهي لا الذي  ٤١٣٥١١جحيم رر واجتناب الخاتل، الزغل كشف من الإنسان 
يكرعوناللهووالغفاJة، قيعان إلى فانحدروا والنهار؛ الليل مكر أغواهم أوالذين 

والأحرة!الدنيا حران نخب أجوف، صلف فى 
الوجهةتوحيد قاعدة من تنهللق والكون، الذات مفردات فى متبصرة قراءة 

الجمالمحراب في المبتلة الذات ينبض لترمم الصمد، الأحد الواحد نحواهه، 
حالقلرب الكون مفردات كل انقياد ومشهد المهللق، الخضؤع لوحة والجلال، 

مصور.بارئ 

اّلوبومخ الفجور، وبفللمات بالخلين، المسيح الذات كهف من ممر 
المحبينكل فيه يدلج مفر المعبود, حضرة في التعبد محراب إلى والأعمال,, 

منمفر •• ٠٠الرجاء جمال ؤيحدوهم الأنس، قناديل تحقهم ٠ الأه,, إلى ميرا 
والبقاء,,الصفاء فضاءات إلى والفناء، الدحن عالم 

قناديلرر فيها نونك رحلة القارئ، أحي عليك نقترحها التي الرحلة هي تللث، 
إلىالفاتحة، إلى الإحرام، تكبيرة إلى الأذان من المشعة، بأنوارها ،؛ الصلاة






























































































































































































































































































































