مودل الس يد دمحم أيب احملاسن القاوقجي احلس ين
ميحرلا نمحرلا هللا مسب.
امحلد هلل العظمي ذي الس بحات الوهج ّية ،واجب الوجود ابهر القدرة عظمي
املزنه عن
السلطان * املوصوف ابل ِقدم والبقاء واحلياة الرسمدية ،والعمل والالكم ّ
احلروف والحلان * السميع البصري بغري جارحة وال كيفية ،املريد اذلي أوجد
خص س يدان وموالان دمحم
العوامل عىل أحسن نظا ٍم وأ ّمت اماكن * الرحمي اذلي ّ
مبزااي أوحدية ،وأفرغ عليه الرساةل وأد ُم عند أبواب اجلنان * وأبرز حقيقته
وفرع عهنا كام ورد سائر الكوان * وأمدّ ها ابللطف
احملمدية من أنواره اذلاتيةّ ،
والنوار الشعشعانية ،وأوصل امدادها مجلةل العيان * أمحده تعاىل أن جعلنا من
ورشفنا هبذا احلبيب ووصفنا خبري أم ٍة يف القرأن * وأشهد
هذه المة المحديةّ ،
أ ْن ال اهل اال هللا املنفرد ابللوهية ،شهاد َة نس بح هبا يف حبر الشهود والعيان *
وأشهد أ ّن س يدان دمحما صىل هللا عليه واهل وسمل عبده ورسوهل املمنوح
ابلنفحات القدس ية الهبية ،رمحة هللا العا ّمة اليت رمح هبا امللوان * صىل هللا
عليه وعىل أهل وأحصابه وعرتته الطاهرة النقية ،والتابعني هلم ما تَر َج بلسان
الرشيعة واحلقيقة ترجامن !

اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
أما بعد فيقول تراب أقدام السادة الشاذلية ،دمحم بن خليل القاوقجي اكن هل
موال ُه حيث اكن * وأحتفه وأحبابَه ابرشاق أنواره القدس ية ،وجللّهم واحلارضين
الس نّة السنيّة ،يف مودل أفضل
بسحائب الرضوان * هذه برو ٌد نسجُتُ ا من ُ
ممي امتداد العوا ِمل احلقّية ،وحاء الرمحة مس ّمترة الرساين *
خملوق وأمكل انسان * ِ
احلس ية واملعنوية ،من ِحمك وأنوار وأرسار واذعان * ودال
وممي امتالء املعامل ّ
دوام الصوةل االسالمية ،فيا برشى لنا هبذا الركن الشديد ال ُبنيان * امل ُ ّنو ِه بوصفه
وبفضهل يف الكتب الساموية ،كام شهدت به التوراة والاجنيل والفرقان * وانهيك
(وما أرسلناك اال رمحة) أية جل ّيه ،و(لقد جاءمك رسول) هبا قد ّمت االمتنان * وأية
(ولسوف يعطيك ربك فرتىض) ما أعظمها من هديّة ،وال يرىض صىل هللا
عليه واهل وسمل وأح ٌد من أمته يُ َع ّذب ابلنريان * وقوهل عليه الصالة والسالم "أان
حبيب هللا واملصيل عيل حبييب" بشارة نبوية ،فأكرثوا من الصالة والسالم عليه
أهيا االخوان !

اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
املزنه عن
وملا أراد هللا وجود اخمللوقات العلوية والسفلية ،قبض قبضة من نوره ّ
احلداثن * وقال لها "كوين دمحما" فصارت معودا يدور ابلقدرة االلهية ،فسجد مث
رفع ومحد وهو بعبادة هللا وحبّه غرقان * خفلق هللا النبياء من قطراته النورية،
وأخذ هل علهيم العهود ابلنرصة واالميان * وملا خلق هللا أد َم ألقى فيه تكل النوار
احملمدية ،فاكنت تلمع يف جبينه و ّتوج ُه بتاج الكرامة واالحسان * وأمر املالئك َة
أن يسجدوا هل بسجود حتية ،فسجدوا اال ابليس أىب فباء ابلطرد واخلرسان * مث
حواء من ضلعه اليرس يف احلاةل النومية ،فلام استيقظ ورأها مدّ يده لها
خلق هل ّ
وهو فرحان * فقالت املالئكة م ْه اي أدم قال ومل ذكل وقد خلقها هللا يل أنيس ية،
قالوا حىت تؤدّي همرها تصيل عىل دمحم ثالث مرات أو عرشا بال نقصان * وملا
هبط اىل الرض ابقرتافه اخلط ّية ،مكث يبيك ثالمثائة عام وهو حريان * اىل أن
فتوسل بس يدان دمحم فعادت عليه عوائد االنعام ومشهل
حفّته العناية الزليةّ ،
الغفران !

اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
مث ان حواء ودلت أربعني ودلا ُ
لك َذك ٍر وأنىث سويّة ،اال شيثا فاهنا ودلته وحده
كام رواه أهل االتقان * وانتقل النور اليه فأوصاه أد ُم عند حلول املنية ،أن ال
يضع هذا النور الباهر اال يف الرمح الطاهر املُصان * ومل تزل تنتقل يف لك قرن
هذه الوصية ،حىت ظهر النور يف وجه س يدان عدانن * فأعقب معدّ ا حفمهل هللا
عىل الرباق اىل ادلاير الشامية ،وهو أعقب نزارا وامسه خدلان * فأعقب مرض
ُفو ِدل هل الياس أ ّول من أهدى ال ُبدن اىل الرحاب احلرمية ،فأعقب ُمدركة فأعقب
خزمية فأعقب كنانة لنه مل يزل يف ٍّكن بني العرابن * فأعقب نرضا فأعقب مالاك
لؤاي ُفودل هل
فأعقب فهرا واليه تُنسب البطون القرش ية ،فأعقب غالبا فأعقب ّ
كعب بال خالف وال غواين * فأعقب م ّرة ُ ّمسي به لوصفه ابلشدّ ية ،فأعقب
الكاب وامسه حكمي بضبط أهل العرفان * فأعقب قص ّيا ُ ّمسي به لتقاصيه يف بالد
قضاعة القص ّية ،وامسه زي ٌد أو مجمّع فأعقب عبد مناف وامسه املغرية بال نكران *
فأعقب هاشام ذا العصابة الهامشية ،فأعقب عبد املطلب اذلي حفظ هللا به مكة
من أحصاب الفيل والطغيان * وهو أعقب عبد هللا اذلبيح وادلَ خري الربيّة،

عيل َمن علّقه عليه انل احلفظ من طوارق دهره والمان * وهذا النسب
ٌ
نسب ٌّ
طهره هللا من سفاح اجلاهلية ،من دلن أدم اىل أن ُوجد هذا اجلوهر املكنون
املزان !
حفظ االهل كرامة حملمد – أابءه الجماد صوان المسه
تركوا السفاح فمل يصهبم عاره – من أد َم واىل أبيه وأمه
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
ومل ّا أراد احلق س بحانه ابراز أرساره الزهية ،من عامل اخلفا لكامل الرسور والصفا
اىل عامل العيان * أهل َم عبد املطلب أ ْن ّزو َج ابنه عبدَ هللا بأمن َة الزهرية ،فبىن هبا
نودي يف السامء والرض
يف ِشعب أيب ٍ
طالب حفملت هبذا احلبيب املُعان * و َ
صب لهبوب صىب خري الصبيان * وتبارشت
حبملها لنواره اذلاتية ،وصبا لك ّ
اجلن ابظالل زمنه وانُتُ كت
وحوش املشارق واملغارب ودواهبا البحرية ،وغنّت ّ
كهانة ال ُكهّان * ونطقت حبمهل ُ
لك دابة لقريش بفصاح اللسن العربية ،وتزلزلت
رسة مبلوكها وسقطت عن رؤوس أرابهبا التيجان * وكسيت الرض بعد جدهبا
ال ّ
من النبات حلال س ندس ية ،وأينعت أمثار الجشار وأمالت للجاين مهنا الغصان

* واكنت قريش يف جدب شديد وأحوال َكدَ رية ،فع ّم اخلري وفاض عىل الوجود
حبر اجلود الهتّان * و ّ
تويف عبد هللا وادل املصطفى صىل هللا عليه واهل وسمل
ابملدينة املنورة النبوية ،وقد ّمت هل من امحلل عىل ال ّ
حص شهران * ومل تشعر أمن ُة
حبمهل حىت أرشقت أنواره يف ُغ ّرهتا الهبية ،حيث مل جتد هل وحام كام جتده النساء
عند امحلل من التعب والوجدان * بل اكنت تزداد ُحس نا لك يوم وترتادف علهيا
العراف العطرية ،ويف لك شهر ترى نبيا كرميا ي ّبرشها بس يد اخللق لي ّمت لها
االطمئنان * وشاهدت من جعائب محهل وفضائهل المكلية ،ما يقرص عنه يف
احلقيقة تعبري اللسان !
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
وظهر عند وضعه صىل هللا عليه واهل وسمل خوارق وغرائب غيبية ،ارهاصا
لنبوته ودال ًةل لعظمي ماكنته من احلق واملاكن * كفيض البحرية املعروفة بناحية
الفرس بطربية ،وفيض ماء سامو ْه ومل بكن هبا قبل ماء ي ُب ّل لهاة الظمأن * ومخود
سواه أنورشوان *
النريان املعبود ِة ابملامكل الفارس ية ،وارجتاج ايوان كرسى اذلي ّ
فذكل اذا تأ ّملت َ
وكنت ذا بصرية سلميية ،ترى فيه أعظم البشائر ابهندام دعوة

البطالن * وحرض أ َّمه لي َةل والدته الرشيفة ٌ
بعض من احلور العينية ،ومن النساء
أس ية ومرمي ابنة معران * وأضاء لها ما بني املرشق واملغرب من أنواره
العظموتية ،حىت رأت قصور الروم وأرض كنعان * وتدلّت مهنا الجنم الزهرية،
واهزت البيت احلرام وسقطت منه الواثن * وجضت املالئكة ابلتسبيح ونُرشت
العالم الوهبية ،و ُد ّمرت الش ياطني وغُلقت أبواب هجمن وفتّحت أبواب اجلنان
ايقوت ّ
زمردية ،وأجنحُتا ٌ
فغطت ذكل املاكن
* وأقبلت قطع ٌة من الطري مناقريها ّ
طائر عظمي ا ِخللقة عىل بطهنا بأجنحته الزه ّية ،فودلت س يدان دمحما صىل
* فأ ّمر ٌ
هللا عليه واهل وسمل عدد ما يكون وما اكن * فنظرت اليه فاذا هو ساج ٌد قد رفع
أصبعه اىل السامء العلية ،مشريا اىل أنه احلبيب العايل القدر الرفيع الشان !
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
(حمل القيام):
صل اي رب مث سمل عىل من – هو للخلق رمحة وشفاء
وحميا اكلشمس منك ميض ٌء – أسفرت عنه ليةل ّغراء

ليةل املودل اذلي اكن لدليــ – ن رسور بيومه وازدهاء
وتوالت برشى الهواتف أن قد – ُودل املصطفى وحق الهناء
يوم انلت بوضعه ابنة وهب – من خفار ما مل تنهل النساء
وأتت قوهما بأفضل مما – محلت قب ُل مرمي العذراء
**
اي نيب سالم عليك اي رسول سالم عليك ،اي حبيب سالم عليك صلوات هللا عليك

أرشق البدر علينا ...واختفت منه البــدور
مثل حس نك ما رأينا ..أنت اي وجه الرسور
أرشق البدر علينا ..واختفت منه البـــدور
نور فوق نور
أنت ٌ
بدر ..أنت ٌ
مشس ..أنت ٌ
ــــب منري
أنت مصباح الرثاي ....أنت كوك ٌ
مني وغايل..أنت مفتاح الصــــــدور
أنت أ ٌ
أرشقت أنوار أمحد ..واختفت مهنا البــدور
نور فوق نــور
اي مؤيد اي ممجد ..أنـــــــت ٌ

حوضك الصايف املربد ..وردان يوم النشور
اي حبييب اي دمحم ..اي وجه الســــــــــرور
اي حبييب اي دمحم ...اي عروس اخلافقني
اي مؤيد اي ممجد ...اي امام القبلتــــــني
**
صىل هللا عىل دمحم صىل هللا عليه واهل ،صىل هللا عىل دمحم وعىل اهل وسمل
حبر عمل هللا امحد لك من يلقاه يسعد ..حوضه الصايف املربد لذلي يعشق دمحم..
يفتح هللا العوامل يف امام للماكرم مجليع الرسل خامت احلبيب موالي دمحم..
خري خلق هللا طه مثل مشس يف حضاها ..هذه ادلنيا نراها يف ضياء من دمحم..
اكحل العينني ادجع نوره احملبوب ابلج ..اشنب الاس نان افلج فاق رسل هللا أمحد
وهجه اي انس انئر س يدي موىل البشائر ..دخران نور البصائر امسه الهادي دمحم..
قدره العايل املفضل ..وصفه الغايل املمكّل ..ويح ريب قد تزنل للحبيب موالي دمحم
فضهل ّمع النوايح لظالم الكفر مايح ..يف الصحارى والبطاحِ ارشقت انوار دمحم

**

اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
مث أخذته املالئكة فطافت به مجي َع املعامل السفليةِ ،ل َت ُع ّم برك ُته عىل أصناف
ال ِوداين * وقيل دارت به كذكل يف العوامل ال ُعلوية ،لتنا َل السامء ما انلته ال ُرض
الرس ِب َيد القدرة
من ال َفخران * ُوودل صىل هللا عليه واهل وسمل نظيفا مقطو َع ُ ّ ِ
االلهية ،ظريفا دهينا مكحوةل منه العينان * وأول من أرضعه ثويبة السلمية،
وقيل أ ّمه مث حلمية اكمةل احلظ والُتَّ ان * فرأت من الرباكت واخلريات ما يد ّل
عىل براكته العمومية ،مكثل درور ش يا ِههَا اليت مل يكن هبا قب ُل يش ٌء من اللبان *
صب عيشها واجنياب ّ
السعد بين سعد
و ِخ ِ
لك مل ّمة عن جانهبا ورزية ،و ّمع هذا ّ
من لك ماكن * واكن ِيش ُّب يف اليوم ش باب الصيب يف الشهر بعناية رابنية،
فقام عىل قدميه يف ثالث ومىش يف مخس وتلكم يف تسع من الشهور بفصيح
شق امللاكن صدره الرشيف وأخرجا منه علقة دموية،
اللسان * وعندها ّ
وغساله ابلثلج ومله ابلعمل واحلمكة واالميان * خفافت عليه فردّته اىل أ ّمه ويه
به غري خسية ،وماتت أمه بعد ذكل بقليل من الزمان * ومل ُ
تشك يف صباه جوعا

نفسه الرضية ،ولو أ ُ
خذت ابلنقل يف براكته وكامالته وأوصافه
وال عطشا قطّ ُ
ِلُت ُت يف هذا امليدان !
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
واكن صىل هللا عليه واهل وسمل خفام مفخام وهجه اكدلائرة القمرية ،أطول من
املربوع وأقرص من املش ّذب اذلي ُ
مرشاب بياضه حبمرة ذا جهبة
طوهل قد ابن * ّ
هاللية ،واس َع اجلبني أ َّزج احلواجب سوابغ من غري اقرتان * عظ َمي الرأس يسطع
عرق يظهر وهو غضبان * َر ِجل الشَ عر ان
النور من ُغ ّرته العنربية ،بني عينيه ٌ
انفر ْ
قت عقيق ُته فرق وا ّال فال جياوز الشحمة ا ُلذنية ،واس َع الصدغني أدجع العينني
م وليس
أهدب الجفان * أقىن ال ِع نر َني ذا ا ِحلل َية احل َ ِل ّيةَ ،من مل يتأ ّمهل سحس ُبه أ َّ
كذكل عند االمعان * ّ
شنب ُم َف َلج
كث اللحية سهل اخلدّ ين الوردية ،ضلي َع الفم أ َ
الس نان * عقيق الشفتني يفتح الالكم وخيتمته بشدقيه العسلية ،ك ّن عنقه ِجيدُ
حب الراحة ذا الايدي الندية،
دُمية يف صفاء الفضّ ة ابالرشاق واللمعان * َر َ
شعر اذلراعني شنث الكفّني وكذا ال َقدَ مان * معتد َل اخللق ابدان مامتساك ذا هباء
أ َ
شعر اذلراعني واملنكبني بطنه وصدره مس تواين * بعيد ما بني
وهَي َبة جاللية ،أ َ

نبوة فيه عينان
املنكبني اذا ُوضع ردا ُءه عهنام فامنا سبيكة فضّ ية ،بني كتفيه خا ُمت ال ّ
املرسبية ،ما نظر
تَبرصان * خفم الكراديس ليس عىل ثدييه وبطنه َشعر ِس َوى ُ
املتجرد ُ
مفاصهل وأطرافه
أح ٌد اىل َسوأ ِته قطّ بل ُودل مصحواب ابخلتان * أ َ
نور ّ
مس توية ،طويل َالزندين قدماه من وسطهام مرتفعتان * مييش هوان وخيطو تكفّأً
يفرت يف حضكه عن مثل َح ّب
ويزول تقلّعا ذا ّمهة علية ،كمنا ينحطّ من صبب ّ
كرث ما ينظر بأحلاظه الشهية ،ليته
غامم أو عقود ُجامن * ُج ّل حضكه الت ّبسم وأ ُ
طيب من
ّ
خصين برؤية وج ٍه زال ّمعن رأه الحزان * واكن َعرقه اكللؤلؤ و َعرفه أ َ
النفحات املسكية ،حىت ا ّن القوم يعرفون أن س يدان دمحما ّمر يف هذا املاكن *
واذا صاحف املصاحف بيده وجد مهنا سائر اليوم راحئة عهبرية ،واذا وضعها عىل رأس
صيب ُعرف َم ُّسه هل من بني الصبيان !
ّ
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
وسحب املساكني وجيلس
واكن شديد احلياء والتواضع يبدء من لقيه ابلتحيةّ ،
يسوي بيهنم وبني العيان * وخيصف نعهل ويرقع ثوبه ويسري خبدمة أههل
معهم و ّ
رسيّة ،وسحلب الشاة ويركب عىل البعري والبغةل والفرس والاتن * ويقبل
سري ًة َ ِ

املعذرة ومييش مع الرمةل وذوي العبودية ،وال هياب امللوك وينترص للحق وال
يقاوم وهو غضبان * وال يقابل أحدا مبا يكره ويق ّل اللغو ويكرم ذوي الرشفية،
َ
وميزح وال يقول اال حقّا ويسوق أحصابه املش يان والركبان * واكن صىل هللا عليه
عيل ذروة العمل واحلمل والتخلق ابلخالق القدس ية ،وهناية
واهل وسمل رؤوفا رحامي َّ
وغري ذكل من العقل والكرامات
الصرب والشكر وامجلال والكامل والعرفان * ِ
والرباكت وحسن الدبية ،وانهيك (وانك لعىل خلق عظمي) يف القرأن * وهو
وخصه
احلبيب اذلي أرسى به هللا اىل حرضته ومنحه مشاهدة ذاته العليةّ ،
ابلوس يةل والشفاعة ومعوم الرساةل لالنس واجلان * ّ
وصىل االهل جبالهل وكربايءه
عىل املصيل عليه وكفاه لك ّمه وبلية ،وأ َهلم املالئكة ابالس تغفار هل وكذا الطيور
والوحوش واحليتان * فأكرثوا من الصالة عليه وارفعوا أ ُكفّمك اىل سامع الصوات
اخلفية ،وقولوا أمني اس تجب لنا اي حنان اي منان !
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل
واغفر لنا ما يكون وما قد اكن

(دعاء اخلتام) :
نتوسل اليك برشف اذلات احملمدية (امني) وبأهل وأحصابه السادة
اللهم اان ّ
العيان (امني) أن ختلقنا بأخالقه وأقواهل وأفعاهل املرضية (امني) ومتيتنا عىل حبّه
رس الشهوات والغفالت
وترزقنا جواره أعىل ا ِجلنان (امني) وأن ختلصنا من أ ِ
والدواء القلبية (امني) وتع ّم مجعنا هذا هبداية و ٍ
لطف ورمحة وغفران (امني)
وأن تسهّل لنا الرزاق احلس ية واملعنوية (امني) وتكفينا اهل ّم والغ ّم والبالء
والامتحان (امني) وتشفي السقمي وتقيض ادليون وتصلح الحوال الظاهرية
والباطنية (امني) وختمت لنا خبامتة السعادة مع املغفرة والرضوان (امني) وصل اللهم
عىل س يدان دمحم بقدر عظمتك اذلاتية (امني) وعىل أهل وأحصابه ما تش نّفت
بطيب ذكره الذان (امني) عدد ما ذكرك وذكره اذلاكرون ابلتحية والشوقية
(امني) ولكام غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ابلقلب واللسان (امني) وصىل هللا
عىل س يدان دمحم وعىل أهل وحصبه وسمل تسلامي كثريا وامحلد هلل رب العاملني!
اللهم صل وسمل وابرك عىل اذلات احملمدية وعىل اهل
عدد كامل هللا وكام يليق بكامهل ،واغفر لنا ما يكون وما قد اكن
جزى هللا س يدان دمحما صىل هللا عليه واهل وسمل عنا لك خري كام هو أههل (،)3
س بحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد هلل رب العاملني.

