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"اتُْلوا آياِت اهللِ ِفيْ ُكلِّ َصباحٍ َوَمسآٍء إِنَّ الَِّذْي َلْم يَتُْل َلْم يُوِْف ِبَعْهِد اهللِ َوِميْثاِقِه."
حضرة بهاء اهلل
الكتاب األقدس

تعريف

هـــذه مجـــموعـــة مـــن األدعـــية املـــباركـــة مـــنزلـــة مـــن قـــلم حـــضرة بـــهاء اهلل جـــّل ذكـــره األعـــلى قـــام 
بجــمعها الــسيد فــرود بــهمردي وهــو يــقّدمــها بــمناســبة الــذّكــرى املــئويّــة األولــى لــصعود حــضرة 

بهاء اهلل جّل ذكره وإلعالن عهده وميثاقه املوافق سنة 148 بديع 1992م.

تـّمت مـراجـعة هـذه املجـموعـة وصـّوبـت مـن طـرف لـجنة مـتخّصصة أشـرفـت أيـضاً عـلى إخـراج 
هذا الكتاب وتصميمه في حّلته الرّاهنة.

                                                                                                      
الناشر 
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هو الناظر العليم الحكيم
قُـــْل سُـــــــبْحانَــك يــا مَـــْن بِـــاسْـــــــِمَك فُــِتحَ بــاُب الْـــِعرْفــاِن عَـــلى مَـــْن فِـــي اإِلمْـــكاِن َوبِـــِإراَدتِـــَك نُــزِّلَـــْت آيــاتُ 
الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَياِن, أَسْـــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر عِــــْلِمَك َوسَـــــــماِء جُـــــْوِدَك َوشَـــــــْمِس فَــْضلَِك بِـــأَْن تَــْكتَُب لِــيْ مِــــْن قَـــَلِمكَ 
ـــهاً إِلــى أَنْــواِر َوجْــــِهكَ  األَعْـــلى خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُْولــى, ثُــمَّ اجْــــَعْلِنيْ يــا إِلــِهيْ ُمنْجَــــِذبــاً بِــآيــاتِـــَك مُــتََوجّـِ
ـِذْي إِذا ظَهَـــَر انْـَصَعَق مَــنْ  َونـاطِــــقاً بِــثَنائِــَك َوعـامِـــالً بِــما أَنْـزَلْــتَُه فِــيْ كِـــتابِــَك َوُمسْــــــتَِقيْماً عَــلى أَمْــِر الّـَ
مواِت َواألَرِْض إاِلَّ مَـــْن أَنْــَقذَتْــُه يَــُد قُــْدرَتِـــَك وإِراَدتِـــَك, أَْي رَبِّ تَــرانِـــيْ مُـــْقِبالً إِلَــيَْك َوراجِــــياً  فِـــي الــسَّ
ـــِذْي ال تُْعجِــزَُك شُـــــــــئُْونــــاُت الْــــعالَــــمِ واَل تَــــْمنَُعكَ  ـــَك أَنْــــَت الّـَ بَــــِديْــــعَ فَــــْضلَِك َومــــا قَــــدَّرَْت ألَصْــــــــــــِفيائِــــَك, إِنّـَ
حُـــــُجباُت األُمَـــمِ تَــفَْعُل ِبسُــــــْلطانِـــَك مــا تَــشاُء َوتَــْحُكُم مــا تُــِريْــُد, لَــَك اْلحَـــــْمُد يــا إِلــِهيْ بِـــما أَسْــــــَمْعتَِنيْ 
نِــــدائَـــَك َوأَظْهَـــــرَْت بِــــُجْوِدَك مــــا كُـــــنُْت غــــافِــــالً عَـــــنُْه َوجَـــــــَعْلتَِنيْ مُــــْقِبالً إِلــــى أُفُــــٍق أَعْـــــرََض عَـــــنُْه عِـــــباُدكَ 

َوَخْلُقَك, أَْسئَُلَك ِبأَْن تَُؤيَِّدِنيْ َعلى ِخْدَمِتَك, إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر اْلباِذُل اْلَغفُْوُر اْلَكِريُْم.

(2)
ـِذْي بِـــِه أَشْـــــــرَقَــتِ  سُــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ َوسَــــــيِِّدْي َومَـــْحبُوبِـــيْ َومَـــْقُصْوِدْي, أَسْــــــئَُلَك بِـــنُْوِر أَمْـــرَِك الّـَ
ـَد الْــِعباَد عَـــلى الــرُّجُـــــْوعِ إِلَــيَْك َواإِلنــابَــِة لَــدى  ماُء َومِـــْن عَـــرْفِـــِه اهْـــتَزَِّت األَشْـــــــياُء أَْن تُــَؤيّـِ األَرُْض َوالــسَّ
ــَك أَنْـــَت الْــــفَيّاُض الْــــَغفُْورُ  إِنّـَ ــَك أَنْـــَت الـــتَّّواُب الْــــَكِريْـــُم َو ِك بِــــَحبِْل عَـــــطائِــــَك, إِنّـَ بـــاِب فَـــْضلَِك َوالـــتََّمسُّ
الرَّحيُْم, أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ َقدِّْس أَِحبّائََك ِمْن ُشئُْوناِت النَّفِْس 
رْ  َوالْـَهوى َوزَيّـِنُْهْم بِــِطراِز الـتَّْقِديْـِس بَـنْيَ عِـــباِدَك يـا مَــْولـى الْـَورى َومـالِـَك اآلخِــــرَِة َواألُْولـى, أَيْـرَبِّ نَـوِّ
ظـــاهِــــرَهُــــْم َوبَـــاطِـــــنَُهْم بِــــنُْوِر مَــــْعرِفَـــِتَك ثُـــمَّ اكْـــــتُْب لَـــُهْم كُـــــلَّ خَــــيٍْر أَنْـــزَلْـــتَُه فِــــيْ كُـــــتُِبَك َوصُـــــــــــُحِفَك َوزُبُـــرِكَ 
ُـــْقتَِدُر عَـــــلى مــــا تَــــشاُء ال إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت الْــــفَّضاُل الْــــفَيّاُض الْــــَعِزيْــــزُ  ـــَك أَنْــــَت امْل َوأَلْــــواحِــــــَك, أَْشهَـــــُد أَنّـَ

اْلَحِكيُْم.
(3)

ـنَها َوحــافِــظَها َونــاصِـــــــــرَهــا, أَْشهَـــُد بِــما َشهِــَد بِــِه لِــسانُ  سُــــــبْحانَــَك يــا مُــْوجِــــَد الــنُّْقطَِة َومُــَقدِّرَهــا َومُــزَيّـِ
عَـــظََمِتَك إِذْ كُـــنَْت ُمسْــــــتَِويــاً عَـــلى عَـــرِْش الْــبَياِن فِـــيْ صَــــــــــْدِر اإِلمْـــكاِن َوأَعْـــتَرُِف بِـــما جَـــــرى مِـــْن قَــَلِمكَ 
األَعْــلى بَـنْيَ الْــَورى, أَسْــــــئَُلَك بِــاألَسْــــــراِر املَْكنُونَـِة فِــيْ عِـــْلِمَك َوآيـاتِــَك امْلَخْـــزُْونَـِة فِــيْ أَلـواحِــــَك َوبِــأَمْــرِكَ 
ـِذْي بِــِه ارْتَــَعَدْت فَــرائِــُص األَسْــــــماِء َواطْـَمئَنَّْت أَفْــِئَدةُ أَهْـــِل الْــبَهاِء بِــأَْن تُــنِْزَل عَـــلى مَــْن أَقْــبََل إِلَــيْكَ  الّـَ
َك بِـــَك مِــــْن سَــــــماِء رَحْـــــَمِتَك أَمْـــطاَر عِــــنايَــِتَك, أَسْــــــئَُلَك يــا مَـــولــى الْــعالَــمِ َومــالِــَك الْــِقَدمِ بِـــنَفَحاتِ  َوتَــَمسَّ
آيـاتِــَك َوأَنْـواِر فَجْــــِر ظُـُهْورَِك َوبِــنََسماتِــَك الّـَِتيْ بِــها قـاَم أَهْــُل الْـُقبُْوِر َوبِــآيـاتِــَك الّـَِتيْ بِــها ظَهَـــَر حُــــْكمُ 
ْوِر بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ مُــَؤيّـَداً عَــلى ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك َوُمسْــــــتَِقيْماً عَــلى حُــــبَِّك واَلئِــذاً  الـنُُّشْوِر َونُـِفخَ فِــي الـصُّ
ـِذْي لَــْم تَــْمنَْعَك حَـــــواِدُث الْــعالَــمِ واَل شُـــــــبُهاتُ  ـَك أَنْــَت الّـَ بِـــَحْضرَتِـــَك َوُمتَشَــــــبِّثاً بِـــأَذْيــاِل رِداِء كَــــرَمِــــَك, إِنّـَ
ماِء بِـأَْن تُـَؤيّـَِد أَهْــلَ  األُمَـمِ ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت امْلُْقتَِدُر الـَقِديـُر, ثُـمَّ أَسْـــــئَُلَك يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء َوفـاطِـــَر الـسَّ
الْــــبَهاِء عَــــلى االسْــــــــِتقامَــــِة عَــــلى حُــــــبَِّك بِــــَحيُْث ال تُـــَخوِّفُـــُهْم سَــــــــطَْوةُ الـــظّامِلِـــنْيَ واَل إِعْــــراُض امْلُــْعتَِديْـــنَ 
ـِذيْـَن صَـــــــــَعُدوا امْلَـنابِــَر بِــاسْــــــِمَك َوقـالُــوا فِــيْ حَــــقَِّك مـا نـاَح بِــِه أَهْـــُل سُــــــراِدِق عَـــظََمِتَك َوخِــــباِء َمجْــــِدكَ  الّـَ
ـِذْي رَأَيْــَت َوسَــــــِمْعَت مــا نَــطَُقوا عَـــَليْها فِـــيْ أَيّــامِـــَك َوصَــــــــــبَرْتَ  بَــْعَدمــا خَـــَلْقتَها لِــِذكْـــرَِك َوثَــنائِـــَك, أَنْــَت الّـَ
ــْد عِــــباَدَك الْـــغافِــــلنِْيَ عَــــلى الـــنَّظَِر إِلـــى مـــا ظَهَــــَر مِــــنْ  بَـــْعَد قُـــْدرَتِــــَك َوسَـــــــتَرَْت بَـــْعَد اقْـــِتدارَِك, أَيْـــرَبِّ أَيّـِ
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يَْت نَــفَْسَك بِـــالــرَّحْـــــمنِ  ـِذْي سَــــــبََقْت رَحْـــــَمتَُك َوأَحــاَط فَــْضُلَك َوسَــــــمَّ ــــِه إِلــى أُفُــِقَك, أَنْــَت الّـَ عِـــنِْدَك َوالــتََّوجّـُ
َوبِــــالـــرَّحِــــــيْمِ َوبِــــالـــَغفُْوِر َوبِــــالْـــَكِريْـــمِ, أَيْـــرَبِّ قَـــدِّْر ألَْولِـــيائِــــَك خَــــيَْر اآلخِــــــرَِة َواألُْولـــى ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت رَبُّ 
ـِذْي سَــــــبََق الْــُوجُــــْوَد ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْــَعلِيُْم الْــَحِكيُْم, أَيْـرَبِّ  الْــَعرِْش َوالـثَّرى, ثُـمَّ اغْــِفْر لَــُهْم بِــُجْوِدَك الّـَ
إِمــائَـَك أَقْــبَُلوا إِلَــيَْك راجِــــنْيَ بَــدائِـــعَ فَــْضلَِك, أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الْــَغفّاِر بِـــأَْن تَــْغِفَر لَــُهمْ  تَــرى عِــــباَدَك َو
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــلى مـــا تَـــشاءُ  بُـــُهْم إِلَـــيَْك, إِنّـَ بِـــُجْوِدَك وَكَــــرَمِــــَك َوبِـــاسْـــــــِمَك الْـــَكِريْـــمِ قَـــدِّْر لَـــُهْم مـــا يُـــَقرِّ

َوأَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَوّهاُب.

(4)
يــا إِلــِهيْ لَــَك اْلحَـــــْمُد ِبــما أَخَـــذَنِـــيْ عَـــرُْف عِــــنايَــِتَك َوانْــَقَلبَِنيْ نَــفَحاُت رَحْـــــَمِتَك إِلــى شَـــــــطِْر أَلْــطافِـــَك, 
ـِذْي مَـــْن شَـــــــرَِب مِـــنُْه انْــَقطَعَ عَـــّما سِــــــويــَك طــائِـــراً فِـــيْ  أَيْــرَبِّ فَــأَشْـــــــِربْــِنيْ مِـــْن أَنــامِـــِل عَـــطائِـــَك كَـــْوثَــَر الّـَ
هَــواِء انْـِقطاعِـــَك َونـاظِـــراً إِلـى شَــــــطِْر رَأْفَـِتَك َومَــواهِــِبَك، أَيْـرَبِّ فَـاجْــــَعْلِنيْ فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل ُمسْــــــتَِعّداً 
لِـْلِقيامِ عَــلى خِـــْدمَــِتَك َواإِلقْـباِل إِلـى كَـــْعبَِة أَمْــرَِك َوجَــــمالِـَك, لَـْو تُـِريْـُد فَـاجْــــَعْلِنيْ نَـباَت ِريـاِض فَـْضلِكَ 
ُكْوِن,  لِتُحَـــــرِّكَـــِنيْ أَْريــاُح مَـــِشيَِّتَك كَـــيَْف تَــشاُء بِـــَحيُْث ال يَــبْقى فِـــيْ قَــبَْضِتيْ اخْـــِتياُر اْلحَـــــرَكَـــِة َوالْــسُّ
ـــــرُّ امْلَـْكنُْوُن َواالسْــــــُم امْلَخْــــزُْوُن َوفُــكَّ إِنــاُء امْلَـْختُْوُم َوتَــَعطََّر بِـــِه مــا  ـِذْي بِـــاسْــــــِمَك ظَهَــــَر السّـِ ـَك أَنْــَت الّـَ إِنّـَ
َس فِــيْ بَحْــــرِ  كـاَن َومـا يَـُكْوُن, أَيْـرَبِّ قَــْد سَــــــرَُع الـظَّْمآُن إِلـى كَـــْوثَـِر إِفْـضالِـَك َوأَراَد امْلَـْسِكنْيُ الـتََّغمُّ
غَـنائِــَك, فَـَوعِــزَّتِــَك يـا مَــْحبُْوَب الْـعامَلنْـِيَ َومَــْقُصْوَد الْـعارِفِــنْيَ قَـْد أَخَــذَنِــيْ حُــــزُْن الْـِفراِق فِــيْ أَيّـامِ الّـَِتيْ 
فِـيْها أَشْـــــرَقَـْت شَـــــْمُس الْـوِصـاِل لِـبَِريّـَِتَك, فَـاكْــتُْب لِـيْ أَجْـــَر مَـْن فـازَ بِـُحُضْورَِك َوَدخَــَل سـاحَـــَة الْـَعرْشِ 
مواتُ  ـِذْي بِـــِه أَنــارَِت األَرَضِـــــــــنْيَ َوالــسَّ بِـــِإذْنِـــَك َوحَـــــَضَر لَــدى الْــَوجْـــــِه بِـــأَمْـــرَِك, أَيْــرَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
بِـأَْن تَـْجَعَلِنيْ راضِــــــــياً بِـما قَـدَّرْتَـُه فِـيْ أَلْـواحِـــَك بِـَحيُْث لَـْن أَجِـــَد فِـيْ نَـفِْسيْ مُـراداً إاِلَّ مـا أَنْـَت أَرَْدتَـهُ 
ــِذْي ال أَجِـــــدُ  ـــــُه يـــا إِلـــِهيْ بَـــْعَد الّـَ ِبسُـــــــْلطانِــــَك َومَــــِشيًَّة إاِلَّ مـــا أَنْـــَت قَـــَضيْتَُه بِــــَمِشيَِّتَك, إِلـــى مَــــْن أَتَـــَوجّـَ
ــَك أَنْـــَت اهللُ ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت لَـــْم تَـــزَْل كُــــنْتَ  سَـــــــِبيْالً إاِلَّ مـــا بَـــيَّنْتَُه ألَصْـــــــــــِفيائِــــَك, يَْشهَــــُد كُــــلُّ الـــذَّرّاِت أَنّـَ
مُـــْقتَِدراً عَـــلى مــا تَــشاُء َوحــاكِـــماً عَـــلى مــا تُــِريْــُد, قَــدِّْر لِــيْ يــا إِلــِهيْ مــا يَــْجَعُلِنيْ فِـــيْ كُـــلِّ األَحْـــــوالِ 
كاً بِـــَحبِْل فَــْضلَِك َومُـــناِديــاً بِـــاسْـــــــِمَك َومُـــنْتَِظراً مــا يَجْـــــِرْي مِــــْن قَــَلِمَك,  ــــهاً إِلــى شَـــــــطْرَِك َومُـــتََمسِّ مُـــتََوجّـِ
أَيْـرَبِّ أَنـا الْــفَِقيُْر َوأَنْـَت الْــَغِنيُّ امْلُـتَعاِل فَـارْحَــــْمِنيْ بِــبَدايـعِ رَحْــــَمِتَك ثُـمَّ أَرْسِـــــْل عَـــَليَّ فِــيْ كُـــلِّ آٍن مـا 
ِتَك, إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر امْلُتَعالِـي الْــَعلِيْمُ  ـــِديْـَن مِـــْن خَــْلِقَك َوامْلُخْـــلِِصنْيَ مِـــْن بَـِريّـَ أَحْــــيَيَْت بِــِه قُــُلْوَب امْلََوحّـِ

اْلَحِكيُْم.

(5)
ماِء َومـــالِـــَك األَسْـــــــماِء, أَسْـــــــئَُلَك بِــــظُُهْوراِت آيـــاتِــــَك َوخَــــِفيّاِت أَلْـــطافِــــَك بِــــأَنْ  سُـــــــبْحانَـــَك يـــا فـــاطِـــــَر الـــسَّ
وا بِـــَوحْـــــدانِـــيَِّتكَ  ـِذيْــَن أَقْــبَُلوا إِلَــيَْك َوأَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــّما سِـــــواَك َواعْـــتَرَفُــوا بِـــفَردانِـــيَِّتَك َوأَقَــرُّ تَــْجَعَلِنيْ مِـــَن الّـَ
ــــِتَك, أَْي رَبِّ قَـــــدْ  َوطـــــاُروا فِـــــيْ هَــــــواِء قُـــــْربِـــــَك إِلـــــى أَْن جُـــــــِعُلوا أَسِــــــــيْراً فِـــــيْ ِديـــــارَِك َوذَلِـــــيْالً بَـــــنْيَ بَـــــِريّـَ
ِذْي فَـتَْحتَهُ  ـْكُت بِــَحبِْل مَــواهِــِبَك َوتَشَـــــبَّثُْت بِــذَيْـِل عَــطائِــَك, أَسْـــــئَُلَك بِــأَْن ال تَـطْرَُدنِــيْ عَــْن بـابِــَك الّـَ تَـَمسَّ
عَـــلى مَــْن فِــيْ أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِــَك, ثُــمَّ اْرزُقْــِنيْ يــا إِلــِهيْ مــا قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيائِــَك وَكَـــتَبْتَُه ألَحِــــبّائِــَك, ثُــمَّ 
ـــْدنِـــــيْ عَـــــلى خِـــــــْدمَـــــِتَك عَـــــلى شَـــــــــأٍْن ال يَــــْمنَُعِنيْ إِعْـــــراُض امْلُـــْعرِضِـــــــــــنْيَ عَـــــْن أَداِء حَـــــــقَِّك واَل سَـــــــــطَْوةُ  أَيّـِ
ـــِذْي نـــاَديْـــتَِنيْ إِلَــــيَْك, َوهَــــلْ  الـــظَّامِلِـــنْيَ عَــــْن تَـــبْلِيْغِ أَمْــــرَِك, هَــــْل تَـــْمنَُعِنيْ يـــا إِلـــِهيْ عَــــْن قُــــْربِــــَك بَـــْعَد الّـَ
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ــِذْي َدعَــــْوتَـــِنيْ إِلـــى أُفُـــِق فَـــْضلَِك, أَْي رَبِّ هـــذا عَــــطْشاٌن أَرادَ  تَـــطْرُُدنِــــيْ عَــــْن مَــــطْلِعِ آيـــاتِــــَك بَـــْعَد الّـَ
ـِذْي بِــهِ  فُــراَت مَــْكرُمَــِتَك َوجــاهِـــٌل اسْــــــتَْقرََب إِلــى بَحْــــِر عِـــْلِمَك, عَـــلِّْمِنيْ يــا إِلــِهيْ مِـــْن عِـــْلِمَك امْلَـْكنُْوِن الّـَ
أَحْـــيَيَْت مـا كـاَن َومـا يَـُكْوُن, ثُـمَّ اجْـــَعْلِنيْ طـائِـفاً حَـــْوَل رِضـائِـَك َوخـاضِــــــــعاً ألَمْـرَِك َوخـاشِــــعاً ألَحِـــبّائِـكَ 
ــِذيْـــَن قَـــَصُدوا لِـــقائَــَك َوفـــازُوا بِــــأَنْـــواِر َوجْــــــِهَك وَدخَــــُلوا مَــــِديْـــنََة الّـــِتيْ فِــــيْها فـــاحَــــــْت نَـــفَحاُت َوحْــــــِيكَ  الّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُـَهيِْمُن عَـــلى مَــنْ  ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــلى مــا تَــشاُء, أَْشهَـــُد أَنّـَ َوسَــــــطََعْت فَــَوحــاُت إِلْــهامِـــَك, إِنّـَ

ماِء َوامْلُْقتَِدُر َعلى األَْشياِء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُتَعالِي امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّْوُم. ِفيْ األَرِْض َوالسَّ

(6)
سُـــــــــبْحانَــــَك يــــا إِلــــِهيْ َومَـــــْقُصْوِدْي َورَجــــائِـــــيْ َومَـــــْحبُْوبِـــــيْ, إِنَّ نَــــفَحاِت َوحْـــــــِيَك جَـــــــذَبَــــتِْنيْ إِلــــى أُفُــــقِ 
أَلْــطافِـــَك َوفَــَوحــاِت إِلْــهامِـــَك قَــَلبَتِْنيْ إِلــى شَـــــــطِْر مَـــواهِـــِبَك َونِـــداَء مَـــطْلِعِ أَمْـــرَِك أَيْــَقظَِنيْ فِـــيْ أَيّــامِـــَك, 
ــِذْي فَـــتَْحتَهُ  إِذاً يـــا إِلـــِهيْ أَقْـــبَْلُت إِلَـــيَْك بِـــتَمامِــــيْ مُـــنَْقِطعاً عَــــْن سِــــــواَك َوقـــائِـــماً لَـــدى بـــاِب فَـــْضلَِك الّـَ
ـرَْت الْـكائِـناِت َوتَحَـــرََّك بِـِه امْلُْمِكناتُ  ماِء, أَسْـــــئَُلَك بِـَكلَِمِتَك الّـَِتيْ بِـها َسخّـَ عَــلى مَـْن فِـيْ األَرِْض َوالـسَّ
ـــِديْـَن كَــْوثَـَر لِـقائِــَك َوامْلُخْــلِِصنْيَ رَحِـــيَْق وِصـالِـَك, ثُـمَّ بِــاسْـــــِمَك الّـَِذْي إِذا ظَهَــَر ظَهَــرَ  ُوبِــها سَـــــَقيَْت امْلَُوحّـِ
الْـــَغيُْب امْلَــْكنُْوُن َوالْـــَكنْزُ امْلَخْــــزُْوُن بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــواِل ذاكِــــراً بِـــِذكْــــرَِك َونــاطِـــــقاً بِـــثَنائِـــكَ 
َوطــائِـــراً فِـــيْ هَـــواِء عِــــرْفــانِـــَك َوســائِـــراً فِـــيْ مَـــمالِــِك أَمْـــرَِك َواقْـــِتدارَِك, أَْي رَبِّ قَـــْد سَـــــــرُعْـــُت إِلــى ظِــــلِّكَ 
هْــــُت إِلــى َوجْـــــِهَك ال تَــْمنَْعِنيْ عَـــْن فُــراِت رَحْـــــَمِتَك واَل عَـــْن بَحْـــــِر عَـــطائِـــَك, يَْشهَــــُد كُــــلُّ جَـــــوارِحِــــيْ  َوتَــَوجَّ
ماِء, قَــدِّْر لِـيْ مـا يَـْجَعُلِنيْ فـارِغـاً عَــنْ  بِــَهيَْمنَِتَك عَــلى األَشْــــــياِء َوقُــْدرَتِــَك عَــلى مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ
ُدْونِــَك ألُشـاهِــَد نَـفِْسيْ آيَـَة تَجْــــِريْـِدَك فِــيْ مَــْمَلَكِتَك َوبُـرْهـاَن تَـْقِديْـِسَك فِــيْ بِــالِدَك, ثُـمَّ اقْــِض لِـيْ يـا 
ــِذْي أَحـــاَط إِحْــــــسانُـــَك مَــــْن فِــــيْ  ــَك أَنْـــَت الّـَ إِلـــِهيْ مـــا أَرَْدتُـــُه مِـــــْن سَــــــــماِء جُــــــْوِدَك َوسَــــــــحاِب كَـــــرَمِـــــَك, إِنّـَ
اإِلمْــكاِن َوفَـْضُلَك مَــْن فِــيْ األَكْـــواِن, ثُـمَّ اخْـــتَْر لِـيْ يـا إِلـِهيْ مـا يَـنْفَُعِنيْ فِــيْ الـدُّنْـيا َواآلخِــــرَِة, إِنّـَكَ 
َك أَنْـَت الْــَعلِيُْم الْــَخِبيُْر, َوأَسْــــــئَُلَك يـا مـالِـَك الْــُوجُــــْوِد َومُــَربّـِي الْــَغيْبِ  إِنّـَ أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر عَـــلى مـا تَـشاُء ُو
ُهْوِد بِـــأَْن تُـــْغِمَسِنيْ فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــواِل فِـــيْ بَحْـــــِر رِضـــائِـــَك ألَكُــــْوَن مُـــِريْـــداً بِـــِإراَدتِــــَك َوُمتَحَـــــرِّكـــاً  َوالْـــشُّ
ْكُت بِـــَحبِْل حُـــــبَِّك,  إِكْــــرامِــــَك, أَْي رَبِّ قَــْد تَــَمسَّ بِـــَمِشيَِّتَك َونــاظِــــراً بِـــما أَرَْدَت لِــيْ مِــــْن بَــدايــعِ فَــْضلَِك َو
ــِذيْـــَن طـــافُـــوا حَــــــْوَل عَــــرْشِــــــَك بِـــَدوامِ جَــــــبَُرْوتِــــَك َومَـــَلُكْوتِــــَك, َوعِــــزَّتِــــَك يـــا إِلـــهَ  أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن تَـــْكتُبَِنيْ مِــــَن الّـَ
ـِذْي أَمَــرْتَـِنيْ بِــالـدُّعـاءِ  الْــعامَلِـنْيَ َومَــْقُصْوَد الْــعارِفِــنْيَ هـذا مَــطَْلِبيْ َورَجـائِــيْ َوأَمَــلِيْ َومُــنائِــيْ, أَنْـَت الّـَ
إِحْــــسانِــَك, إِنّـََك أَنْـَت امْلُْعِطي  َوضَـــــــــِمنَْت اإِلجـابَـَة فَـاسْـــــتَجِْب لِـيْ مـا أَرَْدتُـُه بِــُجْوِدَك وَكَــرَمِــَك َوفَـْضلَِك َو

اْلباِذُل امْلُْمتَِنعُ امْلُتَعالِي اْلَغفُْوُر الرَِّحيُْم.

�٥



(7)
ـِذْي بِـــِه نَــزَلَــْت أَمْـــطاُر رَحْـــــَمِتَك َوظَهَـــرَْت آيــاُت قُــْدرَتِـــكَ  سُــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ, أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
ـِذيْـَن هُــْم آمَــنُوا  َوطَـَلَعْت شَــــــْمُس مَــِشيَِّتَك َوأَحـاطَـْت رَحْــــَمتَُك مَــْن فِــيْ أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِــَك بِــأَْن تُـْلِبَس الّـَ
ـِذْي مِـــنُْه أَشْـــــــرَقَــْت شَـــــــْمُس االمْـــِتناعِ لِيَظْهَـــرَ  أَثْــواَب األَمــانَــِة َواالنْــِقطاعِ, ثُــمَّ اجْـــــذُبْــُهْم إِلــى مَـــطْلِعِ الّـَ
بِــِهْم تَـْقِديْـُس أَمْــرَِك بَـنْيَ عِــباِدَك َوتَـنِْزيْـُه أَحْــــكامِــَك فِــيْ مَــْمَلَكِتَك, أَْي رَبِّ أَنْـَت الْـَغِنيُّ َوهُــُم الْـفَُقراُء ال 
ــــــدائِـــَد فِـــيْ سَـــــــِبيْلَِك, إِْن غَــفَُلوا عَـــنْ  ـُهْم حَـــــَمُلوا الشّـَ تَــأْخُـــذْهُـــْم بِـــما غَــفَُلوا فَــارْحَـــــْمُهْم ثُــمَّ اغْــِفْر لَــُهْم ألَنّـَ
بَـْعِض أَوامِـــرَِك َولـِكْن سَـــــرُعُــوا بِــُقُلوبِــِهْم َوأَرْجُــــلِِهْم إِلَـيَْك, ال تَـنْظُْر إِلـى خَــِطيْئاتِــِهْم فَـانْـظُْر إِلـى أَنْـوارِ 
الّـَِتيْ أَشْـــــرَقَـْت مِــْن آفـاِق قُـُلْوبِـِهْم َوبَـاليـاِء الّـَِتيْ َورََدْت عَــَليِهْم فِـيْ سَـــــِبيْلَِك, ثُـمَّ أَيّـِْدهُــْم بَـْعَد ذلِـَك عَــلى 
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــلى مـــا  مـــا يَـــرْتَـــِفعُ بِــــِه أَعْــــالُم أَمْــــرَِك فِــــيْ بِــــالِدَك َورايـــاُت عَــــظََمِتَك فِــــيْ ِديـــارَِك, إِنّـَ

تَشاُء ِفيْ َقبَْضِتَك َمَلُكْوُت اإِلنْشاِء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُتَعالِي امْلَُهيِْمُن اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُْم.

(8)
يـا إِلـِهيْ َوسَـــــيِِّدْي َومَـْحبُْوَب فُـؤاِدْي َورَجـاَء قَـْلِبيْ َوامْلَذْكُــْوَر فِـيْ ظـاهِــِرْي َوبـاطِـــِنيْ, أَسْـــــئَُلَك بِـاسْـــــِمكَ 
إِظْـــهاِر أَمْــــرَِك بِــــأَْن تُـــرْسِـــــــَل عَــــلى هـــِذهِ  ــِذْي أَنْـــفََق نَـــفَْسُه فِــــيْ سَـــــــِبيْلَِك َوحَــــــَمَل الْـــباَليـــا فِــــيْ حُــــــبَِّك َو الّـَ
الـدِّيـاِر نَـفَحاِت قَـِميِْص رَحْــــَمِتَك َوأَلْـطافِــَك, أَْي رَبِّ هـؤالِء عِــباُدَك َوهـِذِه ِديـارَُك, َولَـْو أَنّـَُهُم احْــــتََجبُوا 
ــــِه إِلــى شَـــــــطِْر فَــْضلَِك َواإِلقْـــباِل إِلــى كَــــْعبَِة عِــــرْفــانِـــَك َولــِكْن أَنْــتَ  بِـــأَهْــــوائِـــِهْم َوبِـــها مُـــِنُعوا عَــــِن الــتََّوجّـُ
ــِذْي ظَهَــــرَ  ــِذْي سَـــــــبََقْت رَحْـــــَمتَُك الْـــكائِـــناِت َوأَحــاَط فَــْضُلَك امْلُـْمِكناِت, أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الْـــباطِـــــِن الّـَ الّـَ
ِبسُــــــْلطانِـــَك َوجَـــــَعْلتَُه مُـــَهيِْمناً عَـــلى مَـــْن فِـــيْ أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِـــَك بِـــأَْن ال تَــَدَع هــؤاُلِء بِـــأَهْـــوائِـــِهم, فَــأَنْــِزلْ 
عَـــَليِْهْم مــا يَــْجَعُلُهْم مُــْقِبلنِْيَ إِلــى شَــــــطِْر عِـــنايَــِتَك َونَــاظِــــِريْــَن إِلــى َوجْـــــِهَك، فَــانْــظُْر يــا إِلــِهيْ ِبَلحَـــــظاتِ 
رَحْـــــمانِـــيَِّتَك َوخُـــذْ أَيــاِديْــِهْم بِـــُقْدرَتِـــَك َوسُــــــْلطانِـــَك, أَْن أَخْـــِرْج يــا إِلــِهيْ مِـــْن جَـــــيِْب عِـــنايَــِتَك يَــَد قُــْدرَتِـــَك, 
َوبِـها فَـاخْــُرْق حُــــُجباِت الّـَِتيْ حـالَـْت بَـيْنَُهْم َوبَـيْنََك لِيَسْـــــرُعُــنَّ الْـُكلُّ إِلـى شَــــــِريْـَعِة قُـْربِـَك َويَـطُْوفُـنَّ حَــــْولَ 

. مواِت َواألَرَِضنْيَ إِراَدِتَك َوَمِشيَِّتَك, َلْو تَطْرُُدُهْم َمْن يَُخلُِّصُهْم ِمَن النّاِر يا نُْوَر السَّ
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ـِذْي ارْتَـفَعَ فِــيْ  أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــِدمـاِء الْــعاشِـــــِقنْيَ الّـَـِتيْ سُــــــِفَكْت فِــيْ سَــــــِبيْلَِك َوصَـــــــــِريْـخِ امْلُشْــــــتاقِــنْيَ الّـَ
ــِذْي حَــــــَمَل الْـــباَليـــا فِـــيْ حُــــــبَِّك إِلـــى أَْن سُـــــــجَِن فِـــيْ أَخْــــرَِب الْـــِبالِد بِـــما اْكتَسَـــــــبَْت أَيْـــِدي  فِـــراقِـــَك َوبِـــالّـَ
ـــِتيْ فِـــــيْها تَجَـــــــلَّيْتَ  امْلُـــْعرِضِـــــــــــنْيَ مِــــــْن خَـــــْلِقَك بِـــــأَْن ال تَــــْجَعَلِنيْ َمحْـــــــُرْومــــاً مِــــــْن نَــــفَحاِت هــــِذِه األَيّــــامِ الّـَ
بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ عَــلى كُـــلِّ األُمَــمِ, ثُـمَّ اجْــــَعْلِنيْ يـا إِلـِهيْ خـاِدمـاً ألَمْــرَِك َونـاصِــــــــراً لِـِديْـِنَك عَــلى شَــــــأْنٍ 
ـــِه إِلـى أُفُـِق أَمْـرِكَ  ال تَـْمنَُعِنيْ سَـــــطَْوةُ الـظّامِلنِْيَ عَــْن ِذكْــرَِك َوثَـنائِـَك واَل إِعْــراُض امْلُْعرِضِــــــــنْيَ عَــِن الـتََّوجّـُ
ِعيُْف َوأَنْـــَت الْـــَقِويُّ َوأَنـــا الْـــفَِقيُْر َوأَنْـــَت الْـــَغِنيُّ امْلُــتَعاِل, يـــا إِلـــِهيْ أَنـــا  َوأَلْـــطافِــــَك, أَْي رَبِّ أَنـــا الـــضَّ
ماِء، أَسْــــــئَُلكَ  ـِذْي نَــبَذُْت الْــَهوى َوأَخَـــذُْت مــا أَمَـــرْتَــِنيْ بِـــِه يــا مــالِــَك األَسْــــــماِء َوفــاطِــــَر األَرِْض َوالــسَّ الّـَ
ـــَك أَنْــــَت مَـــــْولــــى الْــــعامَلِـــنْيَ َومَـــــْقُصْوُد مَـــــْن فِـــــيْ  بِـــــأَْن تَــــْجَعَلِنيْ مُـــــْقِبالً إِلَــــيَْك مُـــــنَْقِطعاً عَـــــّما سِـــــــواَك, إِنّـَ

مواِت َواألَرَِضنْيَ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم. السَّ
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ْي, لَـــَك اْلحَــــــْمُد بِــــما  يـــا إِلـــِهيْ َومَــــْحبُْوبِــــيْ َوُمحَــــــرِّكِــــيْ َوُمجْــــــِذبِــــيْ َوامْلُــناِدْي فِــــيْ قَـــْلِبيْ َومَــــْحبُْوَب سِـــــــرِّ
َجَعْلتَِنيْ ُمْقِبالً إِلى َوْجِهَك َوُمْشتَِعالً ِبِذْكرَِك َوُمناِدياً ِباْسِمَك َوناِطقاً ِبثَناِئَك, أَْي رَبِّ أَْي رَبِّ إِْن 
إِْن لَـــْم يُـــْعَلِن اْلخَــــطآءُ  لَـــْم تَظْهَــــِر الْـــَغفَْلُة مِــــْن أَيْـــَن نُـــِصبَْت أَعْــــالُم رَحْــــــَمِتَك َورُفِــــَعْت رايـــاُت كَــــرَمِــــَك, َو
ــــتّاُر الْـَغفّاُر الْـَعلِيُْم الْـَحِكيُْم, نَـفِْسيْ لِـَغفَْلِة غـافِــلِيَْك الْـِفداُء بِــما مَــرَّْت عَــنْ  كَـــيَْف يُـْعَلُم بِــأَنّـََك أَنْـَت السّـَ
َورائِــها نَـَسماُت رَحْــــَمِة اسْـــــِمَك الـرَّحْــــمِن الـرَّحِـــيْمِ, ذاتـيْ لِـذَنْـِب مُــذْنِــِبيَْك الْـِفداُء بِــما عُــرِفَـْت بِــِه أَْريـاحُ 
فَــْضلَِك َوتَــَضوُّعــاُت مِــــْسِك أَلْــطافِـــَك, كَــــيْنُْونَــِتيْ لِــِعْصياِن عــاصِـــــــــيَْك الْــِفداُء ألَنَّ بِـــِه أَشْـــــــرَقَــْت شَـــــــْمسُ 
َمواِهِبَك ِمْن أُفُِق َعطاِئَك َونَزََلْت أَْمطاُر ُجْوِدَك َعلى َحقاِئِق َخْلِقَك, أَْي رَبِّ أَنا الَِّذْي أَْقَررُْت ِبُكلِّ 
الْـِعْصياِن َواعْــتَرَفْـُت بِــما ال اعْــتَرََف بِــِه أَهْــُل اإِلمْــكاِن, سَـــــرُعْــُت إِلـى شـاطِـــىِء غُـفْرانِــَك َوسَـــــَكنُْت فِــيْ 
ظِــــلِّ خِــــيامِ مَــْكرُمَــِتَك, أَسْــــــئَُلَك يــا مــالِــَك الْــِقَدمِ َوامْلُـَهيِْمَن عَـــلى الْــعالَــم بِــأَْن تُظْهِــَر مِـــنِّيْ مــا تَــِطيُْر بِــهِ 
األَْرواُح فِــــيْ هَـــــواِء حُــــــبَِّك َوالْــــنُّفُْوُس فِــــيْ فَـــضاِء أُنْـــِسَك, ثُـــمَّ قَــــدِّْر لِـــيْ قُــــوَّةً ِبسُــــــــْلطانِــــَك ألَقْــــلَِب بِــــها 
امْلُْمِكناِت إِلـى مَـطْلِعِ ظُُهورَِك َوَمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك, أَْي رَبِّ فَـاجْــــَعْلِنيْ بِـُكلِّيْ فـانِـياً فِـيْ رِضـائِـَك َوقـائِـماً 
عَـــلى خِــــْدمَـــِتَك ألَنّـِـيْ أُحِــــبُّ الْــَحيَوةَ ألَطُـْوَف حَـــــْوَل سُــــــراِدِق أَمْـــرَِك َوخِــــيامِ عَـــظََمِتَك, تَــرانــيْ يــا إِلــِهيْ 

ُمنَْقِطعاً إَِليَْك َوخاِضعاً َلَديَْك فَافَْعْل ِبيْ ما أَنَْت أَْهُلُه َويَنْبَِغيْ لَِجاللَِك َويَلِيُْق لَِحْضرَِتَك.
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ــِذْي بِـــِه اضْـــــــــــطََربَـــِت الـــّساعَــــُة َوتَـــزَلْـــزَلَـــِت الـــِقيَمُة بِـــأَنْ  سُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــِهيْ, أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــلى مــا  ـِذيْــَن ال يَتَحَـــــرَّكُـــْوَن إاِلَّ بِـــِإذْنِـــَك واَل يَــتَنَفَُّسْوَن إاِلَّ بِـــأَمْـــرَِك, إِنّـَ تَــْجَعَلِنيْ مِـــَن الّـَ
تَــشاُء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْــَعِزيْــزُ الْــَكِريْــُم, أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك امْلُـَهيِْمِن عَـــلى األَسْـــــــماِء َوالْــحاكِــــمِ 
ماِء بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل طـائِــفاً حَــــْوَل إِراَدتِــَك َونـاظِـــراً إِلـى  عَــلى مَــْن فِــيْ األَرِْض َوالـسَّ
مَ  أُفُـِق مَــِشيَِّتَك بِــَحيُْث ال أُِريْـُد مِـــنَْك إاِلّ مـا أَرَْدتَـُه واَل أَطْـُلُب إاِلّ مـا قَـَضيْتَُه فِــيْ أَلْـواحِ قَـضائِــَك َورُقّـِ
مِــْن قَـَلمِ تَـْقِديْـرَِك, يـا إِلـِهي أَْشهَــُد بِــأَنّـََك أَنْـَت اهللُ ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت لَـْم تَـزَْل كُــنَْت ُمسْـــــتَِقرّاً عَــلى عَــرْشِ 
َوحْـــــدانِـــيَِّتَك َوجــالِــساً عَـــلى كُــــرْسِــــــيِّ فَــرْدانِـــيَِّتَك, لَــْن يَــْقِدَر أَحَـــــٌد أَْن يَــتََقرََّب إِلَــيَْك أَْو يَــِطيَْر فِـــيْ هَـــواءِ 
ـِتيْ أَحــاطَــتِ  ـِتيْ سَــــــبََقِت الْــكائِـــناِت َوعِــــنايَــِتَك الّـَ ـِذْي قَــدَّرَْت لَــُه بِـــرَحْـــــَمِتَك الّـَ عِــــرْفــانِـــَك إاِلَّ عَـــلى قَــْدِر الّـَ
ـَك أَنْــتَ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت تَــْعَلُم مــا فِــيْ نَــفِْسيْ َو امْلَـُوجْـــــوداِت, أَْي رَبِّ قَــدِّْر لِــيْ مِـــْن فَــْضلَِك مــا يَــنْفَُعِنيْ, إِنّـَ
ـِذيْــَن قَــدَّرَْت لَــُهمُ  الْــَعلِيُْم الْــَخِبيُْر, ثُــمَّ اكْـــتُْب لِــيْ يــا إِلــِهيْ خَـــيَْر الــدُّنْــيا َواآلخِــــرَِة, ثُــمَّ اجْـــــَعْلِنيْ مِـــَن الّـَ
ــِذْي يــا  ـَك أَنْــَت امْلُـْعِطي الْـــباِذُل الْـــَكِريْــُم, أَنــا الّـَ الــطَّواَف فِـــيْ حَـــــْولِــَك فِـــيْ كُــــلِّ عــالَـــمٍ مِــــْن عَـــوامِلِــَك, إِنّـَ
إِلـــِهيْ خَــــرَجْــــــُت عَــــْن ِديـــاِرْي مُــــْقِبالً إِلـــى ِديـــارَِك تَـــْسَمعُ حَــــــِننْيَ قَـــْلِبيْ فِــــيْ فِــــراقِــــَك َواشْــــــــِتياقِــــيْ إِلـــى 

لِقاِئَك, هذا ِمّما أَنا َعَليِْه َوأَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُْختاُر َعلى ما تُِريُْد.
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(12)
ـِتَك,  سُـــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهي تَــرى امْلَـظُْلْوَم بَــنْيَ أَيــاِدي الــظّامِلِــنْيَ مِــــْن خَـــْلِقَك َوامْلُشْـــــــرِكِــــنْيَ مِــــْن بَــِريّـَ
ــِذْي ارْتَـــفَعَ فِــــيِْه بِــــُقوَّتِــــكَ  ــِتيْ أَظْهَــــرْتَـــها مِــــْن أُفُـــِق سِـــــــْجِن مَــــطْلِعِ آيـــاتِــــَك َوبِــــِنداِء الّـَ أَسْـــــــئَُلَك بِــــُقْدرَتِــــَك الّـَ
ْن عَـــــــلى األَرِْض كُـــــــلِّها َومُــــــْقِبالً إِلَــــــيَْك َوثـــــابِــــــتاً فِــــــيْ حُــــــــبِّكَ  َوسُــــــــــْلطانِــــــَك بِــــــأَْن تَـــــْجَعَلِني مُــــــنَْقِطعاً عَـــــــمَّ
َوُمسْـــــتَِقيْماً عَــلى أَمْــرَِك َوذاكِـــراً بِــِذكْـــرَِك َومُــناِديـاً بِــاسْـــــِمَك, أَْي رَبِّ أَيّـَْدنِــيْ عَــلى خِـــْدمَــِتَك بَـنْيَ عِـــباِدكَ 
َوثَــنائِـــَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك ثُــمَّ قَــدِّْر لِــيْ مــا يَــنْبَِغيْ لِــَسماِء كَـــرَمِـــَك َوجُـــــْوِدَك َوسَــــــحاِب فَــْضلَِك َوأَلْــطافِـــَك, أَيْ 
هَـــــُت إِلـــى َمشْــــــــِرِق أَمْــــرَِك َومَــــطْلِعِ اقْــــِتدارَِك َوفُـــزُْت بِــــما مُــــِنعَ عَــــنُْه أَكْـــــثَرُ  رَبِّ قَــــْد سَــــــــرُعْــــُت إِلَــــيَْك َوتَـــَوجَّ
ــِذيْـــَن يَـــْعرِفُـــوَن فَـــْضَلَك َومـــا  ــِتَك, أَسْـــــــئَُلَك بِــــاسْـــــــِمَك األَبْـــهى َونَـــفِْسَك الْـــُعْليا بِــــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ بَـــِريّـَ
ــِذْي يـــا إِلـــِهي كُــــنُْت مُـــْوقِـــناً  أَعْــــطَيْتَُهْم عِــــنْد إِشْـــــــراِق أَنْـــواِر َوجْـــــِهَك َوتَجَـــــلِّياِت شَـــــــْمِس رَحْـــــَمِتَك, أَنـــا الّـَ
َك أَنْـَت امْلُـْقتَِدرُ  ا يَـْكرَهُـــُه رِضـاَك, إِنّـَ بِــَعظََمِتَك َومُــْعتَرِفـاً بِــِكبِْريـائِــَك فَـاحْــــفَظِْنيْ فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل عَـــمَّ

امْلَُهيِْمُن امْلُتَعالِي اْلَعِزيْزُ اْلَوّهاُب.

(13)
بِـــنْيَ إِلــى أُفُــِق َوحْـــــِيَك َوأَفْــِئَدةُ امْلُخْــــلِِصنيَْ  ــِذْي بِـــِه انْجَـــــذَبَــْت قُـــُلْوُب امْلُـَقرَّ يــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ــِذيْــَن رَضَــــــــــْوا بِـــرِضــائِـــَك عَــــلى شَـــــــأٍْن لَـــْو حَـــــَكْمَت عَــــلى مــا ال  إِلــى مَـــطْلِعِ آيــاتِــــَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ
تَـْهوى بِــِه أَهْـــوائُـُهْم مـا نَـَقُضوا مِـــيْثاقَــَك َومـا اضْـــــــــطََربُـوا مِـــْن بَـدائِــعِ أَمْــرَِك, فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل كـانُـوا 
ْكُت بِـــَحبِْل جَـــــاللِـــَك َوتَشَـــــــبَّثْتُ  ُمسْـــــــرِعِــــنْيَ إِلَـــيَْك بِـــُقُلْوبِـــِهْم َونـــاظِـــــِريْـــَن إِلَـــيَْك بِـــأَعْــــيُِنِهْم, أَْي رَبِّ قَـــْد تَـــَمسَّ
بِــــذَيْـــِل اقْــــِتدارَِك فَـــاحْــــــفَظِْنيْ فِــــيْ ظِـــــلِّ سِـــــــْدرَِة أَمْــــرَِك ثُـــمَّ أَشْــــــــربْـــِنيْ فِــــيْ كُـــــلِّ حِــــــنْيٍ رَحِــــــيَْق مَــــواهِـــــِبكَ 
ــِذيْــنَ  َوأَلْـــطافِـــَك ألَكُــــْوَن ثــابِـــتاً عَـــلى حُـــــبَِّك َوُمسْـــــــتَِقيْماً عَـــلى أَمْـــرَِك بِـــَحيُْث ال تَــْضطَِربُــِنيْ إِشــاراُت الّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــلى مــا تَــشاُء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  أَعْــــرَضُــــــــــوا عَــــْن مَـــطْلِعِ قُـــْدرَتِــــَك َوَمظْهَــــِر سُـــــــْلطانِـــَك, إِنّـَ
ـِذيْــَن قــامُـــوا عَـــلى نُــْصرَِة أَمْـــرَِك َونَــطَُقوا بِـــثَنائِـــَك َواسْــــــتَقامُـــوا  امْلُـَهيِْمُن الْــَقيُّْوُم, أَْي رَبِّ صَــــــــــلِّ عَـــلى الّـَ
ـِذيْــنَ  عِــــنَْد ظُــُهْوراِت امْـــِتحانِـــَك َوشُـــــــئُْونــاِت افْــِتتانِـــَك, ثُــمَّ قَــدِّْر لِــيْ يــا إِلــِهيْ مــا قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيائِـــَك الّـَ
آمَـــنُوا بِـــَك َوبِـــآيــاتِـــَك واَلذُوا بِـــَحْضرَتِـــَك َوعــاذُوا بِـــَجنابِـــَك, أَْي رَبِّ أَنْــَت الْــَغِنيُّ فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــواِل قَــدْ 
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدرُ  هْــــُت إِلـــى جُــــــْوِدَك َومَــــواهِــــِبَك َوفَـــْضلَِك َوأَلْـــطافِــــَك فَـــاعْــــَمْل بِــــيْ مـــا أَنْـــَت أَهْــــُلُه, إِنّـَ تَـــَوجَّ

اْلَعِزيْزُ امْلَْحبُْوُب. 
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ـِذْي بِـــِه أَخَـــذَِت الــزَّالِزُل قَــبائِـــَل األَرِْض كُـــلَّها إاِلَّ مَـــنْ  سُــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ, أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
ماِء بِــــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ ُمسْــــــــتَِقيْماً  نَـــبَذَ الْــــَوَرى عَــــْن َوراهُ َوجَــــــَعْلتَُه سُــــــــْلطاَن األَسْــــــــماِء بَـــنْيَ األَرِْض َوالـــسَّ
عَــــلى أَمْــــرَِك َومُــــِقرّاً بِــــَوحْــــــدانِــــيَِّتَك َومُــــْعتَرِفـــاً بِــــفَرْدانِــــيَِّتَك َوُمتَشَــــــــبِّثاً فِــــيْ كُـــــلِّ األَحْــــــواِل بِــــأَذْيـــاِل عَــــفْوِكَ 
هْـــــُت إِلَــــيَْك بِــــَوجْــــــِهيْ هـــذا إِذْ أَشْــــــــرَقَــــْت أَنْـــواُر َوجْــــــِهَك مِـــــْن أُفُـــِق ظُـــُهْورِكَ  َوأَلْــــطافِــــَك, أَْي رَبِّ قَــــْد تَـــَوجَّ
َومَــطْلِعِ أَمْــرَِك, أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال تَـطْرَُدنِــيْ عَــْن بـابِــَك واَل تَـْمنََعِنيْ عَــْن بَحْــــِر فُـيُْوضـاتِــَك, ثُـمَّ انْـُصرْنِــيْ 
َعلى أَْعداِئَك َوَقوِّ َعُضِدْي ِبَعظََمِتَك َوُسْلطاِنَك َوُقْدرَِتَك َواْقِتدارَِك, ثُمَّ اْكتُْب لِيْ ِمْن َقَلِمَك األَْعلى 
فِــيْ لَـْوحِ الّـَِذْي جَــــَعْلتَُه مَــطْلِعَ الْـَقَدِر ألَهْــِل اإِلنْـشاِء خَــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِـــرَِة لِـتَفْرََح بِــِه نَـفِْسيْ بِــِعنايَـِتكَ 

َوتََقرَّ َعيِْنيْ ِبأَلطاِفَك, إِنََّك أَنَْت امْلُْعِطي اْلباِقي امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُْم.

(15)
بسمي املشرق من أفق البيان

قُـْل لَـَك اْلحَــــْمُد يـا إِلـَه الْـكائِــناِت َومُــَربّـِي امْلُْمِكناِت بِــما أَسْـــــَمْعتَِنيْ نِــدائََك األَحْــــلى َوأََريْـتَِنيْ أَمْــواجَ 
رَْت قَــْلِبيْ بِــنُْوِر نَـبَِئَك الْــَعِظيْمِ  بَحْــــِر بَـيانِــَك يـا مَــْولـى الْــَورى َوهَـــَديْـتَِنيْ إِلـى صِـــــــــراطِــــَك امْلُسْــــــتَِقيْمِ َونَـوَّ
ــِذيْــَن أَنْــَكُروا ظُــُهْورََك َونَــَقُضوا َعهْــــَدَك َوجــاَدلُـــوا بِـــآيــاتِــــَك،  ــِذْي بِـــِه ارْتَــَعَدْت فَــرائِـــُص امْلُشْـــــــرِكِــــنْيَ الّـَ الّـَ
أَيْــرَبِّ أَنــا عَـــبُْدَك أَكُــــْوُن مُـــْعتَرِفــاً بِـــَوحْـــــدانِـــيَِّتَك َوفَــرْدانِـــيَِّتَك َوبِـــما أَنْــزَلْـــتَُه فِـــيْ كِــــتابِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَنْــوارِ 
َوجْــــِهَك َوأَسْــــــراِر بَحْــــِر عِـــْلِمَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــيْ عَــلى اسْــــــِتقامَــٍة ال تَـْمنَُعها شُــــــبُهاُت الْــُعَلماِء واَل إِشـاراتُ 
ـــِذْي ال تُـــْضِعفَُك حـــواِدُث الْــــعالَــــمِ واَل ضَـــــــــــْوضـــاءُ  ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر الّـَ الْــــفَُقهاِء واَل سَــــــــطَْوةُ األُمَــــراِء, إِنّـَ

األَُممِ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلغالُِب اْلَقِديُْر.

(16)
هو الظّاهر النّاطق في الّسجن األعظم

ماِء َوامْلُسْـــــــتَِوْي عَــــلى  َعفاِء َومـــالِـــَك األَرِْض َوالـــسَّ قُـــْل سُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا كَــــنْزَ الْـــفَُقراِء َومُـــِعنْيَ الـــضُّ
عَـــرِْش تَــفَْعُل مــا تَــشاُء، أَْشهَــــُد بِـــما َشهِـــَد لِــساُن إِراَدتِـــَك فِـــيْ مَـــَلُكْوِت بَــيانِـــَك َوأَعْـــتَرُِف بِـــما أَنْــزَلْـــتَهُ 
ـنْتَها بِـــأَنْــواِر بَــيانِـــَك وَكَــــتَبَْت فِـــيْها  ــِتيْ زَيّـَ ِحيْفَِة الّـَ فِـــيْ زُبُــرَِك وَكُــــتُِبَك َوأَلْـــواحِـــــَك، أَيْــرَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــالــصَّ
ألَْولِـيائِــَك مـا يَـنْبَِغيْ لَــُهْم فِــيْ أَيّـامِـــَك َوبِــاسْــــــِمَك الـظّاهِــِر الـنّاطِــــِق املَْكنُْوِن َونُـْورَِك امْلُشْــــــِرِق الـّساطِــــعِ 
ِك بِــُعْرَوتِـــَك الْــُوثْـقى بِــَحيُْث ال تَـْمنَُعِنيْ جُــــنُْوُد أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِــكَ  َدنِــيْ عَـــلى الـتََّمسُّ امْلَخْـــزُْوِن بِــأَْن تُـَؤيّـِ
واَل سَـــــــطَْوةُ الـــظّامِلِـــنْيَ مِـــــْن خَــــْلِقَك، أَيْـــرَبِّ أَنـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك قَـــْد سَـــــــِمْعُت نِــــدائَــَك َوأَقْـــبَْلُت إِلَـــيْكَ 
ـكَ  َوَوجَـــــْدُت عَـــرَْف قَــِميِْصَك َوسَــــــرُعْـــُت بِـــَقْلِبيْ إِلَــيَْك، أَسْــــــئَُلَك أَْن ال تُــَخيِّبَِنيْ عَـــّما قَــدَّرْتَــُه ألُمَـــنائِـــَك، إِنّـَ

أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعزيْزُ اْلَوّهاُب.

�٩



(17)
هو النَّاِطقُ ِفي املََلُكوت

قُــْل سُــــــبْحانَــَك يــا مَـــْن بِـــَك سَــــــرَُع كُـــلُّ حَـــــِبيٍْب إِلــى شَـــــــطِْر امْلَـْحبُْوِب وَكُـــلُّ قــاصِـــــــــٍد إِلــى مَـــَقرِّ امْلَـْقُصْوِد، 
بُـْوَن َوأَقْــبَُلوا إِلـى سِـــــهامِ األَعْـــداِء فِــيْ حُــــبَِّك َورِضـائِــَك بِــأَنْ  ـِذْي بِــِه انْجَــــذََب امْلُـَقرَّ أَسْــــــئَُلَك بِــاالسْــــــمِ الّـَ
ــِذْي بِــــَك مـــاجَــــــْت بِــــحاُر الْـــِعرْفـــاِن َوهـــاجَــــــْت عَــــرْفُ  ــَدنِــــيْ عَــــلى مـــا تُـــِحبُّ َوتَـــرْضـــى، أَيْـــرَبِّ أَنْـــَت الّـَ تُـــَؤيّـِ
اسْـــــِمَك الـرَّحْـــمِن، أَسْـــــئَُلَك بِـالْـَكلَِمِة األُْولـى َونَـفِْسَك الْـُعْليا بِـأَْن تَـْرزُقَـِنيْ كَــْوثَـَر االسْـــــِتقامَـِة مِــْن َأيـاِديْ 
عَــطائِـَك َوتَـْكتَُب لِـيْ مِــْن قَـَلمِ الـتَّْقِديْـِر أَجْـــَر مَـْن فـازَ بِـلِقائِـَك، أَيْـرَبِّ أَنْـَت الْـَكِريْـُم َوأَنـا الـّسائِـُل بِـبابِـَك، 
قَـدِّْر لِـيْ مـا يَـنْفَُعِنيْ فِـيْ كُــلِّ عَــوامِلَِك َويـْحفَظُِنيْ عَــْن إِشـاراِت الّـَِذيْـَن كَــفَُروا بِـَك َوبِـآيـاتِــَك، إِنّـََك أَنْـتَ 
الّـَِذْي ال يَـْعزُُب عَــْن عِــْلِمَك مِــْن شَــــــيٍْء واَل يُْعجِزَُك شَــــــيٌْء تَـفَْعُل مـا تَـشاُء َوتَـْحُكُم مـا تُـِريْـُد، إِنّـََك أَنْـتَ 

اْلَعِزيْزُ اْلَحِميُْد.

(18)
ـَدنِـــيْ عَـــلى ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــكَ  ـــرَْت الْـــعالَـــَم أَْن تُــَؤيّـِ ــِذْي بِـــِه َسخّـَ إِلــِهيْ إِلــِهيْ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَ
ـــدَ  ِك بِــــَحبْلَِك، أَيْــــرَبِّ قَــــْد أَقْــــِبْلُت إِلَــــيَْك مُــــنَْقِطعاً عَـــــْن ُدْونِــــَك, أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَنْــــواِر َوجْــــــِهَك أَْن تُــــَؤيّـِ والــــتََّمسُّ
ُهْوِد  ِعباَدَك َعلى ِخْدَمِتَك َوِخْدَمِة أَْولِياِئَك، ثُمَّ أَْسئَُلَك يا مالَِك اْلُوُجْوِد َوامْلَُهيِْمَن َعلى اْلَغيِْب َوالشُّ
ـِذيْــَن نَــَصُروا  بِـــَلئالِئِ عُـــّماِن عِــــْلِمَك َوأَسْــــــرارَِك امْلَـْكنُْونَــِة امْلَخْــــزُْونَــِة فِـــيْ أَلْــواحِــــَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ
أَمْـــرََك بِـــالْـــِحْكَمِة َوالْـــبَياِن َوعَــــِمُلوا مـــا أَمَـــرْتَـــُهْم بِـــِه فِـــيْ الْـــِكتاِب, أَيْـــرَبِّ تَـــرى الْـــقاصِــــــــــَد قَـــَصَد مَـــَقرَّكَ 
األَقْـَصى َوالـّسائِــَل بـاَب كَــرَمِــَك يـا مَــْولـى الْـَوَرى، أَسْـــــئَُلَك أَْن تَـْكتَُب لِـيْ خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُْولـى، إِنّـَكَ 

أَنَْت اهللُ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(19)
بسم ربِّنا العليِّ األبهى

إِلــِهيْ إِلــِهيْ حُـــــبَُّك أَشْـــــــَعَلِنيْ َوقُـــْربُــَك سَـــــــرَّنِـــيْ َواجْـــــتَذَبَــِنيْ َوبُــْعُدَك أَهْـــَلَكِنيْ، أَسْـــــــئَُلَك بِـــشاِطئِ بَحْـــــرِ 
وِصـالِـَك امْلَقامِ الّـَِذي ارْتَـفَعَ فِــيِْه خِــــباُء َمجْــــِدَك َوسُــــــراِدُق أَمْــرَِك َوتَجَــــلَّيَْت فِــيِْه عَــلى مَــْن عَــلى األَرْضِ 
ـِذيْــَن أَراُدوا ارْتِـــفاَع كَـــلَِمِتَك الْــُعْليا َوتُــِعزَّهُـــْم إِلعْـــزاِز أَمْـــرَِك يــا  بِـــأَنْــواِر َوجْـــــِهَك بِـــأَْن تَــرْفَــعَ مَـــقامــاِت الّـَ
ماِء، ثُــمَّ أَسْـــــــئَُلَك يــا خــالِــَق األُمَـــمِ َومــالِــَك الْـــِقَدمِ بِـــاسْـــــــِمَك األَعْـــظَمِ بِـــأَنْ  مــالِــَك األَسْـــــــماِء َوفــاطِـــــَر الــسَّ
تُـَؤيّـَِد أَحِـــبّائََك عَــلى االسْـــــِتقامَـِة عَــلى أَمْـرَِك بِـَحيُْث ال تُـزِلّـُُهْم إِعْــراُض فَـراعِــنَِة خَــْلِقَك َوجَـــبابِـرَِة بِـالِدكَ 
ٍة مِــْن لَـُدنْـَك، إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذْي ال تَـْمنَُعَك شُــــــبُهاتُ  الّـَِذيْـَن يَـدَّعُــْوَن الْـِعْلَم مِــْن ُدْوِن بَـيِّنٍَة مِــْن عِــنِْدَك َوحُــــجَّ
ــَك رَبُّ اآلخِــــــرَةِ  ــْد أَصْـــــــــــِفيائَـــَك عَــــلى مـــا تُـــِحبُّ َوتَـــرْضـــى، إِنّـَ ـــِذيْـــَن كَـــــفَُروا بِــــَك َوبِــــآيـــاتِــــَك، أَْي رَبِّ أَيّـِ الّـَ

َواألُْولى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُّ األَْعلى.
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(20)
سُــــــبْحانَــَك يــا مَــْن بِــاسْــــــِمَك مــاَج بَحْـــــُر الْــِعرْفــاِن فِــي اإِلمْــكاِن َوبِــُحبَِّك اشْـــــــتََعَلِت الــنّاُر فِــي األَكْـــباِد، 
ـــِتَك َوبَحْــــــِر إِراَدتِـــــَك َوشَــــــــْمِس مَــــِشيَِّتَك َوبِــــَصِريْــــخِ امْلُخْـــــلِِصنْيَ فِــــيْ  ـــِتَك َوبــــاِء أَبَــــِديّـَ أَسْــــــــئَُلَك بِــــهاِء هُـــــِويّـَ
بِــــنْيَ فِــــيْ سِــــــْجِن أَعْــــدائِــــَك بِــــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ راضِــــــــــياً بِــــما قَـــدَّرَْت لِـــيْ مِــــْن قَـــَلِمكَ  أَيّـــامِــــَك َوضَـــــــــــجِيْجِ امْلُــَقرَّ
األَعْــلى فِــيْ مَــَلُكْوِت اإِلنْـشاِء، ثُـمَّ أَنْـِزْل لِـيْ مِـــْن سَــــــماِء رَحْــــَمِتَك مـا يَـنْفَُعِنيْ بِــُجْوِدَك وَكَـــرَمِـــَك، أَيْـرَبِّ 
بُـِنيْ إِلَـيَْك فِـيْ  ـْلُت عَــَليَْك، أَسْـــــئَُلَك بِـأَْن تُـثَبَِّت قَـَدمِــيْ ثُـمَّ اْرزُقْـِنيْ مـا يُـَقرِّ قَـْد فَـوَّضْـــــــــُت أَمْـِرْي إِلَـيَْك َوتَـوَكّـَ
ــَك أَنْـــَت الْـــَغِنيُّ امْلُــتَعاِل، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِــــأَنْـــواِر َوجْــــــِهَك َوظُــُهْوراِت عَــــظََمِتَك بِــــأَنْ  كُــــلِّ األَحْــــــواِل، إِنّـَ
ــِذْي تَـــْعَلُم مـــا فِـــيْ نَـــفِْسيْ واَل أَعْــــَلُم مـــا  ــَك أَنْـــَت الّـَ ــَدنِـــيْ عَــــلى ِذكْــــرَِك َوثَـــنائِـــَك َوخِـــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك، إِنّـَ تُـــَؤيّـِ
مواتِ  ُـــــْقتَِدُر الْــــــَغفُْوُر الْــــــَكِريْـــــُم يـــــا مَــــــْن فِــــــيْ قَــــــبَْضِتَك زِمـــــاُم مَــــــْن فِــــــيْ الـــــسَّ ــــَك أَنْـــــَت امْل إِنّـَ عِـــــــنَْدَك، َو

. َواألَرَِضنْيَ

(21)
سُـــــبْحانَـَك الـّلُهمَّ يـا إِلـِهيْ, أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك امْلَُهيِْمِن عَــلى األَسْـــــماِء َوِبحَــــرَكَــِة قَـَلِمَك األَعْــلى الّـَِذْي بِــهِ 
بُــِنيْ إِلَــيَْك َويَــْحفَظُِنيْ مِـــْن شَــــــرِّ أَعْـــدائِــكَ  تَحِــــرَّكَـــِت األَشْــــــياُء بِــأَْن تَــْكتَُب لِــيْ مِـــْن قَــَلمِ الــتَّْقِديْــِر مــا يُــَقرِّ
ِتَك َوأَنْـَكُروا بُـرْهـانَـَك, أَيْـرَبِّ قَــْد أَهْــَلَكِنيْ ظَـَمأُ الْــِفراقِ  ـِذيْـَن نَـَقُضوا َعهْـــَدَك َومِـــيْثاقَــَك وَكَـــفَُروا بِــُحجَّ الّـَ
أَيْـــَن سَـــــــْلَسِبيُْل وِصـــالِـــَك يـــا مَـــْن فِـــيْ قَـــبَْضِتَك زِمـــاُم مَـــْن فِـــيْ أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــمائِـــَك, َوعِــــزَّتِــــَك َوعَــــظََمِتكَ 
َوقُـْدرَتِــَك َواقْـِتدارَِك إِنَّ عَــبَْدَك هـذا يَـخاُف مِـــْن سَـــــطَْوِة الـنَّفِْس َوأَهْــوائِــها, أُِريْـُد أَْن أُْوِدَع ذاتِــيْ بَـنيَْ 
أَيــاِدْي فَــْضلَِك َوعَـــطائِـــَك لِــتَْحفَظَها مِــــْن شَـــــــرِّهــا َوبَــْغِيها َوغَـــفَْلِتها، أَْي رَبِّ تَــرى عَـــبَْدَك انْــَقطَعَ عَـــنْ 
كاً بِـَحبِْل جُـــْوِدَك، أَسْـــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَِنيْ عَــّما كَــتَبْتَُه ألُمَـنائِـَك َوأَصْـــــــــِفيائِـَك َوقَـدِّْر لِـيْ مـا  ُدْونِـَك مُـتََمسِّ

تََقرُّ ِبِه َعيِْنيْ َويَْستَِريْحُ ِبِه فُؤاِدْي، إِنََّك أَنَْت َمْولى اْلِعباِد َواْلحاِكُم ِفيْ امْلَبَْدإِ َوامْلَعاِد.

(22)
ـــــُدْوَن فِــــيْ هَــــواِء قُــــْربِــــَك َوسَــــــــرُعَ  ـــِذْي إِذا كُـــــِشَف الْــــِحجاُب طـــاَر امْلُــَوحّـِ يـــا إِلـــِهيْ أَسْــــــــئَُلَك بِــــاالسْــــــــمِ الّـَ
امْلُخْــــلُِصْوَن إِلــى شــاطِـــــىِء بَحْـــــِر عَـــطائِـــَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــواِل نــاظِــــراً إِلــى أُفُــِق َوحْـــــِيكَ 
, ثُـمَّ أَسْـــــئَُلكَ  َونـاطِـــقاً بِــثَنائِــَك بَـنْيَ خَــْلِقَك عَــلى شَــــــأٍْن ال يَـْمنَُعِنيْ إِعْــراُض امْلُِغلِّنْيَ واَل أَْوهـاُم امْلُِريْـِبنْيَ
يــا إِلــِهيْ بِــأَْن تَــْرزُقَــِنيْ كَـــْوثَــَر االسْــــــِتقامَــِة بِــُجْوِدَك َوفَــْضلَِك ألَكُـــْوَن ُمسْــــــتَِقيْماً عَـــلى أَمْــرَِك َومُــْعرِضــاً 
عَــْن ُْدوِنَـك الّـَِذيْـَن يَـدَّعُــْوَن بِـأَهْــوائِـِهْم مـا ال أَِذنْـَت لَـُهْم بَـْل مَـنَْعتَُهْم عَــنُْه فِـيْ كِــتابِـَك امْلُْحَكمِ امْلُِبنْيِ، ثُـمَّ 
أَسْــــــئَُلَك يــا إِلــِهيْ بِــأَْن تَــْحفَظَِنيْ مِـــْن شَــــــرِّ أَعــاِدْي نَــفِْسَك َوتَــْرزُقَــِنيْ مــا يَــنْفَُعِنيْ فِــيْ كُـــلِّ عــالَــمٍ مِـــنْ 

َعوامِلَِك, إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِل أَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَحِكيُْم.
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(23)
هو العليّ األبهى

إِلـَه األُمَــمِ َومـالِـِكيْ َومـالِـَك الْــعالَــمِ، فَـانْـظُْر إِلـى زَفَـراتِــيْ َوتَـذَرُّفـاِت عَــيِْنيْ فِــيْ  سُــــــبْحانَـَك يـا إِلـِهيْ َو
ـــِذْي أَمَــــرَْت الْــــِعباَد بِــــِه هَــــْل يَـــْقِدُر أَحَــــــٌد مِـــــنْ  َهجْــــــرَِك َوفِــــراقِــــَك، فَـــاذْكُـــــْر لِـــيْ يـــا إِلـــِهيْ بِــــاإِلنْـــصاِف الّـَ
مُــِحبِّيَْك أَْن يَــرى مَــِديْــنًَة واَل يَــراَك ُمشْــــــرِقــاً مِـــْن أُفُــِقها, َوهَـــْل تَسْــــــتَِطيْعُ نَــفٌْس أَْن تَــْدخُـــَل بُسْــــــتانــاً واَل 
إِجْــــاللِـَك, أَْي رَبِّ قَـْد ذابَـِت الْـُقُلْوُب فِــيْ فِــراقِــَك َواحْــــتَرَقَـتِ  تَـراَك فِــيِْه ُمسْـــــتَِويـاً عَــلى عَــرِْش عَــظََمِتَك َو
األَكْـــباُد فِــيْ َهجْــــرَِك, أَسْـــــئَُلَك بِــنَفِْسَك بِــأَْن تَـرْشَــــــحَ مِـــْن بَحْــــِر لِـقائِــَك عَــلى أَحِـــبَِّتَك ثُـمَّ اْرزُقْـُهْم إِصْـــــــــغاءَ 
ـِذْي أَظْهَـــرَْت جَـــــمالَــَك َوأَنْــزَلْــَت آيــاتِـــَك َوأَبْــَرزَْت مــا  ـَك أَنْــَت الّـَ نِـــدائِـــَك َوالْــُحُضْوَر لَــدى بــاِب َوصْــــــــــلَِك, إِنّـَ
ـِذيْـَن كَـــفَُروا  هُــَو امْلَْكنُْوُن فِــيْ عِـــْلِمَك, ال تَـْحُجبَُك حُــــُجباُت الْــعالَــمِ واَل تَـْمنَُعَك عَــّما أَرَْدتَـُه شُــــــئُْونـاُت الّـَ
ـِذيْ  ـَك أَنْــَت الّـَ بِــَك َوبِــآيــاتِـــَك, أَْي رَبِّ فَــاكْـــتُْب لِــلَِّذيْــَن احْــــتَرَقُــوا بِــناِر الْــبُْعِد مــا كَـــتَبْتَُه ألَهْـــِل الْــُقرِْب, إِنّـَ
ماِء, َويَْشهَــــــُد كُــــــلُّ شَــــــــــيٍء بِـــــُجْوِدَك وَكَــــــرَمِــــــَك َوفَـــــْضلِكَ  قُـــــْمَت بِـــــالْـــــَعدالَـــــِة الْـــــُكبْرى بَـــــنْيَ األَرِْض َوالـــــسَّ

َوإِْحساِنَك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(24)
ـِذيْ  إِلــِهيْ إِلــِهيْ أَجِــــُد عَـــرَْف عِـــنايَــِتَك مِـــْن بَــيانِــَك َوأَرى أَنْــواَر فَجْــــرَِك مِـــْن أُفُــِقَك, أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ــرَْت الْــِعباَد َوأَنْـزَلْــَت عَــلى الـِبالِد مـا  بِــِه أَظْهَـــرَْت الْــِقيامَــَة َوشُــــــئُْونـاتِــها َوالـّساعَــَة َوأَشْــــــراطَـها َوبِــِه َسخّـَ
ـَقِنيْ عَـــلى ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك فِـــيْ  ِحيْفَِة اْلحَـــــْمراِء بِـــأَْن تُــَوفّـِ كــاَن َمسْــــــطُْوراً مِــــْن قَــَلِمَك األَعْـــلى فِـــيْ الــصَّ
ــَك أَنْـــَت مَــــْولـــى األَنـــامِ, لَـــَك اْلحَــــــْمُد يـــا إِلـــِهيْ بِــــما عَــــرَّفْـــتَِنيْ سَـــــــِبيَْلَك َوأَنْـــطَْقتَِنيْ  الـــلَّيالِـــيْ َواألَيّـــامِ, إِنّـَ
ِغيْنَِة َوالْـبَْغضاِء َوالْـغافِــُلْوَن بِــأَسِــــنَّةِ  بِــثَنائِــَك فِــيْ هـذا الْـيَْومِ الّـَِذْي فِــيِْه قـاَم امْلُشْـــــرِكُــْوَن بِــأَسْـــــياِف الـضَّ
الـظُّنُْوِن َواألَْوهـامِ، أَسْـــــئَُلَك بِــآيـاتِــَك الْـُكبْرى َوظُُهْوراِت قُـْدرَتِــَك فِــيْ نـاسُـــــْوِت اإِلنْـشاِء بِــأَْن تَـْكتَُب لِـيْ 
ـَك الْـــَغِنيُّ امْلُـتَعاِل ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْـــحاكِــــُم فِـــيْ امْلَـبَْدإِ  بُــِنيْ إِلَـــيَْك، إِنّـَ مــا يَــْحفَظُِنيْ عَـــْن ُدْونِـــَك َويُــَقرِّ

َوامْلَآِل.

(25)
ـْدتَــِنيْ عَـــلى اإِلقْــبالِ  لَــَك اْلحَــــْمُد يــا إِلــِهيْ َولَــَك الْــبَهاُء يــا مَــْقُصْوِدْي َولَــَك الــثَّناُء يــا مَــْحبُْوبِــيْ بِــما أَيّـَ
ماِء، أَسْـــــــئَُلَك يـــا  ــْقتَِنيْ عَــــلى الْـــُوُرْوِد فِـــيْ بِـــساطِـــــَك بِـــأَسْـــــــباِب األَرِْض َوالـــسَّ إِلـــى أُفُـــِقَك األَعْــــلى َوَوفّـَ
مَــْولـى الْـعالَـمِ َومَــْقُصْوَد األُمَــمِ بِــاسْـــــِمَك الّـَِذْي بِــِه مَــاَج بَحْــــُر الْـَعطاِء أَمـاَم ُوجُــــْوِه الْـَورى َوأَشْــــــَرَق نَـيِّرُ 
ـــَد أَحِــــــبّائَـــَك عَـــــلى االسْــــــــِتقامَـــــِة عَـــــلى أَمْـــــرَِك بِـــــَحيُْث ال تُــــَخوِّفُــــُهمْ  الْــــَوفــــاِء مِـــــْن أُفُــــِقَك األَعْـــــلى أَْن تُــــَؤيّـِ
تَكَ  ــــِذيْــــَن أَنْــــَكُروا حُـــــــجَّ صُــــــــــــفُْوُف الْـــــغافِـــــلنِْيَ واَل جُـــــــنُْوُد امْلُشْـــــــــرِكِــــــنْيَ واَل تُــــْضِعفُُهْم سَـــــــــطَْوةُ الــــظّامِلِــــنْيَ الّـَ
َوأَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن طَـْلَعِتَك, أَيْــرَبِّ أَنْــا عَـــبُْدَك َوابْــُن عَـــبِْدَك قَــْد جَـــــَعْلتَِنيْ فــائِـــزاً بِـــلِقائِـــَك َوســامِـــعاً نِـــدائَـكَ 
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدرُ  بُـــِنيْ، إِنّـَ َونـــاظِـــــراً إِلـــى أُفُـــِقَك، أَسْـــــــئَُلَك أَْن تُـــَقدَِّر لِـــيْ مـــا يَـــنْفَُعِنيْ َويَـــْحفَظُِنيْ َويُـــَقرِّ

اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

�١٢



(26)
بسم ربّنا األقدس األعظم العليّ األبهى

ُمْوُس بِــــنَْعِتكَ  سُـــــــبْحانَـــَك يـــا مَــــْن نَـــطََقِت الْـــِبحاُر بِــــِذكْــــرَِك َوالْـــجِباُل بِــــثَنائِــــَك َواألَنْـــهاُر بِــــَوصْـــــــــــِفَك َوالْـــشُّ
َوَشهِـــــَد كُـــــلُّ شَـــــــــيٍْء بِـــــَوحْـــــــدانِـــــيَِّتَك َوفَــــرْدانِـــــيَِّتَك َوبِـــــَعظََمِتَك َوسُــــــــْلطانِـــــَك َوبِـــــُقْدرَتِـــــَك َواقْــــِتدارَِك، أَسْــــــــئَُلكَ 
ــِذْي بِــــِه اضْـــــــــــطََربَـــْت أَفْـــِئَدةُ األُمَــــمِ إاِلَّ مَــــْن شـــاَءْت مَــــِشيَّتَُك َوأَراَدْت إِراَدتُـــَك أَنْ  بِــــاسْـــــــِمَك األَعْــــظَمِ الّـَ
ِل األَيّـامِ َوَوجَـــَد عَــرَْف َوحْـــِيَك َورائِـَحَة إِلْـهامِــَك َوشَـــــرِبَ  تُـَقدَِّر مِلَْن أَحَـــبََّك بَـنْيَ األَنـامِ َوأَقْـبََل إِلَـيَْك فِـيْ أَوَّ
رَحِــــيَْقَك امْلَـْختُْوَم بِــاسْــــــِمَك الْــَقيُّْومِ َوعَـــِمَل فِــيْ سَــــــِبيْلَِك مـا َشهِــَد بِــِه لِـساُن عَـــظََمِتَك إِذْ كُـــنَْت ُمسْــــــتَِويـاً 
بُـُه إِلَـيَْك، أَْي رَبِّ هُــَو الّـَِذْي مـا مَـنََعتُْه سَـــــطَْوةُ الْـعالَـمِ  عَــلى عَــرِْش فَـْضلَِك مـا يَـرْفَـُعُه بَـنْيَ عِــباِدَك َويُـَقرِّ
واَل شَــــــوْكَـــُة األُمَــمِ عَـــِن الـتََّقرُِّب إِلـى أُفُـِقَك األَعْـــلى َوظُـُهْورَِك األَبْـهى، أَْي رَبِّ تَـراهُ فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــوالِ 
كاً بِــَحبِْل عِـــنايَــِتَك َوُمتشَــــــبِّثاً بِــذَيْــِل عَـــطائِــَك, أَسْــــــئَُلَك أَْن ال تُــَخيِّبَُه عَـــّما عِـــنَْدَك ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  مُــتََمسِّ

اْلفَّضاُل اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(27)
ــِذْي يــا  كاً ِببَحْـــــِر فَــْضلَِك، أَنْــا الّـَ إِلــِهيْ إِلــِهيْ تَــرانِـــيْ مُـــْقِبالً إِلَـــيَْك َوُمتَشَـــــــبِّثاً بِـــأَنْــواِر َوجْـــــِهَك َومُـــتََمسِّ
ْكُت بِــما أَنْـزَلْـتَُه فِــيْ كُـــتُِبَك َوزُبُـرَِك َوأَلْـواحِــــَك، أَيْ  إِلـِهيْ اعْــتَرَفْـُت بِــما نَـطََق بِــِه لِـساُن عَــظََمِتَك َوتَـَمسَّ
إِصْــــــــــغاِء نِــدائِــَك بِــأُذُنِــَك, أَْي رَبِّ تَــرى الْــعاصِـــــــــيْ أَقْــبَلَ  ـْدنِــيْ عَـــلى الــنَّظَِر إِلــى أُفُــِقَك بِــَعيِْنَك َو رَبِّ أَيّـِ
إِلــى أَمْــواجِ بَحْــــِر كَـــرَمِـــَك َوأَراَد عَـــفَْوَك َوغُــفْرانَــَك َوالْــجاهِـــَل مَــَلُكْوَت عِـــْلِمَك َوحِــــْكَمِتَك، أَسْــــــئَُلَك بِــالــنُّْورِ 
ـــِذْي بِــــِه أَشْــــــــرَقَــــْت أَرْضُــــــــــــَك َوسَــــــــمائُـــَك َوفَـــتَْحَت أَبْـــواَب أَفْـــِئَدِة عِـــــباِدَك بِــــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ غَــــِنيّاً بِــــَغنائِــــكَ  الّـَ
ـِذيْ  ـَك أَنْــَت الّـَ َومُـــنَْقِطعاً عَـــْن ُدْونِـــَك َوراضِـــــــــياً بِـــما قَــدَّرْتَــُه لِــيْ مِـــْن قَــضائِـــَك امْلُـْحَكمِ َوقَــَدرَِك امْلُـبْرَمِ، إِنّـَ
ُـــْمِكناُت ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْــــفَّضاُل الْــــَكِريْـــُم َوفِــــيْ قَــــبَْضِتكَ  َشهِــــَدْت بِــــُجْوِدَك الْــــكائِــــناُت َوبِــــفَْضلَِك امْل
, أَْي رَبِّ ال تَـــْمنَعْ مَــــْن أَقْـــبََل إِلَـــيَْك واَل تُـــبِْعْد مَــــْن أَراَد بِــــساطَ  مواِت َواألَرَضِــــــــــنْيَ زِمـــاُم مَــــْن فِــــيْ الـــسَّ
قُــْربِــَك َوفِــناَء بــابِــَك, قَــدِّْر لَــُه بِــُجْوِدَك مــا يَــْجَعُلُه قــائِــماً عَـــلى خِــــْدمَــِتَك َونــاطِــــقاً بِــثَنائِــَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك ثُــمَّ 

اْكتُْب َلُه َخيَْر ُكلِّ عاَلمٍ ِمْن َعوامِلَِك, إِنََّك أَنَْت اْلَغفُْوُر اْلرَِّحيُْم ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(28)
إِلـِهيْ إِلـِهيْ قَـْد ذاَب كَــِبِدْي مِــْن حُـــبَِّك َوانْـَقطََعْت مَـفاصِــــــــلِيْ فِـيْ فِـراقِـَك َونَـزَلَـْت عَــبَراتِــيْ فِـيْ َهجْـــرِكَ 
َوصَــــــــــَعَدْت زَفَــراتِـــيْ فِـــيْ بُــْعِدي عَـــْن ســاحَـــــِة عِــــزَِّك، أَسْــــــئَُلَك يــا مــالِــَك مَـــَلُكْوِت الْــبَقاِء َوامْلُسْــــــتَِوْي عَـــلى 
عَــرِْش يَـفَْعُل مـا يَـشاُء بِــأَنْـواِر َوجْــــِهَك َوظُـُهْوراِت جُــــْوِدَك وَكَـــرَمِـــَك َوأَمْــواجِ بَحْــــِر عَــطائِــَك بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ 
إِنّـََك أَنْـَت الْـفَّضالُ  قـائِــماً عَــلى خِـــْدمَــِتَك َونـاطِـــقاً بِــِذكْــرَِك َوثَـنائِــَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــلى مـا تَـشاُء َو
ماِء بِـأَْن تَـْكتَُب لِـيْ مِــنْ  الْـَقِديْـُم، اْلحَـــْمُد لَـَك يـا إِلـَهنا الْـَعِظيَم، أَسْـــــئَُلَك يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء َوفـاطِـــَر الـسَّ
يَْت نَــفَْسَك بِـــالْــَغفُْوِر َوبِـــالــرَّحِــــيْمِ  ـِذْي سَــــــمَّ ـَك أَنْــَت الّـَ قَــَلِمَك األَعْـــلى أَجْـــــَر لِــقائِـــَك َوفُــيُْوضــاِت آيــاتِـــَك، إِنّـَ

إِنََّك أَنَْت الّساِمعُ امْلُجِيُْب ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَحِميُْد. َوِباْلَكِريْمِ َو

�١٣



(29)
هو

ـِذْي بِــِه تَجَــــلَّيَْت عَـــلى كُـــلِّ األَشْــــــياِء بِــُكلِّ األَسْــــــماِء َوبِــهِ  سُــــــبْحانَـَك الـّلُهمَّ يـا إِلـِهيْ، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ــِتَك فِـــيْ مَـــُلْكوِت اإِلنْـــشاِء أَْن تَْغسِــــــلَ  ماِء َوشُـــــــئُْونـــاُت أَحَـــــِديّـَ ظَهَــــرَْت آيـــاُت قُـــْدرَتِــــَك فِـــيْ األَرِْض َوالـــسَّ
ــرَةٍ  ـــُهنَّ إِلَــيَْك بِــُقُلْوٍب ُمطَهّـَ عِـــباَدَك بِــامْلِـياِه الّـَـِتيْ أَجْــــَريْـتَها مِـــْن سَــــــحاِب رَحْــــَمِتَك َوسَــــــماِء عِـــنايَـِتَك لِـيَتََوجّـَ
َوأَنْـــفٍُس زَكِـــــيٍَّة َوآذاٍن واعِـــــيٍَة َوصُـــــــــــُدْوٍر مُــــِنيْرٍَة َوأَعْــــناٍق خـــاضِـــــــــــَعٍة, ثُـــمَّ اجْــــــَمْعُهْم يـــا إِلـــِهيْ فِــــيْ  ظِـــــلِّ 
إِفْـضالِـَك َواحْـــفَظُْهْم عَــْن ضَـــــــــرِّ الّـَِذيْـنَُهْم غَـفَُلوا عَــْن ِذكْــرَِك الْـَعلِيِّ األَعْــلى، ثُـمَّ اْرزُقُـُهْم خَــيْرَ  عِــنايَـِتَك َو
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــلى مـــا تَـــشاُء ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت امْلُــَهيِْمُن الْـــَقيُّْوُم، يـــا إِلـــِهيْ ال  إِنّـَ الـــدُّنـــيا َواآلخِـــــرَِة َو
ــــِتَك فِـــــيْ أَيّـــــامِــــــَك واَل تَـــــطْرُْدهُــــــْم عَــــــْن جِـــــــواِر رَحْــــــــَمِتكَ  تَحْــــــــرِمْـــــُهْم عَــــــْن بَـــــدائِـــــعِ إِشْــــــــــراِق شَــــــــــْمِس أَحَــــــــِديّـَ
ـــْقُهم لِــــئاَلّ  ـــَك خَـــــَلْقتَُهْم لِــــِعرْفــــاِن ذاتِـــــَك َواإِليْــــقاِن ِبَمظْهَــــــِر أَمْـــــرَِك، إِذاً يــــا إِلــــِهيْ َوفّـِ إِنّـَ إِحْـــــــسانِـــــَك، َو َو
يُْجَعُلوا َمْحُرْوِمنْيَ َعّما ُخلُِقوا َلُه، رُشَّ َعلى أَْرواِحِهْم َكْوثََر َعذِْب اْلَحيَواِن لِيَُقْوُمنَّ َعْن رَْقِد اْلَهوى
ــــُهنَّ إِلــى شَـــــــطِْر أَمْـــرَِك يــا مَـــْن بِـــيَِدَك مَـــَلُكْوُت األَسْــــــماِء َوجَـــــبَُرْوُت الْــبَقاِء، َويَــطُْوفُــنَّ فِـــيْ حَـــــْولِــكَ  َويَــتََوجّـَ
َويَشْـــــَربُـنَّ سَـــــْلَسِبيَْل مَـواهِــِبَك َوتَـْسِنيَْم عَــطايـاَك يـا طَِبيَْب قُـُلْوِب امْلُشْـــــتاقِـنْيَ َويـا أَنِـيَْس امْلُسْـــــتَْوِحشِــــنيَْ 

. َويا َحِبيَْب ُقُلْوِب اْلعارِِفنْيَ

(30)
ــِذْي بِــــِه أَشْــــــــرَقَـــْت سَـــــــمائُــَك َوأَرْضُـــــــــــَك َومَــــظُْلْومِــــيَِّة مَــــطْلِعِ  يـــا إِلـــِهيْ َوسَـــــــيِِّدْي أَسْـــــــئَُلَك ِبسِــــــراجِ َوحْــــــِيَك الّـَ
ــِذيْـــَن انْـــَقطَُعوا فِـــيْ حُـــــبَِّك عَــــّما  ــِذْي ابْـــتُلِيَ بَـــنْيَ الـــظّامِلِــنْيَ مِــــْن خَــــْلِقَك بِـــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ آيـــاتِــــَك الّـَ
سِــــــوائِـــَك َوقــامُـــوا عَـــلى خِــــْدمَـــِتَك بَــنْيَ عِـــباِدَك َوأَخَـــذَتْــُهْم نَــفَحاِت مَـــَحبَِّتَك عَـــلى شَـــــــأٍْن نَــبَذُوا مَـــْن عَـــلى 
إِعْــالِء كَـــلَِمِتَك, ثُـمَّ قَـدِّْر لِـيْ يـا إِلـِهيْ مـا هُــَو خَــيٌْر لِـيْ ألَنّـَكَ  األَرِْض عَــْن َورائِــِهْم فِــيْ إِظْـهاِر أَمْــرَِك َو

إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُْر. أَنَْت اْلَعلِيُْم َو

(31)
ـــرَْت الْـــُقُلْوَب يـــا مَـــْحبُْوُب بِـــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــوالِ  ــِذْي بِـــِه َسخّـَ يـــا إِلـــِهيْ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ـَك أَنْــتَ  راضِـــــــــياً بِـــرِضــائِـــَك َوفــانِـــياً فِـــيْ إِراَدتِـــَك َومُـــْقِبالً إِلــى شَـــــــطِْر فَــْضلَِك َومُـــنَْقِطعاً عَـــْن ُدْونِـــَك، إِنّـَ

إِنََّك أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّْوُم. امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء َو

(32)
بسم اهلل العليّ العظيم

َربّـِيْ َربّـِيْ فِـي الْـبَرِّ أَذْكُــرَُك َوفِـي اْلبَحْـــِر أُسَـــــبُِّحَك َوعَــلى الْـجِباِل أُنـاِديْـَك َوعَــلى األَتْـالِل أَْسجُـــُد لَـَك, 
أَْي رَبِّ عَــطَِشي اسْـــــتََحقَّ كَــْوثَـَر لِـقائِـَك َونـاُر حُـــبِّيْ تَـطُْلُب رَحِـــيَْق وِصـالِـَك، أَْي رَبِّ عَــذاُب الْـعالَـمِ مـا 
مَــنََعِنيْ عَـــْن عَـــذِْب عِـــرْفــانِــَك َوبَــالُء األُمَــمِ مــا أَبْــَعَدنِــيْ عَـــْن بَحْــــِر قُــْربِــَك, أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن تُــَقدَِّر ألَحِــــبّائِــكَ 
إِنّـََك أَنْـتَ  ِذْي تَـفَْعُل مـا تَـشاُء َوتَـْحُكُم مـا تُـِريْـُد َو بُـُهْم إِلَـيَْك َويُـبِْعُدهُــْم عَــْن ُدْونِــَك, إِنّـََك أَنْـَت الّـَ مـا يُـَقرِّ

اْلَعِزيْزُ اْلَحِميُْد.
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(33)
هو املقّدس عن األذكار

بْـُت إِلـى أُفُـِق ظُـُهْورَِك َوسَــــــِمْعُت نِــدائَكَ  هْـــُت إِلَــيَْك َوتَـَقرَّ ـِذْي تَـَوجَّ قُــْل سُــــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهيْ, أَنـا الّـَ
األَحْــــلى الّـَِذي ارْتَـفَعَ مِـــْن سِـــــْدرَِة امْلُنْتَهى, أَسْــــــئَُلَك يـا مـالِـَك الْـِقَدمِ َوخـالِـَق األُمَــمِ بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ فِــيْ 
ُكلِّ األَْحواِل ناِظراً إَِليَْك َوُمنَْقِطعاً َعْن ُدْوِنَك, ثُمَّ َوفِّْقِنيْ َعلى اْلَعَمِل ِفيْ رِضاِئَك َوما أََمرْتَِنيْ ِبِه 
ـِذْي لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت فِـــيْ عُـــُلوِّ الْــُقْدرَِة َوالْــُقوَِّة َوسُــــــُموِّ الــرِّفْــَعِة َوالْــَعظََمِة ال إِلــَه إاِلَّ  فِـــيْ أَلْــواحِــــَك, أَنْــَت الّـَ

أَنَْت اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(34)
ـَك لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت فِــيْ عُـــُلوِّ الْــُقْدرَِة َوالْــِعزَّةِ  سُــــــبْحانَــَك يــا إِلــِهيْ َوسَــــــيِِّدْي َوسَــــــنَِدْي َورَجــائِــيْ، أَْشهَـــُد أَنّـَ
َوالْـَجالِل َوسُـــــُموِّ الْـُقوَِّة َوالْـَعظََمِة َواالقْـِتداِر واَل تَـزاُل تَـُكْوُن بِــِمثِْل مـا كُـــنَْت فِــيْ أَزَِل اآلزاِل, أَسْـــــئَُلكَ 
بَـــِنيْ إِلَـــيَْك َوتَـــْجَعَلِنيْ ُمسْـــــــتَِقيْماً عَــــلى أَمْـــرِكَ  بِـــتََضوُّعـــاِت قَـــِميِْص رَحْـــــَمِتَك َونَـــفَحاِت أَيّـــامِــــَك أَْن تُـــَقرِّ
الَِّذْي ِبِه تَزَْعزََع ُكلُّ بُنْياٍن َوارْتََعَد ُكلُّ رُْكٍن, ثُمَّ أَيِّْدِنيْ يا إِلِهيْ َعلى اإِلْقراِر ِبما نَطََق ِبِه لِسانَُك 
َوالْـَعَمِل بِــما أَمَــرَْت بِــِه فِــيْ كِـــتابِــَك, إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــلى مـا تَـشاُء فِــيْ قَـبَْضِتَك مَــَلُكْوُت األَسْـــــماءِ 

ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَحِكيُْم.

(35)
هو الحافظ

نا َوبِـــنُْورَِك الــظّاهِـــِر فِـــيْ  سُـــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ, أَسْـــــــئَُلَك ِبجَـــــمالِــَك امْلُـَشْعَشعِ فِـــيْ جَـــــبَُرْوِت الــسَّ
ـــِذْي آمَــــَن بِــــَك َوبِــــآيـــاتِــــَك الـــُكبْرى, ثُـــمَّ  مَــــَلُكْوِت الْــــبَقا َوبِــــاسْــــــــِمَك الْــــَعلِيِّ األَعْــــلى بِــــأَْن تَـــْحفََظ هـــذا الّـَ
انْـــُصرْهُ بِـــنُْصرَتِــــَك، ثُـــمَّ ثَـــبِّْت يـــا إِلـــِهيْ قَـــَدمَـــُه عَــــلى هـــذا بِـــُقوَّتِــــَك َوأَعْــــلِيِْه ِبسَـــــــْلطَنَِتَك, ثُـــمَّ أَْدخِـــــْلُه فِـــيْ 
إِنّـَكَ  جِـــواِر رَحْــــَمِتَك فِــيْ ظِـــلِّ َوجْــــِهَك, ثُـمَّ احْــــفَظُْه يـا إِلـِهيْ فِــيْ لُــَججِ الْــِبحاِر َوأَمْــواجِـــها َوغَــَمراتِــها َو

أَنَْت َعلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌْر.

(36)
إِلـــِهيْ إِلـــِهيْ أَسْـــــــئَُلَك بِــــنَفَحاِت َوحْــــــِيَك َوآثـــاِر قَـــَلِمَك َولَـــئآلِئِ بَحْــــــِر عِــــْلِمَك َوظُــُهْوراِت قُـــْدرَتِــــَك َوآيـــاتِــــكَ 
ــَدنِــــيْ عَــــلى االسْـــــــِتقامَــــِة عَــــلى أَمْــــرَِك بِــــَحيُْث ال تَـــْمنَُعِنيْ  الْـــُكبْرى َوحَــــــِفيِْف سِــــــْدرَِة امْلُــنْتَهى بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ
ــــِه إِلَـــيَْك يــا مــالِــَك الْـــِقَدمِ, أَْي رَبِّ تَــرانِـــيْ مُـــْقِبالً إِلَـــيْكَ  شُـــــــئُْونــاُت الْـــعالَـــمِ َوشُـــــــبُهاُت األُمَـــمِ عَــــِن الــتََّوجّـُ
ــَدنِــــيْ عَــــلى ِذكْــــرِكَ  ـــــهاً إِلـــى أَنْـــواِر َوجْــــــِهَك َوُمتَشَـــــــبِّثاً بِــــأَذْيـــاِل رِداِء رَحْــــــَمِتَك, أَسْـــــــئَُلِك بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ َومُــــتََوجّـِ
َوثَـنائِـَك َوخِـــْدمَـِة أَْولِـيائِـَك, ثُـمَّ اكْــتُْب لِـيْ يـا إِلـِهيْ مِــْن قَـَلِمَك األَعْــلى خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُْولـى, إِنّـََك أَنْـتَ 

امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُْوُر الرَِّحيُْم.

�١٥



(37)
ـْدتَــِنيْ عَـــلى عِـــرْفــاِن بَحْـــــِر فَــْضلَِك َوسَــــــماِء ظُـُهْورِكَ  لَــَك اْلحَـــــْمُد يــا إِلــِهيْ َوسَــــــيِِّدْي َومَــْقُصوِدْي بِــما أَيّـَ
َوسَــــــَقيْتَِنيْ كَــــْوثَــَر اإِلقْــباِل بــأَيــاِدي عَـــطائِـــَك, أَسْــــــئَُلَك بِـــأَنْــواِر شَـــــــْمِس َوجْـــــِهَك َونــاِر سِــــــْدرَِة أَمْـــرَِك بِـــأَنْ 
تُـَؤيّـَِدنِـيْ فِـيْ كُــلِّ األَحْــــواِل عَــلى خِـــْدمَـِتَك َوتَـبْلِيْغِ أَمْـرَِك, أَْي رَبِّ أَنْـَت الْـَكِريْـُم ذُو الْـفَْضِل الْـَعِظيْمِ ال 
تَــْمنَُعَك شُـــــــئُْونــاُت الْــعالَــمِ واَل تُْعجِـزَُك إِشــاراُت األُمَـــمِ, أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــنَفِْسَك بِـــأَْن تَــفْتَحَ بِـــِإصْــــــــــبَعِ 
ـكَ  قُـــْدرَتِـــَك عَـــلى َوجْـــــِهيْ بــاَب مَـــْعرِفَــِتَك, ثُــمَّ اكْــــتُْب لِــي مِــــْن قَـــَلِمَك األَعْـــلى خَـــيَْر اآلخِـــــرَِة َواألُْولــى, إِنّـَ

أَنَْت مالُِك اْلَورى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُْر.

(38)
بسمي النّاطق في الّسجن األعظم

قُـــْل سُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــَه الْـــكائِــــناِت َوسُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا مَــــْقُصْوَد امْلُــْمِكناِت, أَسْـــــــئَُلَك بِــــاسْـــــــِمكَ 
ـَدنِـــيْ  فاِت َوِبَمشْــــــِرِق آيــاتِـــَك َوَمظْهَـــِر بَــيِّناتِـــَك أَْن تُــَؤيّـِ امْلُـَهيِْمِن عَـــلى مَـــْن فِـــيْ مَـــَلُكْوِت األَسْــــــماِء َوالــصِّ
عَـــلى خِـــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك, ثُــمَّ اجْـــــَعْلِنيْ يــا إِلــِهيْ ُمسْـــــــتَِقيْماً عَـــلى حُـــــبَِّك َونــاطِـــــقاً بِـــثَنائِـــَك, ثُــمَّ ارْفَــْعِنيْ يــا 

إِلِهيْ ِباْسِمَك بنَْيَ َخْلِقَك َوِبِخْدَمِتَك بنَْيَ ِعباِدَك, إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَوّهاُب.

(39)
ـــَه إِلــى أَنْــوارِ  إِلــِهيْ إِلــِهيْ لَــْم أَْدِر مــا قَــدَّرَْت لِــيْ َومــا تَحَــــرََّك عَـــَليِْه قَــَلُمَك األَعْـــلى, أَقَــدَّرَْت لِــي الــتََّوجّـُ
إِصْــــــــــغاَء نِــدائِــَك األَحْــــلى َوالـنَّظََر إِلـى أُفُـِقَك األَعْـــلى َومَــنََعِنيْ عَـــْن ذلِـكَ  َوجْــــِهَك َوالْــِقياَم لَــدى بـابِــَك َو
ُـــبْرَُم َومُــــْقتََضياُت عِـــــْلِمَك َوحِــــــْكَمِتَك, أَسْــــــــئَُلَك يـــا بَحْــــــَر الـــنُّْوِر بِــــأَنْـــواِر َوجْــــــِهَك َوشُــــــــئُْونـــاتِ  قَــــضائُـــَك امْل
عَــــظََمِتَك َوقُـــْدرَتِــــَك َوظُـــُهْوراِت قُـــْدرَتِــــَك َواقْـــِتدارَِك بِــــأَْن تَـــْكتَُب لِـــي أَجْــــــَر لِـــقائِــــَك ثُـــمَّ اجْــــــَعْلِنيْ نـــاصِــــــــــراً 
ألَمْـرَِك َوقـائِـماً عَــلى خِـــْدمَـِتَك, إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذْي ال تُْعجِزَُك قُـوَّةُ الْـعالَـمِ واَل تُـْضِعفَُك سَـــــطَْوةُ األُمَـمِ, ثُـمَّ 
إِنََّك أَنَْت اْلَغِنيُّ امْلُتَعاِل ال إِلَه إاِلَّ  بُِنيْ إَِليَْك ِفيْ ُكلِّ حاٍل ِمَن األَْحواِل َو َقدِّْر لِيْ يا إِلِهيْ ما يَُقرِّ

أَنَْت اْلَكِريُْم اْلفَّضاُل.

(40)
هو الرّقيب القريب

ـــــــرُّ امْلَــْكنُْوُن َوالـــرَّمْــــزُ امْلَخْـــــزُْوُن, أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَسْــــــــراِر اسْــــــــِمكَ  قُــــْل سُــــــــبْحانَـــَك يـــا مَــــْن بِــــاسْــــــــِمَك ظَهَـــــَر السّـِ
األَعْــظَمِ َوبِــأَنْـواِر َوجْــــِهَك يـا مـالِـَك الْـِقَدمِ َوبِــالْـُعُلْومِ الّـَِتيْ مـا أَحـاطَـها أَعْــلى مَــشاعِـــِر امْلُْمِكناِت بِــأَنْ 
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــلى مـــا  تَـــْجَعَلِنيْ مِــــْن أَيـــاِدْي أَمْـــرَِك َوأَذْكُــــرََك بِـــالْـــِحْكَمِة َوالْـــبَياِن فِـــيْ مَـــْمَلَكِتَك, إِنّـَ

ماِء. تَشاُء َوِفيْ َقبَْضِتَك زِماُم األَْشياِء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت مالُِك األَْسماِء َوفاِطُر السَّ
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(41)
هو العظيم العزيز

قَـــْد أَحْــــــرَقَـــتِْنيْ نـــاُر فِـــراقِـــَك أَيْـــَن نُـــْوُر وِصـــالِـــَك يـــا مَـــْحبُْوُب الْـــعالَـــمِ َومَـــْقُصْوَدهُ, قَـــْد أَهْــــَلَكِنيْ عَــــذابُ 
ــِتيْ  ماِء َومـــالِـــَك الْـــبَرِّ َوبَحْــــــرِهـــا, أَْي رَبِّ عُــــبُْوِديّـَ َهجْــــــرَِك أَيْـــَن عَــــذُْب قُـــْربِــــَك يـــا سُـــــــْلطاَن األَرِْض َوالـــسَّ
إِيْـــقانِــــيْ بِــــأَنَّ مـــا نَـــطََق بِــــِه الْــــَقَلمُ  أَقـــامَــــتِْنيْ عَـــــلى خِــــــْدمَــــِتَك َوحُــــــبِّيْ أَنْـــطََقِنيْ بِــــثَنائِــــَك مَــــعَ عِـــــْلِميْ َو
ـِذْي كــاَن عَـــلى  األَعْـــلى ال يَــنْبَِغيْ لِــَسماِء عِـــزَِّك واَل يَــلِيُْق لِــِبساطِــــَك بِــْل لِــِفناِء بــابِــَك فَــَكيَْف ِذكْـــِري الّـَ
قَـْدِرْي َومَـْسِكنَِتيْ, أَْي رَبِّ أَتُـْوُب إِلَـيَْك َوأَسْـــــئَُلَك بِـنَفِْسَك بِـأَْن تَـْجَعَلِنيْ مِــَن الّـَِذيْـَن فـازُوا بِـما أَنْـزَلْـتَهُ 

. ِفيْ ِكتاِبَك اْلَعِظيْمِ, إِنََّك أَنَْت أَرَْحُم الرّاِحِمنْيَ

(42)
هو الحاكم الكافي املعني الغفور الكريم

ــــرَْت األَشْــــــــياَء بِــــأَْن تَـــْحفَظَ  ــِذْي بِــــِه َسخّـَ ماِء بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ أَسْـــــــئَُلَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــَه األَسْـــــــماِء َوفـــاطِـــــَر الـــسَّ
إِمائََك الَِّذيَْن أَْقبَُلوا إَِليَْك َعْن َمْكِر ُكلِّ ماِكٍر َوظُْلمِ ُكلِّ ظالِمٍ َوناِر ُكلِّ ُمْشرٍِك, ثُمَّ َقدِّْر َلُهْم  ِعباَدَك َو
ـِذْي ال تُْعجِزُكَ  َك أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر الّـَ بُـُهْم إِلَــيَْك فِــيْ كُـــلِّ عـالَــمٍ مِـــْن عَـــوامِلِـَك, إِنّـَ مِـــْن قَــَلِمَك األَعْـــلى مـا يُـَقرِّ

ُشئُْوناُت اْلَخْلِق, إِنََّك أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُْر َواْلَحْمُد هللِِّ اْلَعلِيْمِ اْلَخِبيِْر.

(43)
بسمي األقدس

قُـــْل يـــا مـــالِـــَك الْـــُوجُـــــْوِد َوسُـــــــْلطاَن امْلَــْوجُـــــْوِد تَـــرانِـــيْ نَـــاظِــــراً إِلـــى أُفُـــِق فَـــْضلَِك نَـــظْرَةَ مَـــْن يَـــْسئَُل بَحْـــــرَ 
غُــفْرانِــَك َوشَـــــــْمَس عَـــفْوَِك, هَـــْل تَــْجَعُلِنيْ َمحْـــــُرْومــاً بَــْعَد مــا اعْـــتَرَفْــُت بِــَكرَمِـــَك, َوهَـــل تَــْجَعُلِنيْ مَــْمنُْوعــاً 
بَـْعَد مـا أَقْـَررُْت بِـأَلْـطافِـَك, أَْي رَبِّ قَـْد قـاَم الْـفَِقيُْر لَـدى بـابِـَك َوامْلَْسِكنْيُ لَـدى مَـْديَـِن فَـْضلَِك, أَسْـــــئَُلكَ 
إِراَدتُــَك امْلُـَهيِْمنَُة بِـــأَْن تَــْرزُقَــِنيْ  ـِذْي بِـــِه نــاحَـــــِت الْــَقبائِـــُل إاِلَّ مَـــْن شــاَء مَـــِشيَّتَُك الــنّافِـــذَةُ َو بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
ـِذيْـَن مـا نَـطَُقوا إاِلَّ بِــِإذْنِــَك َوأَمْــرَِك َومـا تَحَــــرَّكُـــوا إاِلَّ  كَـــْوثَـَر رِضـائِــَك َوتُـّقدَِّر لِـيْ مـا قَــدَّرْتَـُه لِـُسفَرائِــَك الّـَ

ِبِإراَدِتَك, إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّْوُم.

(44)
إِلـِهيْ إِلـِهيْ لَــَك اْلحَــــْمُد بِــما هَــَديْـتَِنيْ إِلـى بَحْــــِر عِـــنايَـِتَك َوأَيّـَْدتَـِنيْ عَــلى اإِلقْــبال إِلـى أُفُـِق ظُـُهْورِكَ 
ـِذْي بِــِه أَضــائَـْت آفــاُق مَــدائِــِن عِـــْلِمَك َوحِــــْكَمِتَك, أَسْــــــئَُلَك بِــآيــاتِـــَك الْــُكبْرى َوظُـُهْوراِت عَـــظََمِتَك فِــيْ  الّـَ
نـاسُـــــْوِت اإِلنْـشاِء بِـأَْن تَـْكتَُب لِـيْ مِــْن قَـَلِمَك األَعْــلى مـا يَـْجَعُلِنيْ مُـعاشِــــَر أَْولِـيائِـَك فِـيْ كُــلِّ عـالَـمٍ مِــنْ 
عَـــوامِلِـَك, أَْي رَبِّ تَــرى الْــَعطْشاَن قَــَصَد بَحْــــَر رَحْــــَمِتَك َوالْــقاصِـــــــــَد شَــــــطَْر فَــْضلَِك َوالــّصامِـــَت مَــَلْكْوتَ 
ا عِــنَْدَك, ثُـمَّ اكْــتُْب لِـيْ يـا إِلـِهيْ خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُْولـى,  بَـيانِــَك, أَسْـــــئَُلَك أَْن ال تَـْجَعَلِنيْ َمحْــــُرْومـاً عَــمَّ
ــِذْي بِـــاسْـــــــِمَك مــاجَ  ــِذيْــَن أَرَْدَت لَـــُهْم بَــدايــعَ فَــْضلَِك َوعِــــنَايَــِتَك, أَنْــَت الّـَ ــيْ َوالّـَ ثُــمَّ اغْـــِفْر لِــيْ وأَلَبِـــيْ َوأُمّـِ

بَْحُر اْلُغفْرَاِن وَهاَج َعرُْف اْسِمَك الرَّْحمِن ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.
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(45)
ـْدتَــِنيْ عَـــلى اإِلقْــباِل إِلــى أُفُــِقكَ  لَــَك اْلحَـــــْمُد يــا إِلــِهيْ بِـــما أَسْــــــَمْعتَِنيْ نِـــدائَـَك َوعَـــرَّفْــتَِنيْ ظُـُهْورََك َوأَيّـَ
ــــُة امْلَـــْوجُـــــــْوداتِ  َوعَـــــلَّْمتَِنيْ سَــــــــِبيَْلَك امْلُسْــــــــتَِقيَْم, أَسْــــــــئَُلَك يــــا مَـــــْن فِـــــيْ قَــــبَْضِتَك زِمــــاُم الْــــكائِـــــناِت  َوأَزِمّـَ
ــــرَْت امْلُــْلَك َوامْلَــَلُكْوَت بِــــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ قَــــائِــــماً عَــــلى خِــــــْدمَــــِتَك َونـــاطِــــــقاً بِــــِذكْـــــرِكَ  ـــِذْي بِــــِه َسخّـَ بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ
َوُمتَحَـــــرِّكــاً بِـــِإراَدتِـــَك َوُمنْجَـــــِذبــاً بِـــآيــاتِـــَك َومُـــناِديــاً بِـــاسْـــــــِمَك بِـــالْـــِحْكَمِة َوالْـــبَياِن ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْـــَغفُْورُ 
الْــَكِريْــُم, أَْي رَبِّ ال تَحْـــــرِمْـــِنيْ مِـــْن آللِئِ بَحْـــــِر فَــْضلَِك واَل تَــْمنَْعِنيْ عَـــْن إِشــراقــاِت شَـــــــْمِس عِـــنايَــِتَك, 
ـِذْي ال يُْعجِزَُك شَــــــيٌْء واَل يَـْمنَُعَك أَمْــٌر قَــْد َشهِــَد كُـــلُّ شَــــــيٍء لِـَعظََمِتَك َوقُــْدرَتِـــَك ال إِلـَه إاِلَّ  َك أَنْـَت الّـَ إِنّـَ

أَنَْت اْلَقِويُّ اْلغالُِب اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(46)
ــِذْي بِـــِه فَــرَّقْـــَت بَــنيَْ  سُـــــــبَْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إلِــِهيْ, لَـــَك الْـــِعنايَــُة َواألَلْـــطاُف, أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَ
األُمَــمِ َوأَظْهَـــرَْت مــا كــاَن مَــْكنُْونــاً فِــيْ عِـــْلِمَك َوَمخْـــزُْونــاً فِــيْ كَـــنِْز حِــــْكَمِتَك بِــأَْن تَــْجَعَلِنيْ مُــَؤيّـَـداً فِــيْ 
ُكلِّ األَْحواِل َعلى ِذْكرَِك َوثَناِئَك, إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلفَّضاُل, أَْي رَبِّ أَْسئَُلَك ِبأَنَْواِر َوْجِهَك 
ـَك أَنْــَت َربّـِـيْ َومــالِــِكيْ  َوأَسْـــــــراِر كِــــتابِـــَك بِـــأَْن تُــَقدَِّر لِــيْ مــا يَــنْفَُعِنيْ فِـــيْ حَـــــيَوتِـــيْ َوبَــْعَد مَـــماتِـــيْ, إِنّـَ

رَْت اآلفاَق. َوخالِِقيْ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء ِبأَْمرَِك الَِّذْي ِبِه َسخَّ

(47)
ــْقتَِنيْ عَــــلى  لَــــَك اْلحَــــــْمُد يـــا مَــــْقُصْوَد الْــــَعالَــــمِ َومَــــْولـــى األُمَــــمِ بِــــما عَــــرَّفْـــتَِنيْ صِــــــــــراطَـــَك امْلُسْــــــــتَِقيَْم َوَوفّـَ
اإِلقْــراِر فِــيْ يَـْومٍ فِــيِْه أَنْـَكَر أَكْـــثَُر الْــِعباِد َوجَــــَعْلتَِنيْ مُــْقِبالً إِذْ أَعْــرََض عَــنَْك مَــْن فِــيْ الْــِبالِد, أَسْــــــئَُلكَ 
ــَدنِــــيْ عَـــــلى خِــــــْدمَــــِة أَمْــــرَِك بَـــنْيَ خَـــــْلِقَك, ثُـــمَّ  ُهْوِد بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ يـــا سُــــــــْلطاَن الْــــُوجُــــــْوِد َومـــالِـــَك الْــــَغيِْب َوالْــــشُّ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الْــَعِزيْــزُ الْــفَّضاُل, أَْي رَبِّ تَــرى الْــفَِقيْرَ  اجْــــَعْلِنيْ نــاظِـــراً إِلَــيَْك فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل, إِنّـَ
, إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر الْـَعلِيْمُ  بِـنْيَ أَقْـبََل إِلـى أُفُـِق غَـنائِـَك, أَسْـــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَُه عَــّما قَـدَّرْتَـُه لِـِعباِدَك امْلَُقرَّ

اْلَحِكيُْم.

(48)
األعظم األكرم

ـــِذْي أَظْهَـــــرَْت نَــــفَْسكَ  سُــــــــبْحانَــــَك يــــا إِلــــِهيْ تَــــرى الْــــِعباَد أَعْـــــرَضُــــــــــــوا عَـــــنَْك َواعْـــــتَرَضُــــــــــــوا عَـــــَليَْك بَــــْعَد الّـَ
بِــــُشئُْونـــاِت أُلُــــْوهِــــيَِّتَك َوأَنْـــزَلْــــَت اآليـــاِت عَــــلى شَــــــــأٍْن مَــــألَْت مِـــــنْها مَــــْمَلَكتََك, أَسْــــــــئَُلَك يـــا مُــــْحِييْ عَــــظْمَ 
الــــرَّمِـــــيَْم َوامْلُجَــــــلِّيْ عَـــــلى الْــــَكلِيْمِ بِــــأَْن تَــــْحفََظ أَحِــــــبّائَـــَك مِـــــَن الــــذَّكَـــــِر َواألُنْــــثى تَــــْحَت ظِــــــالِل سَــــــــْلطَنَِتكَ 
َومَــواهِـــِبَك َوقِــرَّ يـا إِلـِهيْ عُـــيُْونَـُهْم بِــأَنْـواِر َوجْــــِهَك َوصُــــــــــُدْورَهُـــْم بِــنُْوِر مَــْعرِفَـِتَك أَْي رَبِّ لَــيَْس لَــُهُم الْــيَْومَ 
مُــِعنْيٌ سِـــــواَك واَل حــافِــٌظ ُدْونَــَك, قَــدِّْر لَــُهْم َولَــُهنَّ مــا تَــفْرَُح بِــِه قُــُلْوبُــُهْم َوتُــرْفَــعُ بِــِه أَسْــــــمائُـُهْم َوتَــطَْمِئنُّ 
نُـفُْوسُـــــُهْم, إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــلى مـا تَـشاُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـَغفُْوُر الـرَّحِـــيُْم, صَـــــــــلِّ الـّلُهمَّ عَــلى مَـطْلِعِ 
وا ِبسُـــــْلطانِـَك َواعْــتَرَفُـوا بِـَعظََمِتَك, إِنّـََك أَنْـَت الْـَعِزيْـزُ امْلُْعِطي  أَمْـرَِك َوَمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َوعَــلى الّـَِذيْـَن أَقَـرُّ

اْلفَّضاُل اْلَكِريُْم.
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(49)
بسم ربّنا األقدس األعظم العليّ األبهى

سُـــــبْحانَـَك يـا رَبَّ الْـكائِــناِت َومَــرْجِـــعَ امْلُْمِكناِت, أَْشهَـــُد بِــلِساِن ظـاهِــِرْي َوبـاطِــــِنيْ بِــظُُهْورَِك َوبُـُرْوزِكَ 
إِظَـهاِر بَـيِّناتِــَك َوبِــاسْـــــِتْغنائِــَك عَــْن ُدْونِــَك َوتَـْقِديْـِسَك عَــّما سِـــــواَك, أَسْـــــئَُلَك بِــِعزِّ أَمْــرِكَ  إِنْـزاِل آيـاتِــَك َو َو
ــِذْي أَراَد أَْن يُـــؤَدِّْي مـــا أَمَـــرْتَـــُه بِـــِه فِـــيْ كِــــتابِـــَك َويَـــْعَمَل مـــا يَـــتََضوَُّع بِـــهِ  ــَد الّـَ َواقْـــِتداِر كَــــلَِمِتَك أَْن تُـــَؤيّـِ

َعرُْف َقبُْولَِك, إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلفَيّاُض اْلَغفُْوُر اْلَكِريُْم.

(50)
إِلـــــِهيْ إِلـــــِهيْ ِذكْـــــــرَُك اجْــــــــتَذَبَـــــِنيْ َونِــــــدائُـــــَك هَـــــــزَّنِــــــيْ َونَـــــفَحاُت َوحْــــــــِيَك أَحْــــــــيَتِْنيْ َوظُـــــُهْوراُت فَـــــْضلِكَ 
أَحـــاطَـــتِْنيْ, أَنـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك الئِــــذاً بِــــَحْضرَتِــــَك َوُمتَشَــــــــبِّثاً بِــــذَيْـــِل رَحْــــــَمِتَك, أَسْــــــــئَُلَك بِــــالْــــَكلَِمةِ 
ـَدنِـــيْ  ماَء َوبِـــأَنْــِبيائِـــَك َورُسُــــــلَِك َوبِـــأَنْــواِر فَجْـــــِر ظُـُهْورَِك أَْن تُــَؤيّـِ ـِتيْ بِـــها خَـــَلْقَت األَرَْض َوالــسَّ الْــُعْليا الّـَ
إِراَدتِــَك، ثُـمَّ اكْـــتُبْ  عَــلى الْـَعَمِل بِــما أَمَــرْتَـِنيْ بِــِه فِــيْ كِـــتابِــَك َوتَـْمنََعِنيْ عَــّما نَـَهيْتَِنيْ عَــنُْه بِــِحْكَمِتَك َو
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــلى مــا  لِــيْ يــا إِلــِهيْ مــا يَــفْرَُح بِـــِه قَــْلِبيْ َويَنْشَــــــرُِح بِـــِه صَــــــــــْدِرْي َوتَــَقرُّ بِـــِه عَـــيِْنيْ، إِنّـَ

تَشاُء َوِفيْ َقبَْضِتَك زِماُم األَْشياِء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلفَرُْد اْلواِحُد اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(51)
إِلــِهيْ إِلــِهيْ لَـــَك اْلحَـــــْمُد بِـــما هَـــَديْــتَِني إِلــى صِــــــــــراطِـــــَك امْلُسْـــــــتَِقيْمِ َوعَـــرَّفْــتَِنيْ نَــبَأََك الْـــَعِظيَْم, أَسْـــــــئَُلكَ 
ِذْي بِــِه نُـِصبَْت رايَـُة عَــْدلِـَك فِــيْ مَــْمَلَكِتَك َوعَــَلُم تَـْوحِــــيِْدَك فِــيْ بِــالِدَك بِــأَنْ  بِــأَنْـواِر عَــرْشِـــــَك َوبِــاسْــــــِمَك الّـَ
تُـَقدَِّر لِـيْ مـا يَـنْفَُعِنيْ فِــيْ كُــلِّ عـالَـمٍ مِــْن عَــوامِلَِك, أَْي رَبِّ أَنـا عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك مُــْعتَرِفـاً بِــفَرْدانِــيَِّتكَ 
َوَوحْـــــدانِـــيَِّتَك َوبِـــما أَنْــزَلْــتَُه فِـــيْ كُـــتُِبَك َوأَلْــَهْمَت بِـــِه رُسُــــــَلَك، أَسْــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر جُـــــْوِدَك َورايــاِت آيــاتِـــَك بِـــأَنْ 

تَْكتَُب لِيْ َخيَْر اآلِخرَِة َواألُْولى، إِنََّك أَنَْت َمْولى اْلَورى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْشِفُق اْلَكِريُْم.

(52)
بسم اهلل الفرد بال مثال

سُـــــبْحانَـَك الـّلُهمَّ يـا إِلـِهيْ تَـرى كَـــيَْف أَحـاطَـِت الْـباَليـا عِـــباَدَك فِــيْ كُـــلِّ األَطْـراِف وَكُـــلٌّ قـامُــوا عَــَليِْهمْ 
بِـــاالعْـــِتساِف, فَــَوعِــــزَّتِـــَك لَــْو يَــْجتَِمعُ عَـــَليْنا أَشْـــــــِقياُء األَرِْض كُــــلُُّهْم َويُحْـــــرِقُــْونَــنا بِـــأَشَـــــــدِّ مــا يُــْمِكُن فِـــيْ 
ُل أَبْـــصارَنـــا عَــــِن الـــنَّظَِر إِلـــى أُفُـــِق اسْــــــــِمَك الْــــَعلِيِّ األَعْــــلى واَل يُـــَقلُِّب قُــــُلْوبَـــنا عَــــنِ  اإِلبْـــداعِ ال يُـــَحوِّ
هاَم فِــيْ سَــــــِبيْلَِك ِديْـباٌج لِـَهيَْكلِنا َوالـرِّمـاَح فِــيْ حُــــبِّكَ  ـــِه إِلـى مَــنْظَرَِك األَبْـهى, فَـَوعِـــزَّتِــَك إِنَّ الـسِّ الـتََّوجّـُ
حَــــِريْـٌر ألَبْـدانِــنا، فَـَوعِــزَّتِــَك ال يَـنْبَِغيْ ألَحِـــبّائِــَك إاِلَّ مـا سُـــــِطَر مِــْن قَـَلمِ تَـْقِديْـرَِك فِــيْ هـذا الـلَّْوحِ الْـَعِزيْـزِ 

إِنََّك أَنَْت اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم. اْلَعِظيْمِ، َواْلَحْمُد لِنَفِْسَك ِفيْ ُكلِّ األَْحواِل َو
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(53)
سُـــــــــبَْحانَــــَك الــــّلُهمَّ يــــا إِلــــِهيْ، لَـــــَك الْـــــَعظََمُة َوالْـــــثَّناُء َوالْـــــِعزَّةُ َوالْـــــبَقاُء، أَْشهَــــــُد أَنَّ فَــــْضَلَك أَحــــاطَــــِنيْ 
رَْت قَـــْلِبيْ بِـــنُْوِر مَـــْعرِفَـــِتَك َوبَـــَصِرْي بِـــُمشاهَــــَدِة أُفُـــِق ظُــُهْورَِك َوِزيـــارَةِ  َورَحْـــــَمتََك سَـــــــبََقتِْنيْ بِـــَحيُْث نَـــوَّ
آثـاِر قَـَلِمَك َوسَـــــْمِعيْ بِــِإصْـــــــــغاِء نِــدائِــَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــِعنايَـِتَك الْـُكبْرى َوبِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ األَطْهَــرِ 
األَعْــلى بِــأَْن تَـْحفَظَِنيْ بِــُقْدرَتِــَك َوسُــــــْلطانِــَك َوتُـَقدَِّر لِـيْ كُـــلَّ خَــيٍْر كـاَن مَــذْكُـــْوراً فِــيْ كِـــتابِــَك، ثُـمَّ أَنْـِزلْ 
لِـيْ مِـــْن سَــــــماِء عَــطائِــَك مـا يَـنْبَِغيْ لِـُجْوِدَك وَكَـــرَمِـــَك َوَوفّـِْقِنيْ عَــلى االسْــــــِتقامَــِة عَــلى حُــــبَِّك، إِنّـََك أَنْـتَ 

امْلُْقتَِدُر اْلفَّضاُل َوامْلَُهيِْمُن امْلُْعِطي اْلفَيّاُض.

(54)
بسم ربّنا األقدس األعظم العليّ األبهى

ُهْوِد, أَسْــــــئَُلَك بِـــِسْجِنَك األَعْـــظَمِ َوبِـــَما َورََد عَـــَليَْك مِــــنْ  سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــَه الْــُوجُـــــْوِد َومــالِــَك الْــَغيِْب َوالــشُّ
ــِتيْ أَحـــاطَـــتْ  ــِذيْـــَن كَـــــفَُروا بِــــَك َوبِــــآيـــاتِــــَك َوبِــــظُُهْوراِت عَــــظََمِتَك َواقْـــِتدارَِك َوبِــــبَيِّناتِــــَك الّـَ امْلُــْعرِضِــــــــــنْيَ الّـَ
ــَد مَــــْن أَقْــــبََل إِلـــى سَــــــــماءِ  ـــِتيْ أَنـــارَْت بِــــها آفـــاُق قُــــُلْوِب أَحِــــــبَِّتَك أَْن تُـــَؤيّـِ مَــــْمَلَكتََك َوبِــــأَنْـــواِر َوجْــــــِهَك الّـَ
كاً بِــَحبِْل عَـــطائِــَك، أَْي رَبِّ تَــراهُ مُــْوقِــناً بِــَوحْــــدانِــيَِّتَك َوفَــرْدانِــيَِّتَك َومُــْعتَرِفــاً بِــما أَنْــزَلْــتَهُ  فَــْضلَِك مُــتََمسِّ
ـِذيْــَن فــازُوا ِبخِــــْدمَـــِتَك فِـــيْ أَيّــامِــــكَ  َر عَـــَمَلُه بِـــنُْوِر الْــَقبُْوِل َوتَــْجَعَلُه مِــــْن الّـَ فِـــيْ كِــــتابِـــَك، أَسْــــــئَُلَك أَْن تُــنَوِّ
َوقَـدِّْر لَـُه خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُْولـى، إِنّـََك أَنْـَت مَـْولـى الْـَورى َورَبُّ الْـَعرِْش َوالْـثَّرى ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـَعلِيْمُ 

اْلَحِكيُْم.

(55)
هو املشرق من أفق سماء الظّهور

قُـْل سُـــــبْحانَـَك الـّلُهمَّ يـا إِلـِهيْ، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ األَقْـَدِس األَبْـهى َوبِــنُْوِر أَمْــرَِك امْلُشْـــــِرِق مِـــنْ 
أُفُـِق سَــــــماِء الْــَعطاِء ِوبِــأَمْــواجِ بَحْــــِر بَـيانِــَك َوِبتَجَــــلِّياِت نَـيِِّر بُـرْهـانِــَك أَْن تَـْكتَُب لِـيْ مِـــْن قَــَلِمَك األَعْــلى 
إِشْـــــــراقــاِت تَجَـــــلِّياِت شَـــــــْمسِ  بُــِنيْ إِلَــيَْك يــا مَـــْولــى الْــَورى, أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــآيــاتِـــَك الْــُكبْرى َو مــا يُــَقرِّ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدرُ  فَــْضلَِك مِــــْن أُفُــِق نــاسُـــــــْوِت اإِلنْــشاِء أَْن تَــفْتَحَ عَـــلى َوجْـــــِهيْ بــاَب عِــــنايَــِتَك َوعِــــزَِّك, إِنّـَ

َعلى ما تَشاُء َوِفيْ َقبَْضِتَك زِماُم األَوَّلنِْيَ َواآلِخِريَْن. 

(56)
هو الظّاهر من األفق األبهى

ــِذْي كــاَن مَـــذْكُــــْوراً فِـــيْ كُــــتُِبَك َوصُـــــــــــُحِفَك َوزُبُــرَِك َوأَلْـــواحِـــــكَ  إِلــِهيْ إِلــِهيْ أَْشهَــــُد هــذا الْـــيَْوُم يَــْومُـــَك الّـَ
َوأَظْهَـــرَْت فِــيِْه مـا كـاَن مَــْكنُْونـاً فِــيْ عِـــْلِمَك َوَمخْـــزُْونـاً فِــيْ كَـــنائِــِز عِـــْصَمِتَك، أَسْــــــئَُلَك يـا مَــْولـى الْــعالَــمِ 
إِمـائََك عَــلى االسْـــــِتقامَـِة عَــلى  بِـاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ الّـَِذْي بِـِه ارْتَـَعَدْت فَـرائِـُص األُمَـمِ بِـأَْن تُـَؤيّـَِد عِــباَدَك َو
أَمْــرَِك َوالْـِقيامِ عَــلى خِـــْدمَــِتَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــلى مـا تَـشاُء َوفِــيْ قَـبَْضِتَك زِمـاُم األَشْــــــياِء تَـْحفَظُ 

َمْن تَشاُء ِبُقْدرَِتَك َوُسْلطاِنَك إِنََّك أَنَْت اْلَقِويُّ اْلغالُِب اْلَقِديُْر.
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(57)
تََك أَحــاطَــْت َوظَهَــــَر َدلِــيُْلَك َوبُــرْهــانُــَك َوفــاَض بَحْـــــُر عِــــْلِمِك َوأَشْـــــــَرَق نَــيِّرُ  إِلــِهيْ إِلــِهيْ أَْشهَــــُد أَنَّ حُـــــجَّ
حِـــْكَمِتَك, أَسْـــــئَُلَك بِــاألَسْـــــراِر امْلَخْــزُْونَـِة فِــيْ كُــتُِبَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِد عَــبَْدَك هـذا عَــلى االسْـــــِتقامَــِة عَــلى حُــــبِّكَ 
ـرُنِــيْ  بِــَحيُْث ال تَـْمنَُعُه زَمـاجـيُْر عِــباِدَك واَل سُـــــبُحاُت عُــَلماِء أَرْضِــــــــَك أَْي رَبِّ قَـدِّْر لِـيْ بِــفَْضلَِك مـا يُـذَكّـِ
بُـِنيْ إِلَــيَْك يـا َربّـِي امْلُـتَعاِل، ثُـمَّ اقْــبَْل مِـــنِّيْ يـا إِلـِهيْ مـا عَـــِمْلتُُه فِــيْ سَــــــِبيْلِكَ  فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل َويُـَقرِّ
ـْدنِـــيْ يــا إِلــِهيْ بِـــأَخْـــِذ كِــــتابِـــَك بِـــُقوٍَّة ال تُــْضِعفَُها قُــوَّةُ األَقْــِويــاِء واَل شَـــــــوْكَــــةُ  َوأَقْــبَْلُت إِلــى أُفُــِقَك، ثُــمَّ أَيّـِ

األَُمراِء، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِويُّ اْلغالُِب اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَكِريُْم.

(58)
هو العليّ األبهى

ـــــَه إِلـــى وِجْــــــَهِة فَـــردانِــــيَِّتَك َوآَوى إِلـــى كَـــــنَِف عِـــــزِّ  ــِذْي تَـــَوجّـَ سُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــِهيْ, هـــذا عَــــبُْدَك الّـَ
َوحْــــــدانِــــيَِّتَك َواسْـــــــتَجاَر فِــــيْ كَـــــْهِف قُـــْدِس رَحْــــــمانِــــيََّك واَلذَ بِــــَحْضرَتِــــَك َوعـــاذَ بِــــَجنابِــــَك َوانْـــَقطَعَ إِلَـــيْكَ 
َوَوفَـَد عَــَليَْك َوأَخْــَلَص َوجْــــَهُه لَـَك َونـاَديـَك فِــيْ سِـــــرِِّه َوَجهْـــرِِه َونـاجـاَك بِــَقْلِبِه َولِـسانِــِه راجِـــياً أَْن تَـْسِقيْهِ 
مِــْن كُــأُْوِس الْـكافُـْوِر مِــْن أَيـاِدْي تَـْقِديْـِسَك َوتَـْرزُقَـُه مِــْن ثَـَمراِت الْـَجِنيَِّة مِــْن َشجَــــرَِة تَـْوحِـــيِْدَك, أَْي رَبِّ 
ـِذْي بِــِه ضَـــــــــجَّ مَــْن فِــيْ مَــَلُكْوِت اإِلنْـشاِء بِــأَنْ  ـِذْي بِــِه أَشْــــــرَقَــِت اآلفـاُق َوبِــاسْــــــِمَك الّـَ أَسْــــــئَُلَك ِبجَــــمالِـَك الّـَ
تُـَؤيّـَِدهُ بِــتَأْيْـيداِت غَـيِْب أَحَــــِديّـَِتَك َوتُـَقدَِّر لَـُه كُــلَّ خَــيٍْر خَــَلْقتَُه فِــيْ جَــــبَُرْوِت إِبْـداعِــَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْعِطي 

الرَِّحيُْم.

(59)
األعظم األعظم

ــَك ال تُـــْوصَـــــــــــُف بِــــِسواَك واَل تُـــذْكَـــــُر بِــــُدْونِــــَك، كُـــــلَّما  سُــــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــِهيْ، قَــــِد اعْــــتَرََف عَــــبُْدَك هـــذا بِــــأَنّـَ
ــِذْي خُـــلَِق فِـــيْ أَفْــِئَدتِـــِهْم بِـــأَمْـــرِكَ  يَــتَعاَرُج أَهْـــُل الْـــَحِقيَْقِة إِلــى سَـــــــماِء ِذكْــــرَِك ال يَــِصُلنَّ إِلــى امْلَـقامِ الّـَ
َوتَـْقِديْـرَِك، كَـــيَْف يَـْقِدُر الْـَعَدُم أَْن يَـْعرَِف الْـِقَدَم أَْو يَـِصفُُه بِــما يَـنْبَِغيْ لِسُــــــْلطانِــِه َوعَــظََمِتِه وَكِـــبِْريـائِــِه, 
ال َونَــفِْسَك يــا مــالِــَك األُمَـــمِ، قَــْد َشهِـــَد الْــُكلُّ ِبَعجْـــــِز نَــفِْسِه َواقْــِتداِر نَــفِْسَك َوُدنُــوِّ ذاتِـــِه َوعُـــُلوِّ ذاتِـــَك، 
ــِتيْ كــانَــْت عَـــنْيَ بِـــاطِـــــنَِّيتَك بِـــأَْن تَــْجَعلَ  ـِتَك الّـَ ــِتيْ كــانَــْت نَــفَْس أَوَّلِــيَِّتَك َوظــاهِـــِريّـَ ـِتَك الّـَ أَسْـــــــئَُلَك بِـــآخِـــــِريّـَ
أَحِــــبّائََك َوأَبْـنائَُهْم َوذَِوْي قَـرابَـِتِهْم مَــظاهِــَر تَـْقِديْـِسَك بَـنْيَ خَــْلِقَك َومَــطَالِـعَ تَـنِْزيْـِهَك بَـنْيَ عِـــباِدَك، إِنّـَكَ 

إِنََّك أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم. أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء َو

(60)
هو األبهى

ـَك لَــتَْعَلُم بِـــأَنَّ هــذا الْــَعبَْد ُمشْــــــتَِعٌل مِـــْن نــاِر مَـــَحبَِّتَك َوهــائِـــٌم فِـــيْ بَــيْداِء اشْـــــــِتياقِـــكَ  الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ إِنّـَ
َوُمنْجَــــــِذٌب مِــــْن بَـــدائـــعِ أَنْـــواِر جَــــــمالِـــَك َونـــاطِـــــٌق بِـــِذكْــــرَِك، إِذاً عَــــرِّجْــــــُه بِـــَجناحَــــــنْيِ الْـــُقْدِس إِلـــى مَـــَلُكْوتِ 
ـِتَك َوأَسْـــــــِقِه كَــــأَْس الْـــبَقاِء مِــــْن أَيــاِدْي تَــْقِديْــِسَك َوأَحْـــــِضرْهُ عِــــنْدَ  ـْدهُ بِـــتَأْيِـــيْداِت غَـــيِْب أَحَـــــِديّـَ آيــاتِـــَك َوأَيّـِ

ِة الّساِطَعِة ِمْن َجمالَِك، إِنََّك أَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَقِديُْر. تَألُْلِؤ أَِشعَّ

�٢١



(61)
ــِتيْ غَـــَلبَْت مَــــْن فِــــي األَرْضِ  ــِتيْ أَحـــاطَـــِت األَشْــــــــياَء َوبِــــِإراَدتِــــَك الّـَ إِلـــِهيْ إِلـــِهيْ أَسْــــــــئَُلَك بِــــَمِشيَِّتَك الّـَ
ـــرَْت الْـــعالَـــَم أَْن تَـــْجَعَلِنيْ قـــائِــــماً  ــِذْي بِــــِه َسخّـَ ماِء َوِبتَجَــــــلِّياِت نَـــيِِّر اسْـــــــِمَك األَعْــــظَمِ َوبِــــأَمْــــرَِك الّـَ َوالـــسَّ
َعلى ِخْدَمِتَك َوناِطقاً ِبثَناِئَك، أَْي رَبِّ أَنا َعبُْدَك َوابُْن َعبِْدَك أَْسئَُلَك أَْن تُؤيَِّدِنيْ ِفيْ ُكلِّ األَْحواِل 
كاً ِبَك َوِبآياِتَك, أَْي رَبِّ  َعلى ِذْكرَِك َوثَناِئَك بنَْيَ ِعباِدَك، أَْي رَبِّ تَراِنيْ ُمنَْقِطعاً َعْن ُدْوِنَك َوُمتََمسِّ
ـِذْي بِـــِه فَــتَْحَت رَحِــــيَْقَك امْلَـْختُْوَم أَْن تَــْجَعَلِنيْ عَـــَلماً بِـــاسْــــــِمَك فِـــيْ بِـــالِدَك,  أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الْــَقيُّْومِ الّـَ

إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلفَّضاُل.

(62)
هو العزيز

ـِذْي بِــِه ظَهَـــَر جَــــمالُــَك َوطَـَلعَ بُــرْهــانُــَك واَلَح أَسْــــــمائُـكَ  فَسُــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَ
َوغَـــنَّْت َورْقـــائُــَك ثُـــمَّ اسْـــــــتَرْفَـــعَ اسْـــــــُمَك األَعْــــظَُم َوجَــــــمالُـــَك األَقْـــَدُم بِـــأَْن تَـــرْفَـــعَ أَمْـــرََك َوتَـــنُْصَر أَحِـــــبّائَــكَ 
َك أَنْـَت الْــقاِدُر الْــَعِزيْـزُ  إِنّـَ َوتَـْرزُقَــُهْم مِـــْن أَثْـماِر سِـــــْدرَِة َوحْــــدانِــيَِّتَك َوفَـواكِـــِه قُــْدِس َشجَــــرَِة فَـرْدانِــيَِّتَك َو
ــِذْي آمَــــَن بِــــَك َوبِــــآيـــاتِــــَك الْـــُكبْرى، ثُـــمَّ انْـــُصرْهُ يـــا إِلـــِهيْ بِــــبَدائِــــعِ  الْـــَقيُّْوُم، ثُـــمَّ اجْــــــِز يـــا إِلـــِهيْ هـــذا الّـَ
إِنّـََك أَنْـتَ  ِذْي أَرْفَـْعتَُه إِلـى سَـــــماِء تَـفِْريْـِدَك َوأُفُـِق تَجْــــِريْـِدَك َو بَْر فِــي الّـَ نَـْصرَِك، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْهُم الـصَّ

اْلَعِزيْزُ امْلَْحبُْوُب.
 

(63)
ــــَه إِلَـــيَّ لِــحاظُــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك األَعْــــظَمِ بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ ُمسْـــــــتَِقيْماً  يــا إِلــِهيْ لَـــَك اْلحَـــــْمُد بِـــما تَــَوجّـَ
ـِذيْـنَ  ـِذيْـَن غَــفَُلوا عَـــْن ِذكْـــرَِك فِــيْ أَيّـامِـــَك واَل سَــــــطَْوةُ الّـَ عَـــلى حُــــبَِّك عَـــلى شَــــــأٍْن ال تَـْمنَُعِنيْ حُــــُجباُت الّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر امْلُـَهيِْمُن الْــَعِزيْــزُ الْــَقِديْــُر، أَِن احْـــــفَظِْنيْ يــا إِلــِهيْ  ظَهَــــُروا بِـــالــظُّْلمِ فِـــيْ مَـــْمَلَكِتَك، إِنّـَ
عَــّما يَـْكرَهُــُه رِضـاَك ثُـمَّ اكْــتُبِْنيْ مِــَن الّـَِذيْـَن طـافُـوا حَـــْوَل عَــرْشِــــَك الْـَعِظيْمِ، أَيّـِْدنِـيْ يـا إِلـِهيْ َوأَحِـــبّائَكَ 
إِعْــالِء ِذكْـــرَِك بَـنْيَ خَــْلِقَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلُهْم أَنْجُــــَم سَــــــماِء انْـِقطاعِـــَك لِيَظْهَـــَر مِـــنُْهْم مـا  عَــلى نُـْصرَِة أَمْــرَِك َو
ـَك أَنْــتَ  ـِتَك َوتَــنِْزيْــِه أَحْـــــكامِــــَك بَــنْيَ أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِـــَك، إِنّـَ يَــُكْوُن َدلِــيْالً عَـــلى تَــْقِديْــِس أَوامِــــرَِك بَــنْيَ بَــِريّـَ
الّـَِذْي بِـاسْـــــِمَك عَــزَّ كُــلُّ ذَلِـيٍْل َواقْـتََدَر كُــلُّ ضَـــــــــِعيٍْف َوأَنـاَر كُــلُّ مُـظْلِمٍ َواشْـــــتََعَل كُــلُّ ُمنْخَــِمٍد َوتَحَــــرََّك كُــلُّ 
ـَك أَنْــَت كُــــنَْت مَـــْعُرْوفــاً بِـــالْــَعظََمةِ  ســاكِــــٍن َوطــاَر كُــــلُّ مَـــطُْرْوحٍ َوتَــَقرََّب كُــــلُّ بَــِعيٍْد َوذَاَق كُــــلُّ مَـــْمنُْوعٍ، إِنّـَ

َواْلَجالِل َوَمْوُصْوفاً ِباْلُقْدرَِة َواالْسِتْجالِل ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغِنيُّ امْلُتَعاِل.

�٢٢



(64)
ــِذْي جَــــــَعْلتَُه إِكْــــلِيَْل األَسْـــــــماِء َوبِــــِه أَشْــــــــرَقَـــِت األَرْضُ  سُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــِهيْ، أَسْـــــــئَُلَك بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ
ــِذيْـــَن شَــــــــِربُـــوا رَحِـــــيَْق َوحْــــــِيَك مِــــْن أَيـــاِدْي أَلْـــطافِــــَك َواسْـــــــتَقامُــــوا عَــــلى  ماُء بِــــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ َوالـــسَّ
ـــهِ  أَمْــرَِك عَــلى شَــــــأٍْن مـا مَــنََعُهْم سُـــــبُحاُت اإِلشـاراِت عَــْن بَـدايِـعِ آيـاتِــَك َوحُــــُجباُت الْـَكلِماِت عَــِن الـتََّوجّـُ
إِلى ظُُهْوراِت فَْضلَِك، أَْي رَبِّ فَاْجَعْلِنيْ ِمَن الرّاِسِخنْيَ َعلى أَْمرَِك َوالثّاِبِتنْيَ َعلى ُحبَِّك، ثُمَّ َقدِّْر 
ـــِذيْــــَن جَـــــــَعْلتَُهْم مَـــــطالِــــعَ اإِليْــــقاِن فِـــــيْ أَرْضِـــــــــــَك َومَـــــشاِرَق اإِليــــماِن فِـــــيْ  لِــــيْ مــــا قَــــدَّرْتَــــُه ألُمَـــــنائِـــــَك الّـَ
مواِت َواألَرِْض، تَــــــفَْعُل مــــــا تَــــــشاءُ  ــــــِذْي فِـــــــيْ قَـــــــبَْضِتَك مَـــــــَلُكْوُت مُـــــــْلِك الــــــسَّ ـــــَك أَنْــــــَت الّـَ مَـــــــْمَلَكِتَك، إِنّـَ
ِبسُـــــــْلطانِــــَك َوتَـــْحُكُم مـــا تُـــِريْـــُد بِــــُقْدرَتِــــَك ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَعِزيْـــزُ امْلُــتَعالِـــي امْلُــْقتَِدُر امْلُــْمتَِنعُ امْلُــَهيِْمنُ 

اْلَقيُّْوُم.

(65)
مواِت،  سُــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا مَـــْن فِـــيْ يَــِميِْنَك زِمــاُم الْــكائِـــناِت َوفِـــيْ قَــبَْضِتَك مَـــَلُكْوُت األَرَضِـــــــــنْيَ َوالــسَّ
بُـنا إِلـى  ِذْي بِــِه أَضـائَِت اآلفـاُق بَـأَْن تُـنِْزَل عَــَليْنا مِـــْن سَـــــماِء عَــطائِــَك مـا يُـَقرِّ أَسْـــــئَُلَك بِــنُْوِر َوجْــــِهَك الّـَ
ـــِه إِلـى َوجْــــِهَك واَل شَــــــماتَـةُ  ـِذيْـَن مـا مَــنََعتُْهْم لَــْومَــُة الـالَّئِــِمنْيَ عَـــِن الـتََّوجّـُ بَحْــــِر أَلْــطافِــَك َويَـْجَعُلنا مِـــَن الّـَ
امْلُشْـــــرِكِــنْيَ عَــِن الـتََّقرُِّب إِلـى شَــــــطِْر أَمْـرَِك، أَْي رَبِّ أَنْـَت الْـَكِريْـُم ذُو الْـفَْضِل الْـَعِظيْمِ، أَسْـــــئَُلَك بِـأَْن ال 
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــلى مــا تَــشاُء فِــيْ  َج بِــاسْــــــِمَك َواسْــــــتَْعلى بِــأَمْــرَِك، إِنّـَ ـِذْي تَــَموَّ تَــْمنََعنا عَـــِن اْلبَحْــــِر الّـَ

َقبَْضِتَك َمَلُكْوُت األَْسماِء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُتَعالِي امْلُتَباِهي امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَحِكيُْم.

(66)
لَــَك اْلحَــــْمُد بِــما سَــــــَقيْتَِنيْ مِـــْن يَـِد عَــطائِــَك رَحِــــيَْق عِـــرْفـانِــَك َوهَــَديْـتَِنيْ إِلـى صِـــــــــراطِــــَك َوأََريْـتَِنيْ آثـارَكَ 
ــِذيْ  َوأَنْــزَلْـــَت عَـــَليَّ مِــــْن سَـــــــماِء جُـــــْوِدَك آيــاِت عَـــظََمِتَك، أَسْـــــــئَُلَك يــا مُـــْوجِــــَد الْـــعالَـــمِ بِـــاْلبَحْـــــِر األَعْـــظَمِ الّـَ
ْجِن َويَــنِْطُق بِـــما تَــَضوََّع بِـــِه عَـــرُْف الْــَوحْـــــيِ َواإِللْــهامِ بَــنْيَ عِـــباِدَك َوخَـــْلِقَك َوبِـــأَنْــوارِ  يَــْمِشيْ فِـــي الــسِّ
َوجْـــــِهَك َونُــفُْوِذ كَــــلَِمِتَك الْـــُعْليا أَْن تُــَقدَِّر ألَمَـــِتَك هــِذِه خَـــيَْر اآلخِـــــرَِة َواألُْولــى ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْـــفَّضالُ 
بُــنا إِلَــيَْك َويَــرْفَــُعنا بِـــاسْــــــِمَك بَــنيَْ  امْلُـْقتَِدُر الْــَعلِيُم الْــَحِكيُم، ثُــمَّ اكْــــتُْب لِــيْ وإَِلمــائِـــَك الْــقانِـــتاِت مــا يُــَقرِّ
إِمـائِــَك، أَْي رَبِّ تَـرى أَمَــتََك أَقْــبَلْت إِلَــيَْك مُــنَْقِطَعًة عَـــْن ُدْونِــَك َوُمتَشَــــــبِّثًَة بِــأَذْيـاِل رِداِء عَـــفْوَِك وَكَـــرَمِـــَك، 
أَسْــــــئَُلَك أَْن تَـفْتَحَ عَــلى َوجْــــِهها بِــِمفْتاحِ اسْــــــِمَك األَبْـهى أَبـواَب الْــفَْضِل َوالْــَعطاِء، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدرُ 
عَــلى مـا تَـشاُء َوفِــيْ قَــبَْضِتَك زِمـاُم الْــُوجُــــْوِد مِـــَن األَوَّلِـنْيَ َواآلخِــــِريْـَن، الـنُّْوُر َوالْــبَهاُء َوالـذِّكْـــُر َوالـثَّناءُ 
ـِذيْــَن مــا نَــَقُضوا َعهْـــَدَك َومِـــيْثاقَــَك َوقــامُــوا عَـــلى نُــْصرَِة أَمْــرِكَ  عَـــلى أَْولِــيائِــَك َوأَصْــــــــــِفيائِــَك َوأُمَــنائِــَك الّـَ

ِبُقْدرٍَة اْضطََربَْت ِبها أَفِْئَدةُ امْلُِريِْبنْيَ َواْلغاِفلنِْيَ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلفَرُْد اْلواِحُد اْلَعلِيُْم اْلَخِبيُْر.

�٢٣



(67)
بسم اهلل األمنع األقدس العليّ األبهى

ـكَ  إِنّـَ قُــْولِــيْ إِلــِهيْ أَنــا أَمَـــتَُك َوابْــنَُة أَمَـــِتَك َوأَْشهَـــُد بِـــَعظََمِتَك َوسُــــــْلطانِـــَك َوبِـــعزَِّك َوقُــْدرَتِـــَك وَكِـــبِْريــائِـــَك َو
إِمـائِـَك َومُـْقتَِدراً عَــلى مَـْن فِـيْ أَرْضِــــــــكَ  أَنْـَت اهلل ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت، لَـْم تَـزَْل كُــنَْت مُـَهيِْمناً عَــلى عِــباِدَك َو
َوسَـــــمائِـَك، أَسْـــــئَُلَك بِـرَحْــــَمِتَك الّـَِتيْ سَـــــبََقِت الْـكائِـناِت َوبِـفَْضلَِك الّـَِذْي أَحـاَط امْلُْمِكناِت َوبِـَلئالِئِ بَحْــــرِ 
َكًة بِــَحبْلِ  عِـــْلِمَك َوبِــأَنْــواِر َوجْــــِهَك بِــأَْن تَــْجَعَلِنيْ فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل مُــْقِبَلًة إِلــى أُفُــِقَك األَعْـــلى َومُــتََمسِّ
ماِء، ثُــمَّ أَسْــــــئَُلَك بِـــأَْن تُــَقدَِّر لِــيْ خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألَْولــى َومــا  عِـــنايَــِتَك يــا مَـــْولــى األَسْــــــماِء َوفــاطِــــَر الــسَّ
ـُة امْلَـواهِـــِب َوالْــَعطايــا، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  يَــنْبَِغيْ لِبَحْــــِر كَـــرَمِـــَك َوسَــــــماِء جُــــْوِدَك يــا مَــْن فِــيْ قَــبَْضِتَك أَزِمّـَ

. اْلَغفُْوُر اْلَكِريُْم َواْلَحْمُد َلَك إِذْ إِنََّك أَنَْت َمْقُصْوُد اْلعارِِفنْيَ

(68)
هو النّاصح املشفق الكريم

أَْشهَـــُد يــا إِلــِهيْ َوسَــــــيِِّدْي َوسَــــــنَِدْي َوغَــايَــَة أَمَــلِيْ َورَجــائِــيْ بِــَوحْــــدانِــيَِّتَك َوفَــرْدانِــيَِّتَك، لَــيَْس لَــَك شَــــــِبيْهٌ 
إِبْــــرازاً لِــــُجْوِدَك َوعَـــــطائِـــــَك،  واَل شَـــــــــِريْــــٌك واَل نَــــِظيٌْر واَل َوِزيْــــٌر، قَــــْد خَـــــَلْقَت اْلخَـــــْلَق إِظْـــهاراً لِــــفَْضلَِك َو
َوعَـــــلَّْمتَُهْم سَــــــــِبيَْل رِضــــائِـــــَك َوعَـــــرَّفْــــتَُهْم َدلِــــيَْلَك َوهَـــــَديْــــتَُهْم إِلــــى صِـــــــــــراطِــــــَك امْلُسْــــــــتَِقيْمِ َونَــــبَِئَك الْــــَعِظيْمِ، 
أَسْـــــأَلُـَك بِـأَنْـبيائِـَك َوأَْولِـيائِـَك الّـَِذيْـَن نَـَصُروا أَمْـرََك بِـأَمْـوالِـِهْم َوأَنْـفُِسِهْم َوِببَحْــــِر عِــْلِمَك َوسَـــــماِء عَــظََمِتكَ 
ْر قَــْلبََها يـا إِلـِهيْ بِــنُوِر مَــْعرِفَـِتَك، ثُـمَّ اكْـــتُبْ  بِــأَْن تُـَقدَِّر ألَمَــِتَك الْــَعَمَل بِــما أَنْـزَلْــتَُه فِــيْ كِـــتابِــَك، ثُـمَّ نَـوِّ
ـَك أَنْــَت مَــْولــى الْــَورى َورَبُّ الْــَعرِْش َوالــثَّرى ال إِلــَه إاِلَّ  لَــها مــا كَـــتَبْتَُه لِــطََلعاِت فِــرَْدْوسِـــــَك األَعْـــلى، إِنّـَ

أَنَْت اْلَغفُْوُر الرَِّحيُْم َوامْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(69)
رَْت قَــْلِبيْ بِــنُْوِر مَــْعرِفَـِتَك َوشَــــــرَّفْـتَِنيْ بِــلِقائِــَك َوأََريْـتَِنيْ  سُــــــبْحانَـَك الـّلُهمَّ يـا إِلـِهيْ، لَــَك اْلحَــــْمُد بِــما نَـوَّ
آثــارََك َوأَسْـــــــَمْعتَِنيْ نِـــَدائَـَك، أَسْـــــــئَُلَك ِبَمشْـــــــِرِق أَمْـــرَِك َومَـــطْلِعِ ظُــُهْورَِك َوبَحْـــــِر عِــــْلِمَك أَْن تُــَقدَِّر ألَمَـــِتكَ 
ـــُدهــــا عَـــــلى االسْــــــــِتقامَــــِة عَـــــلى أَمْــــرَِك، أَْي رَبِّ أَنــــا أَمَــــتَُك َوابْــــنَُة أَمَــــِتَك أَسْــــــــئَُلَك بِــــنُْورِكَ  هــــِذِه مــــا يُــــَؤيّـِ
ـَك أَنْــتَ  ـُقِنيْ عَـــلى ِذكْـــرَِك َوثَــنائِـــَك َوخِــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك، إِنّـَ الــّساطِــــعِ َواسْــــــِمَك الّــالمِـــعِ أَْن تُــَقدَِّر لِــيْ مــا يُــَوفّـِ
ِذْي َشهِــَدْت بِــفَْضلَِك الْـكائِــناُت َوبِــُقْدرَتِــَك امْلُْمِكناُت، تُـْعِطيْ َوتَـْمنَعُ َوفِــيْ قَـبَْضِتَك زِمـامُ  الْـفَّضاُل الّـَ

ُهْوِد ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُْر. ُة اْلَغيِْب َوالشُّ اْلُوُجْوِد َوأَزِمَّ

�٢٤



(70)
األقدم األعظم

ــــِه إِلــى َوجْـــــِهَك َوالــنَّظَرِ  ـْد إِمــائَـَك عَـــلى االسْــــــِتقامَـــِة عَـــلى أَمْـــرَِك َوالــتََّوجّـُ سُــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ، أَيّـِ
إِلـــى أُفُـــِق أَلـــطافِــــَك، أَْي رَبِّ فَـــاجْــــــَعْلُهنَّ مُــــَقدَّســـاٍت ِبسُــــــــْلطانِــــَك َوقـــانِــــتاٍت ألَمْــــرَِك َوذاكِـــــراٍت بِــــِذكْـــــرِكَ 
ـالئِــيْ طُـفَْن حَـــــْوَل عَـــرِْش عَـــظََمِتَك َوفُــزَْن بِــالْــَعَمِل بِــما أُمِـــْرَن مِـــْن عِـــنِْدكَ  َوثَــنائِــَك، ثُــمَّ اجْـــــَعْلُهنَّ مِـــْن الّـَ
ـِذْي أحــاَط أَمْـــرَُك الْــكائِـــناِت َوعِـــْلُمكَ  ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الّـَ لِيَظْهَـــَر مِـــنُْهنَّ مــا يَــنْبَِغيْ لِِنسْــــــبَِتِهنَّ إِيّــاَك، إِنّـَ
مواِت َواألَرِْض ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــتَ  امْلُــْمِكناِت، لَـــْم يَـــْمنَْعَك شَــــــــيٌْء عَــــّما أَرَْدَت واَل يُْعجِــزَُك مَــــْن فِــــي الـــسَّ

امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُْم اْلَحِكيُْم.

(71)
هو اهلل تعالى شأنه العظمة واالقتدار

ُهْوِد، أَسْـــــئَُلَك بِــَلئآلِئِ بَحْــــِر عِــْلِمَك َوتَجَــــلِّياِت أَنْـوارِ  سُـــــبْحانَـَك يـا مـالِـَك الْـُوجُــــْوِد َوسُـــــْلطاَن الْـَغيِْب َوالـشُّ
ـــِه إِلـى أَنْـواِر َمشْـــــِرِق فَـْضلَِك، أَْي رَبِّ أَنـا  شَــــــْمِس عِـــنايَـِتَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــيْ عَــلى ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك َوالـتََّوجّـُ
أَمَــــتَُك َوابْــــنَُة أَمَــــِتَك آمَــــنُْت بِــــَك َوبِــــآيــــاتِـــــَك َوأَكُـــــْوُن مُــــْعتَرِفَــــًة بِــــَوحْـــــــدانِــــيَِّتَك َوفَــــرْدانِــــيَِّتَك، أَسْــــــــئَُلَك أَْن ال 

تَُخيِّبَِنيْ َعّما ِعنَْدَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُْوُر الرَِّحيُْم.

(72)
هو الّشاهد واملشهود

ــُة امْلَــْوجُـــــْوداِت، أَسْـــــــئَُلَك بِـــُمنِْزِل اآليـــاتِ  سُـــــــبْحانَـــَك يـــا مَـــْن بِـــيَِدَك زِمـــاُم الْـــكائِـــناِت َوفِـــيْ قَـــبَْضِتَك أَزِمّـَ
ـِذْي طــاَر فِـــيْ الْــَهواِء بِـــاسْــــــِمَك َومَـــشى عَـــلى اْلبَحْـــــِر بِـــُقْدرَتِـــَك َوقُــوَّتِـــَك بِـــأَْن تَــْكتُبَ  َوُمظْهِـــِر الْــبَيِّناِت الّـَ
ـِتَك َويَــْرزُقُــُهنَّ مــا قَــدَّرْتَــُه ألُمَــنائِــكَ  بُــُهنَّ إِلــى شــاطِــــىِء بَحْـــــِر أَحَـــــِديّـَ مِـــَن الْــَقَلمِ األَعْـــلى إِلمــائِــَك مــا يُــَقرِّ
َوأَصْـــــــــِفيائِــَك، أَْي رَبِّ أَنْـَت الْـَكِريْـُم ذُو الْـفَْضِل الْـَعِظيْمِ ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـحاكِــُم عـلى مـا تَـشاُء َوفِــيْ 

إِنََّك أَنَْت اْلَعِزيْزُ اْلَحِكيُْم. مواِت َواألَرِْض َو َقبَْضِتَك َمَلُكْوُت ُمْلِك السَّ
 

(73)
إِلـــِهيْ إِلـــِهيْ أَنـــا أَمَــــتَُك َوابْـــنَُة أَمَــــِتَك قَـــْد أَقْـــبَْلُت إِلَـــيَْك مُــــنَْقِطَعًة عَــــْن ُدْونِــــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِــــِكتابِــــَك امْلُــِبنيِْ 
َوأَمْــرَِك امْلَِتنْيِ َواسْــــــِمَك األَعْــظَمِ الْــَعِظيْمِ أَْن تُـَقدَِّر لِـيْ مـا قَــدَّرْتَـُه لِـلطّائِــفاِت فِــيْ حَــــْولِـَك َوالْــقاصِـــــــــراتِ 
فِـــيْ أَيّــامِـــَك َوالــنّاظِــــراِت إِلــى أُفُــِقَك، أَْشهَـــُد يــا إِلــِهيْ بِـــظُُهْورَِك َواسْــــــِتوائِـــَك عَـــلى عَـــرِْش الْــبَياِن فِـــيْ 
إِمــائِـــَك مــا أَنْــزَلْــتَهُ  قُــطِْب اإِلمْـــكاِن وِأَسْــــــراِر كِـــتابِـــَك َوأَنْــواِر َوجْـــــِهَك، أَسْــــــئَُلَك أَْن تُــنِْزَل عَـــلى عِـــباِدَك َو
ـــَك أَنْــــَت امْلُـــْقتَِدُر عَـــــلى مــــا تَــــشاُء ال إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت الْـــــَعِزيْــــزُ الْـــــفَيّاضُ  لِــــلطَّائِـــــفاِت حَـــــــْوَل عَـــــرْشِــــــــَك، إِنّـَ

اْلفَّضاُل.

�٢٥



(74)
إِلـَه الْــعالَــمِ َوالـظّاهِـــَر بِــاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ بِــما أَسْــــــَمْعتَِنيْ آيـاتِـــَك، أَسْــــــئَُلكَ  لَــَك اْلحَــــْمُد يـا مـالِـَك الْــِقَدمِ َو
ِبأَنْهاِر ِفرَْدْوِسَك األَْعلى َوظُُهْوراِت فَْضلَِك ِفي اْلَجنَِّة اْلُعليا َوِبأَْمواجِ بَْحِر َعطاِئَك َوتََجلِّياِت نَيِِّر 
جُــــْوِدَك أَْن تَـْجَعَل أَمَــتََك هـِذِه ُمسْــــــتَِقيَْمًة عَــلى أَمْــرَِك َونـاطِــــَقًة بِــِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك، ثُـمَّ قَـدَِّر لَـها مـا قَـدَّرْتَـهُ 

إِلماِئَك الَّالِئيْ طُفَْن َحْوَل َعرِْشَك ِفي اْلَعِشيِّ َواإِلْشراِق ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت مالُِك يَْومِ التَّالِق.

(75)
هو املشفق الكريم

إِلــِهيْ إِلــِهيْ َوسَــــــيَِّدْي َوسَــــــنَِدْي تَــرى أَمَـــًة مِـــْن إِمــائِـــَك أَقْــبََلْت إِلــى أُفُــِق ظُـُهْورَِك بَــْعَد إِعْـــراِض أَكْـــثَرِ 
رْتَــُه بِــنُْوِر فَــْضلَِك َوعَـــطائِــكِ  ـِذْي نَــوَّ ـِذْي أَظْهَـــرْتَــُه بِــُقوَّتِـــَك َوبِــاألُفُــِق الّـَ رِجــاِل أَرْضِـــــــــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــالْــَكنِْز الّـَ
ـَك أَنْــتَ  ـَدهــا عَـــلى االسْــــــِتقامَــِة عَـــلى حُـــــبَِّك، إِنّـَ ْمِس امْلُشْــــــرِقَــِة مِـــْن أُفُــِق سَــــــماِء حِــــْكَمِتَك أَْن تُــَؤيّـِ َوبِــالــشَّ
الْـفَّضاُل الّـَِذْي َشهِــَدْت بِــفَِضلَك الْـكائِــناُت َوبِــرَحْــــَمِتَك امْلُْمِكناُت، أَْي رَبِّ قَـدِّْر لَـها مِـــْن قَـَلمِ الـتَّْقِديْـرِ 
ــالئِــــيْ طُــفَْن حَــــــْوَل رِضـــائِــــكَ  مـــا قَـــدَّرْتَـــُه ألَْوراِق سِــــــْدرَِة بَـــيانِــــَك، ثُـــمَّ اكْــــتُْب لَـــها مـــا كَــــتَبْتَُه ألَْوراقِــــَك الّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــلى مــا تَــشاُء َوفِـــيْ قَــبَْضِتَك زِمــاُم اإِلنــاِث َوالــذُّكُــــْورِ  ْكَن بِـــَحبِْل عَـــطائِـــَك, إِنّـَ َوتَــَمسَّ

إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّْوُم. َو

(76)
هو الّسامع من أفقه األعلى

إِلــِهيْ إِلــِهيْ هــِذِه نَــفَْحٌة مِـــْن نَــفَحاِت حَــــِديْــَقِة امْلَـعانِــيْ قَــْد أَقْــبََلْت إِلَــيَْك فِــيْ يَــْومٍ فِــيِْه أَعْـــرََض عُـــَلماءُ 
عَــــْصرَِك َوفُـــَقهاُء بِـــالِدَك، أَسْـــــــئَُلَك ِبجَـــــمالِـــَك الـــظّاهِــــِر بَـــنْيَ خَــــْلِقَك َوبِـــاقْـــِتداِر قَـــَلِمَك َونُـــفُْوِذ أَمْـــرَِك بِـــأَنْ 
بُـــها إِلَــــيَْك، ثُـــمَّ أَسْــــــــئَُلَك يـــا إِلـــَه الْــــكائِــــناِت َومَــــْقُصْوَد امْلُــْمِكناتِ  تَـــْكتَُب لَــــها مِـــــْن قَــــَلمِ فَـــْضلَِك مـــا يُـــَقرِّ
يَْحُة َوأَشْـــــــرَقَــِت األَرُْض بِـــنُْورَِك بِـــأَْن تَــْكتُبَ  ـِتيْ بِـــها مَـــرَِّت الْــجِباُل َوارْتَــفََعِت الــصَّ بِـــنَفَحاِت أَيّــامِــــَك الّـَ
َلها ِمْن َقَلِمَك األَْعلى أَْجَر لِقاِئَك َواْلُحُضْوِر أَماَم َوْجِهَك، أَْي رَبِّ أَنَْت اْلَكِريُْم َقْد َسبََقْت فَْضُلَك 

َوَسبََقْت رَْحَمتَُك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُْوُر اْلَكِريُْم.

(77)
بسم اهلل األقدس األعلى

فَـيا إِلـِهيْ هـِذِه أَمَــٌة مِـــْن إِمـائِــَك قَــْد أَقْــبََلْت إِلَــيَْك َوآمَــنَْت بِــآيـاتِــَك َوأَراَدْت َوجْــــَهَك َولِـقائََك، فَـاكْـــتُْب يـا 
إِلــِهيْ لَــها مــا أَراَدْت فِــيْ سَــــــِبيْلَِك، ثُــمَّ اشْــــــتَِعْل فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــياِن قَــْلبَها بِــناِر مَــَحبَِّتَك، ثُــمَّ أَشْــــــِربْــها 
مِــْن كَــْوثَـِر الْـَحيَواِن الّـَِذْي جَـــرى عَــْن يَـِمنْيِ عَــرِْش عَــظََمِتَك، ثُـمَّ اْرزُقْـها خَــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِـــرَِة بِـفَْضلِكَ 
ــَك يـــا إِلـــِهيْ خَــــَلْقتَها بِــــُقْدرَتِــــَك َوعَــــرَّفْـــتَها َمظْهَـــــَر نَـــفِْسَك أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَْن تَـــْحفَظَها مِـــــنْ  إِحْــــــسانِــــَك، إِنّـَ َو

َوساوِِس أَْهِل األَْكواِن الَِّذيَْن َغفَُلوا َعْن ِذْكِر اْسِمَك الرَّْحمِن، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَقِديُْر.

�٢٦



(78)
ماِء بِـما ذَكَــرْتِـَنيْ إِذْ كُــنَْت بنْـَيَ أَيْـِدي الـغافِـلنِْيَ، أَسْـــــئَُلَك يـا  لَـَك اْلحَـــْمُد يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء َوفـاطِـــَر الـسَّ
ـــرَْت األَسْـــــــماَء بِــــأَْن تَـــْجَعَل َورَقَـــتََك هـــِذهِ  ــِذْي بِــــِه َسخّـَ ـــَر األَْريـــاحِ بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ فـــالِـــَق األَصْـــــــــــباحِ َوُمَسخّـِ
ـَك أَنْــَت الْــَغفُْوُر الــرَّحِــــيُْم،  ـَدةً بِـــتَأْيِــيْداتِـــَك َونــاطِــــَقًة بِـــثَنائِـــَك بَــنْيَ إِمــائِـــَك َوقــائِـــَمًة عَـــلى خِــــْدمَـــِتَك, إِنّـَ مُـــَؤيّـَ
ـِذيْ  بْــتَِنيْ إِلَــيَْك َوعَـــرَّفْــتَِنيْ مَــطْلِعَ أَنْــوارَِك َوَمشْــــــِرَق آيــاتِـــَك َوَمظْهَـــَر نَــفِْسَك الّـَ ـِذْي يــا إِلــِهيْ قَــرَّ أَنْــَت الّـَ
إِمــائَـَك إِلــى أُفُــِقَك امْلُـِنيِْر، أَسْــــــئَُلَك يــا إِلــِهيْ بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــواِل مُـــْقِبَلةً  َدعــى عِــــباَدَك َو
َكًة بِــَحبْلَِك َوُمتَشَــــــبِّثًَة بِــذَيْـِل عَــطائِــَك، إِنّـََك أَنْـَت مَــْقُصْوُد الْـعارِفِــنْيَ َومَــْحبُْوُب امْلُخْـــلِِصنيَْ  إِلَـيَْك َومُــتََمسِّ

. مواِت َواألَرَِضنْيَ َواْلَحْمُد َلَك يا إِلَه اْلعامَلنِْيَ َورَبَّ َمْن ِفيْ السَّ

(79)
هو الّشافي الكافي املعني

ــِذْي بِــــِه أَرْفَـــْعَت أَعْــــالَم هِــــدايَـــِتَك َوأَشْــــــــرَقْـــَت أَنْـــوارَ  فَسُـــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــِهيْ، أَســـأَلُـــَك بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ
عِـــنايَــِتَك َوأَظْهَـــرَْت سُــــــْلطاَن ُربُــْوبِـــيَِّتَك َوبِـــِه ظَهَـــَر مِـــْصباُح أَسْــــــمائِـــَك فِـــيْ مِـــْشَكوِة صِـــــــــفاتِـــَك َوبِـــِه طَـَلعَ 
هَــيَْكُل الـتَّْوحِـــيِْد َوَمظْهَــُر التَّجْــــِريْـِد َوبِــِه رُفِــعَ مَــناهِــجُ اْلهِــدايَـِة َوظَهَــَر سُـــــبُُل اإِلراَدِة َوبِــِه تَـزَلْـزَلَـْت أَرْكـانُ 
مائِــــيَُّة َوبِــــهِ  ـــــرَْت يَـــنابِــــيْعُ الْـــِحْكَمِة َوتَـــنَزَّلَـــْت مـــائِــــَدةُ الـــسَّ قاَوِة َوبِــــِه تَفَجّـَ اللَـــِة َوانْهَــــَدمَــــْت أَثـــاُر الـــشَّ الـــضَّ
حَــــِفظَْت عِـــباَدَك َونَـزَّلْــَت شِـــــفائَـَك َوبِــِه ظَهَـــرَْت رَحْــــَمتَُك عَـــلى عِـــباِدَك َومَــْغِفرَتُـَك بَـنْيَ خَـــْلِقَك بِــأَْن تَـْحفَظَ 
َك بِـرَحْـــَمِتَك َوتَشَـــــبََّث بِـذَيْـِل عُــطُْوفَـِتَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْه شِــــفاًء مِــنْ  ــــَل إِلَـيَْك َورَجِـــعَ عَــَليَْك َوتَـَمسَّ الّـَِذْي تَـَوسّـَ
عِـــنِْدَك َوسَـــــالمَــًة مِـــْن لَـُدنْـَك َوصَـــــــــبْراً مِـــْن جـانِــِبَك َوسَـــــْلَوةً مِـــْن حَــــْضرَتِــَك إِذْ إِنّـََك أَنْـَت الـّشافِــي الْـحافِــظُ 

النّاِصُر اْلقاِدُر امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَعلِيُْم.

(80)
سُـــــبْحانَـَك الـّلُهمَّ يـا إِلـِهيْ، أَسـأَلُـَك بِـاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ الّـَِذْي مَـْن حَـــِمَلُه مـا غَـِرَق فِـيْ الْـِبحاِر َومـا يُـؤَثّـِرُ 
ُمْوُم َواإِلنْــكاُر، َوبِـــِه فــازَ كُــــلُّ عــاٍص بِـــرِداِء غُـــفْرانِـــَك وَكُــــلُّ عَـــلِيْلٍ  فِـــيِْه سِــــــهاُم الْـــفُّجاِر َومــا يُــَغيِّرُهُ الــسُّ
بِـــَقِميِْص شِــــــفائِـــَك بِـــأَْن تُــثَبِّتَِنيْ عَـــلى أَمْـــرَِك عَـــلى شَـــــــأٍْن ال يُــْغِفُلِنيْ عَـــْن مُـــعاشَـــــــرَِة خَـــْلِقَك ومُـــؤآنَــَسةِ 
عِــــباِدَك َوتَـــْحفَظَِنيْ عَــــْن كُــــلِّ بَـــالٍء َومَــــْكُرْوٍه َوآفَـــٍة َوعـــاهَــــٍة َوعَــــْن سِــــــهامِ إِشـــاراِت الْـــغافِــــلنِْيَ َوأَسْـــــــيافِ 
إِنْـكاِر امْلُنِْكِريْـَن، ثُـمَّ أَنْـِزْل يـا إِلـِهيْ مِــْن سَـــــحاِب رَحْــــَمِتَك مـا َوعَــْدتَـِنيْ بِــِه فَـِإنّـَكَ  َدالالِت امْلُْغرِضِــــــــنْيَ َو

أَنَْت َخيُْر امْلُنْزِلنِْيَ وَخيُْر امْلُْوِقِننْيَ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَحِميُْد.

�٢٧



(81)
هو الّشافي

رَْت الْـــِبالَد َوبِـــأَسْـــــــمائِـــكَ  ــِذْي بِـــِه أَحْـــــيَيَْت الْـــِعباَد َوعَــــمَّ سُـــــــبْحانَــَك الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ، أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ـــِه إِلـى كَــْعبَةِ  الْـُحْسنى َوصِــــــــفاتِــَك الْـُعْليا بِــأَْن تُـَؤيّـَِد عِــباَدَك عَــلى اإِلقْـباِل إِلـى شَــــــطِْر مَــواهِــِبَك َوالـتََّوجّـُ
ـــِه إِلـى الْــِفرَْدْوسِ  عِـــرْفـانِــَك، أَْي رَبِّ فَـاشْــــــِف األَمْــراَض الّـَـِتيْ أَحـاطَـِت الـنُّفُوَس َومَــنََعتُْهْم عَـــِن الـتََّوجّـُ
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدرُ  إِنّـَ ماِء  َو ــِذْي جَــــــَعْلتَُه سُـــــــْلطاَن األَسْـــــــماِء مِلَــْن فِــــيْ األَرِْض َوالـــسَّ فِــــيْ ظِـــــلِّ اسْـــــــِمَك الّـَ
عَــــلى مـــا تَـــشاُء َوبِـــيَِدَك مَـــَلُكْوُت األَسْـــــــماِء ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَعِزيْـــزُ الْـــَحِكيُْم، أَْي رَبِّ أَنـــا الْـــفَِقيُْر قَـــدْ 
ـِذْي أَحــاطَـتِْنيْ  ْكُت بِــُعْرَوِة شِـــــفائِــَك، خَـــلِّْصِنيْ مِـــْن داِء الّـَ تَشَــــــبَّثُْت بِــذَيْــِل غَــنائِــَك َوامْلَـِريْــُض قَــْد تَــَمسَّ
إِحْـــــسانِـــَك ثُــمَّ أَلْـــِبْسِنيْ ثَــْوَب الْـــعافِـــيَِة بِـــَعفْوَِك َوأَلْـــطافِـــَك ثُــمَّ اجْـــــَعْلِنيْ  ــــــْلِنيْ فِـــيْ بَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك َو َوَغسّـِ
ــَك أَنْـــَت رَبُّ  ــْقِنيْ عَــــلى مـــا أَنْـــَت تُـــِحبُُّه َوتَـــرْضـــى، إِنّـَ نـــاظِـــــراً إِلَــــيَْك َومُــــنَْقِطَعاً عَــــْن ُدْونِــــَك، أَْي رَبِّ َوفّـِ

إِنََّك اْلَغفُْوُر الرَِّحيُْم. اآلِخرَِة َواألُْولى َو

(82)
بسم اهلل الّشافي الكافي املبني

ـــِذْي بِــــِه سَــــــــبََقْت رَحْــــــَمتَُك كُـــــلَّ األَشْــــــــياءِ  سُــــــــبْحانَـــَك الـــّلُهمَّ يـــا إِلـــِهيْ ومَــــْحبُْوبِــــيْ، أَسْــــــــأَلُــــَك بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ
ْت نِــْعَمتَُك عَـــلى مَــْن فِــي األَرْضِ  َوأَشْـــــــرَقَــْت شَـــــــْمُس جَـــــماِل اسْــــــِمَك امْلُـْكنُْوِن عَـــْن أُفُــِق الْــبَداِء َوبِــِه تَــمَّ
ــرُهُ عَــْن كُـــلِّ داٍء َوسَــــــَقمٍ َوبَـالٍء,  ماِء بِــأَْن تُـنِْزَل مِـــْن سَــــــحاِب رَحْــــَمِتَك عَــلى هـذا امْلَِريْـِض مـا يُطَهّـِ َوالـسَّ
ثُـمَّ أَغْــِمْسُه فِــيْ بَحْــــِر شِـــــفائِــَك يـا مَــْن بِــيَِدَك مَــَلُكْوُت الْــَقضاِء َوجَــــبَُرْوُت اإِلمْــضاِء، إِنّـََك أَنْـَت الْــفَّعالُ 

إِنََّك أَنَْت اْلَغفُْوُر اْلرَِّحيُْم. مِلا تَشاُء َو

(83)
هو الّشافي

سُـــــــبْحانَـــَك يـــا إِلـــِهيْ َومَـــْحبُْوبِـــيْ َوسَـــــــيِِّدْي َوسَـــــــنَِدْي َوحـــافِـــِظيْ َونـــاصِــــــــــِرْي َومُـــِعِينيْ، أَسْـــــــئَُلَك بِـــالـــنُّْورِ 
ـِذْي بِـــِه أَنــاَر أُفُــُق سَــــــماِء فَــْضلَِك بِـــأَْن تُــنِْزَل عَـــلى َورَقَــِتَك رَحْـــــَمًة َوشِــــــفاًء بِـــُجْوِدَك وَكَــــرَمِــــَك، أَْي رَبِّ  الّـَ
ُكْوَن بِــأَمْــرَِك يـا مَــْن بِــكَ  فاَء َوالْـِعنايَـَة َوالـرّاحَــــَة َوالـسُّ تَـراهـا مُــْضطَِربَـًة مِــْن خَــْشيَِتَك، أَسْـــــئَُلَك لَـها الـشِّ
َك أَنْـتَ  ــرْهـا عَـــِن األَمْــراِض َواْرزُقْــها الْــعافِــيََة، إِنّـَ ـــــرُّ امْلَـْكنُْوُن َواألَمْــُر امْلَسْــــــتُْوُر، أَْي رَبِّ طَهّـِ ظَهَـــَر السّـِ

اْلَجواُد الّشاِفي اْلَكِريُْم.
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