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كلمة النّاشر
تـحتوي هـذه املجـموعـة عـلى أدعـية مـناجـاة مـباركـة مُــنزلـة مـن قـلم حـضرة بـهاء اهلل جـّل ذكـره.  وقـد 
جُــــــمعت واســـتُخرجـــت مـــن مجـــموعـــات مخـــطوطـــة آلثـــار الجـــمال املـــبارك، وأيـــضاً مـــن بـــعض الـــكتب 

املطبوعة.

ولـكي تـكون مـصادر هـذه املجـموعـة مـعلومـة نـشير إلـى أّن األلـواح املُـرَقّــمة (15، 55-53، 110) 
 ،68 ،67 ،65-63 ،61 ،60 ،58-56) (90 ،85-83 ،81-79 ،77 ،76 ،66 ،59 ،52)
70-72، 114، 116) (62، 78) (74، 75، 89) (91-102، 115) مســــــــــتخرجــــــــــة مــــــــــن ســــــــــتّ 

مجموعات مخطوطة، ومن الرّاجح أّن معظم هذه األدعية تُنشر هنا للمرّة األولى.

أمّــا أدعــية املــناجــاة األخــرى فــهي مســتخرجــة مــن كــتب مــطبوعــة.  فــاألدعــية املــرقّــمة: 4، 50-40، 
69، 73، 82، 86-88، 103 تـــكّون مجـــموعـــة مـــناجـــاة كـــانـــت قـــد طُــبعت فـــي الـــهند عـــام 1319 
هجــــريّــــة؛ ونُــــسخ هــــذا الــــكتاب قــــد بــــاتــــت نــــادرة جــــّداً.  واألدعــــية 36-39 مــــأخــــوذة مــــن آثــــار الــــقلم 
األعـلى، املجـّلد األَّول؛ و35، 105 مـن آثـار الـقلم األعـلى، املجـّلد الـثّانـي؛ و34-18، 117- 119 
مــن آثــار الــقلم األعــلى، املجــّلد الــّسادس؛ و12-17 مــن آثــار الــقلم األعــلى، املجــّلد الــّسابــع.  أمّـــا 
األدعــية ذات األَرقــام 1، 104، 108، 109، 111-113 فــموجــودة فــي املجــّلديــن الــثّالــث والــرّابــع 
مـن كـتاب أمـر وخـلق.  واألدعـية 9-11؛ 106، 107 مسـتخرجـة مـن مجـموعـة ألـواح حـضرة بـهاء 
اهلل املــطبوعــة فــي الــقاهــرة ســنة 1920م.  وأدعــية املــناجــاة 5، 6 مــأخــوذة مــن كــتاب مــحاضــرات، 
والـرّقـم 3 مـن املجـّلد الـثّالـث مـن لـئآلئ الـحكمة، واألدعـية 2، 7، 8 مـوجـودة ضـمن مجـموعـة ألـواح 

حضرة بهاء اهلل  املنزّلة بعد الكتاب األقدس (طبعة أملانيا).
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يتفّضل حضرة بهاء اهلل بقوله تعالى:
مواِت،  قُــْل يَــا قَــومِ فــاقْــرَئُـوا كَــــلِماِت اهللِ عَـــَلى أحــَسِن الــنََّغماِت ليُسْــــــتَْجذََب مِــــنْها أهْـــُل األَرَضِـــــــــنْيَ والــسَّ
تَاهللِ الَحقِّ َلو أَحٌد يَتُْلو ما نُزَِّل ِمْن َجبَروِت البََقاِء ِمْن َجَماِل اهللِ الَعلِيِّ األَبَْهى، فََقْد يَبَْعثُُه اهللُ في 
ـُه أَهْـــُل سُـــــــرَاِدقِ  جَـــــنَِّة الخُــــْلِد عَـــَلى جَـــــماِل الّــِذي يَسْـــــــتَِضيُْء مِــــْن أَنْــواِر َوجْـــــِهِه أَهْـــُل مَـــإِل األَعْـــَلى َويَــزُورُنّـَ
ـِذيـنَُهم كَـــفَُروا بِــآيـاِت الـرَّحْــــمِن فِــي  ـِذيـَن مَــا َوقَــَعْت عَــَلى ُوجُــــوهِــِهم أَعَــنْيُ الّـَ الـُقْدِس َوأَهْــُل خِــــبَاِء الـَخفَا الّـَ
ـــــِذي أَحــــــاَط كُـــــــلَّ الــــــذَّرَّاِت إِْن أَنْــــــتُْم مِـــــــنَ  ـــــِذي اسْــــــــــتَْعلى عَـــــــَلى املُـــــْمِكنَاِت بِــــــَجبَُروتِـــــــِه الّـَ هَـــــــذَا الــــــزَّمــــــاِن الّـَ
اهِـــديـَن، كَـــذلِـَك قَــدََّر اهللُ لِـُكلِّ نَـفٍْس يَـْقرَأُ آيـاتِـــِه َومِـــْن ُدوِن ذَلِـَك يَـبَْعثَُها عِـــنَْد مَــطْلِعَ كُـــلِّ ظُـُهوٍر لِـيُِتمَّ  الـشَّ
هُ  إِنّـَ ـِذيـَن يَـذْكُـــُرونَـُه أَحْــــَسَن الجَــــزَاِء مِـــْن عِـــنِْدِه َو نِــْعَمتَُه عَـــَليِْه َوعَـــَلى الـَعاملَـــــنْيَ، كَـــذلِـَك يُجْــــِزي اهللُ عِـــبَاَدهُ الّـَ

َولِيُّ املُْحِسِننْي.  

(1)
ِبْسمِ اهللِ البَِهيِّ األَبَْهى

ا قَـــدَّرْتَــهُ  هْــــُت َوجْـــــِهي إلَـــى شَـــــــطِْر فَــْضلَِك َومَـــَواهِـــِبَك، إِذاً يَــا إِلــِهي ال تَحْـــــرِمْـــِني عَـــمَّ ــِذي َوجَّ أَيْــرَبِّ أَنَــا الّـَ
ألَْصِفيَاِئَك ثُمَّ اْستَِقْمِني َعَلى أَْمِر الَِّذي زَلَّْت َعنُْه أَْقَداُم ُكلِّ ُمْشرٍِك َمرُْدوٍد...

(2)
كاً  ُقْل ُسبَْحانََك يَا آَلِهي أَْسئَُلَك ِبَمطْلِعِ آيَاِتَك َوَمظَْهِر بَيِّنَاِتَك، ِبأَْن تَْجَعَلِني ِفي ُكلِّ األَْحَواِل ُمتََمسِّ
ــِذيــَن مَـــا مَـــنََعتُْهْم شُـــــــئُونَــاُت األَرِْض عَــــنْ  بِـــَحبِْل أَلْـــطَافِـــَك َوُمتَشَـــــــبِّثاً بِـــذَيْــِل مَـــَواهِــــِبَك، ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني مِــــَن الّـَ
ـْقِني عَـــَلى مَـــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَــــــــــى، ثُــمَّ  خِــــْدمَـــِتَك َوطَـاعَـــِتَك واَل سَــــــطَْوةُ الخَـــْلِق عَـــْن ِذكْـــرَِك َوثَــنَائِـــَك، أَْي رَبِّ َوفّـِ

أيِّْدِني َعَلى َما يَرْتَِفعُ ِبِه ِذْكرَُك َوتَْشتَِعُل ِبِه نَاُر َمَحبَِّتَك، إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُم.  

(3)
ُهوَ املُْستَوي َعَلى َعرِْش البَياِن

تََك أَحــاطَــْت وظَهَــــَر َدلــيُلَك َوبُــرْهــانُــَك َوفــاَض بَحْـــــُر عِــــْلِمَك وأَشْـــــــَرَق نَــيِّرُ  قُــْل إِلــِهي إِلــِهي أَْشهَــــُد أَنَّ حُـــــجَّ
ـَد عَــــبَْدَك هــذا عَــــلى االســِتقامَـــِة عَــــَلى حُـــــبِّكَ  حِـــــْكَمِتَك، أَسْـــــــئُلَك بِـــاألَسْـــــــراِر املَخْــــزُونَــِة فِـــي كُــــتُِبَك بــأَْن تُــَؤيّـِ
ـــرُنـــي  بِــــَحيُْث ال تَـــْمنَُعُه زَمـــاجـــيُر عِــــباِدَك وال سُـــــــبُحاُت عُــــَلماِء أَرْضِــــــــــَك، أَيْـــرَبِّ قَـــدِّْر لـــي بِــــفَْضلَِك مـــا يُـــذَكّـِ
بُـني إِلـيَْك يـا َربّـِيَ املُتَعاِل، ثُـمَّ اقْـبَْل مـنِّي يـا إِلـهي مـا عَــِمْلتُُه فـي سَـــــِبيلَِك َوأَقْـبَْلتُ  فـيُكلِّ األَحْــــواِل َويُـَقرِّ
ـكَ  ـْدنــيْ يــا إِلــهي بِــأَخْـــِذ كِـــتابِــَك بِــُقوٍَّة ال تُــْضِعفُها قُــوَّةُ األَقْــويــاِء وال شَــــــوْكَـــُة األُمَــراِء، إِنّـَ إِلــى أُفُــِقَك ثُــمَّ أَيّـِ

أَنَْت املُْقتَِدُر الَقويُّ الغالُب الَعليُم الَحكيُم، ال إِلَه إاِلّ أنَْت الَعزيزُ الَكريُم.  
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(4)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى

سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي قَــْد أَقَــرَّ كُـــلُّ عَــارٍِف بِــالَعجْــــِز عِـــنَْد عِـــرْفَـانِــَك وَكُـــلُّ عَــالِـمٍ بـالَجهْـــِل تِــْلَقاَء ظُـُهورَاتِ 
ْعِف عِــــنَْد ظُــُهورَاِت قُـــْدرَتِـــَك وَكُــــلُّ غَـــِنيٍّ اعْـــتَرََف بِـــالــفَْقِر لَـــَدى ظُــُهورَاتِ  عِــــْلِمَك وَكُــــلُّ قَـــاِدٍر اعْـــتَرََف بِـــالــضَّ
ـــَه إِلَـى حَــــرَمِ عِـــرْفَـانِــكَ  آيَـاِت غَـنَائِــَك وَكُـــلُّ عَــاقِــٍل أَقَـرَّ بِــالْـَحيْرَِة عِـــنَْد ظُـُهوِر آثَـاِر حِــــْكَمِتَك وَكُـــلُّ مَــْعُروٍف تَـَوجّـَ
وَكُــــلُّ مَـــْقُصوٍد قَـــَصَد كَــــْعبََة َوصَــــــــــلَِك َومَـــِديــنََة لِــَقائِـــَك، مَـــعَ هَــــذَا املَــَقامِ الّـــذي تَــَحيَّرَْت فِـــي عِــــرْفَــانِـــِه أَفْــئَدةُ 
الـُعرَفَـاِء َوعُــُقوُل الـُعَقالِء كَـــيَْف أَقْــِدُر أَْن أَقُــوَم بِــِذكْـــرِِه َوثَـنَائِــِه ألَنَّ كُـــلَّ شَــــــيٍْء يُـثِْني مَــا أَْدرَكَـــُه وَكُـــلُّ ذَاكِـــرٍ 
ا رَأَيْـُت يَـا إِلـِهي بِــَعنْيِ الـيَِقنيِ  إِنّـََك لَـْم تَـزَْل ال تُـْدرَُك بِــُدونِــَك واَل تُـْعرَُف بِــَما سِـــــَواَك، فَـَلمَّ يَـذْكُـــُر مَــا عَــرَفَـُه َو
َعجْــــــِزي َوقُـــُصوِري عَــــِن الـــطَّيَراِن إِلَـــى هَــــَواِء قُـــْدِس عِـــــرْفَـــانِــــَك َوالـــُعُروجِ إِلَـــى سَـــــــَماِء عِـــــزِّ ثَـــنَائِــــَك، أَذْكُـــــرُ 
مَــْصنُوعَـــاتِـــَك الّـَـِتي ال يُــَرى فِــيَها إاِلَّ بَــَدايِــعُ صُــــــــــنِْعَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك يَــا مَــْحبُوَب قُــُلوِب الــَعاشِـــــِقنَي َويَــا طَـِبيبَ 
مَواِت واألَرَِض عَــَلى إِحْــــَصاِء مَــا قَــدَّرْتَـُه فِــي أَْدنَـى آيَـةٍ  أَفْـِئَدِة املُشْــــــتَاقِــنَي، لَــِو اجْــــتََمعَ كُـــلُّ مَــْن فـي الـسَّ
ــــِتي مِــــــنَْها  ــــِتي تَجَـــــــلَّيَْت لَـــــَها بِـــــَها بِـــــنَفِْسَها َليَْشهَــــــُدنَّ أَنْــــفَُسُهْم ُعجَـــــــزَاَء فَــــَكيَْف الــــَكلَِمُة الّـَ مِــــــْن آيَــــاتِـــــَك الّـَ
ـَك أَنْــَت أنْــَت وحْـــــَدَك ال إِلــَه إالّ أَنْــَت، لَــمْ  ـِذي َشهِـــَد كُــــلُّ شَـــــــيٍْء بِـــأَنّـَ خَـــَلْقتََها، سُــــــبَْحانَــَك سُــــــبَْحانَــَك أَنْــَت الّـَ
تَـــزَْل كُــــنَْت مُــــَقدَّســـاً عَــــِن األَمْــــثَاِل واألَشْــــــــبَاحِ واَل تَـــزَاُل تَـــُكوُن بِــــِمثِْل مَــــا قَـــْد كُــــنَْت فِــــي أَزَِل اآلزَاِل، كُــــلُّ 
ُهوِد مَـــفُْقوٌد لَــَديْــَك، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَعِزيــزُ املُـْقتَِدرُ  املُـُلوِك مَـــْمُلوٌك عِـــنَْدَك وَكُـــلُّ الــُوجُـــــوِد مِـــَن الــَغيِْب َوالــشُّ

املُتََعاِل.  

(5)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األَبَْهى

ـِذي  ـِذيــَن هُـــْم آمَـــنُْوا بِـــَك َوبِـــآيَــاتِـــَك َوبِـــالّـَ فَــيَا إِلــَهنَا َومَـــْحبُوبَــنَا فَــاغْــِفْر لَــنَا َولِــَوالِــَديْــنَا َوذَِوي قَــرَابَــِتنَا مِـــَن الّـَ
ظَهَـــــَر ِبسُـــــــْلطَانِــــَك ثُـــمَّ اجْــــــَعْلنَا يِـــا إِلَـــِهي فـــي الـــدُّنْـــيَا عَــــِزيـــزاً بِــــِإعْــــزَازَِك َوفِــــي اآلخِـــــرَِة فَـــائِــــزاً بِــــلَِقائِــــَك واَل 
إِنََّك أَنَْت ذُو الُجوِد واإِلْحَساِن َوذُو ا ِعنَْدَك واَل َمأْيُوساً َعْن ُكلِّ َما يَنْبَِغي َلَك َو تَْجَعْلنَا َمْحُروماً َعمَّ

إِلـُهنَا املُسْــــــتََعاُن َوعَــَليَْك الـتُّْكالُن ال إِلـَه إالَّ أَنْـَت الـَغفُورُ  إنّـََك أَنْـَت َربّـُنَا الـرَّحْــــمُن َو الـفَْضِل واالمْــِتنَاِن َو
الَكِريُم الرَِّحيُم.   

�٤



(6)
أأَلَْقَدْم األَْعظَُم

إِمَــائََك عِــنَْد هُــبُوِب أَْريَـاحِ االمْــِتَحانِ  سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الـرَّحْــــمِن بِــأَْن تَـْحفََظ عِــبَاَدَك َو
ِننَي فـي حِـــْصِن حُــــبَِّك َوأَمْـرَِك عَــَلى شَــــــأْنٍ  َوظُُهوِر شُــــــئُونَـاِت االفْـِتتَاِن، ثُـمَّ اجْــــَعْلُهْم يَـا إِلـهي مِــَن املُتََحصِّ
ـــِذيــــَن نَــــَقُضْوا َعهْــــــَدَك َومِــــــيثَاقَــــَك َوقَــــامُـــــْوا بِـــــأَعْـــــَلى  ال يُسَــــــــلَُّط عَـــــَليِْهْم أَعَـــــاِدي نَــــفِْسَك َوأَشْـــــــــرَاُر عِــــــبَاِدَك الّـَ
االْسِتْكبَاِر َعَلى َمطْلِعِ ذَاِتَك َوَمظَْهِر إِْجاللَِك، أَْي رَبِّ ُهْم َقْد َقاُمْوا َلَدى بَاِب فَْضلَِك، أَِن افْتَحْ َعَلى 
َك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا تَـَشاُء َوالـَحاكِـــُم عَـــَلى مَــا تُـِريـُد، أَْي رَبِّ هَـــؤاُلءِ  ُوجُــــوهِـــِهْم بِــَمفَاتِـــيحِ أَلْــطَافِــَك، إِنّـَ

ُهْوا إَِليَْك َوأَْقبَُلْوا إَِلى َمَقرَِّك فَاْعَمْل ِبِهْم َما يَنْبَِغي لِرَْحَمِتَك الَِّتي َسبََقِت اْلَعامَلنَِي.   َقْد تََوجَّ

(7)
ـــــْدرَةُ َوصَــــــــــاحَـــــتِ  ـِتي بِـــَها نَــاَدِت السّـِ سُــــــبَْحانَــَك يَــا إلــَه الــَكائِـــنَاِت َومَـــْقُصوَد املُـْمِكنَاِت، أَسْــــــأَلُــَك بِـــالــَكلَِمِة الّـَ
بُــــوَن إِلَــــى مَـــــَقرِّ قُــــْربِـــــَك َواملُخْــــــلُِصوَن إِلَــــى مَـــــطْلِعِ نُــــوِر َوجْـــــــِهَك َوبِـــــَضجِيجِ  خْــــــرَةُ َوبِـــــَها سَـــــــــرَُع املُـــَقرَّ الصَّ
الــَعاشِــــــِقنَي فِـــي فِـــرَاِق أَصْـــــــــــِفيَائِـــَك َوحَـــــِننيِ املُشْـــــــتَاقِـــنَي عِــــنَْد تَجَـــــلِّيَاِت أَنْــَواِر شَـــــــْمِس ظُــُهورَِك بِـــأَْن تُــَعرِّفَ 
عِـــبَاَدَك مَــا أَرَْدَت لَــُهْم بِــُجوِدَك وَكَـــرَمِـــَك ثُــمَّ اكْـــتُْب لَــُهْم مِـــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى مَــا يَهْـــِديــِهْم إِلَــى بَحْــــِر عَـــطَائِــكَ 
وَكَـــْوثَـِر قُــْربِــَك، أَْي رَبِّ ال تَـنْظُْر إِلَــيِْهْم بِــأَعْــَمالِـِهْم فَـانْـظُْر إِلَــى سَــــــَماِء رَحْــــَمِتَك الّـَـِتي سَــــــبََقِت الـُوجُــــوَد مِـــنَ 
ْر قُـُلوبَـُهْم بِــأَنْـَواِر مَــْعرِفَـِتَك َوأَبْـَصارَهُــْم ِبتَجَــــلِّيَاِت شَــــــْمِس مَــَواهِــِبَك، أَسْـــــأَلُـكَ  ُهوِد، أَْي رَبِّ نَـوِّ الـَغيِْب َوالـشُّ
ــِتي ارْتَـــفََعْت عَــــَلى  ُؤوِس الّـَ ــِتي سُـــــــِفَكْت فِــــي سَـــــــِبيلَِك َوالـــرُّ ماِء بِــــالـــدِّمَــــاِء الّـَ يَـــا إِلـــَه األَسْـــــــَماِء َوفَـــاطِـــــَر الـــسَّ
الـرِّمَــاحِ فِــي حُــــبَِّك َوبِــاألَكْـــبَاِد الّـَـِتي ذَابَـْت فـي َهجْــــِر أَْولِـيَائِــَك َوبِــالْــُقُلوِب الّـَـِتي قُــِطَعْت إِْربـاً إِْربـاً إِلعْــالءِ 
كَـــــــلَِمِتَك بِــــــأَْن تَجْــــــــَمعَ أَهْـــــــَل مَــــــْمَلَكِتَك بِــــــأَْن تَجْــــــــَمعَ أَهْـــــــَل مَــــــْمَلَكِتَك عَـــــــلى كَـــــــلَِمٍة َواحِــــــــَدٍة لِـــــيَْعتَرِفُـــــنَّ الـــــُكلُّ 

ِبَوْحَداِنيَِّتَك َوفَرَْداِنيَِّتَك، ال إلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَعلِيُم الَحِكيُم.  

(8)
قُـــْل إِلَـــِهي إِلَـــِهي تَــرَانِـــي طَــائِـــفاً حَـــــْوَل إِرَاَدتِــــَك َونَــاظِــــراً إِلَـــى أُفُــِق جُـــــوِدَك َومُـــنْتَِظراً تَجَـــــلِّيَاِت أَنْــَواِر نَــيِّرِ 
بِــــنَي أَْن تَـــْجَعَل أَْولِـــيَائَــَك مُــــنَْقِطِعنَي عَــــنْ  عَــــطَائِــــَك، أَسْـــــــأَلُـــَك يَـــا مَــــْحبُوَب أَفْـــِئَدِة الـــَعارِفِــــنَي َومَــــْقُصوَد املُــَقرَّ
رْهُــْم بِـنُوِر االنْـِقطَاعِ ثُـمَّ أَيّـِْدهُــْم بِـُجنُودِ  ِكنَي بِـِإرَاَدتِــَك، أَْي رَبِّ زَيّـِنُْهْم بِـِطراِز الـتَّْقَوى َونَـوِّ إِرَاَدتِــِهْم مُـتََمسِّ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مَــــا  إِظْـــَهاِر أَمْــــرَِك بَـــنْيَ عِـــــبَاِدَك، إِنّـَ الـــِحْكَمِة َوالـــبَيَاِن إِلعْــــالِء كَـــــلَِمِتَك بَـــنْيَ خَــــْلِقَك َو

تََشاُء َوِفي َقبَْضِتَك زَِماُم األُُموِر، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَغفُوُر.

�٥



(9)
إِلـِهي إِلـِهي أَْشهَـــُد بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرَْدانِــيَِّتَك َوبِــأَْن لَــيَْس لَــَك شَــــــِريـٌك فِــي مُــْلِكَك واَل شَــــــِبيٌه فِــي مَــْمَلَكِتَك، 
ــِتَك بِــــأَْن تَـــْحفَظَِني مِــــْن شـــرِّ أَعْــــَدائِــــكَ  إِشْــــــــرَاقَـــاِت أَنْـــَواِر شَــــــــْمِس أَحَــــــِديّـَ أَسْـــــــأَلُـــَك بِــــأَمْــــَواجِ بَحْــــــِر قُـــْدرَتِــــَك َو
بَِني إَِليَْك، أَْي رَبِّ تَرَاِني ُمْقِبالً إَِلى أُفُِقَك، ُمْعرِضاً َعْن ُدوِنَك، أَْسأَُلَك ِبنَاِر ِسْدرَِتَك َونُوِر أَْمرَِك  َوتَُقرِّ

أَْن تَْكتَُب لِي َما َكتَبْتَُه ألَْصِفيَاِئَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَغفُوُر الَكِريُم، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.  

(10)
ــِذي سَـــــــطَعَ مِــــنْ  سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــَه الــظُُّهوِر َواملُجَـــــلِّي عَـــَلى غُـــْصِن الــطُّوِر، أَسْـــــــأَلُـــَك ِبهَــــذَا الــنُّوِر الّـَ
ــِل َوالـتَّفِْويـِض فِــي اإِلبْـَداعِ َوبِــاألَجْــــَساِد الّـَـِتي قُــطَِّعْت فِــي  أُفُـِق سَــــــَماِء االنْـِقطَاعِ َوبِــِه ثَـبَُت حُــــْكُم الـتَّوَكّـُ
سَــــــِبيلَِك َوبِــاألكْـــبَاِد الّـَـِتي ذَابَـْت فِــي حُــــبَِّك َوبِــالـدِّمَــاِء الّـَـِتي سُــــــِفَكْت فِــي أَرِْض التَّسْــــــلِيمِ أَمَــاَم َوجْــــِهَك أَنْ 
تَـْغِفَر لِـلَِّذيـَن أَقْــبَُلوا إِلَــى هَــذَا املََقامِ األَعْــَلى َوالـذِّْرَوِة الـُعْليَا َوقَــدِّْر لَــُهْم مِـــْن قَــَلِمَك األَعْــَلى مَــا ال يَـنَْقِطعُ 
بِــِه عَــرُْف إِقْـبَالِـِهْم َوخُــُلوصِــــــــِهْم عَــْن مَــَدائِــِن ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك.  أَْي رَبِّ تَـرَاهُــْم ُمنْجَــــِذبِــنَي مِـــْن نَـفََحاِت َوحْــــِيكَ 
َومُــنَْقِطِعنَي عَــْن ُدونِــَك فِــي أَيّـَامِــَك، أَسْـــــأَلُـَك أَْن تَـْسِقيَُهْم مِــْن يَـِد عَــطَائِــَك كَــْوثَـَر بَـَقائِــَك، ثُـمَّ اكْــتُْب لَـُهْم مِــنْ 
ــرَْت املُـْلَك َواملَـَلُكوَت َوبِــِنَدائِــكَ  يَـرَاعَـــِة فَـْضلَِك أَجْــــَر لِـَقائِــَك، أَسْــــــألُــَك يَـا إِلـَه األَسْــــــَماِء بِــأَمْــرَِك الّـَـِذي بِــِه َسخّـَ
ـَدنَــا عَـــَلى مَــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَــــــــــى َوعَـــَلى مَــا تَــرْتَــِفعُ بِــِه مَــَقامَــاتُــنَا  الّـَـِذي انْجَــــذََب مِـــنُْه أَهْـــُل الــَجبَُروِت، أَْن تُــَؤيّـِ
ـِذي  فِـــي سَــــــاحَـــــِة عِـــزَِّك َوبِـــَساِط قُــْربِـــَك، أَْي رَبِّ نَــْحُن عِـــبَاُدَك أَقْــبَْلنَا إِلَــى تَجَـــــلِّيَاِت أَنْــَواِر نَــيِِّر ظُـُهورَِك الّـَ
أَشْــــــَرَق مِــْن أُفُـِق سَـــــَماِء جُــــوِدَك، أَسْـــــئَُلَك بِــأَمْــَواجِ بَحْــــِر بَـيَانِــَك أَمَــاَم ُوجُــــوِه خَــْلِقَك أَْن تُـَؤيّـَِدنَـا عَــَلى أَعْــَمالٍ 

مَواِت َواألَرَِضنَي.  أََمرْتَنَا ِبَها ِفي ِكتَاِبَك املُِبنيِ، إِنََّك أَنَْت أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي َوَمْقُصوُد َمْن ِفي السَّ

(11)
ِبْسمِ املُبِْدِع الَعلِيمِ الَحِكيمِ

سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي، أَسْــــــأَلُــَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه سَــــــطَعَ نُـوُر الـِحْكَمِة إِذْ تَحَــــرَّكَـــْت أَفْـالُك بَـيَانِــِه بَـنيَْ 
ْهُت إَِليَْك ُمنَْقِطعاً َعْن  البَِريَِّة ِبأَْن تَْجَعَلِني ُمَؤيَّداً ِبتَأِْييَداِتَك َوذَاِكراً ِباْسِمَك بنَْيَ ِعبَاِدَك، أَْي رَبِّ تََوجَّ
سِـــــَوائِـــَك َوُمتَشَــــــبِّثاً بِـــذَيْــِل أَلْــطَافِـــَك، فَــأَنْــِطْقِني بِـــَما تَنْجَـــــِذُب بِـــِه الــُعُقوُل َوتَــِطيُر بِـــِه األَْرَواُح َوالــنُّفُوُس ثُــمَّ 
قَــــوِّنِــــي فِــــي أَمْــــرَِك عَــــَلى شَــــــــأٍْن ال تَـــْمنَُعِني سَــــــــطَْوةُ الـــظَّامِلِـــنَي مِـــــْن خَــــْلِقَك واَل قُــــْدرَةُ املُــنِْكِريـــَن مِـــــْن أَهْــــلِ 
ـــــــرَاجِ فِـــــي ِديَــــارَِك، لِيَهْــــــتَِدَي بِـــــِه مَـــــْن كَــــــاَن فِـــــي قَــــْلِبِه نُــــوُر مَـــــْعرِفَــــِتَك َوشَـــــــــَغفُ  مَـــــْمَلَكِتَك فَــــاجْـــــــَعْلِني كَــــــالسّـِ
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مَــــا تَــــَشاُء َوفِــــي قَــــبَْضِتَك مَــــَلُكوُت اإِلنْــــَشاِء ال إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت الــــَعِزيــــزُ  مَــــَحبَِّتَك، إِنّـَ

الَحِكيُم.  

�٦



(12)
ُهوَ الَعلِيُم الَحِكيُم

سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلَـِهي أَسْـــــأَلُـَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي بِــِه أَضَـــــــــاَء مِــْصبَاُح بَـيَانِــَك فِــي مِــْشَكوِة عِــرْفَـانِــَك َوهَــبَّتْ 
أَْريَــاُح أَلْــطَافِــَك عَـــَلى أَهْـــِل مَــْمَلَكِتَك بِــأَْن تَــْجَعَلِني فِــي كُـــلِّ األَحْـــــَواِل قَــائِــماً عَـــَلى خِــــْدمَــِتَك َوُمسْــــــتَِضيئاً 
بِـــأَنْـــَواِر مَـــْعرِفَـــِتَك َومَـــَحبَِّتَك عَــــَلى شَــــــــأٍْن ال تَـــْحجِبُِني شُــــــــبَُهاُت الـــَعالَـــمِ واَل تَـــْمنَُعِني ظُــنُونَـــاُت األُمَـــمِ، ثُـــمَّ 
اجْـــــَعْلِني يَــا إِلَـــِهي رَاضِــــــــــياً بِـــَما قَـــدَّرَْت لِــي بِـــفَْضلَِك َوإحْـــــَسانِـــَك وَكَــــرَمِــــَك َوأَلْـــطَافِـــَك، أَْي رَبِّ ال تَــَدعْـــِني 
ـــــرْنِــي فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل َواألَحْــــيَاِن بِــالـِبَشارَاِت الّـَـِتي كَـــانَـْت مَــْخُصوصَـــــــــًة ألَيّـَامِـــَك، إِنّـََك أَنْـتَ  بِــنَفِْسي بَشّـِ

املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء ال إِلَه إالَّ أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.  

(13)
ُهوَ الظَّاِهُر فَوْقَ ُكلِّ َشيٍْء

ـامِـــَك َوأَلْــَقيَْت عَـــَليَّ حُـــــبََّك َوعِـــرْفَــانَــَك أَسْــــــأَلُــكَ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إلــِهي لَــَك الحَـــــْمُد بِــَما أَظْهَـــرْتَــِني فِــي أَيّـَ
بِـــنَي مِــــْن عِــــبَاِدَك َوأَشْـــــــرَقَـــتْ  ــِذي بِـــِه ظَهَــــرَْت لَـــئَالِئُ الــِحْكَمِة َوالــبَيَاِن مِــــْن خَــــزَائِـــِن أَفْــِئَدِة املُــَقرَّ بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
شَـــــــْمُس اسْـــــــِمَك الــرَّحْـــــمِن عَــــَلى مَـــْن فِـــي أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــَمائِـــَك بِـــأَْن تَــْرزُقَـــِني مِــــْن بَــَدائِـــعِ نَــْعَمائِـــَك املَــْكنُونَــةِ 
ا شَــــــــرَّفْـــتَِني ِبهَــــذَا الـــفَْضلِ  ــامِــــَك، فَـــَلمَّ ــَصْلتُُه بِـــأَيّـَ ــامِــــي قَـــِد اتّـَ ُل أَيّـَ بِـــفََضلَِك َوعَــــطَائِـــَك، فَـــيَا إِلـــِهي هَــــذَا أَوَّ
ا قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيَائِــَك فَــيَا إِلــِهي إِنّـِـي حَــــبٌَّة قَــْد زَرَعْـــتََها فِــي أَرِْض حُــــبَِّك َوأَنْــبَتَّها  الــَعِظيمِ ال تَــْمنَْعِني عَـــمَّ
بِــيَِد إِحْــــَسانِــَك، إِذاً تَــطُْلُب بِــَكيْنُونَــِتَها مَــاَء رَحْــــَمِتَك وَكَـــْوثَــَر فَــْضلَِك فَــأَنْــِزْل عَـــَليَْها مِـــْن سَــــــَماِء عِـــنَايَــِتَك مَــا 
َك أَنْـَت مُــْسِقي قُــُلوِب الـَعارِفِــنَي مَــاَء الـَكْوثَـِر َوالـتَّْسِنيمِ، َوالحَــــْمُد هللِ رَبِّ  إِنّـَ يَْها فِــي ظِـــلَِّك َوجِـــَوارَِك َو يُـَربّـِ

الَعامَلنَِي.    

(14)
اِهُد َواملَْشُهوُد ُهوَ الشَّ

ـِتي سَــــــبََقِت الــَكائِـــنَاِت َوبِـــرَحْـــــَمِتكَ  يَــا إلــِهي َوسَــــــيِِّدي َوسَــــــنَِدي َومَـــْحبُوبِـــي َورَجَـــــائِـــي، أَسْــــــأَلُــَك بِـــِعنَايَــِتَك الّـَ
ـــِتي أَحَــــــاطَـــِت املُـــْمِكنَاِت بِــــأَْن تَــــْجَعَلِني ُمسْــــــــتَِقيماً عَـــــَلى أَمْــــرَِك َوثَــــابِــــتاً رَاسِـــــــخاً عَـــــَلى حُــــــبَِّك، أَْي رَبِّ  الّـَ
ـَدنِـــي فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــَواِل عَـــَلى ِذكْــــرَِك َوثَــنَائِـــَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن ال تَــْمنَُعِني كُــــتُُب الــَعالَـــمِ واَل  أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
ـِذيـَن مَــا مَــنََعتُْهُم األَْرَواُح َواألَجْــــَساُد َواألَمْــَواُل عَــنْ  إِشَــــــارَاُت األُمَــمِ َوتَـْكتَُب لِـي مَــا كَـــتَبْتَُه ألَصْـــــــــِفيَائِــَك الّـَ
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مَـــــا تَــــَشاُء َوفِـــــي قَـــــبَْضِتَك مَـــــَلُكوُت األَسْـــــــــَماِء، ال إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت املُـــْقتَِدرُ  حُـــــــبَِّك، إِنّـَ

الَقِديُر. 

�٧



(15)
ُهوَ األَْقَدُس األَْعظَُم الَعلِيُّ األَبَْهى

لَــَك الحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي بِـــَما سَـــــــَقيْتَِني كَــــْوثَــَر عِــــرْفَــانِـــَك َوعَـــرَّفْــتَِني َمشْـــــــِرَق آيَــاتِـــَك َوهَـــَديْــتَِني إِلَــى صِـــــــــرَاطِـــــكَ 
َوأَلْـَقيْتَِني كَــلَِمتََك الـُعْليَا، أَسْـــــأَلُـَك ِبسُـــــْلطَاِن األَسْـــــَماِء بِـأَْن تَـْجَعَلِني قَـائِـماً عَــَلى خِـــْدمَـِتَك َونَـاطِـــقاً بِـثَنَائِـكَ 
كاً بِـَحبِْل فَـْضلَِك َوُمسـتَِقيماً عَــَلى هَــذَا األَمْـِر الّـَِذي بِـِه ارْتَـَعَدْت فَـرَائِـُص أَهْــِل مَـْمَلَكِتَك، أَْي رَبِّ  َومُـتََمسِّ
ا عِــنَْدَك، إِنّـَكَ  ائِـُل، أَسْـــــأَلُـَك أَْن ال تَـْمنََعِني عَــْن نَـفََحاِت قَـِميِصَك واَل تُـَخيِّبَِني عَــمَّ أَنْـَت املُجِيُب َوأَنَـا الـسَّ

أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَغفُوُر الَكِريُم.

(16)
إِلـِهي إِلـِهي تَـرَانِــي مُــْقِبالً إِلَــيَْك َومُــْعرِضـاً عَــْن ُدونِــَك، أَسْــــــأَلُــَك بِــاالسْــــــِتَقامَــِة الّـَـِتي بِــَها زَلّـَـْت أَقْــَداُم أَكْـــثَرِ 
ـِذي أَشْـــــــَرَق مِــــْن أُفُــِق إِرَاَدتِـــَك، بِـــأَْن تَــْكتَُب لِــي مِــــْن قَــَلمِ فَــْضلَِك مَـــا يَــنْفَُعِني فِـــي  خَـــْلِقَك َوبِـــنُوِر أَمْـــرَِك الّـَ
كاً ِبَك  اآلِخرَِة َواألُوَلى َوِعزَِّتَك يَا َمْقُصوَد الَعاَلمِ َوَمالَِك األَُممِ أُِحبُّ أَْن أَُكوَن ِفي ُكلِّ األَْحَواِل ُمتََمسِّ
ـامِــــَك قَـــدِّْر لِــي مِــــْن سَـــــــَماِء كَــــرَمِــــكَ  ــِذي فَــاَت عَــــنِّي مَـــا يَــنْبَِغي ألَيّـَ ــــــالً بِـــَحبِْل عَــــطَائِـــَك، أَيْــرَبِّ أَنَــا الّـَ َومُـــتََوسّـِ
بُـِني إِلَــيَْك َويَـبَْقى بِــِه ِذكْـــِري بَـنْيَ عِـــبَاِدَك، إِنّـََك أَنْـَت الـَغفُوُر الـرَّحِــــيُم َوعِـــزَّتِـــَك إِنَّ  َوشَــــــْمِس جُــــوِدَك مَــا يُـَقرِّ

َعبَْدَك َهذَا ال يَْعَلُم َما ِعنَْدَك َوَما يَنْفَُعُه، إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم الَخِبيُر.  

(17)
ُهوَ النَّاِطقُ ِبالَحقِّ 

ــْدتَـــِني عَــــَلى مُــــَشاهَــــَدِة آثَـــاِر قَــــَلِمَك األَعْــــَلى َولَــــَك الـــثَّنَاُء بِــــَما عَــــرَّفْـــتَِني  إِلـــِهي إِلـــِهي لَــــَك الحَــــــْمُد بِــــَما أَيّـَ
صِــــــــــرَاطَــَك يَــا مَـــْولَـــى الــَوَرى، أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــأَسْـــــــرَاِر بَــيَانِـــَك َونَــيِِّر بُــرْهَــــانِـــَك، بِـــأَْن تَــْجَعَلِني ثَــابِـــتاً عَــــَلى أَمْـــرِكَ 
َورَاسِــــخاً فِـي حُــــبَِّك بِـَحيُْث ال يَـْمنَُعِني ظُْلُم الّـَِذيـَن كَــفَُروا بِـَك َوبِـآيَـاتِــَك واَل شُــــــبَُهاُت الّـَِذيـَن أَعْــرَضُـــــــــوا عَــنْ 
اُن فِــرَْدْوسِــــَك َوأَهْــُل خِـــبَاِء َمجْــــِدَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، ال إِلـهَ  أُفُـِقَك َوقَـالُـوا مَــا نَـاَح بِــِه سُـــــكَّ

إالَّ أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُم.  

 (18)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الِحْكَمُة َوالبَيَاُن

إِلـِهي إِلـِهي أَسْــــــأَلُــَك بِــَعرِْف قَــِميِصَك َومَــْوِطئِ قَــَدمَــيَْك َوبِــأُفُـٍق مِـــنُْه أَشْــــــَرَق نَـيُِّر ظُـُهورَِك َوبِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي 
ـرَْت املُُدَن َوالـدِّيَـاَر بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي فِــي كُــلِّ األَحْــــَواِل عَــَلى ِذكْــرَِك َوثَـنَائِــَك َواالسْـــــِتَقامَــِة عَــَلى أَمْــرَِك،  بِــِه َسخّـَ
أَْي رَبِّ تَـرَانِــي مُــنْتَِظراً بَـَدائِــعَ فَـْضلَِك َوظُـُهورَاِت رَحْــــَمِتَك، أَسْـــــأَلُـَك بِــأَْن تَـْكتَُب لِـي خَــيَْر مَــا عِـــنَْدَك، إِنّـَكَ 
ـِذي ال تُْعجِـزَُك شُـــــــئُونَــاُت عِــــبَاِدَك واَل تَــْمنَُعَك قُــْدرَةُ أَعْـــَدائِـــَك واَل تُــْضِعفَُك سَــــــطَْوةُ ُجهَــــالِء خَـــْلِقَك،  أَنْــَت الّـَ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــَهيِْمُن فِــــي املَــبَْدءِ  تَـــفَْعُل مَــــا تَـــَشاُء بِــــُجنُوِد الـــَعْدِل َواإِلنْـــَصاِف َوتَـــْحُكُم مَــــا تُـــِريـــُد، إِنّـَ

َواملَآِب.

�٨



(19)
اِهُد الَخِبيُر ُهوَ الشَّ

لَــَك الحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي َولَــَك الــثَّنَاُء يَــا مَــْقُصوِدي بِــَما عَـــرَّفْــتَِني َمشْــــــِرَق ظُـُهورَِك َومَــطْلِعَ أََوامِـــرَِك َومَــْصَدرَ 
ـِذيــَن أَنْــفَُقوا مَـــا عِـــنَْدهُـــْم إِلعْـــالِء أَمْـــرَِك َومَـــا مَـــنََعتُْهْم حَـــــَواِدُث الــَعالَــمِ عَـــنِ  أَحْـــــَكامِـــَك، أَسْــــــأَلُــَك بِـــأَْولِــيَائِـــَك الّـَ
ـكَ  الــتََّقرُِّب إِلَــى اسْــــــِمَك األعْـــظَمِ بِـــأَْن تَــْجَعَلِني خَـــاِدمــاً ألَمْـــرَِك َورَاسِــــــخاً فِـــي حُـــــبَِّك َوثَــابِـــتاً فِـــي ُودَِّك، إِنّـَ

أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء ال إِلَه إالَّ أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(20)
كاً بِـــِإرَاَدتِــــَك،  ـْدنِـــي عَــــَلى مَـــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَــــــــــى ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني مُـــنَْقِطعاً عَــــْن إِرَاَدتِــــي مُـــتََمسِّ إِلــِهي إِلــِهي أَيّـِ
ــْدتَـــِني عَــــَليِْه بِـــُجوِدَك وَكَــــرَمِــــَك، أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــأَْن تَـــفْتَحَ عَــــَلى  ــامِــــَك َوأَيّـَ ــَك خَــــَلْقتَِني لِـــِعرْفَـــانِـــَك فِـــي أَيّـَ أَْشهَــــُد أَنّـَ
ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مَـــا تَــَشاُء، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَغفُورُ  َوجْـــــِهي أَبْــَواَب فَــْضلَِك َورَحْـــــَمِتَك َوعَــــطَائِـــَك، إِنّـَ

الرَِّحيُم. 

(21)
ـنْتَِني بِـــِطرَاِز اإِليــَقاِن فِـــي أَمْـــرَِك، أَسْـــــــأَلُـــَك يَــا  رْتَــِني بِـــنُوِر عِــــرْفَــانِـــَك َوزَيّـَ إِلــِهي إِلــِهي لَـــَك الحَـــــْمُد بِـــَما نَــوَّ
مَـْولَـى الـَعالَـمِ بِـأَنْـِبيَائِـَك َوأَصْـــــــــِفيَائِـَك َومَـَشاِرِق َوحْــــِيَك َومَـطَالِـعِ إِلْـَهامِــَك، بِـأَْن تُـَقدَِّر لِـي مَـا يَجْــــذُبُـِني إِلَـيْكَ 
فِــي كُــلِّ األَحْــــَواِل، إِنّـََك أَنْـَت الـَغِنيُّ املُتََعاِل، أَْي رَبِّ أَنَـا عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك أَسْـــــأَلُـَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى 

َما أََمرْتَِني ِبِه ِفي ُكتُِبَك َوأَْلَواِحَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَحِكيُم.   

(22)
ُهوَ املَُهيِْمُن َعَلى َمْن ِفي َمَلُكوِت األَِمر َوالَخْلقِ

قُــِل الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي لَــَك الحَـــــْمُد بِـــَما أََريْــتَِني جَـــــَمالَــَك َوشَـــــــرَّفْــتَِني بِـــلَِقائِـــَك َوأَسْــــــَمْعتَِني نِـــَدائَـَك َوطَـيَّرْتَــِني 
فِــي هَــَواِء قُـْربِــَك َورَفَـْعتَِني إِلَـى مَــَقامٍ َوجَــــْدُت نَـفََحاِت فِــرَْدوسِــــَك األَعْــَلى َوفَـَوحَــــاِت جَــــنَِّتَك الـُعْليَا، أَسْـــــأَلُـكَ 
يَــا مَــالِــَك الــِقَدمِ َومُــَربّـِـيَ الــَعالَــمِ بِــأَْن تَــْسِقيَِني رَحِــــيَق املَـْكرُمَــِة بِــأَيَــاِدي عَـــطَائِــَك وَكَـــْوثَــَر الــِعنَايَــِة بِــأَنَــامِـــلِ 
إِحْـــــَسانِـــَك َوعَــــظََمِتكَ  ـْدتَــِني عَــــَلى مَـــا تُــِحبُّ فَــاحْـــــفَظِْني كَــــَما تُــِحبُّ بِـــفَْضلَِك َو أَلْـــطَافِـــَك، أَْي رَبِّ كَــــَما أَيّـَ
ِه ِفي ُكلِّ األَْحَواِل إَِلى أَفُِقَك األَْعَلى، إِنََّك أَنَْت  َوُسْلطَاِنَك، ثُمَّ اْكتُْب لِي َخيَْر اآلِخرَِة واألُوَلى َوالتََّوجُّ

املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَعلِيُم الَحِكيُم.  

�٩



(23)
يَـا إِلـِهي َوسَـــــيِِّدي أَنْـَت أَعْــَلُم بِـي مِــنِّي أَسْـــــأَلُـَك أَْن تَـْجَعَلِني قَـائِـماً عَــَلى خِـــْدمَـِتَك َونَـاطِـــقاً بِـثَنَائِـَك بِـَحيْثُ 
ـِذيــَن مَـــنَُعوا الــِعبَاَد عَـــِن الــتََّقرُِّب إِلَــى بِـــَساِط عِــــزِّكَ  ال تُــَخوِّفُــِني جُـــــنُوُد الــَعالَــمِ واَل ظُــْلُم فَــرَاعِــــنَِة األُمَـــمِ الّـَ
ـِتَك، أَْي رَبِّ تَــَرى املِـْسِكنَي قَــاَم لَــَدى بَــاِب ثَــْرَوتِـــَك َوالــَعلِيَل لَــَدى شَـــــــاِطئ  ِة بَحْـــــِر أَحَـــــِديّـَ َوالــُوُروِد إِلَــى لُــجَّ
ا ذَكَــرْتَـُه َوهَــْل تُـَؤيّـُِدنِـي عَــَلى مَـا أَرَْدتَـُه بِـُجوِدكَ  بَحْـــِر شِــــفَائِـَك، لَـْم أَْدِر يَـا إِلـِهي هَــْل تَـْمنَُعِني أَعْــَمالِـي عَــمَّ
ــَل عَـــَليَْك فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل َوأُفَــوَِّض أَمْــِري إِلَــيَْك، يَــا  وَكَـــرَمِـــَك، َوعِـــزَّتِـــَك يَــا مَــْقُصوَد الــَعالَــمِ أُحِــــبُّ أَْن أَتَــوَكّـَ

َمْن ِفي َقبَْضِتَك زَِماُم املَبَْدإِ َواملَآِل، ال إِلَه إالَّ أَنَْت الَعِزيزُ املُتََعاِل.  

(24)
إِلـِهي إِلـِهي أَْشهَـــُد بِــأَنّـََك خَــَلْقتَِني لِـِعرْفَـانِــَك َوأَظْهَـــرْتَـِني لِـْلِقيَامِ عَــَلى خِـــْدمَــِتَك َوخِـــْدمَــِة أَْولِـيَائِــَك، أَْي رَبِّ 
كاً بِـــَك َوبِـــَما ظَهَــــر مِــــْن عِــــنِْدَك، أَسْـــــــأَلُـــَك ِبسُـــــــُروِر حَـــــِبيِبَك حِـــــنَي صُــــــــــُعوِدِه إِلَـــيَْك َوبِـــانْجِـذَابِ  تَــرَانِـــي مُـــتََمسِّ
اطِـــعِ الـالَّمِـــعِ مِـــْن أُفُـِق سَـــــَماِء ظُـُهورَِك أَْن تَـْجَعَلِني  نُـْقطَِة األُولَـى عِـــنَْد ِذكـِر اسْـــــِمَك األَبْـَهى َوبِــنُورَِك الـسَّ
ِفي ُكلِّ األَْحَواِل نَاِطقاً ِباْسِمَك َونَاِظراً إَِلى أُفُِقَك َوُمتََحرِّكاً ِبِإرَاَدِتَك َوُمتََشبِّثاً ِبذَيْلِِك، أَْي رَبِّ تَرَاِني 
ُمشْــــــتَِعالً بِــنَاِر حُــــبَِّك، أَسْــــــأَلُــَك أَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى عَــَمٍل يَـنْبَِغي لِـظُُهورَِك َوأَيّـَامِـــَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى 

اِمعُ البَِصيُر.  َما تََشاُء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَحاِكُم اآلِمُر السَّ

(25)
قُـــْل إِلــِهي إِلــِهي لِــَم خَــــَلْقَت الــُعيُوَن لِــِعبَاِدَك َوأَعْــــطَيْتَُهْم بَــَصائِـــَر مِــــْن فَــْضلَِك، إِْن أَعْــــطَيْتَُهْم مِلُــَشاهَــــَدةِ 
جَــــَمالِـَك َوالـنَّظَِر إِلَــى أَنْـَواِر َوجْــــِهَك فَـاكْـــِشِف األَحْــــَجاَب عَـــنَْها بِــُجوِدَك َوأَلْــطَافِــَك وإِْن خَـــَلْقتََها يَـا إِلَــِهي 

لَِغيْرَِك إِذاً تَْشَهُد األَْشيَاُء ِبأَنَُّهْم ِفي ُخْسرَاٍن َلْم يَُكْن أَْعظََم ِمنُْه ِفي َمْمَلَكِتَك، َوِعزَِّتَك يَا َمْحبُوَب
فُـــؤَاِدي َومَــــْقُصوَد قَــــْلِبي أُحِــــــبُّ أَْن تُـــَعذِّبَـــِني بِــــَعذَاٍب لَــــْم يَـــُك أَعْــــظََم مِـــــنُْه فِــــي عِـــــْلِمَك َوتَـــْكتَُب لِـــي عَــــذْبَ 
ا أَيْــَقظَِني أَلْــَهَمِني مَـــا كُـــنُْت غَــافِـــالً عَـــنْهُ  لِــَقائِـــَك، أَْي رَبِّ كُـــنُْت رَاقِـــداً َوهَـــزَّنِـــي نَــِسيُم يَــْومِ ظُــُهورَِك، فَــَلمَّ
ا قَــدَّرْتَــُه فِـــي  ـامِـــَك، أَْي رَبِّ َوجَـــــْدُت عَـــرْفَــَك َوسَــــــرُعْـــُت إِلَــيَْك، أَسْــــــأَلُــَك بِـــأَْن ال تَــْجَعَلِني َمحْـــــُرومــاً عَـــمَّ فِـــي أَيّـَ
كِــــتَابِــــَك مِــــْن بَـــَدايِـــعِ فَـــْضلَِك واَل مَــــْمنُوعـــاً عَــــِن االسْـــــــِتَقامَــــِة فِــــي أَمْــــرَِك، فَـــاكْــــتُْب لِـــي يَـــا إِلـــِهي مِــــْن قَـــَلِمكَ 

األَْعَلى َخيَْر اآلِخرَِة َواألُوَلى، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(26)
ْكُر بِــَما سَـــــَقيْتَِني كَــْوثَـرَ  لُهمَّ يَـا إِلـِهي لَـَك الحَــــْمُد بِــَما هَــَديْـتَِني إِلَـى َمشْـــــِرِق آيَـاتِــَك َولَـَك الـشُّ سُـــــبَْحانَـَك الّـَ
ـــِتي  الـــبََقاِء مِـــــْن يَـــِد عَــــطَائِــــَك َوأََريْـــتَِني أُفُـــَقَك األَعْــــَلى َوأَسْــــــــَمْعتَِني نِــــَدائَــَك األَحْــــــَلى أَسْــــــــأَلُــــَك بِــــآيَـــاتِــــَك الّـَ
اَن الـــَجنَِّة الـــُعْليَا بِـــأَْن تَـــْجَعَلِني ثَـــابِـــتاً رَاسِــــــخاً ُمسْـــــــتَِقيماً عَــــَلى  أَحَـــــاطَــِت األَشْـــــــيَاَء َواملَــألَ األَعْــــَلى َوسُـــــــكَّ

ُحبَِّك َوأَْمرَِك ثُمَّ َقدِّْر لِي َخيَْر ُكلِّ َعاَلمٍ ِمْن َعَوامِلَِك، إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

�١٠



(27)
ِبسِمِه املَُهيِْمِن َعَلى األَْسَماِء

ـــِذي  أَْي رَبِّ تَــــَرى ُدمُـــــوَع عَـــــيِْني َوتَــــْسَمعُ حَـــــــِننَي قَــــْلِبي، أَسْــــــــأَلُــــَك يَــــا مَـــــالِــــَك الــــِقَدمِ بِـــــاالسْــــــــمِ األَعْـــــظَمِ الّـَ
ـرَْت بِــِه الـَعالَـَم َوفَـتَْحَت عَــَلى ُوجُــــوهِــِهْم أَبْـَواَب الـُجوِد َوالـفَْضِل َوالـَكرَمِ بِــأَْن تُـَعرَِّف عِــبَاَدَك مَــا غَـفَُلْوا  َسخّـَ
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مَــــا تَــــَشاءُ  بْــــُهْم يَــــا إِلــــِهي إِلَــــى بَحْـــــــِر عَـــــطَائِــــَك َوسَــــــــَماِء مَــــَواهِـــــِبَك، إِنّـَ عَـــــنُْه، ثُــــمَّ قَــــرِّ

َواملَُهيِْمُن َعَلى َمْن ِفي َمَلُكوِت اإِلنَْشاِء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَخِبيُر.  

(28)
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

ـِذي ظَهَـــرَْت َوأَظْهَـــرَْت مَــا أَرَْدَت َوأَخْـــبَرَْت بِــِه مِـــْن قَــبْلُ  سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــَه الــَعالَــمِ َومَــْقُصوَد األُمَــمِ، أَنْــَت الّـَ
ـــــِذي فِــــــيِه َوقَــــــَعِت الــــــَواقِــــــَعُة َوظَهَـــــــرَِت الــــــَهاِديَــــــةُ  فِــــــي كُـــــــتُِبَك َوصُــــــــــــــُحِفَك َوزُبُــــــرَِك، أَسْــــــــــأَلُــــــَك ِبهَـــــــذَا الــــــيَْومِ الّـَ
َواْضطََربَِت البَِريَُّة َوتَزَْعزََع بُنْيَاُن الُكفِْر ِبأَْن تَُؤيَِّد أَِحبَّائََك َعَلى االْسِتَقاَمِة َعَلى أَْمرَِك، أَْي رَبِّ َهذَا 
ـــِت األَرُْض َوبُـثَِّت الـجِبَاُل َونُـِصَب املِـيزَاُن، أَسْـــــأَلُـَك بِــِصفَاتِــَك الـُعْليَا َوَمشْـــــِرِق آيَـاتِــَك يَـا مَــنْ  يَـْوٌم فِــيِه رُجّـَ
فِـــي قَــبَْضِتَك زِمَـــاُم األَشْـــــــيَاِء بِـــأَْن تُــنَزَِّل مِـــْن سَــــــَماِء فَــْضلَِك أَمْـــطَاَر جُـــــوِدَك، ثُــمَّ اكْـــتُْب مِلَـْن َوفَــى ِبَعهْـــِدكَ 
َومِـــــيثَاقِــــَك مَــــا يَـــنْبَِغي لِـــُجوِدَك َوعَــــظََمِتَك َوسُــــــــْلطَانِــــَك، أَْي رَبِّ قَـــِد ارْتَـــفََعْت أَيَـــاِدي رَجَــــــائِــــي إِلَـــى سَــــــــَماءِ 
عِـــنَايَـِتَك فَـافْـَعْل بِــي مَــا يَـنْبَِغي لَــَك يَـا مَــْن خَــَضَعْت كَـــيْنُونَـُة الـُجوِد عِـــنَْد بَسْــــــِط يَـِدَك َوحَــــِقيَقُة الـَكرَمِ عِـــنْدَ 

بَْحِر َكفَِّك املُْعِطي البَاِذِل الَكِريمِ، الَحْمُد َلَك يَا إَِلَه الَعامََلنَِي.  

(29)
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَــْقُصوَد اإِلمْــَكاِن أَسْـــــأَلُـَك ِببَحْــــِر عِـــْلِمَك َوسَـــــَماِء أَمْــرَِك بِــأَْن تَـْحفَظَِني مِـــْن عِـــْصيَاٍن يَـنَْقِطعُ 
بِـــِه رَجَـــــائِـــي َويَــْجَعُلِني ُمحْـــــُرومــاً عِــــْن نَــفََحاِت آيَــاتِـــَك َوبَــيِّنَاتِـــَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــأَْن تَــرْحَـــــَم هَـــذَا الــَعبْدَ 
ــــِذي كَــــــانَــــْت يَــــُدهُ الــــيَِمنُي مُـــــرْتَــــِفَعًة إِلَـــــى سَـــــــــَماِء رَحْـــــــَمِتَك َواألُخْـــــَرى ُمتَشَـــــــــبِّثًَة بِـــــذَيْــــِل جُـــــــوِدكَ  املِــــْسِكنَي الّـَ
ِذيـَن غَـفَُلوا عَــْن ِذكْــرَِك َوثَـنَائِــَك َوعِــرْفَـاِن َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َومَــطْلِعِ آيَـاتِــَك َوقَـامُــوا  َوغُـفْرَانِــَك، َوعَــرِّْف عِــبَاَدَك الّـَ
ـِذيــَن قَــَصُدوا املَـْقَصَد األَقْــَصى َوالــَغايَــَة الــُقْصَوى، أَْي رَبِّ أَسْــــــأَلُــَك بِـــنَفِْسكَ  عَـــَلى إِضْــــــــــالِل أَحِــــبَّائِـــَك الّـَ
َهاَدِة، إِنّـََك أَنْـَت املَُهيِْمُن املُتََعالِـي الـَقِديـرُ  ِذيـَن يَـطُوفُـوَن عَــرْشَــــــَك بِــأَْن تَـنُْصرَهُــْم بِــُجنُوِد الـَغيِْب َوالـشَّ َوالّـَ

املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَحِكيُم.

�١١



(30)
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ

إِلـِهي إِلـِهي أَسْــــــأَلُــَك بِــاملََقامِ الّـَـِذي فِــيِه ارْتَـفَعَ نِــَدائَُك األَحْــــَلى َوبِــاألُفُـِق الّـَـِذي مِـــنُْه أَشْــــــَرَق نَـيُِّر أَمْــرَِك يَـا 
مَــْولَـى الـَوَرى َوبِــاآلذَاِن الّـَِتي فَـازَْت بِــِإصْـــــــــَغاِء نِــَدائِــَك َوبِــاألَرَاضِــــــــي الّـَِتي تَشَـــــرَّفَـْت بِــُقُدومِـــَك َوبِــاألَشْــــــَجارِ 
ـــِه إِلَــى أَنْــَواِر َوجْــــِهكَ  ـَد عِـــبَاَدَك عَـــَلى اإِلقْــبَاِل إِلَــيَْك َوالــتََّوجّـُ الّـَـِتي فَــازَْت ِبَلحَــــظَاِت أَعْـــنُيِ عِـــنَايَــِتَك بِــأَْن تُــَؤيّـِ
َوالـــتََّقرُِّب إِلَـــى بِــــَساِط عِــــزَِّك، أَْي رَبِّ ال تَـــْمنَْعُهْم عَــــْن بَحْــــــِر رَحْــــــَمِتَك َوعَــــْن سَـــــــَماِء جُــــــوِدَك َوفَـــْضلَِك، أَنْـــتَ 
الّـَِذي أَحَــــاطَـْت عِـــنَايَـتَُك َوسَـــــبََقْت رَحْــــَمتَُك واَلحَــــْت شَــــــْمُس فَـْضلَِك، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَقِويُّ الـَغالِـُب الـَعلِيمُ 

الَحِكيُم.

(31)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس الَعلِيِّ األَْعَلى

يَـا إِلـِهي لَـَك الحَــــْمُد يَـا إِلـِهي بِـَما اخْــتَرْتَـنَا لِـَقَضائِـَك َواخْــتََصْصتَنَا لِحَــــْمِل الـباَليَـا فِـي حُــــبَِّك َورِضَـــــــــائِـَك، 
أَْسأَُلَك ِبنَفِْسَك ِبأَْن تَْحفََظ أَِحبَّتََك َعْن ُكلِّ َما يَْمنَُعُهْم َعْن ِذْكرَِك َوثَنَاِئَك ثُمَّ اْستَِقْمُهْم ِفي ِتْلَك األَيَّامِ 
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء،  ــــِه إِلَـــى َوجْـــــِهَك، إِنّـَ ــِتي احْـــــتََجَب فِـــيَها أَكْــــثَُر أَهْـــِل مَـــْمَلَكِتَك عَـــِن الــتََّوجّـُ الّـَ

إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم. َو

(32)
األَْعظَُم األَبَْهى

اعَـــُة َوقَــامَـــِت الــِقيَامَـــُة َوفَــزَع مَـــْن فِـــي  ـِذي بِـــِه ظَهَــــرَِت الــسَّ سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْـــــــأَلُــَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ــِذيــنَ  مَواِت َواألَرِْض بِـــأَْن تُــنَزَِّل مِــــْن سَـــــــَماِء رَحْـــــَمِتَك َوسَـــــــَحاِب رَأْفَــِتَك مَـــا تَــفْرَُح بِـــِه قُـــُلوُب عِــــبَاِدَك الّـَ الــسَّ
إِمَــائَـَك عَـــْن رَمْــيِ الـظُّنُوِن َواألَْوهَـــامِ ثُـمَّ أَشْــــــِربْـُهمْ  أَقْــبَُلوا إِلَــيَْك َونَـَصُروا أَمْــرََك، أَْي رَبِّ احْــــفَْظ عِـــبَاَدَك َو

َسِبيَل ِعرْفَاِنَك ِبأَيَاِدي فَْضلَِك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَغفُوُر الَكِريُم.  

(33)
األَبَْهى

َماِء، يَــا إِلَـــِهي  قَـــدِّْر يَــا إِلَـــَه األَسْـــــــَماِء ألَحِـــــبَِّتَك فِـــي مَـــَلُكوتِــــَك مَـــا يَــنْبَِغي لِــَكرَمِــــَك يَــا فَــاطِـــــَر األَرِْض َوالــسَّ
ـُهْم عِــــبَاٌد مَـــا مَـــنََعتُْهْم سُـــــــبَُحاُت األَْوهَــــامِ عَــــْن عِــــرْفَــانِـــَك َوالــتََّقرُِّب إِلَـــى َمشْـــــــِرِق إِلْـــَهامِــــَك َومَـــا حَـــــَجبَتُْهمْ  إِنّـَ
حُـــــــُجبَاُت األَنَــــامِ عَـــــْن مُـــــَشاهَـــــَدِة أَنْــــَواِر جَـــــــَمالِــــَك، أَْي رَبِّ فَــــأَظْهِـــــْر عِـــــزَّهُـــــْم بَــــنْيَ خَـــــْلِقَك َومَـــــَقامَـــــُهْم ألَهْـــــلِ 
مَــــْمَلَكِتَك، لَــــَك الحَــــــْمُد يَـــا إِلـــِهي بِــــَما أَصْـــــــــــَعْدتَـــُهْم إِلَــــى مَــــَقامٍ جَــــــَرى عَــــَلى أَسْــــــــَمائِــــِهْم قَــــَلُم أَمْــــرَِك َونَـــطَقَ 
أَْن األَعَــــزَّ األَعْــــَلى  بِـــِذكْــــرِهِــــْم لِــَساُن قُـــْدرَتِــــَك َوعَــــظََمِتَك، أَْي رَبِّ عَــــرِّفْــُهْم هَــــذَا املَــَقاَم األَسْـــــــنَى َوهَــــذَا الــشَّ
كَ  لِـيَُقومُــنَّ بِــأَنْـفُِسِهْم َوأَْرَواحِــــِهْم عَـــَلى خِــــْدمَــِتَك لِيَظْهَـــَر مِـــنُْهْم مَــا خُـــلُِقوا لَــُه عِـــنَْد تَجَــــلِّي أَنْـَواِر َوجْــــِهَك، إِنّـَ
ـَك أَنْــَت الــَعِزيــزُ  أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا تَــَشاُء بِــيَِدَك مَــَلُكوُت كُـــلِّ شَــــــيٍْء َوفِــي قَــبَْضِتَك جَـــــبَُروُت األَمْــِر، إِنّـَ

الفَِريُد.

�١٢



(34)
اِمعُ الَعلِيُم الَحِكيُم اِهُد السَّ ُهوَ الشَّ

إِلـِهي إِلـِهي إِْن تَـْمنَْعِني عَــِن الـتََّقرُِّب إِلَـيَْك َوالـُحُضوِر أَمَــاَم عَــرْشِــــَك َوالـِقيَامِ لَـَدى بَـاِب عَــظََمِتَك فَـاكْــتُبْ 
ْوِق َواالشْــــــــِتيَاِق إِلَـــى أَْن حَــــــَضُروا  ــِذيـــَن طَـــاُروا فِــــي هَــــَواِء الـــشَّ لِـــي مِـــــْن قَـــَلِمَك األَعْــــَلى أَجْــــــَر لِـــَقائِــــَك َوالّـَ
ُهوِد بِــَسْجِنكَ  َوسَــــــِمُعوا نِــَدائََك األَحْــــَلى َورَأَْوا أُفُـَقَك األَبْـَهى، أَسْــــــئَُلَك يَـا إِلـَه الـُوجُــــوِد َومَــالِـَك الـَغيِْب َوالـشُّ
ا أَحْـــــيَيَْت بِـــِه مَـــنْ  ا عِــــنَْدَك واَل تَــْمنََعِني عَــــمَّ َومَـــظُْلومِــــيَِّتَك َومَـــا َورََد عَــــَليَْك مِــــْن خَــــْلِقَك بِـــأَْن ال تُــَخيِّبَِني عَــــمَّ
فِــي الـُقبُوِر، إِنّـََك أَنْـَت مَــالِـُك الـظُُّهوِر َواملُسْـــــتَِوي عَــَلى الـَعرِْش فِــي يَـْومِ الـنُُّشوِر، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَعلِيمُ 

الَحِكيُم.  

(35)
قُـْل إِلـِهي إِلـِهي قَـْد أَهْــَلَكِنيْ فِــرَاقُـَك َوأَضْـــــــــنَانِــيْ َهجْــــرَُك َومَــا َورََد عَــَليَْك فِــيْ سَـــــِبيْلَِك، إِلـِهيْ إِلـِهيْ أُذُنِــيْ 
ـماتِـــَك َونِـــَدائِـــَك، َوبَــَصِرْي أَراَد أَْن يَــنْظَُر إِشْـــــــراقــاتِ  أَرَاَدْت أَْن تَــْسَمعَ مــا خُـــلَِقْت لَــُه ال تَــْمنَْعها عَـــْن تَــرَنّـُ
أَنْــواِر أُفُــِقَك األَعْـــَلى ال تَحْـــــرِمْـــُه عَـــّما أَظْهَــــرْتَــْه لَـــُه، إِلــِهيْ إِلــِهيْ مــا لِــيْ أَسْـــــــَمعُ نِـــداَء الــِعبَاِد واَل أَسْـــــــَمعُ 
نِــــدائِــــَك َوأَرى خَـــــْلَقَك واَل أَرى َمشْــــــــِرَق َوحْــــــِيَك َومَــــطْلِعَ آيَــــاتِـــــَك طُـــْوبــــى لِــــِذْي شَــــــــمٍّ َوجَــــــَد عَـــــرَْف قَــــِميِْصكَ 
َوأَخَـــذَتْــُه نَــفَحاُت أَيّــامِـــَك إِلــى أَِن انْــَقطَعَ عَـــْن ُدونِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا َربّـِـيَ الــرَّحْـــــمَن بِـــَمَلُكوِت بَــيَانِـــَك َوالبَحْـــــرِ 
ِفينَِة الّـَِتي ال تَـْمنَُعَها أَمْــَواُج ضَـــــــــَغائِــِن األُمَــمِ بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي فِــي  الّـَِذي لَـْم تَـْحُصرْهُ سَـــــفَائِــُن الـَعالَـمِ َوالـسَّ
بُــُهمْ  ـْدتَــِني مِــــْن قَــبُْل َومِــــْن بَــْعُد، ثُــمَّ أَنْــِزْل مِــــْن سَــــــَماِء رَحْـــــَمِتَك عَـــَلى عِــــبَاِدَك مَـــا يُــَقرِّ كُــــلِّ األَحْـــــَواِل كَــــَما أَيّـَ
إِلَـيَْك َويُـَعرِّفُـُهْم مَـا أَرَْدَت لَـُهْم بِـُجوِدَك َوفَـْضلَِك َويَهْــِديـِهْم إِلَـى صِــــــــرَاطِـــَك الّـَِذي يُـنَاِدي بِـأَعْــَلى الـنَِّداِء فِـي 
رَاُط املُسْــــــتَِقيُم َوأَنَــا املِـيزَاُن الّـَـِذي بِــِه يُــوزَُن كُـــلُّ صَــــــــــِغيٍر وَكَـــِبيٍر،  بَاحِ َواملَـَساِء: تَــاهللِ إِنّـِـي أَنَــا الــصِّ الــصَّ
ـِذي َشهِـــَدتْ  ـَك أَنْــَت الّـَ أَْي رَبِّ ال تَحْـــــرِْم عِــــبَاَدَك مِــــْن حَـــــِفيِف سِــــــْدرَِة املُـنْتََهى َوصَــــــــــِريــِر قَــَلِمَك األَعْـــَلى، إِنّـَ

مَواِت.   ِبَكرَِمَك املَْوُجوَداُت َوِبفَْضلَِك الَكاِئنَاُت، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت ُمنِْزُل اآليَاِت َوَمالُِك األَرَِضنَي َوالسَّ

�١٣



(36)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األَبَْهى

أَْي رَبِّ لَــَك الحَــــْمُد بِــَما سَــــــَقيْتَِني خَـــْمَر عِـــنَايَــِتَك وَكَـــْوثَــَر أَلْــطَافِــَك َوجَــــَعْلتَِني مُــْقِبالً إِلَــى الحَــــرَمِ الّـَـِذي لَــمْ 
يَـزَْل كَـــاَن مَــطَاَف أَنْـِبيَائِــَك َوأَصْـــــــــِفيَائِــَك، أَْي رَبِّ َوفّـِْقِني عَــَلى خِــــْدمَــِتَك عَــَلى شَــــــأٍْن ال يَـْمنَُعِني إِعْــرَاضُ 
مَــــْن عَـــــَلى األَرِْض كُـــــلَِّها َوأَنْـــِطُق بِــــِذكْـــــرَِك عَـــــَلى شَــــــــأٍْن يَـــُقومُــــنَّ بِــــِه الـــِعبَاُد عَـــــْن مَــــرَاقِــــِد الـــنَّفِْس َوالـــَهَوى 
ـــــُهنَّ إِلَــــى شَــــــــطِْر اسْــــــــِمَك الـــَعلِيِّ األَبْـــَهى، أَْي رَبِّ أَنَـــا الـــفَِقيُر قَــــْد أَرَْدُت الـــُحُضوَر تِـــــْلَقاَء عَـــــرْشِ  َويَـــتََوجّـَ
ــِذي انْفَجَــــــَر مِــــنُْه كَــــْوثَـــُر الـــَحيََواِن بِــــِإذْنِــــَك َوقُـــْدرَتِــــَك َوأَنَـــا  غَـــنَائِــــَك َوأَنَـــا الـــظَّْمآُن قَـــْد سَـــــــرُعْــــُت إِلَـــى املَــَقرِّ الّـَ
ا عِـــنَْدكَ  الـَعلِيُل قَــْد أَرَْدُت بَحْــــَر شِـــــفَائِــَك َوأَنَـا الـذَّلِـيُل أَكُـــوُن آمِـــال ً مَــطْلِعَ عِـــزَِّك ال تَـْجَعْلِني َمحْــــُرومـاً عَـــمَّ
إِعْـــــالُء كَـــــلَِمِتَك بَــــنْيَ خَـــــْلِقكَ  ـــْقِني يَــــا إِلــــِهي عَـــــَلى شَـــــــــأٍْن يَظْهَـــــُر مِـــــنِّي انْــــِتَشاُر ِذكْـــــرَِك بَــــنْيَ عِـــــبَاِدَك َو َوَوفّـِ
إِحْـــــَسانِــَك، ال   ـَك اسْــــــتََجبَْت لِــي كُـــلَّ مَــا أَرَْدُت مِـــْن بَــَدائِــعِ فَــْضلَِك َوسَــــــَماِء جُـــــوِدَك َو َوأَيْــَقنُْت يَــا إِلــِهي بِــأَنّـَ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.

(37)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األََعزِّ األَبَْهى

أَْي رَبِّ لَـــَك الحَـــــْمُد بِـــَما جَـــــَعْلتَِني طَــائِـــراً فِـــي هَـــَواِء عِــــرْفَــانِـــَك َومُـــْقِبالً إِلَـــى حَـــــرَمِ إِيــَقانِـــَك وَكَــــْعبَِة لِــَقائِـــَك، 
أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي مِـــنُْه َدلَــعَ لِـَساُن كُـــلِّ شَــــــيٍْء بِــثَنَاِء نَـفِْسَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني نَـاظِـــراً فِــي كُـــلِّ األَحْــــَوالِ 
ِذيـَن كَــفَُروا  إِلَـى شَــــــطِْر رِضَـــــــــائِــَك َومَــا قَـدَّرَْت لِـي فِــي سَـــــَماِء قَـَضائِــَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلِني مُــنَْقِطعاً عَــْن نِــَعاِق الّـَ
بِــآيَـاتِــَك َوأَخْــبَرْتَـنَا بِــِهْم فِــي أَلْـَواحِـــَك، فَـاجْــــَعْلِني يَـا إِلـِهي ثَـابِــتاً فِــي حُــــبَِّك عَــَلى شَــــــأٍْن لَـْو يَـدَّعِـــي كُـــلُّ مَــنْ 
عَــَلى األَرِْض مَـَقامَـاِت أَمْـرَِك َوشُـــــئُونَـاِت ظُُهورَِك لَـْن أَلْـتَِفَت إِلَـيِْهْم ألَنّـِي أَْشهَــُد بِـأَْن خُــِتَم ظُُهوُر اهللِ فِـي 
ـُه تَــَكلََّم بِـــَما أَمَـــرَهُ الــنَّفُْس َوالــَهَوى، كَـــذَلِــَك رُقِـــَم مِـــْن قَــَلِمكَ  هَـــذَا الــظُُّهوِر األَعْـــظَمِ َومَـــْن يَــدَّعِـــي ظُـُهوراً إِنّـَ
ــكَ  ــي أَيْـــَقنُْت يَـــا إِلـــِهي بِـــأَنّـَ إِنّـِ َماِء، َو ــنَْت بِـــِطرَاِز كَــــلَِماتِــــَك يَـــا فَـــاطِـــــَر الـــسَّ ــِتي زُيّـِ األَعْــــَلى عَــــَلى األَلْـــَواحِ الّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر املُـتََعالِــي  إِحْـــــَسانِـــَك، إِنّـَ اسْـــــــتََجبَْت لِــي مَـــا َدعَـــْوتُــَك بِـــِه َوقَـــدَّرَْت لِــي مَـــا أَرَْدتُــُه بِـــفَْضلَِك َو

الَغفُوُر الرَِّحيُم َوالَحْمُد هللَِِّ رَبِّ الَعامَلنَِي.

�١٤



(38)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس

أَسْـــــــئَُلَك يَــا مَـــالِــَك اإِلبْــَداعِ َومَـــلِيَك االخْـــِترَاعِ بِـــأَْن تَــْقلَِب نُــَحاَس الــُوجُـــــوِد بِـــِإكْــــِسيِر بَــيَانِـــَك َوحِـــــْكَمِتَك ثُــمَّ 
أَظْهِــْر لَــُهْم مِـــْن كِـــتَابِــَك الـَجامِـــعِ مَــا يَـْجَعُلُهْم أَغْــِنيَاَء بِــَغنَائِــَك، أَْشهَـــُد يَـا إِلـِهي بِــأَنَّ عِـــنَْدَك عِـــْلَم مَــا كَـــانَ 
َومَــــا يَـــُكوُن َوعِـــــْلَم كُـــــلِّ شَــــــــيٍْء فِــــي كِـــــتَابِــــَك املَــْكنُوِن، أَسْــــــــئَُلَك بِــــنَفِْسَك بِــــأَْن تُـــَعرَِّف الـــِعبَاَد َمظْهَـــــَر أَمْــــرِكَ 
َومَـــطْلِعَ آيَــاتِـــَك لِيَجِـُدوا مِــــْن كُــــلِّ شَـــــــأٍْن مِــــْن شُـــــــُؤونَــاتِـــِه نَــفََحاِت عِــــْلِمَك َوفَــَوحَـــــاِت قَـــِميِص رَحْـــــَمانِـــيَِّتَك، ثُــمَّ 
ـهُ  ـْدهُــــْم عَــــَلى مَـــا هُــــَو املُــْختَاُر عِــــنَْدَك لِــيَْختَاُروا مَـــا اخْــــتَرَْت لَـــُهْم بِـــُجوِدَك ألَنَّ مَـــا يَظْهَــــُر مِــــْن عِــــنِْدَك إِنّـَ أَيّـِ
ــِذي أَقْـــبََل إِلَـــى شَــــــــطِْر مَــــَواهِــــِبَك، ثُـــمَّ اكْـــــتُْب لَـــُه خَــــيَْر الـــدُّنْـــيَا  ــْق هَــــذَا الـــَعبَْد الّـَ خَــــيٌْر لِـــِعبَاِدَك، أَْي رَبِّ َوفّـِ
ــْدهُ عَــــَلى نُـــْصرَِة أَمْــــرَِك َوتَـــبْلِيغِ مَــــا أَرَْدتَـــُه ِبسُــــــــْلطَانِــــَك، ألَنَّ هَــــذَا سَــــــــيُِّد األَعْــــَماِل عِـــــنَْدكَ  واآلخِــــــرَِة، ثُـــمَّ أَيّـِ
ـَك أَنْــَت الــَغِنيُّ  ـْدهُ فِــي كُـــلِّ األَحْـــــَواِل عَـــَلى االسْــــــِتَقامَــِة عَـــَلى حُـــــبَِّك، إِنّـَ َوأَفْــَضُلَها فِــي كِـــتَابِــَك، أَْي رَبِّ أَيّـِ

مَواِت َواألَرَِضنَي. املُتََعاِل، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَكِريُم، الَحْمُد َلَك يَا إِلَه َمْن ِفي السَّ

(39)
األَْقَدُس األَْعَلى

مَواِت َواألَرَضِـــــــــــنَي، بِــــأَْن تَــــْجَعَلِني ثَــــابِــــتاً عَـــــَلى حُــــــبِّكَ  إِلــــَه مَــــْن فِــــي الــــسَّ أَسْــــــــئَُلَك يَــــا مَــــْحبُوَب الــــَعامَلِـــنَي َو
َوُمسْـــــــتَِقيماً عَـــَلى أَمْـــرَِك َونَــاظِــــراً إِلَـــى شَـــــــطْرَِك َوخَـــاِدمــاً لِــنَفِْسَك َوطَــالِــعاً بِـــِذكْــــرَِك َوُمشْـــــــرِقــاً بِـــاسْـــــــِمَك بَــنيَْ 
ـــــَدائِــَد فِــي رِضَـــــــــائِــَك، طُـوبَـى لِـنَفْسٍ  الـَعامَلِـنَي، أَْشهَـــُد يَـا إِلـِهي بِــأَنَّ ال يَـِضيعُ عِـــنَْدَك أَجْــــَر مَــْن حَــــَمَل الشّـَ
َلْت َعَليَْك َوأَْقبََلْت إَِليَْك، َويٌْل مِلَْن َجَحَد َوأَنَْكَر وََكاَن ِمَن املُْعتَِديَن، أَْي رَبِّ أَيِّْدِني ِفي ُكلِّ األَْحَواِل  تَوَكَّ
ـِتي بِـــَها يَظْهَــــرُ  ـِتَك، أَْشهَــــُد أَنَّ خِـــــْدمَـــتََك لَــْم تَــُكْن إاِلَّ ارْتِـــفَاَع ِذكْــــرَِك َواألَعْـــَماَل الّـَ عَـــَلى خِـــــْدمَـــِتَك بَــنْيَ بَــِريّـَ
مَواِت َواألَرْضِ  ـــرَْت مَـــْن فِـــي الــسَّ ــِذي بِـــِه َسخّـَ تَــْقِديــُس أَمْـــرَِك بَــنْيَ الــَعامَلِــنَي، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ـَد أَحِــــبَّائَـَك عَـــَلى مَــا أَرَْدَت لَــُهمْ  َوبِــِه ارْتَــفَعَ ِذكْـــرَُك َوثَــبََت بُــرْهَـــانُــَك واَلَحَـــــْت بَــيِّنَاتُــَك َونُــزِّلَــْت آيَــاتُــَك بِــأَْن تُــَؤيّـِ
إِحْـــــَسانِـــَك، ثُــمَّ خَـــلِّْصُهْم مِــــْن نَــاِر الــنَّفِْس َوالــَهَوى َوأَْدخِــــْلُهْم فِـــي ظِــــلِّ رَحْـــــَمِتَك الــُكبَْرى َوقَــدِّرْ  بَــُجوِدَك َو
لِــُكلِّ َواحِـــــٍد مِــــنُْهْم مَـــا يَــْجَعُلُه غَــِنيّاً بِـــَغنَائِـــَك َوقَــاِدراً بِـــُقْدرَتِـــَك َومُـــَهيِْمناً عَـــَلى األَعْـــَداِء ِبسُـــــــْلطَانِـــَك َوقُــوَّتِـــَك، 
عَــَلى شَــــــأٍْن ال تُـَخوِّفُـُه جُــــنُوُد األَرِْض واَل سَــــــطَْوةُ مَــْن عَــَليَْها، إِنّـََك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء تَـفَْعُل مَــا 
ا أَرَْدتَــهُ  تَــَشاُء بِــَمِشيَِّتَك الــنَّافِــذَِة َوتَــْحُكُم مَــا تُــِريــُد بِــِإرَاَدتِـــَك املُـِحيطَِة ال يَــْمنَُعَك ضَــــــــــْوضَــــــــــاُء الــَغافِــلنَِي عَـــمَّ
ا قَـــدَّرْتَـــُه، أَِن ارْحَــــــْمنَا يَـــا إِلـــَهنَا الـــرَّحْــــــمَن، نَـــْدعُــــوَك َونَـــذْكُــــرَُك بِــــاسْـــــــِمكَ  واَل يُْعجِــزَُك اقْـــِتَداُر الـــظَّامِلِــنَي عَــــمَّ

الَغفُوِر الرَِّحيمِ، الَحْمُد َلَك يَا َمْقُصوَد الَقاِصِديَن وََكْعبََة املُْشتَاِقنَي.  

�١٥



(40)
ُهوَ املُِبنُي َوُهوَ املُْشِفقُ الَكِريُم 

ــِتَك واَل عَــــْن طَــْمطَامِ فَـــْضلَِك َوفَـــرَْدانِــــيَِّتَك واَل مِــــْن قَـــْمَقامِ  ِة بَحْــــــِر أَحَــــــِديّـَ إِلـــِهي إِلـــِهي ال تَـــْمنَْعِني عَــــْن لُـــجَّ
ُهوَد،  اَن جُــــوِدَك مَــوَّاٌج فِــي الـُوجُــــوِد َوآثَـاَر ظُـُهورَِك أَحَــــاطَـِت الـَغيَْب َوالـشُّ عِـــزَِّك َواقْـِتَدارَِك، أَْشهَـــُد أَنَّ عُــمَّ
أَسْـــــئَُلَك بِــَكلَِمِتَك الـُعْليَا الّـَِتي إِذْ ظَهَــرَِت اعْــتَرََف كُــلُّ شَــــــيٍْء بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرَْدانِــيَِّتَك َوبِــَلئَالِئِ بَحْــــِر كَــرَمِــكَ 
ـَد أَْولِــيَائَـَك عَـــَلى االسْـــــــِتَقامَـــِة عَـــَلى حُـــــبَِّك َوالــِقيَامِ عَـــَلى خِـــــْدمَـــِتَك،  َوتَجَـــــلِّيَاِت أَنْــَواِر نَــيِِّر عَـــطَائِـــَك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
ــِذيــَن نَــَقُضوا أَحْـــــَكامَـــَك َوأَحَـــــاطُــوا بِـــالََدَك فَــاحْـــــفَظُْهمْ  أَيْــرَبِّ تَــَريــُهْم بَــنْيَ أَيَــاِدي املُشْـــــــرِكِــــنَي مِــــْن خَـــْلِقَك الّـَ
بِــُقْدرَتِــَك َوسُــــــْلطَانِــَك ثُـمَّ امْــُدْدهُــْم بِــُجنُوِد حِــــْكَمِتَك َوبَـيَانِــَك، أَيْـرَبِّ هُــْم عِـــبَاُدَك َوفِــي ظِـــلِّ عِـــنَايَـِتَك قَـدِّْر لَـُهمْ 
كُـــلَّ خَـــيٍْر أَنْــزَلْــتَُه فِــي كِـــتَابِــَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا مَــْولَــى الــَوَرى َورَبَّ الــَعرِْش َوالــثََّرى بِــالّـَـِذي بِــِه ظَهَـــرَْت أَسْــــــرَارُ 
كِــــتَابِـــَك َوأََوامِــــرَُك َوأَحْـــــَكامُـــَك بِـــأَْن تُـــنَزَِّل عَــــَلى مُـــِحبِّيَك مِــــْن سَـــــــَماِء عَــــطَائِـــَك بَـــرَكَــــًة مِــــْن عِــــنِْدَك َونِـــْعَمًة مِــــنْ 
لَـُدنْـَك، إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذي ال تُْعجِزَُك حَــــَواِدُث الـَعالَـمِ واَل شُــــــُؤونَـاُت األُمَــمِ تَـفَْعُل مَــا تَـَشاُء َوتَـْحُكُم مَــا تُـِريـُد، 
َك أَنْـَت الـَعِزيـزُ الحَــــِميُد، أَْي رَبِّ ال تُـَخيِّْب قَــاصِـــــــــِديـَك عَـــْن بَـاِب فَـْضلَِك واَل تَـْمنَْعُهْم عَـــِن الـتََّقرُِّب إِلَــى  إِنّـَ

بُُهْم إَِليَْك ِفي ُكلِّ األَْحَواِل، إِنََّك أَنَْت الَغِنيُّ املُتََعاِل.   ِبَساِط ِعزَِّك ثُمَّ اْكتُْب َلُهْم َما يَُقرِّ

(41)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الَعظََمُة َواالْقِتَداُر

يــَن، أَسْــــــئَُلَك بِــالــَكلَِمِة الّـَـِتي بِــَها ظَهَـــَر مَــا  إِلــَه الــَعامَلِـنَي َومُــجِيبي َومُــجِيَب املُـْضطَرِّ سَــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــِهي َو
بَـِني إِلَـى أُفُـِقَك األَعْــَلى يَـا مَـْن فِـي قَـبَْضِتَك زِمَـاُم الـَوَرى، أَنَـا الّـَِذي يَـا  كَــاَن َويَظْهَــُر مَـا يَـُكوُن بِـأَْن تُـَقرِّ
َماِء، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن ال تُـــَخيِّبَِني عَــــْن بَـــَدائِـــعِ  إِلـــِهي سَـــــــِمْعُت نِـــَدائَــَك األَحْـــــَلى َوأَقْـــبَْلُت إِلَـــيَْك يَـــا فَـــاطِـــــَر الـــسَّ
كاً بِـَحبِْل فَـْضلَِك َوُمتَشَـــــبِّثاً بِـذَيْـِل كَــرَمِــَك هَــْل تَـْمنَعُ  فَـْضلَِك َومَـا قَـدَّرْتَـُه لِـِخيرَِة خَــْلِقَك، أَيْـرَبِّ تَـرَانِـي مُـتََمسِّ
اُل الـــَعِزيـــزُ  ـــِذي َشهِــــَد كُـــــلُّ شَــــــــيٍْء بِــــُجوِدَك َوأَلْــــطَافِــــَك، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الـــفَضَّ مَــــْن َدعَــــْوتَـــُه إِلَــــيَْك، أَنْـــَت الّـَ

الَعِظيُم.

(42)
َمُد ِبال ِندٍّ ُهوَ الصَّ

بِــنَي فِــي فِــرَاقِــَك َوارْتَـفَعَ صَـــــــــِريـخُ املُخْـــلِِصنَي فِــي هَـــَواَك،  سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي قَــْد بَـَكْت عُـــيُوُن املُـَقرَّ
ــَك كُـــــنَْت فِــــيْ كُـــــلِّ  إِنّـَ مَــــا بَـــَقْت مِـــــْن مَــــِديـــنٍَة إاِلَّ َوقَــــِد ارْتَـــفَعَ فِــــيَها ضَـــــــــــجِيجُ االشْــــــــِتيَاِق َوصَـــــــــــِريـــخُ الـــِفرَاِق َو
األَحْــــَواِل شَــــــاهِـــداً لَــُهْم َونَـاظِـــراً عَـــَليِْهْم َوسَــــــامِـــعاً مَــا يَخْـــُرُج مِـــْن شَــــــفَتَيِْهْم، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ بِــأَنْ 
ـُر فِــيَها سِـــــَهاُم األَعْـــَداِء َورِمَــاُح األَشْــــــِقيَاِء واَل يُــَقلِّبُُهْم هُـــبُوُب الــَقَضاءِ  تَجْــــذَُب قُــُلوبَــُهْم عَـــَلى شَــــــأٍْن ال يُــؤَثّـِ
ــَك أَنْـــتَ  إِنّـَ اٌل مِلَــا تَـــَشاُء َو ــَك أَنْـــَت فَـــعَّ ثُـــمَّ افْـــتَحْ عَــــَلى ُوجُــــــوِهِــــِهْم أَبْـــَواَب الـــِعزَِّة فِــــي الـــدُّنْـــيَا َواألُخْــــَرى، إِنّـَ

الَعلِيُّ األَْعَلى.

�١٦



ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الَعظََمُة َواالْقِتَداُر
إِلـــِهي إِلـــِهي عَــــرُْف عِــــرْفَـــانِـــَك اجْـــــتَذَبَـــِني وَكَــــْوثَـــُر بَـــيَانِـــَك أَسْـــــــَكرَنِـــي عَــــَلى شَـــــــأٍْن غَـــفَْلُت عَــــْن نَـــفِْسي َوعَــــنْ 
َماِء، أَْسئَُلَك يَا َمالَِك األَْسَماِء ِباالْسمِ الَِّذي ِبِه نَاَح ُكلُّ ُمْشرٍِك  ُدوِني َوَعْن ُكلِّ َمْن ِفي األَرِْض َوالسَّ
َوصَـــــــــــاَح كُــــلُّ غَـــافِـــٍل َوفَـــزَع كُــــلُّ ُمْلحِـــــٍد بِـــأَْن تُـــَقدَِّر لِـــي فِـــي مَـــَلُكوتِــــَك مَـــا يَـــُكوُن بَـــاقِـــياً بِـــبََقائِـــَك، أَيْـــرَبِّ أَنَـــا 
إِنََّك أَنَْت الَقِويُّ األَِمنُي، َلَك الَحْمُد  ِعيُف َو اِئُل َوأَنَْت املُجِيُب َوأَنَا املُْحتَاُج َوأَنَْت الَغِنيُّ َوأَنَا الضَّ السَّ
ْكُر يَــا مَـــْن فِـــي قَـــبَْضِتَك زِمَـــاُم الــَعامَلِــنَي، الحَـــــْمُد لَـــَك يَــا  مَواِت َولَـــَك الــشُّ يَــا مَـــْن بِـــيَِدَك مَـــَلُكوُت مُـــْلَك الــسَّ

ِديَن.   َمْحبُوَب الَعارِِفنَي َوَمْقُصوَد املُْخلِِصنَي َوأََمَل املَُوحِّ

(44)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الَعظََمُة َواالْقِتَداُر

إِلــِهي إِلــِهي نُــورَُك يَــْدعُـــونِــي إِلَــيَْك َونَــارَُك تَــْمنَُعِني عَـــنَْك أَْشهَـــُد أَنَّ الــنُّوَر ظَهَـــَر واَلََح مِـــْن َوجْــــِهَك َوالــنَّارَ 
ـَك خَـــَلْقتََها َوأَظْهَـــرْتَــَها، أَسْــــــئَُلَك يَــا فَــالِــَق اإِلصْــــــــــبَاحِ َومُــرْسِـــــَل األَْريَــاحِ  ـَها تُنْسَــــــُب إِلَــيَْك ألَنّـَ إِنّـَ مِـــْن عَـــَملِي َو
هْــُت إِلَـيَْك َوسَـــــرُعْــُت إِلَـى أُفُـِق فَـْضلَِك، قَـدِّْر يَـا إِلـِهي  بِـأَْن تُـبَدَِّل الـنَّاَر بِـنُورَِك، أَيْـرَبِّ قَـْد أَقْـبَْلُت إِلَـيَْك َوتَـَوجَّ
إِلــَه األَسْــــــَماِء لِــِعبَاِدَك األَصــِفيَاِء مِـــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى مَــا يَــْحفَُظ لِــَسانَــُهْم عَـــْن ِذكْـــِر غَــيْرَِك َوقُــُلوبَــُهْم عَـــنْ  َو
ا  ِذيـَن شَــــــِربُـوا رَحِــــيَق االطْـِمينَاِن مِـــْن أَيَـاِدي عَــطَائِــَك، أَيْـرَبِّ ال تَـْمنَْعِني عَــمَّ حُــــبِّ ُدونِــَك َويَـْجَعُلُهْم مِـــَن الّـَ

ِعنَْدَك أَْشَهُد أَنََّك أَنَْت أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.

(45)
ُهوَ اآلِمُر الَحِكيُم

إِلـِهي إِلـِهي أَْشهَـــُد بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرَْدانِــيَِّتَك َوأَعْــتَرُِف بِــَما أَنْـزَلْــتَُه فِــي كِـــتَابِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الـظَّاهِــرِ 
ـــَدنِـــــي عَـــــَلى الــــَعَمِل بِـــــَما أَمَـــــرْتَــــِني فِـــــيِه، أَيْــــرَبِّ تَــــرَانِـــــي مُـــــْقِبالً إِلَــــيَْك َومُـــــِقرٍّاً بِـــــَعظََمِتكَ  املَـــْكنُوِن بِـــــأَْن تُــــَؤيّـِ
ـَدنِــي عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَــنَائِــكَ  َوسُــــــْلطَانِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــَلئَالِئِ بَحْــــِر رَحْــــَمِتَك َوتَجَــــلِّيَاِت شَــــــْمِس فَــْضلَِك، بِــأَْن تُــَؤيّـِ
ـِتي أَنْــزَلْــتََها فِـــي زُبُــرَِك َوأَلْــَواحِــــَك، ثُــمَّ أَسْــــــئَُلَك بِـــنُفُوِذ كَــــلَِمِتَك َوتَــَصرُِّف إِرَاَدتِـــكَ  بَــنْيَ عِــــبَاِدَك بِـــالــِحْكَمِة الّـَ
إِحَــــــــاطَــــِة مَـــــِشيَِّتَك أَْن تَـــــْغِفَر لِـــــي بِـــــُجوِدَك وَكَــــــرَمِــــــَك َوتَـــــْكتَُب لِـــــي مَـــــا يَـــــْجَعُلِني ُمسْـــــــــتَِقيماً عَــــــَلى أَمْـــــرِكَ  َو
ـِذي ال تُْعجِـزَُك شُـــــــُؤونَــاُت الــَعالَــمِ واَل تُــْضِعفَُك قُــوَّةُ األُمَــمِ، تَــفَْعُل مَــا تَــَشاءُ  َورَاسِـــــخاً فِــي حُـــــبَِّك، أَنْــَت الّـَ

ِبُسْلطَاِنَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الفَرُْد الَواِحُد الَعلِيُم الَحِكيُم.

�١٧



(46)
ُهوَ املُْقتَِدُر الَغفُوُر الرَِّحيُم

اللَـِة َوالـَغَوى أَيْـَن نُـوُر هِــَدايَـِتَك يَـا مَــْقُصوَد الـَعارِفِــنَي، َوتَـْعَلمُ  إِلـِهي إِلـِهي تَـَرى عِــبَاَدَك فِــي هَــيَْماِء الـضَّ
مَواِت َواألَرَضِــــــــنَي، أَيْـرَبِّ أَسْـــــئَُلكَ  ضَـــــــــْعفَُهْم َوَعجْــــزَهُــْم أَيْـَن قُـْدرَتُـَك يَـا مَــْن فِــي قَـبَْضِتَك زِمَــاُم مَــْن فِــي الـسَّ
ــــرَْت أَهْـــــلَ  ـــِتي بِـــــَها َسخّـَ ِبتَجَـــــــلِّيَاِت أَنْــــَواِر شَـــــــــْمِس عِـــــنَايَــــِتَك َوأَمْـــــَواجِ بَحْـــــــِر عِـــــْلِمَك َوحِــــــْكَمِتَك َوبِـــــالْــــَكلَِمِة الّـَ
ـِذيــَن فَــازُوا بِـــَما أَمَـــرْتَــُهْم بِـــِه فِـــي كِـــتَابِـــَك ثُــمَّ قَــدِّْر لِــي مَـــا قَــدَّرْتَــُه ألُمَـــنَائِـــكَ  مَـــْمَلَكِتَك، بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مِـــَن الّـَ
الّـَِذيـَن شَـــــِربـُوا رَحِـــيَق الـَوحْـــيِ مِــْن كُــأُوِس عَــطَائِـَك َوسَـــــرُعُــوا إِلَـى مَـرْضَـــــــــاتِــَك َورَاعَــْوا َعهْــَدَك َومِــيثَاقَـَك، إِنّـَكَ 
أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَعلِيُم الــَحِكيُم، أَيْــرَبِّ قَــدِّْر لِــي بِـــُجوِدَك مَـــا يَــنْفَُعِني فِـــي 

بُِني إَِليَْك يَا َمْوَلى الَوَرى، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الفَرُْد الَواِحُد الَعِزيزُ الَحِميُد. اآلِخرَِة َواألُوَلى َويَُقرِّ

(47)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الَعظََمُة َواالْقِتَداُر

ــِذي بِـــهِ  سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك املُـَهيِْمِن عَـــَلى األَسْـــــــَماِء َوِبحَـــــرَكَــــِة قَـــَلِمَك األَعْـــَلى الّـَ
بُـِني إِلَـيَْك َويَـْحفَظُِني مِــْن شَـــــرِّ أَعْــَدائِـَك الّـَِذيـنَ  تَحَـــرَّكَــِت األَشْـــــيَاُء بِـأَْن تَـْكتَُب لِـي مِــْن قَـَلمِ الـتَّْقِديـِر مَـا يُـَقرِّ
ِتَك َوأَنْـــَكُروا بُـــرْهَــــانَـــَك، أَْي رَبِّ قَـــْد أَهْــــَلَكِني ظَـــَمأُ الـــِفرَاِق أَيْـــنَ  نَـــَقُضوا َعهْـــــَدَك َومـــِيثَاقَـــَك وَكَـــــفَُروا بِــــُحجَّ
سَـــــــْلَسِبيُل وِصَـــــــــــالِـــَك يَـــا مَـــْن فِـــي قَـــبَْضِتَك زِمَـــاُم مَـــْن فِـــي أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــَمائِـــَك، َوعِــــزَّتِــــَك َوعَــــظََمِتَك َوقُـــْدرَتِــــكَ 
َواقْــــِتَدارَِك إِنَّ عَـــــبَْدَك هَـــــذَا يَــــَخاُف مِـــــْن سَــــــــطَْوِة الــــنَّفِْس َوأَهْـــــَوائِــــَها، أُِريــــُد أَْن أُوِدَع ذَاتِـــــي بَــــنْيَ أَيَــــاِدي 
كاً  فَـْضلَِك َوعَــطَائِــَك لِـتَْحفَظََها مِـــْن شَــــــرِّهَــا َوبَـْغِيَها َوغَـفَْلِتَها، أَيْـرَبِّ تَـَرى عَــبَْدَك انْـَقطَعَ عَــْن ُدونِــَك مُــتََمسِّ
ا كَــــتَبْتَُه ألُمَــــنَائِــــَك َوأَصْـــــــــــِفيَائِــــَك َوقَـــدِّْر لِـــي مَــــا تَـــَقرُّ بِــــِه عَــــيِْني  بِــــَحبِْل جُــــــوِدَك، أَسْـــــــئَُلَك أَْن ال تُـــَخيِّبَِني عَــــمَّ

َويَْستَِريحُ ِبِه فُؤَاِدي، إِنََّك أَنَْت َمْوَلى الِعبَاِد َوالَحاِكُم ِفي املَبَْدإِ َواملََعاِد.

(48)
ِبْسِمِه املَُهيِْمِن َعَلى األَْسَماِء

لَــَك الحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي بِـــَما هَـــَديْــتَِني إِلَــى مَـــطْلِعِ آيَــاتِـــَك َوَمشْــــــِرِق بِـــيِّنَاتِـــَك َوَمظْهَــــِر نَــفِْسَك َوأُفُــِق أََوامِــــرَِك، 
ـَدنِـــي عَـــَلى ِذكْــــرَِك َومَـــا  ــِذي بِـــِه نُــِصبَْت رَايَــُة الــتَّْوحِـــــيِد بَــنْيَ عِــــبَاِدَك َوبِـــآلِــِه َوأَصْــــــــــَحابِـــِه أَْن تُــَؤيّـِ أَسْـــــــئَُلَك بِـــالّـَ
َك بِــَحبِْل عَــطَائِــَك، أَسْــــــئَُلكَ  أَمَــرْتَـِني بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك، أَيْـرَبِّ تَـَرى املَظُْلوَم قَــرََع بَـاَب عَــْدلِـَك َواملَحْــــُروَم تَـَمسَّ
ــرَْت الـَعالَـَم َوهَــَديْـَت األُمَــَم أَْن تَـْجَعَلِني فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل نَـاظِـــراً إِلَـى أُفُـِق فَـْضلِكَ  بِــأَمْــرَِك الّـَِذي بِــِه َسخّـَ
ـــِتي غَــــَلبَْت سَــــــــَمائَــَك َوأَرْضَـــــــــــَك أَنْ  َورَاجِـــــياً بَـــَدائِــــعَ جُــــــوِدَك، أَيْـــرَبِّ أَسْــــــــئَُلَك بِــــَمظَاهِــــِر نَـــفِْسَك َوبِــــُقْدرَتِــــَك الّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَغفُورُ  تَــْحفَظَِني مِــــْن شَـــــــرِّ املُشْـــــــرِكِــــنَي مِــــْن عِــــبَاِدَك، إِنّـَ
الـَكِريـُم، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَلى عَــبِْدَك هَــذَا َوعِــبَاِدَك مِــْن سَـــــَماِء كَــرَمِــَك بَـرَكَــًة مِــْن عِــنِْدَك، إِنّـََك أَنْـَت املَُهيِْمُن عَــَلى 

األَْسَماِء ِبَقْولَِك ُكْن فَيَُكوُن، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الفَرُْد الَواِحُد املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املَْحبُوُب.  

�١٨



(49)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الَعظََمُة َوالِكبِْريَاُء

ـــــْدرَةُ فِــي طُـوِر الـِعرْفَـاِن َوأَشْــــــرَقَــْت أَنْـَواُر شَــــــْمِس َوجْــــِهَك مِـــْن أُفُـقِ  سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن بِــاسْــــــِمَك نَـطََقِت السّـِ
اإِلمْـــَكاِن، أَسْـــــــئَُلَك بِـــَمطَالِــعِ أَسْـــــــَمائِـــَك الــُحْسنَى َومَـــَشاِرِق صِـــــــــفَاتِـــَك الــُعْليَا َوبِـــآيَــاتِـــَك الــُكبَْرى أَْن تُــنَزِّلَ 
بُـُهْم إِلَــيَْك يَـا مَــْولَــى الـَوَرى َومَــالِـَك الـَعرِْش َوالـثََّرى،  عَــَلى عِـــبَاِدَك مَــا يَجْــــذُبُـُهْم إِلَــى األُفُـِق األَعْــَلى َويُـَقرِّ
ـــِه إِلَــى أُفُــِق اإِليــَقاِن، أَسْــــــئَُلَك يَــا إِلــهَ  أَْي رَبِّ قَــْد َغشَــــــِت الــنُّفُوَس حُــــُجبَاُت األَْوهَـــامِ َومَــنََعتُْهْم عَـــِن الــتََّوجّـُ
ـَد أَحِـــــبَِّتَك عَـــَلى االسْـــــــِتَقامَـــِة عَـــَلى أَمْـــرَِك َوتَــْكتَُب لَــُهمْ  َماِء بِـــاسْـــــــِمَك الــَقيُّومِ أَْن تُــَؤيّـِ األَسْـــــــَماِء َوفَــاطِـــــَر الــسَّ
ا  ا عِــنَْدَك واَل تَـْمنَْعُهْم عَــمَّ مِــْن قَـَلِمَك األَعْــَلى مَــا يَـنْفَُعُهْم فِــي كُــلِّ عَــالَـمٍ مِــْن عَــَوامِلَِك، أَيْـرَبِّ ال تُـَخيِّبُْهْم عَــمَّ
هِــنَي إِلَــى أَنْـَوارِ  بِــنَي مِـــْن عِـــبَاِدَك َواملُخْـــلِِصنَي مِـــْن بَـِريّـَِتَك، أَيْـرَبِّ تَـَريـُهْم مُــْقِبلنَِي إِلَــيَْك َومُــتََوجِّ قَــدَّرْتَـُه لِـْلُمَقرَّ
ــِتي أَنْـــزَلْـــتََها مِـــــْن سَـــــــَماِء فَـــْضلِكَ  َوجْــــــِهَك َوسَـــــــارِعِـــــنَي إِلَـــى بَحْــــــِر عَــــطَائِــــَك، فَـــاْرزُقْـــُهْم يَـــا إِلـــِهي املَــائِــــَدةَ الّـَ

َوالنِّْعَمَة الَِّتي َقدَّرْتََها ِفي ُصَحِفَك وَُكتُِبَك َوأَْلَواِحَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(50)
ِبْسِمِه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ

سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهي إِنّـِي عَــبٌْد مِــْن عِــبَاِدَك آمَــنُْت بِــَك َوبِــآيَـاتِــَك َوتَـرَانِــي يَـا إِلـِهي مُــْقِبالً إِلَـى بَـاِب رَحْــــَمِتكَ 
َوشَــــــــــطِْر عِــــــنَايَـــــِتَك، أَسْـــــــــئَُلَك بِــــــأَسْـــــــــَمائِــــــَك الـــــُحْسنَى َوصِــــــــــــفَاتِــــــَك الـــــُعْليَا بِــــــأَْن تَـــــفْتَحَ عَــــــَلى َوجْــــــــِهي أَبْـــــَوابَ 
فَاِت، أَيْرَبِّ أَنَا الفَِقيُر َوأَنَْت الَغِنيُّ، الَخيْرَاِت، ثُمَّ َوفِّْقِني َعَلى الَحَسنَاِت يَا َمالَِك األَْسَماِء َوالصِّ

ا سِــــــَواَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن ال تَحْــــــرِمَـــِني مِــــْن نَـــفََحاِت رَحْــــــَمِة رَحْــــــَمانِـــيَِّتَك واَل  هْــــُت إِلَـــيَْك مُـــنَْقِطعاً عَــــمَّ قَـــْد تَـــَوجَّ
ا قَـدَّرْتَـُه لِـَخيرَِة عِـــبَاِدَك، أَيْـرَبِّ اكْـــِشْف غِـــطَاَء عَــيِْني ألََرى مَــا أَرَْدتَـُه لِـبَِريّـَِتَك َوأُشَــــــاهِــَد آثَـارَ  تَـْمنََعِني عَــمَّ
ُقْدرَِتَك ِفي َمظَاِهِر ُصنِْعَك، أَْي رَبِّ اْجذُبِْني ِبآيَاِتَك الُكبَْرى ثُمَّ أَنِْقذِْني ِمْن َغَمرَاِت النَّفِْس َوالَهَوى 
ثُـمَّ اكْــتُْب لِـي خَــيَْر الـدُّنْـيَا َواآلخِـــرَِة، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَـا تَـَشاُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَعِزيـزُ املُسْـــــتََعاُن، 
أَْي رَبِّ لَــــَك الحَـــــــْمُد بِـــــَما أَيْــــَقظْتَِني عَـــــِن الــــنَّْومِ بِـــــَحيُْث انْتَبَهْــــــُت َوأَرَْدُت أَْن أَعْـــــرَِف مَـــــا غَــــفََل عَـــــنُْه أَكْــــــثَرُ 
ـِذي يَْشهَــــُد كُــــلُّ  ـَك أَنْــَت الّـَ عِــــبَاِدَك، أَْي رَبِّ اجْـــــَعْلِني ُمسْـــــــتَِقيماً عَـــَلى مَـــا أَرَْدتَــُه فِـــي حُـــــبَِّك َورِضَــــــــــائِـــَك، إِنّـَ

َشيٍء ِبُقْدرَِتَك َوُسْلطَاِنَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُتََعالِيْ الَعِزيزُ املَنَّاُن.

(51)
ـِذي بِـــِه فَــتَْحَت بَــاَب رَحْـــــَمِتَك عَـــَلى ُوجــُوِه عِـــبَاِدَك َونَــَصرْتَ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
املُنَْقِطِعنَي بِــُجنُوِد حِــــْكَمِتَك َوبَـيَانِــَك أَْن تُـَؤيّـَِد عِـــبَاَدَك عَــَلى عَــَمٍل يَـتََضوَُّع مِـــنُْه عَــرُْف رِضَـــــــــائِــَك، أَيْـرَبِّ أَنَـا 
ــْدنِــــي عَــــَلى خِـــــدمَــــِتكَ  عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك أَقْـــبَْلُت إِلَـــيَْك سَـــــــائِــــالً بَحْــــــَر عِــــنَايَـــِتَك َوسَـــــــَماَء عَــــطَائِــــَك، أَيْـــرَبِّ أَيّـِ
بِــاسْــــــِتَقامَــٍة ال تَـْمنَُعَها األَسْــــــَماُء واَل مَــا عِـــنَْد املُْعرِضِـــــــــنَي مِـــَن األَحْــــزَاِب، إِنّـََك أَنْـَت سُــــــْلطَاُن املَبْدِء َواملَآبِ 

اُب. ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَوهَّ

�١٩



 (52)
ُهوَ اهللُ تَعالى َشأْنُُه

ـَر األَْريَـاحِ، لَـْم أَْدِر بِـأَيِّ لِـَساٍن أَحْـــَمُدَك َوبِـأَيِّ قَـَلمٍ أَكْــتُُب مَـا  سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا فَـالِـَق اإِلصْـــــــــبَاحِ َوُمَسخّـِ
ـِتَك َوأَْدخَـــْلتَِني  ـَك خَـــَلْقتَِني َوَرزَقْــتَِني َوأَقَــْمتَِني لَــدى بــاِب عِـــزِّ أَحَـــــِديّـَ َوجَـــــَب عَـــَليَّ مِـــْن بَــَدائِـــعِ شُـــــــْكرَِك، ألَنّـَ
جَـــــــنََّة مَـــــَحبَِّتَك َوأَطْـــَعْمتَِني مِـــــْن لَــــطَائِـــــِف أَثْــــَماِر جُـــــــوِدَك َوعِـــــنَايَــــِتَك، يــــا إِلــــِهي كُـــــلُّ الــــُوجُـــــــوِد مُـــــتََحيٌِّر عَـــــنْ 
إِحْــــَصاِء آالَئِــَك َو كُــلُّ الـَعالَـمِ هَــائِــٌم فِــي فَـيَافِــي الَعجْــــِز َواالنْـِكَساِر عَــْن إِعْــَداِد مَــَواهِــِبَك َونَـْعَمائِــَك، كُــلََّما 
ــــُه إِلَــى الــيَِمنيِ أَسْــــــَمعُ اعْـــِترَاَف املُـتََحيِِّريــَن وَكُـــلََّما أَلْــتَِفُت إِلَــى الــيَساِر أُشَـــــــاهِـــُد الَعجْـــــزَ َواالفْــِتَقارَ  أَتَــَوجّـَ
ــِتي قَـــدَّسْــــــــتََها فِــــي كُـــــتُِبَك َوأَظْهَـــــرَْت فِــــيَها  َوالـــَحيْرَةَ َواالنْـــِكساَر، أَسْــــــــأَلُـــَك يَـــا إِلـــِهي فِــــي هـــِذِه األَرِْض الّـَ
أَنْــــِبيَائَـــَك َوأَْولِــــيَائَـــَك َوارْتَــــفَعَ فِــــيْها نِــــَداُء الــــَعاشِـــــــِقنَي َوضَــــــــــــجِيجُ املُشْــــــــتَاقِــــنَي َوصَــــــــــــِريــــخُ الــــَعارِفِــــنَي َوعَـــــِويــــلُ 
يِهْم فِــي كُـــلِّ عـالَـمٍ مِـــْن عَــوامِلِـَك بِــأَْن تُـَقدِّرَ  الـطَّالِـبنَي َوفِــيَها نـاَديْـَت الـِعباَد إِلَـى شَــــــطْرَِك َوعَــرَّفْـتَُهْم مَــا يُـنَجِّ
لِـــلَِّذي أَراَدَك َوقَــــَصَد كَـــــْعبََة عِـــــرْفَـــانِــــَك َوَدخَـــــَل ِريَـــاَض اإِليـــَقاِن َوشَــــــــرَِب مِـــــْن سَــــــــْلَسِبيِل الـــِعرْفَـــاِن َوتَـــروَّى 
بِــَصافِــي تَـْسِنيمِ اإِليـَماِن مَــا هُـــَو خَـــيٌْر لَــُه فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولَــى َوهُـــَو رِضَــــــــــائُـَك عَـــنُْه َوعِـــنَايَـتَُك لَــُه َوظُـُهورُ 
ــِة الــَوَرى، ثُــمَّ أَسْــــــأَلُــَك بِـــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ َوِذكْــــرِكَ  عَـــَواطِــــِفَك فِـــي حَـــــقِِّه يَــا رَبِّ الــَعرِْش َوالــثََّرى َومَـــالِــَك أَزِمّـَ
ـــــُلوِك فِــي مَــَسالِـِك رِضَـــــــــائِــَك،  َقُهْم عَــَلى السّـُ األَتَـمِّ َوصِــــــــرَاطِــــَك األَقْــَومِ أَْن تُـثَبَِّت أَحِــــبَّائََك عَــلى سَــــــِبيْلَِك َوتُـَوفّـِ
ــْدهُ مَـــْولَـــيُه ألَضْـــــــــــَعُف مِــــنَ  ــَك جَـــــَعْلَت االسْـــــــِتَقامَـــَة مِــــْن أَعْــــظَمِ األَعْــــَماِل فِـــيْ كِــــتَابِـــَك، َوالـــَعبُْد لَـــْو لَـــْم يُـــَؤيّـِ ألَنّـَ
الـــبَُعوضَـــــــــــِة فِــــي مُــــَقابَـــَلِة أَْريَـــاحٍ عـــاصِــــــــــفَاٍت، فَـــيَا سَـــــــيِِّدي َورَجَــــــائِــــي أَرْجُــــــوَك بِــــلَِساِن سِـــــــرِّي َوَجهْــــِري أَنْ 
تُـَوفّـَِقنَا عَــَلى مَــا أَرَْدَت لَـنَا َوأَمَــرْتَـنَا بِــِه فِــي أَلْـَواحِـــَك، جَــــْوهَــُر االفْـِتَقاِر ُمتَشَـــــبٌِّث بِــأَذْيَـاِل اقْـِتَدارَِك يـا مَــالِـكَ 
مَـــَلُكوِت الــُقْدرَِة َواالخْـــِتيَاِر، هَـــْل تَحْـــــرِمُـــُه عَـــِن االغْــِترَاِف مِــــْن مُـــِحيِْط كَــــرَمِــــَك يَــا َربّـِـي الــَعِزيْــزَ الــَغفَّاَر، ال 

َوَحْضرَِتَك، َكيَْف يَلِيُق َلَك هذَا، بَِل الِعباُد لَِعَدمِ االْهِتَمامِ يَهيُموَن ِفي َمفاِوِز الِحرْماِن َويَْمنَُعوَن
أَنْـفَُسُهْم عَــِن الـدُّخُــوِل فِـي مَـِديـنَِة اإِليـَقاِن َوالـُوُروِد عَــَلى مَـوارِِد الـِعرْفَـاِن، يَـا إِلـِهي الـَكِريْـَم املَنَّاَن لَـيْسَ 
األَمَـــــُل إاِلَّ بِـــــَك َوانْــــَقطَعَ الــــرَّجَـــــــاُء إاِلَّ مِـــــنَْك، كُـــــلُّ الــــفَْضِل بِـــــيَِدَك َومَـــــَلُكْوُت الــــَعطَاِء عَـــــْن يَــــِميِنَك َوجَـــــــبَُروتُ 

َخاِء َعْن يََسارَِك، تُْعِطي َمْن تََشاُء َما تََشاُء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الفَاِضُل البَاِذُل املُْعِطي الَكِريُم. السَّ

(53)
َماِء َواملُسْــــــتَِوي عَـــَلى عَـــرْشِ  َعفَاِء َومَــالِـَك األَرِْض َوالـسَّ قُــْل سَــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا كَـــنْزَ الـفَُقرَاِء َومُــِعنَي الـضُّ
تَــفَْعُل مَـــا تَــَشاُء، أَْشهَــــُد بِـــَما َشهِـــَد لِــَساُن إِرَاَدتِـــَك فِـــي مَـــَلُكوِت بَــيَانِـــَك َوأَعْـــتَرُِف بِـــَما أَنْــزَلْــتَُه فِـــي زُبُــرِكَ 
ـنْتََها بِـــأَنْــَواِر بَــيَانِـــَك وَكَــــتَبَْت فِـــيَها ألَْولِــيَائِـــَك مَـــا  ــِتي زَيّـَ ِحيفَِة الّـَ وَكُــــتُِبَك َوأَلْـــَواحِـــــَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــالــصَّ
اطِـــــعِ املَخْــــزُوِن بِـــأَنْ  ـامِــــَك َوبِـــاسْـــــــِمَك الــظَّاهِـــِر الــنَّاطِـــــِق املَـْكنُوِن َونُــورَِك املُشْـــــــِرِق الــسَّ يَــنْبَِغي لَـــُهْم فِـــي أَيّـَ
ِك بِـُعْرَوتِــَك الـُوثْـَقى بِـَحيُْث ال تَـْمنَُعِني جُـــنُوُد أَرْضِــــــــَك َوسَـــــَمائِـَك واَل سَـــــطَْوةُ الـظَّامِلنِيَ  تُـَؤيّـَِدنِـي عَــَلى الـتََّمسُّ
مِـــــْن خَــــْلِقَك، أَيْـــرَبِّ أَنَـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك قَـــْد سَـــــــِمْعُت نَـــَدائَــَك َوأَقْـــبَْلُت إِلَـــيَْك َوَوجَــــــْدُت عَــــرَْف قَـــِميِصكَ 
اُب. ا َقدَّرْتَُه ألَُمنَاِئَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَوهَّ َوَسرُْعُت ِبَقْلِبي إَِليَْك، أَْسأَُلَك أَْن ال تَُخيِّبَِني َعمَّ

�٢٠



(54)
ُهوَ اهللُ تََعاَلى

ـــِذي بِـــــهِ  لَــــَك الحَـــــــْمُد يَــــا إِلــــِهي بِـــــَما عَـــــرَّفْــــتَِني َوعَـــــلَّْمتَِني َوهَـــــَديْــــتَِني إِلَــــى صِـــــــــــرَاطِــــــَك املُسْــــــــتَِقيمِ َونَــــبَِإَك الّـَ
اضْــــــــــطََربَــْت أفْــِئَدةُ املُشْــــــرِكِـــنَي َواملُـْعتَِديــَن، أَسْــــــئَُلَك يَــا فَــالِــَق اإِلصْــــــــــبَاحِ بِــَلئَالِئِ بَحْــــِر عِـــرْفَــانِــَك َوبِــاألَسْــــــرَارِ 
املَـْكنُونَــِة فِـــي عِــــْلِمَك َونُــفُوِذ أَمْـــرَِك َواقْـــِتَداِر قَـــَلِمَك بِـــأَْن تُــَقدَِّر لِــي خَـــيَْر اآلخِـــــرَِة َواألُولَـــى، َوعِــــزَّتِـــَك يَــا إِلــهَ 
إِظْـَهاَر أَمْــرَِك، أَسْـــــئَُلَك بِــَعظََمِتَك َوسُـــــْلطَانِــكَ  الـَعالَـمِ َومَــْقُصوَد األُمَــمِ إِنّـِي مَــا أَرَْدُت إاِلَّ ارْتِــفَاَع كَـــلَِمِتَك َو
مَواِت َواألَرِْض ألَكُــوَن فِـيْ كُــلِّ األَحْــــَواِل مَـْشُغوالً ِبخِـــْدمَـِتَك َونَـاطِـــقاً بِـِذكْــرَِك،  بِـأَْن تُـَؤيّـَِدنِـي بِـأَسْـــــبَاِب الـسَّ

إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم. ثُمَّ اْحفَظِْني يَا إِلِهي ِبُجنُوِد ُقْدرَِتَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء َو

(55)
ــرْتَــِني بِـــَما  قُــْل لَــَك الحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي بِـــَما أَظْهَـــرَْت بِـــاسْــــــِمي لَــئَالِئَ الــبَيَاِن مِـــْن صَــــــــــَدِف بَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك َوذَكّـَ
كَـــاَن َمخْـــزُونــاً مِـــْن قَــَلمِ فَــْضلَِك، أَسْــــــئَُلَك يَــا مَــالِــَك مَــَلُكوِت الــبُرْهَـــاِن َواملُـَهيِْمَن عَـــَلى جَــــبَُروِت الــبَيَاِن بِــأَنْ 
ـــهاً إِلَـى  تُـنَزَِّل عَــَليَّ مِــْن سَـــــَماِء رَحْــــَمِتَك َوسَـــــَحاِب عِــنَايَـِتَك أَمْـطَاَر الـِحْكَمِة َوالـِعرْفَـاِن، أَيْـرَبِّ تَـرَانِـي مُـتََوجّـِ
ا قَـــدَّرْتَـــُه لِْلُمخْــــلِِصنَي مِــــْن عِــــبَاِدكَ  ــــــــــداً بَـــَدائِـــعَ فَـــْضلَِك، أَسْـــــــئَُلَك أَْن ال تُـــَخيِّبَِني عَــــمَّ أَنْـــَواِر َوجْـــــِهَك َومُـــتَرَصّـِ
ِك بِـــاإِلنْــَصاِف فِـــي أَمْـــرَِك َومَـــا خَـــوَّفَــتُْهْم جُـــــنُوُد األَشْـــــــرَاِر عَـــنِ  ــِذيــَن مَـــا مَـــنََعتُْهُم األَسْـــــــيَاُف عَـــِن الــتََّمسُّ الّـَ
َك بِــَحبِْل فَـْضلِهِ  ـــَه إِلَـى بَـاِب عِـــنَايَـِة مَــواْلهُ َوتَـَمسَّ اإِلقْـبَاِل إِلَـى كَـــْعبَِة قُـْربِــَك، إِلـِهي إِلـِهي تَـَرى الـَعبَْد تَـَوجّـَ
ـامِـــكَ  فِــي مُــنَْقَلِبِه َومَــثَْواهُ، أَسْــــــئَُلَك بِــنُوِر أَمْــرَِك َونَــاِر سِـــــْدرَتِـــَك بِــأَْن تُــَقدَِّر لَــُه مَــا قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيَائِــَك فِــي أَيّـَ
ـْدهُ َوأَمَــتَكَ  ـِذيــَن بِــِهْم مَــاَج بَحْـــــُر الــبَيَاِن أَمَــاَم ُوجُـــــوِه األَْديَــاِن، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَعِزيــزُ املَـنَّاُن، أَيْــرَبِّ أَيّـِ الّـَ
ـِتي آمَــنَْت بِــَك َوبِــآيَــاتِـــَك عَـــَلى مَــا يَــرْتَــِفعُ بِــِه ِذكْـــرَُك بَــنْيَ عِـــبَاِدَك َوأَمْــرَُك بَــنْيَ خَـــْلِقَك، أَيْــرَبِّ قَــدِّْر لَــَها مَــا  الّـَ

َقدَّرْتَُه إِلَماِئَك الالَِّئي طُفَْن َحْوَل َعرِْشَك الَعِظيمِ، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.

(56)
إِرَاَدتِــَك وَكَـــيَْف أَذْكُـــرُكَ  يَـا إِلـِهي َومَــْحبُوبِــي كَـــيَْف أَذْكُـــرَُك بِــالـَكلَِماِت بَـْعَد إِيـَقانِــي بِــأَنّـََها خُــلَِقْت بِــأَمْــرَِك َو
إِنّـَُه يُـْعرَُف بِـالحُــــُروِف َوأَنّـَُهنَّ ظَهَــْرَن مِــنْ  إِذْنِـَك وَكَــيَْف أَصِــــــــفَُك بِـاملََعانِـي َو إِنّـَُه ظَهَــَر بِـَمِشيَِّتَك َو بِـالـبَيَاِن َو
ــــِبيُل إِلَـى  ــــِبيَل إِلَـى َوصْـــــــــِفَك َمسْـــــُدوٌد فَـَكيَْف السّـَ قَـَلمِ قَـَضائِــَك َوأَثَـِر إِمْــَضائِــَك، فَـَوعِـــزَّتِــَك أُشَــــــاهِــُد بِــأَنَّ السّـَ
ا عَــرَّفْـتَِني َعجْــــزَ نَـفِْسي  مَــْعرِفَـِة نَـفِْسَك َوأَنَّ أَعْــَلى َوصْـــــــــِف املُْمِكنَاِت يَـرْجِـــعُ إِلَـى الـظُّنُوِن َواألَْوهَــامِ، فَـَلمَّ
َوافْـــِتَقاَر كَــــيْنُونَـــِتي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الـــَعلِيِّ األَعْــــَلى بِـــأَْن ال تَحْــــــرِمَـــِني عَــــْن َلحَــــــظاِت عِــــنَايَـــِتَك فِـــي هَــــذَا 
َماِء، ال إِلـهَ  ا خُــلَِق فِــي األَرِْض َوالـسَّ الـظُُّهوِر األَعْــظَمِ األَبْـَهى، ثُـمَّ أَنْـِزْل بِــِه عَــَليَّ مَــا يَـْجَعُلِني غَـِنيًّا عَــمَّ

اُب. إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَوهَّ
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(57)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األَْعَلى األَبَْهى 

سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــأَنْـَواِر شَــــــْمِس َوحْــــَدانِــيَِّتَك َوطُُلوعِ فَجْــــِر فَـرَْدانِــيَِّتَك، ثُـمَّ بِــَكلَِمِتَك الـُعْليَا 
ــِذيــَن يَــدَّعُــــوَن اإِليــَماَن ِبحُـــــُروفَــاتِ  َماِء بِـــأَْن ال تَــْجَعَلِني مِــــَن الّـَ ــِتي بِـــَها أَجَـــــبَْت مَـــْن فِـــي األَرِْض َوالــسَّ الّـَ
الّـَـِتي خُـــلِْقَن بِــأَمْــرَِك َوأَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن كَـــلَِمِة األَعْـــظَمِ عَـــِن الّـَـِذي خَـــَلَقها َوتَــَكلََّم بِــَها، ثُــمَّ اجْــــَعْلِني يَــا إِلــِهي 
ـــــهاً إِلَــــى حَــــــرَمِ قُــــْربِــــَك وَكَـــــْعبَِة َوصْـــــــــــلَِك، ألَسْــــــــتَِريـــحَ فِــــي ظِـــــلِّ رَأْفَـــِتكَ  نَـــاطِــــــقاً بِــــِذكْـــــرَِك َومُــــْقِبالً إِلَــــيَْك َومُــــتََوجّـِ
َورَحْــــــَمِتَك َوأَسْـــــــُكَن فِــــي جِـــــَواِر مَــــْكرُمَــــِتَك َوأَلْـــطَافِــــَك، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــتََعالِـــيْ الـــَعِزيـــزُ املُــَهيِْمنُ 

املُْختَاُر.

(58)
ِ ِبْسمِ اهللِ األَْكرَمِ األَْكرَم

سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهي لَـْم أَْدِر أَيَّ نَـاٍر اشْــــــتََعَلْت فِــي قُـطِْب األَكْــَواِن، تـاهللِ بِــها احْــــتَرَقَـْت كُــلُّ مَــا كَــاَن َولَـِكنَّ 
الـنَّاَس هُــْم فـي َوهْــمٍ َوحِـــَجاٍب َوغَـفَْلٍة َوسُـــــْكٍر عَــِظيمٍ، َولَـْو أَنّـِي لَـْم أَعْــرِفْـَها َولَـِكْن أَسْـــــئَُلَك بِـَها ألَنّـِي عَــرَفْـتُ 
بِــأَنّـََها ظَهَــرَْت مِــْن كَــلَِمِتَك الـُعْليَا بِــأَْن ال تَـْجَعَلِني فِــي أَقَـلَّ مِــْن آٍن مَــْحُجوبـاً عَــْن عِــرْفَـاِن نَـفِْسَك َوبَـَدائِــعِ 
ِتَك َواملُـَعانِــِديـنَ  انِــيَِّتَك َوشُــــــئُونَـاِت قُــْدِس َوحْــــَدانِــيَِّتَك، واَل تَـَدعْـــِني بَـنْيَ املُشْــــــرِكِـــنَي مِـــْن بَـِريّـَ ظُـُهورَاِت عِـــزِّ َربّـَ
مِـــــْن خَــــْلِقَك، ثُـــمَّ انْـــَقِطْعِني عَــــْن ُدونِــــَك َوآنِــــْس بِــــِذكْـــــرَِك فِــــي مَــــَلُكوِت أَمْــــرَِك، ألَنَّ ِذكْـــــرََك يَـــْكِفي الـــَعامَلِـــنيَ 

َوِبذَلَِك يَْشَهُد لَِساِني َوِسرِّي وََكيْنُونَِتي َوُعُروِقي َوأَُكوُن ِفي ذَلَِك َعَلى يَِقنيٍ ُمِبنيٍ.

(59)
ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َوالبَاِطُن ُهوَ األَوَّ

َك أَنْـَت اهللُ ال إِلَــَه إاِلّ أَنْـَت،  يـا إِلـِهي َوسَــــــيِِّدي َوسَــــــنَِدي َورَجَــــائِــيْ، يَْشهَـــُد لِـَساُن ظَـاهِـــِري َوبَـاطِــــِني بِــأَنّـَ
لَــْم تَــزَْل كُــــنَْت مُـــَهيِْمناً عَـــَلى خَـــْلِقَك َومُـــْقتَِدراً عَـــَلى عِــــباِدك، قَــْد أَرْسَـــــــْلَت الــرُّسُـــــــَل َوأَنْــزَلْــَت الــُكتَُب لِهِـــَدايَــةِ 
أَهْـــِل مَــْمَلَكِتَك فَــْضالً مِـــْن عِـــنِْدَك، أَنْــَت الّـَـِذي يَــا إِلــِهي سَــــــبََقْت رَحْــــَمتَُك املُـْمِكنَاِت َوفَــْضُلَك املَـْوجُــــوَداِت، 
بَـِني فِـي كُــلِّ األَحْـــَواِل إِلَـيْكَ  إِراَدتِــَك، بِـأَْن تُـَقرِّ أَسْـــــأَلُـَك بِـُشُموِس سَـــــمَواِت مَـِشيَِّتَك َولَـئالِئِ بُـُحوِر عِــْلِمَك َو
ــْدتَـــُهْم عَـــــَلى ِكسْــــــــِر أَصْـــــــــــنَامِ  ـــِذيـــَن أَيّـَ َوتَـــْكتَُب لِـــي مِـــــْن قَــــَلِمَك األَعْـــــَلى مـــا كَـــــتَبْتَُه ألَْولِـــيائِــــَك َوأَصْـــــــــــِفيَائِــــَك الّـَ
الـظُّنُوِن َواألَْوهَــامِ بِــُقْدرَتِــَك َوسَـــــْلطَنَِتَك َوعَــرَّفْـتَُهْم سَـــــبيَلَك، إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذي ال تُْعجِزَُك شُــــــئُْونَـاُت الـَجبابِــرَةِ 
واَل تَـــْمنَُعَك سَــــــــطَْوةُ الـــفَراعِـــــنَِة، تَـــفَْعُل مـــا تَـــَشاُء َوتَـــْحُكُم مـــا تُـــِريـــُد َوفِــــيْ قَــــبَْضِة قُــــْدرَتِــــَك زِمَــــاُم مَــــْن فِــــي 
مَواِت َواألَرِْض، هَـــْل تُــَخيُِّب يــا إِلــِهيْ مَـــْن قَــَصَد بَــاَب جُـــــْوِدَك َوهَـــْل تَــْمنَعُ يــا مَـــْقُصْوِدْي مَـــْن سَــــــرُعَ  الــسَّ
ــِتي  إِلـــى شـــاِطئِ بَحْــــــِر فَـــْضلَِك، أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــبََدائِـــعِ إِحْــــــَسانِـــَك بِـــأَْن تَـــْغِفَر لِـــي َوتُـــَكفَِّر عَــــنِّي جَــــــريْـــرَاتِــــي الّـَ
حـالَـْت بَـيِْني َوبَـيْنََك، أَْي رَبِّ قَـْد قَـَصَد أَفْـَقُر عِـــبَاِدَك بَحْــــَر غَـنَائِــَك َوأَحْــــَقُر خَــْلِقَك أُفُـَق اقْـِتدارَِك، أَسْـــــأَلُـكَ 
ِبَمظْهَـــــِر نَـــفِْسَك َومَــــطْلِعِ آيَـــاتِــــَك َومَــــْصَدِر أَمْــــرَِك بِــــأَْن تُـــَقدَِّر لِـــيْ مـــا يَـــنْفَُعِني فِــــي اآلخِــــــرَِة َواألُولَـــى، ثُـــمَّ 

�٢٢



اسْـــــتَِقْمِني عَــَلى حُــــبَِّك َوحُــــبِّ أَْولِـيَائِــَك ثُـمَّ أَيّـِْدنِــي عَــَلى الـَعَمِل بِــما أَنْـزَلْـتَُه فِــي كِــتَابِــَك، إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذي ال 
إِنََّك أَنَْت اهللُ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَحِكيُم. يَْعزُُب َعْن ِعْلِمَك ِمْن َشيٍْء َو

(60)
ِبْسمِ اهللِ األَطَْهِر

فَاتُ  ـِذي بِـــِه انْــَقَلبَِت األَسْــــــَماُء عَـــْن مَـــَلُكوتِـــَها َونَــزَلَــِت الــصِّ سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أُقْــِسُمَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
عَــــْن جَــــــبَُروتِــــَها َوبِــــِه اسْــــــــَودَّْت ُوجُــــــوهُ املُــنِْكِريـــَن َوتَـــَشْعَشَعْت أَنْـــَواُر الـــنَِّعيمِ فِــــي ُوجُــــــوِه املُخْـــــلِِصنَي، بِــــأَنْ 
ـرَنِــي بِــَكْوثَـِر عِــنَايَـِتَك َوتَـْسِنيمِ إِفْـَضالِـَك عَــْن كُــلِّ مَــا يَـْكرَهُــُه رِضَـــــــــاَك لَـَعلَّ أَْدخُــُل فِــي مَــَلُكوِت إِكْــرَامِــكَ  تُطَهّـِ
ـَك أَنْــَت الّـَـِذي يَــا  إِنّـَ َوجَــــبَُروِت أَلْــطَافِــَك َوأَسْــــــَمعُ بَــَدائِــعَ نَــَغَماتِـــَك َوأُشَــــــاهِـــُد بِــَعيِْني لَــَوامِـــعَ أَنْــَواِر َوجْــــِهَك، َو
مَـــْحبُوبِـــي لَـــْم يَــزَْل مَـــا خَـــاَب عَـــْن بَــابِـــَك أَحَـــــٌد مِــــْن عِــــبَاِدَك َومَـــا يَــرْجِــــعُ أَحَـــــٌد خَـــاسِــــــئاً مِــــْن سَـــــــاحَـــــِة جُـــــوِدكَ 
ــاُب، ال إِلــَه إاِلَّ  ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر الــَعِزيــزُ الــَوهّـَ إِنّـَ إِنَــاٍب َو َوفَــْضلَِك، فَــَها أَنَــا َواقِـــٌف تِـــْلَقاَء الــبَاِب بِـــرُجُـــــوعٍ َو

أَنَْت املُتََعالِيْ التَّوَّاُب املُْختَاُر.

(61)
ِبْسمِ اهللِ األَنْوِر

ــَن هَــــذَا الـــَعبَْد بِـــِطرَاِز الـــَوفَـــاِء بَـــنْيَ مَـــإِل األَسْـــــــَماِء،  سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي َوسَـــــــيِِّدي أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن تُـــزَيّـِ
ِن اسْـــــتُْشِهَد فِـي سَـــــِبيلَِك َوأَنْـفََق ُروحَــــُه فِـي حُــــبَِّك َورِضَـــــــــائِـَك، فَـَوعِــزَّتِــَك يَـا إِلـِهي كُــلََّما  بِـَحيُْث تَـْجَعُلِني مِــمَّ
َماِء، يَــــْضطَرُِب قَــــْلِبي َويَــــتَزَلْــــزَلُ  ـــي بَــــاقِــــي بَــــنْيَ األَرِْض َوالــــسَّ ُر بِــــأَنَّ هَـــــيَْكٌل عُـــــلَِّق فِــــي الــــَهَواِء َوأَنّـِ أَتَــــفَكَّ
أَرْكَـــــانِــــي َويَـــْقَشِعرُّ جِـــــْلِدي َويَـــتَبَْلبَُل َجسَــــــــِدي، إِذاً َواحُــــــزْنـــاً عَــــَلى نَـــفِْسي َوَواَحسْــــــــرَتـــاً عَــــَلى كَـــــيْنُونَـــِتي، 
ا قَــدَّرْتَــُه لِْلُمسْــــــتَْشَهِديــَن فِــي  أَسْــــــئَُلَك ِبجَـــــَمالِــَك األَبْــَهى ثُــمَّ بِــاسْــــــِمَك الــَعلِيِّ األَعْـــَلى بِــأَْن ال تَحْـــــرِمَــِني عَـــمَّ
إِنّـََك أَنْـَت عَــالِـٌم بِــَها، فَـيَا إِلـِهي  وِء َو ـارَةٌ بِــالـسُّ سَـــــِبيلَِك فِــي أَلْـَواحِ قَـَضائِــَك، واَل تَـَدعْــِني بِــنَفِْسي ألَنّـََها أَمّـَ
بَــِني  إِذاً أَرْفَــْعُت يَــِدَي الــيُْمنَى لِــتَأْخُـــذَهَـــا بِـــَقبَْضِة اقْــِتَدارَِك َوتُــنِْقذَنِـــي عَـــْن غَــَمرَاِت الــَوهْـــمِ َوالــَهَوى َوتُــَقرِّ
َك أَنْـَت املُـْقتَِدُر املُـتََعالِـيْ الـَعِزيـزُ املُـْختَاُر، َوالحَــــْمُد لَــَك يَـا مَــْن خَـــَضَعْت لِسَــــــْلطَنَِتَك كُـــلُّ  إِنّـَ إِلَــى لِـَقائِــَك َو

األَْعنَاِق.

(62)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األَْعظَمِ األَبَْهى

سُـــــــبْحانَـــَك يَـــا مَـــْن بِـــيَِدَك جَـــــبَُروُت الـــِعزِّ َومَـــَلُكوُت الخَــــْلِق، تَـــفَْعُل مـــا تَـــَشاُء ِبسُـــــــْلطَانِـــَك َوتَـــْحُكُم مـــا تُـــِريـــدُ 
بِــُقْدرَتِـــَك، لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت مُــَقدَّســاً عَـــْن ِذكْـــِر املُـْمِكنَاِت واَل تَــزَاُل تَــُكوُن مُــتََعالِــياً عَـــْن ِذكْـــِر املَـْوجُــــوَداِت، إِنَّ 
ُه مَــفُْقودٌ  ُه مَــْعُدوٌم تِــْلَقاَء ظُـُهورَاِت عِـــزِّ َوحْــــَدانِــيَِّتَك َواملَْوجُــــوَد بِــنَفِْسِه يَْشهَـــُد بِــأَنّـَ الـُوجُــــوَد بِــنَفِْسِه يَْشهَـــُد أَنّـَ
لَـــَدى تَجَــــــلِّيَاِت أَنْـــَواِر قُـــْدِس فَـــرَْدانِـــيَِّتَك، كُــــنَْت بِـــنَفِْسَك ُمسْـــــــتَْغِنياً عَــــْن ُدونِـــَك َوبِـــذَاتِــــَك غَـــِنيٍّا عَــــّما سِــــــَواكَ 
ـــُدوَن َويَـذْكُــرُنّـََك بِــِه املُخْــلُِصوَن، إِنّـَُه ظَهَــَر مِــْن قَـَلمِ الّـَِذي حَــــرَّكَــتُْه أَصَـــــــــابِــعُ قُـْدرَتِــكَ  وَكُــلَُّما يَـِصفُنََّك بِــِه املَُوحّـِ
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ــِتي كَــــانَــْت مَـــْقُهورَةً تَــْحَت ِذرَاعِ أَمْـــرَِك ِبحَـــــرَكَــــِة عَـــُضِد اقْـــِتَدارَِك، فَــَوعِــــزَّتِـــَك بَــْعَد عِــــْلِمي  َوأَنَــامِــــُل قُـــوَّتِـــَك الّـَ
بِـــذلِــَك ال أَجِــــُد نَــفِْسي ُمسْـــــــتَِطيْعاً عَـــْن ِذكْــــرَِك َوثَــنَائِـــَك، َولَـــْو أَصِـــــــــفَُك َوأَذْكُــــرَُك بِـــِذكْــــٍر أَجِــــُد نَــفِْسي خَـــجاِلً 
إِنّـِيَّةُ  عَــّما تَحَــــرََّك بِــِه لِـَسانِــي َوجَــــَرى عَــَليِْه قَـَلِمي، أَيْـرَبِّ كَـــيْنُْونَـُة الـِعرْفَـاِن تَْشهَـــُد ِبَعجْــــزِهَــا عَــْن عِـــرْفَـانِــَك َو
الــَحيْرَِة تَْشهَـــُد بِـــَحيْرَتِـــِه لِــظُُهْورَاِت سَــــــْلطَنَِتَك وَكَـــيْنُونَــُة الــذِّكْـــِر تَْشهَـــُد بِـــِنْسيانِـــها َومَـــْحوِهــا عِـــنَْد ظُـُهورَاتِ 
ُك هــــذا  آيَــــاتِـــــَك َوبُــــُروزَاِت ِذكْــــــرَِك، فَــــَلّما كَــــــاَن األَمْـــــُر كَــــــذلِــــَك مَـــــا يَــــفَْعُل هــــذا الــــفَِقيُْر َوبِـــــأَيِّ حَـــــــبٍْل يَــــتَمسَّ
مَواِت َواألَرَضِـــــــــــنيَ  املِـــْسِكنُي، أَسْــــــــئَُلَك يَـــا إِلـــَه الـــَعامَلِـــنَي َويـــا مَــــْحبُوَب الـــَعارِفِــــنَي َومَــــْقُصوَد مَــــْن فِــــي الـــسَّ
ِباْسِمَك الَِّذي ِبِه ارْتََقى ُكلُّ ِنَداٍء إَِلى َسَماِء ِعزِّ أََحِديَِّتَك َوطَاَر ُكلُّ ُمْقِبٍل ِفي َهواِء َوْحَدِتَك وَِكبِْريَاِئَك 
َوبِــِه كَـــُمَل كُـــلُّ نـاقِــٍص َوعَــزَّ كُـــلُّ ذَلِـيٍل َونَـطََق كُـــلُّ كَـــلِيٍل َوبَـرََء كُـــلُّ عَــلِيٍل َوقَـِبَل مـا لَـْم يَـُكْن قَـابِــالً لِـَحْضرَتِــكَ 
واَلئِـــقاً لِـــَعظََمِتَك َوسَـــــــْلطانِـــَك بِـــأَْن تَـــنُْصرَنَـــا بِـــُجنُوِد غَـــيِْبَك َوبِـــَقِبيٍل مِــــْن مَـــالئِـــَكِة أَمْـــرَِك، ثُـــمَّ اقْـــبَْل مِــــنَّا مـــا 
عَــــِمْلنَاهُ فـــي حُــــــبَِّك َورِضَـــــــــــائِــــَك واَل تَـــطْرُْدنَـــا يَـــا إِلـــِهي عَــــْن بَـــاِب رَحْــــــَمِتَك واَل تُـــَخيِّبْنَا مِـــــْن بَـــَدايِـــعِ فَـــْضلِكَ 
َومَـــَواهِــــِبَك، أَْي رَبِّ تَْشهَــــُد أَرْكــانُــنَا َوجَـــــَوارِحُـــــنَا بِـــَوحْـــــدانِـــيَِّتَك َوفَــرَْدانِـــيَِّتَك، فَــأَنْــِزْل عَــــَليْنا قُـــوَّةً مِــــْن عَــــنِْدكَ 
ْر أَبْــَصارَنَــا بِـــأَنْــَواِر جَـــــَمالِــكَ  َوقُـــْدرَةً مِــــْن لَـــُدنْــَك لِنَسْـــــــتَِقيَم عَــــَلى أَمْـــرَِك َونَــنُْصرََك بَــنْيَ عِــــباِدَك، أَْي رَبِّ نَــوِّ
ِذيْـنَُهْم َوفّـَوا بِــِميْثاقِــَك فِــي أَيّـَامِـــَك َوبِــُحبَِّك انْـَقطَُعوا  َوقُـُلْوبَـنَا بِــأَنْـَواِر مَــْعرِفَـِتَك َوعِـــرْفَـانِــَك، ثُـمَّ اكْـــتُبْنَا مَــعَ الّـَ
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مــــا تَــــَشاُء ال إِلــــَه إاِلّ أَنْــــَت الــــَقاِدُر الــــَعالِــــُم الــــَحاكِـــــُم املُـــَهيِْمنُ  إِنّـَ عَـــــِن الــــعامَلِـــنَي، َو

الَقيُّوُم.

(63)
ِبْسمِ اهللِ األََعزِّ

َماءِ  ا خُـــلُِق بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا مَــْحبُوبِــي َورَجَــــائِــي أُنَــاِديــَك حِــــنَي الّـَـِذي انْــَقطَْعُت عَـــمَّ
هْـــــُت إِلَــــى َوجْــــــِهَك الــــَعلِيِّ األَعْـــــَلى فِــــي ظُـــُهورَِك األُخْـــــَرى ِبَمظْهَـــــِر نَــــفِْسَك األَبْــــَهى، إِذاً يَــــا إِلــــِهي  َوتَــــَوجَّ
فَـانْـظُْر هَــذَا املِـْسِكنَي الّـَِذي تَشَـــــبََّث بِــَحبِْل غَـنَائِــَك َوهَــذَا الـظَّْمآَن الّـَِذي سَـــــرَُع إِلَـى كَـــْوثَـِر عِـــرْفَـانِــَك َوهَــذَا 
ـــِذي يُــــِريــــُد أَْن يَــــْدخُـــــَل فِــــي حِــــــْصِن بَــــَقائِــــكَ  ـــِذي تَشَــــــــبََّث بِــــأَذْيَــــاِل إِكْـــــرَامِـــــَك َوهَـــــذَا الــــفَانِــــي الّـَ املُـــْحتَاَج الّـَ
َويَشْــــــــرََب مِـــــْن تَـــْسِنيمِ واِليَـــِتَك َويَـــِطيَر فِــــي هَــــَواِء شَــــــــْوقِــــَك َويَـــْصَعَد إِلَــــى سَــــــــَماِء َوصْـــــــــــلَِك َولِـــَقائِــــَك، إِذاً يَـــا 
مَـْحبُوبِـي ال تَحْـــرِمْـِني عَــْن فَـَواكِــِه جَـــنَِّة األَبْـَهى بِـفَْضلَِك َوعِــنَايَـِتَك واَل تَحْـــرِمْـِني عَــْن بَـاِب الّـَِذي فُـِتحَ عَــَلى 
إِنْـَعامِـــَك، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَغِنيُّ الـَكِريـُم املُتََعالِـيْ الـَعطُوفُ  مَواِت َواألَرِْض بِــَكرَمِـــَك َو َوجْــــِه مَــْن فِــي الـسَّ

اُب، َوالَحْمُد هللِ املَلِِك املُتََعاِل. الَغفُوُر الرَّاِحُم الَوهَّ
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(64)
ِبْسمِ اهللِ األَْمنَعِ

سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي أَسْــــــئَُلَك بِــَكلَِمِتَك الّـَـِتي بِــَها أَظْهَـــرَْت املُـْمِكنَاِت َوأَحْــــيَيَْت املَـْوجُــــوَداِت َوجَــــَعْلتََها 
بِــــنَي إِلَــــى شَــــــــطِْر أَلْــــطَافِــــكَ  هْـــــَت ُوجُــــــوهَ املُـــَقرَّ مِـــــيزَانــــاً ألَمْــــرَِك َوصِـــــــــــرَاطــــاً بَــــنْيَ سَــــــــَمائِــــَك َوأَرْضِـــــــــــَك َوبِــــَها َوجَّ
ـامِ  إِفْــَضالِــَك بِــأَن ال تَــْجَعَلِني َمحْــــُرومــاً فِــي تِـــْلَك األَيّـَ َوانْــَقَلبَْت أَفْــِئَدةُ املُخْـــلِِصنَي إِلَــى َمشْــــــِرِق عِـــنَايَــِتَك َو
مِـــــْن َلحَــــــظَاِت قُـــْدِس رَحْــــــَمانِــــيَِّتَك َونَـــفََحِاِت عِـــــزِّ مَــــْكرُمَــــِتَك َومَــــَواهِــــِبَك واَل تَـــَدعْــــِني بِــــنَفِْسي َوهَــــَوائِــــي، ثُـــمَّ 
االً مِلَــا تَـــَشاءُ  ــِذي لَـــْم تَـــزَْل كُــــنَْت فَـــعَّ ــَك أَنْـــَت الّـَ إِنّـَ انْـــَقِطْعِني عَــــْن ُدونِـــَك َوأَقْـــِبْلِني إِلَـــى َوجْــــــِهَك َوجَــــــَمالِـــَك َو

اُر. خَّ إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن املُتََعظُِّم املُتََكبُِّر السَّ َوَحاِكماً َعَلى َما تُِريُد َو

(65)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس

ـــِذي أَْوقَــــْدتَــــُه بِــــِدهْـــــِن حِــــــْكَمِتَك َواسْــــــــتََقْمتَُه عَـــــَلى مِـــــْشَكاةِ  سُــــــــبَْحانَــــَك الــــلَُّهمَّ يَــــا إِلــــِهي أَسْــــــــئَُلَك ِبسِـــــــرَاجِ الّـَ
كاً بِــَحبِْل أَلْــطَافِــكَ  ِتَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني بِــُكلِّي مُــنَْقِطعاً إِلَــيَْك َومُــتَْمسِّ رَْت بِــِه املُخْـــلِِصنَي مِـــْن بَـِريّـَ فَـْضلَِك َونَـوَّ
َوُمشْــــــتَِعالً بِـــنَاِر مَـــَحبَِّتَك َوُمســتَِضيئاً بِـــأَنْــَواِر َوجْـــــِهَك َومُـــتََعارِجــاً إِلَــى سَــــــَماِء قَــيُّومِـــيَِّتَك َومُـــتََصاعِـــداً إِلَــى 
هَــــَواِء ُربُـــوبِــــيَِّتَك، لِـــئاَلَّ يَـــبَْقى فِــــي نَـــفِْسي ِذكْـــــٌر ُدوَن ِذكْـــــرَِك واَل َوصْـــــــــــٌف ُدوَن َوصْـــــــــــِفَك واَل عَــــَمٌل إاِلّ فِــــي 
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء بِـــَكلَِمِتَك الــُعْليَا َواملُـَهيِْمُن عَـــلى مَـــا تُــِريــُد ِبسُــــــْلطَانِـــكَ  إِنّـَ حُـــــبَِّك َورِضَــــــــــاَك َو
ـــــــْلطاُن املُـــتََعالِــــي املُـــْقتَِدُر الــــَعِزيــــزُ  ـــَك أَنْــــَت السّـُ إِنّـَ َماِء، َو الّــــِذي اسْــــــــتَْعَلى عَـــــَلى مَـــــْن فِـــــي األَرِْض َوالــــسَّ

بَْحاِن. الرَّْحمُن، َوالَحْمُد هللِ املَلِِك املَُهيِْمِن الَقاِدِر الباِعِث الُقدُّوِس السُّ

(66)
ُهوَاهللُ تََعالى َشأْنُُه الَعِزيزُ

سُــــــبْحانَــَك يَــا مَــِن ارْتَــفََعْت إِلَــيَْك أَيــاِدي الــرَّجَــــاِء مِـــْن كُـــلِّ األَصْــــــــــِفياِء َوصَــــــــــَعَدْت إِلَــى سَــــــاحَــــِة عِـــزَِّك زَفَــرَاتُ 
قُــُلوِب األَْولِـياِء، لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت جَــــالِـساً عَــَلى عَــرِْش الـَجالِل َوُمجَــــلِّياً عَــَلى آفَـاِق الـَعظََمِة ِبتَحَــــلِّيَاِت أَنْـوارِ 
الــِعزَِّة َواإِلجْـــــالِل، جَـــــَواهِـــُر إِْدرَاكــاِت املُـَقدَّسِـــــنْيَ مُــْعتَرِفَــٌة بِــالَعجْـــــِز عَـــِن الــُوصُــــــــــوِل إِلَــى فِــنَاِء بَــاِب عَـــظََمِتكَ 
وَكِــــبِْريَــائِـــَك، َوسَـــــــَواِذُج عُـــُقْوِل املُسَـــــــبِِّحنَي مُـــِقرَّةٌ بِـــالــُقُصوِر عَـــِن الــُوقُـــوِف لَـــَدى عَـــرِْش التَّسْـــــــِبيحِ لِسُـــــــْلطَانِ 
عِـــزَّتِـــَك َواسْــــــِتْعالئِـــَك، َولَــطَائِـــُف أَفْــكاِر الــَواصِـــــــــِفنَي مُـــذْعِـــنٌَة بِـــالَعجْـــــِز عَـــْن إِْدرَاِك أَْوصَــــــــــاِف بَــَدائِـــعِ صُــــــــــنِْعَك، 
فَــــَكيَْف مَــــْعرِفَــــُة ذَاتِـــــَك َونَــــْعُت سُــــــــْلطَاِن قُــــْدرَتِـــــَك َومَــــلِيِك قُــــوَّتِـــــَك، كُـــــلُّ األَنْــــِبيَاِء هَـــــامُــــْوا فِــــي بَــــيَْداِء الــــَحيْرَةِ 
َوالحِــــــرْمَــــاِن عَـــــْن إِْدرَاِك كَـــــيْنُونَــــِتَك َواعْـــــتَرَفُــــوا بِــــالَعجْــــــِز عَـــــِن الــــُوصُــــــــــــْوِل إِلــــى مَــــِديْــــنَِة عِـــــرْفَــــانِــــَك، مــــا شَــــــــأْنُ 
اإِلنْـَساِن َوسُــــــْلطاِن اإِلمْــَكاِن، بَـْل ال يَـَرى املَخْـــُلوُق إاِلَّ شَــــــْكَلُه َومِـــثَْلُه َوبِــَمْعرِفَـِة نَـفِْسِه يَـِصُل إِلَــى مَــْعرِفَـةِ 
ا امْــــتَنَعَ  ــِتي قَـــدَّرَْت بِــــْحْكَمِتَك الـــبالِـــَغِة فِــــيْ بَـــدائِــــعِ صَـــــــــــنَائِــــِعَك الـــكامِـــــَلِة، فَـــَلمَّ ــِة الّـَ ــِه بِــــالـــدَّالئِــــِل اآلثَـــاِريّـَ َربّـِ
الـــُوصُـــــــــــوُل إِلـــى مَــــِديـــنَِة الـــِعرْفَـــاِن َوانْـــَقطََعِت اآلمَــــاُل عَـــــِن الـــطَّيَرَاِن إِلَــــى ِذْرَوِة اإِلْدرَاِك، قَــــِبْلَت بِــــِصرْفِ 
ـَمْت بِـــِه أَلْــُسُن الــذَّاكِـــِريْــَن فِـــيْ ظُـُهْورَاِت عَـــظََمِتَك َوبُــُرْوزَاِت قُــْدرَتِـــَك َوأَمَـــرْتَــُهمْ  الــِعنَايَــِة َواألَلْــطَاِف مــا تَــرَنّـَ

�٢٥



ـِذيــنَ  ـْدتَــُهْم عَـــَلى الــبَيَاِن َوبَــدائِـــعِ أَذْكَــــاِر الــتِّبْيَاِن، أَْي رَبِّ أَسْــــــأَلُــَك بِـــالّـَ بِـــالــذِّكْــــِر َوالــثَّنَاِء بَــنْيَ اإِلنْــَشاِء َوأَيّـَ
جَـــــَعْلتَُهْم مَـــَشاِرَق َوحْـــــِيَك َومَـــَهابِـــَط إِلْــَهامِـــَك َوبِـــِهْم هَـــَديْــَت عِـــبَاَدَك إِلَــى جَـــــنَِّة مَـــَحبَِّتَك َوبِـــِهْم جَـــــذَبْــَت قُــُلوبَ 
بَـِريّـَِتَك إِلَـى َرْوضَـــــــــِة اإِليـَماِن بِـَك َواإِليـَقاِن ِبسَـــــْلطَنَِتَك َواقْـِتَدارَِك بِـأَْن تُـَؤيّـَِدنِـي عَــَلى ِذكْــرَِك َوتُـَوفّـَِقِني عَــَلى 
ثَــنَائِــَك ألَنْــُصَب بِــُقوَّتِـــَك الــَغالِــبَِة أَعْـــالََم الــذِّكْـــِر َوالــثَّنَاِء عَـــَلى أَعْـــالمِ اإِلنْــَشاِء َوأُخْـــِرَج لَــئآلِئَ املَـَعانِــي مِـــنْ 
َماِء، لَــــَعلَّ يَــــنْتَِبهُ  بُــــُحوِر الــــِعْلمِ َوالــــبَياِن فِــــي بَــــَدائِــــعِ حَــــــْمِدَك يــــا مــــالِــــَك األَسْــــــــَماِء َومُــــْوجِــــــَد األَرِْض َوالــــسَّ
الـنَّائِــُموَن عَــلى فِــراِش الـَغفَْلِة َويَـتَنَبَُّه الـتَّائِــُهوَن فـي فَـَلواِت الـَجهالَـِة َوالـَحيْرَِة َويَـْعرِفُـوا لَـطائِــَف صُـــــــــنِْعكَ 
ـــــــــِديــنَ  ـوا عَـــَلى بَــدائِــعِ قُــْدرَتِـــَك يــا مــالِــَك يَــْومِ الــطَّالِق، تَــرى يــا إِلــِهي أَحِــــبّائَـَك مُــتَرَصّـِ فــي اآلفــاِق َويَسْــــــتَِدلّـُ
لِــــظُُهوِر عَــــــَواطِـــــــِفَك َوأَوِّدائَــــَك مُـــــنْتَِظريــــَن لِــــُسنُوحِ عِــــــنَايَــــاتِــــــَك، أَسْـــــــــأَلُـــــَك بِـــــاسْـــــــــِمَك األَعْــــــظَمِ َوسِــــــــرَِّك األَتَــــمِّ 
َوِصرَاِطَك األَْقَومِ ِبأَْن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِمْن َسَحاِب ُجوِدَك أَْمطَاَر َمْكرََمِتَك َواْحفَظُْهْم ِفيْ ِظلِّ ِحَمايَِتَك

ــِة َوآيَـــَة االسْــــــــِتَقامَــــِة فـــي  ــِتَك َواجْــــــَعْلُهْم أَعْـــــالَم الهِــــَدايَـــِة بَـــنْيَ الـــبَِريّـَ عَـــــْن شَــــــــرِّ ُجهَـــــالِء خَـــــْلِقَك َوغُــــفَالِء بَـــِريّـَ
ــيَ الـــَعِزيـــزَ  ُهوِد لَــــدى تَجَــــــلِّيَاِت َوجْــــــِهَك يـــا َربّـِ الخَـــــلِيَقِة َواهْــــِد بِــــِهْم خَــــْلَقَك إِلـــى حَــــــِديـــَقِة املُــَكاشَــــــــفَِة َوالـــشُّ
: َواتّـَُقوا اهللَ َواعْــَلُموا أَنّـَُكمْ  املَْعبوَد، َواْرزُقْـُهْم لِـَقائََك كَــما َوعَــْدتَـُهْم فِــيْ كِــتابِــَك املُِبنيِ، قُـْلَت َوقَـْولُـَك الـَحقُّ

ِر املُؤِْمِننَي. ُمالُقوهُ َوبَشِّ

(67)
ِبْسمِ اهللِ األَبَْدِع األَبَْدِع 

ــِتي بِــــَها أَحْــــــيَيَْت املُــْمِكنَاِت َوأَنْـــطَْقتَُهمْ  إِلـــِهي َومَــــْحبُوبِــــي، أَسْـــــــئَُلَك ِبهُـــــبُوِب أَْريَـــاحِ فَـــْضلَِك الّـَ ــي َو يَـــا َربّـِ
بِــيعِ  بِــثَنَاِء نَـفِْسَك َوأَظْهَـــرَْت املَـْوجُــــوَداِت  َوأَشْــــــرَقْــَت عَـــَليِْهْم بِــأَنْـَواِر َوجْــــِهَك، بِــأَْن ال تَـْجَعَلِني فـي هَـــذَا الـرَّ
َمحْــــرومـاً عَــْن قَـِميِص فَـْضلَِك َوأَلْـطَافِـَك واَل تَـَدعْــِني بَـِعيداً عَــْن رِضْـــــــــَواِن َوصْـــــــــلَِك َولِـَقائِـَك، ثُـمَّ أَشْــــــِربْـِني يَـا 
ـِذيــَن رُقِـــَم عَـــَلى َوجْـــــِه كُــــلِّ َواحِــــٍد مِــــنُْهْم مِــــْن قَــَلمِ األَعْـــَلى: تَــاهللِ  إِلــِهي كَــــْوثَــَر الــَحيََواِن مِــــْن يَــِد الــِغْلَماِن الّـَ
ــَه إِلَـى شَـــــطِْر رِضَـــــــــائِـَك، ال  الـَحقِّ املَلِِك املُِبنيِ قَـْد ظَهَــَر مَـْحبُوُب الـَعامَلنَِي، ألَنْـَقِطعَ بِـُكلِّي عَــْن ُدونِـَك َوأَتَـَوجّـَ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَُهيِْمُن املُْقتَِدُر املُْختَاُر.

(68)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األَْقَدِس

سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه قَــبَْضَت أَْرَواَح كُـــلِّ األَشْــــــيَاِء َوأَحْــــيَيَْت مَــرَّةً أُخْـــَرى 
ـــُدوَن إِلَـى َمْشهَـــِد الـفَنَاِء َواملُخْـــلُِصوَن إِلَـى مَــَقرِّ الـِفَداءِ  بِــَما قَـدَّرْتَـُه فِــي سَــــــَماِء الـَقَضاِء َوبِــِه سَــــــرَُع املَُوحّـِ
ـــِذيــــَن انْــــَقطَُعوا عَـــــنِ  َوأَنْــــفَُقوا أَْرَواحَـــــــُهْم حُـــــــبًّا لِجَـــــــَمالِــــَك َوشَـــــــــْوقــــاً لِــــَوصْــــــــــــلَِك َولِــــَقائِـــــَك بِـــــأَْن تَــــْجَعَلِني مِـــــَن الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا تَـَشاُء، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَعِزيـزُ  ُكوا بِــنَفِْسَك الـَعلِيِّ األَبْـَهى َو األَسْــــــَماِء َوتَـَمسَّ

املُْختَاُر.

�٢٦



(69)
ُهوَ الَعالُِم الَحِكيُْم

إِلـــِهي إِلـــِهي أَنـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك أَكُــــوُن مُـــْعتَرِفـــاً بِـــتَْقِديـــِس ذَاتِــــَك عَــــِن األَشْـــــــبَاِه َوتَـــنِْزيـــِه نَـــفِْسَك عَــــنِ 
األَمْــثَاِل َوبِــأَنّـََك أَنْـَت اهللُ ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت لَـْم تَـزَْل كُــنَْت ُمسْـــــتَِويـاً عَــَلى عَــرِْش عَــظََمِتَك وَكُــرْسِـــــيِّ اقْـِتَدارَِك، 
ـرَِت املُْمِكنَاِت َوِبتَجَــــلِّيَاِت أَنْـَواِر شَــــــْمسِ  أَسْـــــئَُلَك بِــَمِشيَِّتَك الّـَتيْ أَحَــــاطَِت الـَكائِــنَاِت َوبِــِإرَاَدتِــَك الّـَِتي َسخّـَ
ـــَن رَأْسِــــــــي بِـــــتَاجِ االنْــــِقطَاعِ َوهَــــــيَْكلِي بِـــــِطرَاِز الــــتَّْقَوى  فَــــْضلَِك َولَـــــئآلِئِ أَصْـــــــــــــَداِف بَحْـــــــِر عِــــــْلِمَك أَْن تُــــزَيّـِ
َولِــَسانِـــي بِـــِذكْــــرَِك َوقَـــْلِبي بِـــُحبَِّك َوبَــَصِري بِـــُمَشاهَـــَدِة أُفُــِقَك األَعْـــَلى َوسَـــــــْمِعي بِـــِإصْــــــــــَغاِء صَــــــــــِريــِر قَـــَلِمكَ 
ــِذي ذَكَــــرْتَـــِني إِذْ  ــِفي، أَنْـــَت الّـَ األَبْـــَهى، آٍه آٍه يَـــا مَـــْولَـــى الـــَوَرى َورَبَّ الـــَعرِْش َوالـــثََّرى مِــــْن غَـــفَْلِتي َوتَـــَوقّـُ
ْجِن إِذْ كُــنُْت مَـْشُغوالً بِـَغيْرَِك، أَسْـــــئَُلَك يـا مَـْقُصودَ  كُــنُْت صَـــــــــامِــتاً عَــْن ِذكْــرَِك َوأَقْـبَْلَت إِلَـيَّ مِــْن شَـــــطِْر الـسِّ
األُمَـــمِ َوالــظّاهِـــَر بِـــاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ أَْن تَــْجَعَلِنيْ رَايَــَة ِذكْـــرَِك بَــنْيَ عِـــبَاِدَك َوعَـــَلَم هِـــَدايَــِتَك فِـــي بِـــالِدَك، ثُــمَّ 
اكْـــتُْب لِـيَ الـُحُضوَر أَمَــاَم َوجْــــِهَك َوالـِقياَم لَـَدى بَـاِب عَــظََمِتَك َواالسْـــــِتَقامَــَة عَــَلى نَـبَِأَك الـَعِظيمِ الّـَِذي بِــهِ 
ــامِــــَك، لَـــْم أَْدِر يَـــا  ارْتَـــَعَدْت فَـــرَائِـــُص املُشْـــــــرِكـــنَي، فَـــآٍه آٍه مِــــْن بُـــْعِدي عَــــْن سَـــــــاحَـــــِة قُـــْربِـــَك َوَهجْـــــِري فِـــي أَيّـَ
ـِذيـَن طَـاُروا  مَــْقُصْوِدي َومَــْحبُوبِــي مـا قَــدَّرَْت لِـي مِـــْن قَــَلمِ تَـْقِديـرَِك، أَقَــدَّرَْت لـي مـا قَــدَّرْتَـُه ألَصْـــــــــِفيائِــَك الّـَ
فِـــي هَـــَواِء حُـــــبَِّك َوطَــافُــوا حَـــــْوَل إِرَاَدتِـــَك أَْم جَـــــَعْلتَِني َمحْـــــُرومــاً مِــــْن بَــدائِـــعِ مَـــَواهِـــِبَك َوأَلْـــطَافِـــَك، تَــَرى يَــا 
إِلـِهي أَنَّ عَــبَْدَك املِـْسِكنَي أَقْــبََل إِلَــى أَمْــَواجِ بَحْــــِر غَــنَائِــَك َوالـَعطَْشاَن إِلَــى كَـــْوثَـِر عِـــرْفَـانِــَك َوالـَكلِيَل إِلَــى 
إِحَــــاطَِتَك أَْن ال تُـَخيَِّب عَــبَْدَك هَــذا عَــّما عِــنَْدَك، إِنّـَكَ  مَـَلُكوِت بَـيَانِـَك، أَسْـــــئَُلَك بِـِعزَِّك َواقْـِتَدارَِك َوعَــظََمِتَك َو
ــَك أَنْـــتَ  أَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مـــا تَـــشاُء ال يَـــْعزُُب عَــــْن عِـــــْلِمَك مِـــــْن شَــــــــيٍْء واَل يَـــْمنَُعَك أَمْــــٌر مِـــــَن األُمُــــوِر، إِنّـَ
املُـَهيِْمُن الـَعِزيـزُ الـَوهّـــاُب، َوعِـــزَّتِـــَك يَـا أَيّـُها املَـذْكُـــوُر فِــي الـُقُلوِب ال يَـْسُكُن ظَـَمأُ فِــرَاقِــي إاِلَّ بِــالـُحُضورِ 
أَمَــاَم َوجْــــِهَك واَل تَسْــــــتَِريـحُ نَـفِْسي إاِلّ بِــِإصْــــــــــَغاِء نِــَدائِــَك واَل تَـطَْمِئنُّ كَـــيْنُونَـِتي إاِلَّ بِــُمَشاهَـــَدِة أَنْـَواِر أُفُـقِ 
ـِتي بِـــها سَــــــرُعَ  كاً بِـــَحبْلَِك َومُـــنَْقِطعاً عَـــْن ُدونِـــَك، أَسْــــــئَُلَك بِـــالــَكلَِمِة الّـَ ظُـُهورَِك، تَــرَانِـــي يَــا مَـــْعبُوِدي مُـــتََمسِّ
املُخْــــلُِصوَن إِلَـــى مَــــَقرِّ الـــِفَداِء َوأَنْـــفَُقوا أَْرواحَــــــُهْم َوأَجْــــــساَدهُــــْم فِــــي سَـــــــِبيْلَِك أَْن تُـــنَزَِّل عَــــَليَّ مِــــْن سَـــــــَماءِ 

فَْضلَِك رَْحَمًة ِمْن ِعنِْدَك َوِنْعَمًة ِمْن َلُدنَْك، إِنََّك أَنَْت الَقِويُّ الَغالُِب املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(70)
ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس األَْمنَعِ

بِـــنْيَ َواسْـــــــتَيَْقَظ عِــــبَاُدكَ  ــِذي بِـــِه اشْـــــــتََعَلْت أَفْــِئَدةُ املُــَقرَّ قُـــْل سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
الـــرَّاقِــــِديْـــَن َوبِــــِه تَجَــــــلَّيَْت عَـــــَلى املُـــْمِكنَاِت بِــــأَنْـــَواِر عِـــــزِّ فَـــرَْدانِــــيَِّتَك َوتَـــَعلَّيَْت عَـــــَلى املَـــْوجُــــــوَداِت ِبسُــــــــْلطَانِــــكَ 
َواقْــِتَدارَِك، بِـــأَْن ال تَــْجَعَلِني َمحْـــــُرومــاً عَـــْن حَـــــرَمِ قُــْدسِـــــَك وَكَـــْعبَِة أَلْــطَافِـــَك واَل مَـــْمنُوعــاً عَـــْن شــاِطئِ بَحْـــــرِ 
إِْكرَاِمَك،  ْكُت ِبَحبِْل ُجوِدَك َو ْهُت إَِلى َشطِْر رَِضاِئَك َوتََمسَّ إِفَْضالَِك، أَْي رَبِّ أَنَا الَِّذي تََوجَّ َمَواِهِبَك َو
أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال تُـَخيِّبَِني عَــْن بَـاِب رَحْــــَمِتَك الّـَِذي فُـِتحَ عَــَلى َوجْــــِه مَــْن فِــي أَرْضَـــــــــِك َوسَــــــَمائِــَك واَل تُـبِْعَدنِــيْ 
ــرْنِــي يَـا مَــْحبُوبِــي مِـــْن تَـْسِنيمِ أَمْــرَِك وَكَـــْوثَـِر رِضْـــــــــَوانِــَك لِـئاَلَّ يَـبَْقى فِــي  عَــْن سَــــــاحَــــِة قُـْربِــَك َولِـَقائِــَك، ثُـمَّ طَهّـِ
ا سِـــــواَك َومُــْقِبالً إِلَــى بَـَواِرقِ  ظَـاهِــري َوبَـاطِــــني َرَوائِــحُ أَعْــَدائِــَك َوِذكْـــُر طُـَغاِة خَــْلِقَك َوأَكُـــوَن مُــنَْقِطعاً عَــمَّ
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ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مَـــا تَـــَشاُء، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت املُــتََعالِـــي املُــتََعظُِّم الـــَعِزيْـــزُ الـــَجبَّارُ  إِنّـَ أَنْـــَواِر َوجْــــــِهَك َو
املُتََكبُِّر املُْختَاُر.

(71)
ِبْسمِ اهللِ األَْمنَعِ األَْقَدِس الَعلِيِّ األَبَْهى

سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي أَْشهَـــُد حِــــينَِئٍذ بِــأَنّـََك لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت مُــَقدَّسـاً عَــْن عِـــرْفَـاِن الـُعرَفَـاِء َومُــتََعالِـياً عَــنْ 
إِنّـِي  َماِء، يَْشهَــُد كُــلُّ املُْمِكنَاِت بِــفَرَْدانِــيَِّتَك وَكُــلُّ املَْوجُــــوَداِت بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َو إِْدرَاِك مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ
إِلْـــَهامِـــــَك َواسْـــــــتَْجذَبْـــَت بِــــهِ  ــِذي بِــــِه اهْــــتََديْـــَت الـــَعارِفِــــنْيَ إِلـــى مَــــطْلِعِ َوحْــــــِيَك َو حِـــــينَِئٍذ أُقْـــِسُمَك بـــاسْـــــــِمَك الّـَ
املُخْـــــلِِصنَي إِلَـــى شَــــــــطِْر فَـــْضلَِك َوأَلْـــطَافِــــَك بِــــأَْن ال تَـــَدعَــــِني بِــــنَفِْسي َوهَــــَوائِــــي واَل تَـــْجَعَلِني بَـــِعيداً عَــــنْ 
ـِتَك، أَْي رَبِّ  شَــــــاِطئِ قُــْربِــَك واَل َمحْــــُرومــاً عَـــْن حَــــرَمِ َوصْــــــــــلَِك َولِــَقائِــَك واَلَ مَــْمنُوعــاً عَـــْن شَــــــاِطئِ بَحْــــِر أَحَــــِديّـَ
أَنْــَت الــَغِنيُّ َوأَنَــا الــفَِقيُر َوأَنْــَت الــَعِزيْــزُ َوأَنَــا الــذَّلِــيُْل َوأَنْــَت املَـالِــُك َوأَنَــا املَـْمُلوُك قَــْد جِــــئْتَُك بِــفَْقِر الــبَْحتِ 

بُِني إَِلى رُِني َعْن ُدوِنَك َويَُقرِّ َوَعْجِز البَاتِّ َوأَْسئَُلَك ِبأَْن تَرَْشحَ َعَليَّ ِمْن َسَحاِب رَْحَمِتَك َما يُطَهِّ
إِكْـــرَامِـــَك، ثُـمَّ اشْــــــتَِعْل فِــي صَـــــــــْدِري  مَــَقرِّ الّـَِذي فِــيِه اسْـــــتََويْـَت عَــَلى عَــرِْش رَحْــــَمانِــيَِّتَك وَكُـــرْسِـــــيِّ مَــَواهِــِبَك َو
يَـــا إِلـــِهي سِــــــرَاَج حُــــــبَِّك بِــــَحيُْث ال أَقْـــِدُر أَْن أَسْـــــــُكَن تِــــْلَقاَء نَـــفِْسي َوأَهْــــتَزُّ عِــــنَْد اهْــــِتزَاِر أَْريَـــاحِ مَــــِشيَِّتكَ 
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى  ـــُه إاِلّ إِلَــى شَــــــطْرَِك َو بِــَحيُْث ال أَنْـِطُق إاِلَّ بِــثَنَائِــَك واَل أَتَحَــــرَُّك إاِلَّ بِــِإذْنِــَك واَل أَتَـَوجّـَ

َما تََشاُء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُتََعالِي املُْقتَِدُر الَعِزيْزُ املُْختَاُر.

(72)
سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلَــِهي لَــَك الحَـــــْمُد بِـــَما ظَهَـــرَْت َوأَظْهَـــرَْت مَـــا كَـــاَن مَـــْكنُونــاً فِـــي عِـــْلِمَك َوَمخْـــزُونــاً فــي 
كَــنِْز عِــْصَمِتَك َوأَنْـزَلْـَت عَــَلى الـِعبَاِد مِــْن سَـــــَماِء جُـــوِدَك بُـرْهَــانَـَك َوَدلِـيَلَك َوعَــرَّفْـتَُهْم سَـــــِبيَْلَك، أَسْـــــئَُلَك بِـأَنْـَوارِ 
ـامِـــَك َوأَمْـــَواجِ بَحْـــــِر فَــْضلَِك بَــنْيَ عِـــبَاِدَك بِـــأَْن تَــْجَعَل عَـــبَْدَك هَـــذَا ُمسْــــــتَِقيماً عَـــَلى  شَـــــــْمِس عَـــطَائِـــَك فِـــي أَيّـَ
أَمْـرَِك َونَـاطِـــقاً بِـثَنَائِـَك، أَْي رَبِّ أَنَـا عَــبُْدَك أَكُــوُن مُـِقرًّا بِـَما عِــنَْدَك َومُـْعتَرِفـاً بِـَما نَـطََق بِـِه لِـَساُن عَــظََمِتَك، 
ـْدهُـــْم عَـــَلى اإِلقْـــبَاِل إِلَـــيْكَ  َر أَفْــِئَدةَ أَْولِــيَائِـــَك بِـــأَنْــَواِر مَـــْعرِفَــِتَك َوأَيّـِ أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَثْــَماِر سِــــــْدرِِة بَــيَانِـــَك بِـــأَْن تُــنَوِّ
إِنّـَكَ  إِصْـــــــــَغاِء صَـــــــــِريـِر قَـَلِمَك إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَـا تَـَشاُء تَـْمنَعُ َوتُـَعِطي َو َوالـِقيَامِ لَـَدى بَـاِب جُــــوِدَك َو

اُل، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغِنيُّ املُتََعاِل. أَنَْت الَعِزيْزُ الفَضَّ
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(73)
ُهوَ اهللُ تَعالى

إِلــِهي إِلــِهي أَْشهَـــُد بِــظُُهورَِك َوَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَــرَْدنِــيَِّتَك َوبِــَما نَــطََق بِــِه لِــَساُن عَـــظََمِتَك قَــبَْل خَـــْلِق سَــــــَمائِــكَ 
كَ  َوأَرْضِـــــــــَك َوبِــما نُـزَِّل مِـــْن سَــــــَماِء مَــِشيَِّتَك َوهَـــَواِء إِرَاَدتِـــَك، أَيْـرَبِّ هَـــْب لِـي كَـــَماَل االنْـِقطَاعِ إِلَــيَْك ألَتَـَمسَّ
بِـُكلِّي بِـَحبِْل عِــنَايَـِتَك َوأتَشَـــــبََّث بِـأَذْيَـاِل رَِداِء كَــرَمِــَك، إِلـِهي إِلـِهي شَــــــاهَــْدُت أَمْـَواَج بَحْــــِر غُـفْرَانِـَك سَـــــرُعْــتُ 
هْـــُت إِلَــيَْها  إِلَــيَْها ِبجَـــــِريــرَاتِـــيَ الــُعظَْمى َوخَـــِطيئَاتــيَ الــُكبَْرى َورَأَيْــُت تَجَـــــلِّيَاِت أَنْــَواِر شَـــــــْمِس غَــنَائِـــَك تَــَوجَّ
بِـــفَْقِري َواحْـــــِتيَاجِــــي يَــا رَبَّ الــَعرِْش َوالــثََّرى َومَـــالِــَك اآلخِــــرَِة َواألُولَــى، يَــا سَــــــيَِّد الــعالَــمِ َومَـــْحبُوَب األُمَـــمِ 
تَـَرى الـَجاهِــَل قَـاَم لَـَدى بَـاِب عِـــْلِمَك َواملِـْسِكنَي أَمَــاَم مَــَلُكوِت ثَـْرَوتِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــآيَـاتِــَك الـُكبَْرى الّـَِتي بِــَها 
ــِذيــَن تَحَـــــرََّك عَــــَلى ِذكْــــرِهِــــمْ  فَاِت بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مِــــَن الّـَ قَـــامَـــِت األَمْـــَواُت َوظَهَــــرَْت مَـــظَاهِــــُر األَسْـــــــَماِء َوالــصِّ
كَ  قَــَلُمَك األَعْـــَلى فِــي نَـاسُــــــوِت اإِلنْـَشاِء َوبِــِهْم نَـَصرَْت أَمْــرََك َوأَظْهَـــرَْت سُــــــْلطَانَـَك َوبِــِهمِ ارْتَـفََعْت رَايَـُة: إِنّـَ
أَنْـــَت اهللُ، َوعَــــَلُم: املُــْلَك لِـــنَفِْسَك فِــــي مَــــَلُكوتِــــَك َوجَــــــبَُروتِــــَك، أَْي رَبِّ أُحِــــــبُّ أَْن أَكُـــــوَن مُــــنَْقِطعاً عَــــْن ُدونِــــكَ 
َوُمنْجَــــِذبـاً بِــآيَـاتِــَك بِــَحيُْث ال أَتَحَــــرَُّك إاِلَّ مِـــْن أَْريَـاحِ مَــِشيَِّتَك واَل أَتَـَكلَُّم إاِلّ بِــَما أَنْـزَلْـتَُه فِــي كِـــتَابِــَك، أَيْـرَبِّ 
ــْدهَــــا عَــــَلى عَــــَمٍل يَـــرْتَـــِفعُ بِـــِه أَمْـــرَُك َويَـــتََضوَُّع مِــــنْهُ  تَـــَرى أَيـــاِدي الـــرَّجَـــــاِء مُـــرْتَـــِفَعًة إِلَـــى سَـــــــَماِء فَـــْضلَِك، أَيّـِ
ـْن أَعْـــَمالِــي َوآمَـــالِــي بِـــنُْوِر قَـــبُولِــَك، أَنَــا عَـــبُْدَك َوابْــُن عَـــبِْدَك أَعْـــتَرُِف بِـــَغفَْلِتي  عَـــرُْف رِضَــــــــــائِـــَك، أَْي رَبِّ زَيّـِ
ــْقِني عَـــــَلى  ــامِـــــَك، أَْي رَبِّ فَـــأَنْـــِزْل مِـــــْن سَــــــــَماِء رَحْــــــَمِتَك مـــا تَـــْصُلحُ بِــــِه أُمُــــوِري ثُـــمَّ َوفّـِ َونِــــْسيَانِــــي فِــــي أَيّـَ
الـتََّدارُِك عَــَلى مَــا فَـاَت عَــنِّي عِـــنَْد تَجَــــلِّيَاِت أَنْـَواِر نَـيِِّر ظُـُهورَِك، أَْي رَبِّ ال تَـنْظُْر إِلَــى خَــطَائِــي بَـْل إِلَــى 
عَــطَائِــَك واَل إِلَــى أَفْـَواجِ عِـــْصيَانِــي بَـْل إِلَــى أَمْــَواجِ بَحْــــِر عَــفْوَِك َوغُــفْرَانِــَك، طُـوبَـى لِـَقْلٍب ذاَب فِــيْ حُــــبِّكَ 
اِن قُـْربِــَك َولِـَعنْيٍ جَــــرَْت ُدمُــْوعُــها عِـــنَْد مُــَشاهَــَدِة آثَـارَِك َولِـَصْدرٍ  َولِـَكِبٍد احْــــتََرَق فِــي بُـْعِدِه عَــْن شَــــــاِطئِ عُــمَّ
ِه إَِلى ارْتَفََعْت زَفَرَاتُُه َشْوقاً لِلَِقاِئَك، فَآٍه آٍه يا َسيِِّدي َوَمْحبُوِبي َلْو يَْمنَُعِني أَْمرَُك املُبْرَُم َعِن التََّوجُّ

أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك قَــدِّْر لِــي مِــــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى أَجْـــــَر لِــَقائِـــَك َوالــُوُروِد فــي سِــــــْجِنَك َوالــُحُضوِر أَمَـــاَم كُــــرْسِــــــيِّ 
ـِذي ال يَــْمنَُعَك شَـــــــيٌْء مِــــَن األَشْـــــــيَاِء تُــْعِطيْ بِـــَمِشيَِّتَك َوتَــأْخُـــذُ بِـــِإرَاَدتِـــَك، ال إِلــَه إاِلّ  ـَك أَنْــَت الّـَ ظُــُهورَِك، إِنّـَ

أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُم.

(74)
هْـــُت َوجْــــِهي إِلَـى أَنْـَواِر َوجْــــِهَك، أَسْـــــأَلُـَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى  إِلـِهي إِلـِهي قَـْد أَقْـبَْلُت إِلَـى أُفُـِق أَمْــرَِك َوَوجَّ
اسْــــــِتَقامَــٍة بِــَها يَسْــــــتَِقيُم عِـــبَاُدَك عَـــَلى أَمْــرَِك َوالـِقيَامِ عَـــَلى خِــــْدمَــِتَك، إِلـِهي إِلـِهي أَجِـــُد عَـــرْفَـَك مِـــْن بَـيَانِــكَ 
َومَـا فُـزُْت بِـَمَقامٍ عَــَليِْه اسْـــــتََقرَّ عَــرُْش عَــظََمِتَك، أَيْـرَبِّ شَــــــرِّفْـِني بِـلَِقائِـَك َوِزيَـارَِة جَــــَمالِـَك وَكَــْوثَـِر وِصَـــــــــالِـَك أَوْ 
تَــْكتُُب لِــي مِــــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى أَجْـــــَر الــَقائِـــِمنَي أَمَـــاَم َوجْـــــِهَك َوالــَواقِـــِفنَي لَــَدى بَــاِب رَحْـــــَمِتَك، إِلــِهي إِلــِهي 
تَــرَانِـــي مُـــْقِبالً إِلَــيَْك َوآمِـــالً فُــيُوضــاتِـــَك َوعِـــنَايَــاتِـــَك، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَسْــــــرَاِر عِـــْلِمَك َومَـــا كَـــاَن َمسْــــــتُوراً عَـــْن أَعْـــنيُِ 
َخْلِقَك، ِبأَْن تَُؤيَِّدِني َعَلى الِقيَامِ َعَلى ِذْكرَِك َوثَنَاِئَك َوِخْدَمِة أَْمرَِك إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن الَعلِيُم الَحِكيُم.

�٢٩



(75)
ُهوَ النَّاِطقُ ِفي َمَلُكوِت البَيَاِن

ــْن ُرُؤوسَــــــــُهْم بِــــأَكَـــــالِـــيلِ  إِلـــِهي إِلـــِهي ال تَـــأْخُــــذْ عِـــــبَاَدَك ِبجَــــــِريـــرَاتِــــِهُم الـــُعظَْمى َوخَــــِطيئَاتِــــِهُم الـــُكبَْرى، زَيّـِ
ْر قُــُلوبَــُهْم بِـــأَنْــَواِر مَـــْعرَفَــِتَك يَــا مَـــالِــَك مَـــَلُكوِت الــبََقاِء َوالــظَّاهِـــُر بِـــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ  الــَعْدِل َواإِلنْــَصاِف َونَــوِّ
بُــُهْم إِلَـــيَْك َوعَـــرِّفْــُهْم صِــــــــــرَاطَــَك َومِــــيْزَانَــكَ  ــِذي سَـــــــبََقْت رَحْـــــَمتَُك َوفَــْضُلَك قَـــدِّْر لَـــُهْم مَـــا يُــَقرِّ األَبْــَهى، أَنْــَت الّـَ
تََك َوبُرَْهانََك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء ِبَقْولَِك ُكْن فَيَُكوُن، إِنَّ األَْمَر ِبيَِدَك َوِفي َقبَْضِتَك،  َوُحجَّ

ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(76)
ُهوِد، أَسْـــــــئَُلَك بِــــنَفََحاِت آيَـــاتِــــَك َوفَـــَوحَــــــاِت كَــــلَِماتِ  ــي الـــَغيِْب َوالـــشُّ يَـــا إِلـــَه الـــُجنُوِد َومَــــالِـــَك الـــُوجُــــــوِد َومُــــَربّـِ
ــَدنِــــي عَــــَلى عِــــرْفَـــاِن َمظْهَــــِر نَـــفِْسَك، أَْي رَبِّ أَنَـــا الـــفَِقيُر قَـــدْ  َمظْهَــــِر أَمْــــرَِك َوَمشْـــــــِرِق أَسْـــــــَمائِــــَك، بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ
سَــــــرُعْـــُت إِلَــى شَــــــاِطئِ بَحْــــِر غَــنَائِــَك، أَسْــــــأَلُــَك بِــَعظََمِتَك َوسُــــــْلطَانِــَك بِــأَْن ال تَـطْرَُدنِــي عَـــْن بَـاِب فَـْضلَِك واَل 
هْــــُت إِلَـــى يَــمِّ عَــــفْوَِك َوشِــــــفَائِـــكَ  ا قَـــدَّرْتَــُه ألَصْـــــــــــِفيَائِـــَك، أَْي رَبِّ أَنَــا الــَعلِيُل قَـــْد تَــَوجَّ تَــْجَعَلِني َمحْـــــُرومــاً عَــــمَّ
إِحْـــــَسانِـــَك، يَْشهَــــُد لِــَسانِـــي َوجَـــــَوارِحِـــــي َوعُـــُروقِـــي  فَــاعْـــَمْل بِـــي مَـــا يَــنْبَِغي لِــُجوِدَك َوسُـــــــْلطَانِـــَك وَكَــــرَمِــــَك َو
َماِء بِــأَْن تُـَقدَِّر لِـي مِـــنْ  بِــُقْدرَتِــَك َواقْـِتَدارَِك َوعَــظََمِتَك وَكِـــبِْريَـائِــَك، ثُـمَّ أَسْــــــئَُلَك يَـا إِلـَه األَسْــــــَماِء َوفَـاطِــــَر الـسَّ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــتََعالِـــي الـــفَرُْد الـــَواحِــــــُد الـــَعلِيْمُ  قَــــَلِمَك األَعْــــَلى مَــــا يَـــنْفَُعِني فِــــي الـــدُّنْـــيَا َواآلخِــــــرَِة، إِنّـَ

الَحِكيُْم.

(77)
األَْعظَُم البَِهيُّ األَبَْهى

ــِذي بِـــِه اسْـــــــتَْعَلى سَـــــــْلطَنَتَُك عَـــَلى  سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك ِبجَـــــَماِل الــِقَدمِ َواسْـــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَ
ا سِــــــَواَك، ثُــمَّ أَثْــِبتِْني عَـــَلى أَمْـــرَِك عَـــَلى شَـــــــأْنٍ  األُمَـــمِ بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مِــــَن الّـــِذيــَن انْــَقطَُعوا فِـــي حُـــــبَِّك عَـــمَّ
ـَك أَنْــَت عَـــَلى كُـــلِّ شَــــــيْءٍ  أََدُع مَــْن فِــي اإِلمْــَكاِن عَـــْن َورَائِــي مُــْقِبالً إِلَــى حَــــرَمِ عِـــرْفَــانِــَك وَكَـــْعبَِة َوحْــــِيَك، إِنّـَ

َقِديٌر.

(78)
أَْي رَبِّ أَنْـَت الّـَِذي فِــي قَـبَْضِة قُـْدرَتِــَك جَــــبَُروُت املُْمِكنَاِت َوفِــي يَـِمنيِ إِرَاَدتِــَك مَــَلُكوُت الـَكائِــنَاِت، أَْشهَـــدُ 
ــــَر املُــْمِكنَاِت بِــــِإشَــــــــارٍَة مِـــــْن إِصْـــــــــــبَِعَك لَـــتَُكوُن قَـــاِدراً  ــَك لَـــْو تُـــِريـــُد أَْن تَُسخّـِ بِــــلَِسانِــــي َوقَـــْلِبي َوفُـــؤَاِدي بِــــأَنّـَ
بِــاقْـِتَداِر سَـــــْلطَنَِتَك َومُــْقتَِدراً ِبسُـــــْلطَاِن قَـيُّومِـــيَِّتَك، إِذاً يَـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي مِـــنُْه جَــــرَْت سَـــــِفينَةُ 
ــَر قَــْلِبي بِـــِعرْفَــانِـــَك َوتَــْجَعَلِني ثَــابِـــتاً عَـــَلى  ا كُـــنُْت فِـــيِه َوتُطَهّـِ أَمْـــرَِك عَـــَلى بَحْـــــِر مَـــِشيَِّتَك أَْن تُخَـــلَِّصِني مِـــمَّ

إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم. أَْمرَِك َوُحبَِّك فَِإنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء َو
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(79)
ُهوَ الظَّاِهُر ِباالْقِتَداِر

سُـــــبَْحانَـَك يَـا سُـــــْلطَاَن املُْلِك َواملََلُكوِت َواملَُهيِْمَن عَــَلى املُُلوِك َواملَْمُلوِك، أَسْـــــأَلُـَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي بِــِه ظَهَــرَتْ 
ـِتي سُــــــِفَكْت فِـــي سَــــــِبيْلَِك يَــا مَـــالِــكَ  قُــْدرَتُــَك َوعَـــَلْت سَــــــْلطَنَتَُك َونَــفَذَْت مَـــِشيَّتَُك َوبِـــنَفِْسَك الــُعْليَا َوالــدِّمَـــاِء الّـَ
ــامِـــــَك يَـــا مَــــْولَــــى الـــَوَرى َومَــــالِـــَك الـــَعرَْش َوالـــثََّرى بِــــأَْن تَـــْحفَظَ  ـــِتي ذَابَـــْت فِــــي أَيّـَ األَسْــــــــَماِء َوبِــــاألَكْـــــبَاِد الّـَ
ـــُهوا إِلَــى َمشْــــــِرِق أَنْـَواِر َوجْــــِهَك َوأَقْــبَُلوا إِلَــى مَــطْلِعِ ظُـُهورَاِت أَمْــرَِك َوأَيّـِْدهُــمْ  ـِذيـَن تَـَوجّـَ بِــُقْدرَتِــَك أَحِــــبَّتََك الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت الـَحافِــُظ الـنَّاصِــــــــُر املُِعنيُْ  بِــتَأْيِـيَداتِــَك، ثُـمَّ اكْــتُْب لَـُهْم مِــْن قَـَلِمَك األَعْــَلى خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُْولَـى َو

الَعِزيزُ املَِنيعُ.

(80)
ِبْسمِ اهللِ املُْعِطي البَاِذِل الَغفُوِر الَكِريمِ

ــِتي أَشْـــــــرَقَـــْت مِــــْن أُفُــقِ  ْمِس الّـَ سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي، أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــَسَماِء جُـــــوِدَك َوبَحْـــــِر عَـــطَائِـــَك َوالــشَّ
ـَك أَنْــَت جَــــوَّادٌ  أَلْــطَافِــَك بِــأَْن تُــَقدَِّر لِهَـــذَا الــَعبِْد املُتَشَــــــبِِّث بِــذَيْــِل كَـــرَمِـــَك مَــا يَــنْفَُعُه فِــي الــدُّنْــيَا َواآلخِــــرَِة، إِنّـَ
كَــِريـٌم قَـْد أَحَــــاطَْت آثَـاُر كَــرَمِــَك الـَكائِــنَاِت َوسَـــــبََقْت رَحْــــَمتَُك املُْمِكنَاِت، أَسْـــــأَلُـَك بِــأَْن تَـْكتَُب لِـي مَــا يَـْصُلحُ 
كاً بِــَك َومُــنَْقِطعاً عَـــْن سِـــــَواَك، إِنّـََك أَنْـتَ  بِــِه أُمُــوُر ظَـاهِـــِري َوبَـاطِــــِني َوتَـْجَعَلِني فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل مُــتََمسِّ
املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، ال مِلَا أَرَْدتَـُه مِــْن مَــانِــعٍ واَل مِلَا قَـَضيْتَُه مِــْن َدافِــعِ تَـْحُكُم ِبسُـــــْلطَانِــَك كَــيَْف تَـَشاُء، 

ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَعِزيزُ الَقِديُر.

(81)
ُهوَ الَعالُِم ِبَما َكاَن َوَما يَُكوُن

ـــــرَْت مَـــــَلُكوتَ  ــــِذي بِـــــِه َسخّـَ َماُء َوبِـــــاسْـــــــــِمَك الّـَ أَسْـــــــــأَلُـــــَك يَــــا مَـــــْن بِـــــِنَدائِـــــَك األَحْـــــــَلى انْجَـــــــذَبَــــِت األَرُْض َوالــــسَّ
ــِذيــَن نَــبَذُوا مَـــا عِــــنَْد الــنَّاِس َوأَقْـــبَُلوا إِلَـــى أُفُــقِ  بِـــنَي الّـَ األَسْـــــــَماِء بِـــأَْن تَــْكتَُب لِــي مَـــا كَــــتَبْتَُه لِــِعبَاِدَك املُــَقرَّ
أَمْــرَِك َوَمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَِذي قَـَصْدُت بَحْــــَر غَـنَائِــَك َوسَـــــَماَء فَـْضلَِك، أَسْـــــأَلُـَك أَْن ال تُـَخيِّبَِني 
ا عِــــنَْدَك َوتُـــنَزَِّل لِـــي مِــــْن سَـــــــَحاِب رَحْــــــَمِتَك َوسَـــــــَماِء جُــــــوِدَك مَــــا يَـــْجَعُلِني غَـــِنيّاً بِــــَغنَائِــــَك َوقَـــائِــــماً عَــــَلى  عَــــمَّ
ْر َقْلِبي ِبنُوِر َمْعرِفَِتَك ثُمَّ اْقِض  ِخْدَمِتَك َونَاِطقاً ِبثَنَاِئَك َوَعاِمالً ِبَما أََمرْتَِني ِبِه ِفي ِكتَاِبَك، أَْي رَبِّ نَوِّ
ـــَك أَنْــــَت املُــــْقتَِدرُ  لِــــي بِـــــبََدائِـــــعِ جُـــــــوِدَك َوأَلْـــــطَافِـــــَك مَـــــا أَرَْدُت مِــــــْن سَـــــــــَحاِب عَــــــطَائِـــــَك َوسَـــــــــَماِء رَحْـــــــَمِتَك، إِنّـَ

اِمعُ املُجِيُب. املُتََعالِي السَّ
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(82)
ُهوَ املُْشِفقُ الَكِريُم

إِلـِهي إِلـِهي تَـْسَمعُ َوتَـْعَلُم بِــأَنَّ عَــبَْدَك هَــذَا أَقَــرَّ بِــتَْوحِــــيِد ذَاتِــَك َوتَـْقِديـِسها َوتَـنِْزيـِه كَـــيْنُونَـِتَك َوسُــــــْلطَانِــَها 
ـِذي بِـــِه فُــِتَحتْ  َواعْـــتَرََف بِـــُقْدرَتِـــَك َوعَـــظََمِتَك َواقْــِتَدارَِك، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَنْــَواِر مَـــَلُكوتِـــَك َوبِـــأَنْــِبيَائِـــَك َورُسُــــــلَِك َوبِـــالّـَ
أَبْـَواُب الـُجوِد عَــَلى الـُوجُــــوِد َوالـَكرَمِ عَــَلى الـَعالَـمِ الّـَِذي بِــِه ظَهَـــَر حُــــْكُم الـتَّْوحِـــيِد بَـنْيَ األُمَــمِ بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي 
فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــَواِل عَــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك بَـنْيَ خَــْلِقَك َوعَــَلى مَــا يَـبَْقى بِــِه ِذكْـــِري بِــَدَوامِ مُــْلِكَك، أَيْـرَبِّ تَـرَانِــي 
كاً بِــَحبِْل فَـْضلَِك َوقَــائِــماً لَــَدى بَـاِب عَــطَائِــَك َورَاجِـــياً بَـَدائِــعِ جُــــوِدَك، أَيْـرَبِّ امْــُدْدنِــي  مُــْقِبالً إِلَــيَْك َومُــتََمسِّ
يْــِب، أَيْــرَبِّ تَــَرى الــفَِقيَر يَــطُْلُب فَــْضَلَك َوالــبَِعيْدَ  بِـــُجنُوِد الــَغيِْب ثُــمَّ احْـــــفَظِْني مِــــْن مَـــظَاهِـــِر الــَكِذِب َوالــرَّ
ِعيَْف قُــْدرَتَــَك َواملَـظُْلوَم عَـــْدلَــَك، أَسْــــــتَْغِفرَُك مِـــْن ذلِــَك، بَــْل يُــِريــُد فَــْضَلَك، َوالــَعطَْشاَن فُــراتَــكَ  قُــْربَــَك َوالــضَّ
َوالــَقاصِـــــــــَد مَـــَقرََّك َوالــَغِريْــَب َوطَـنَُه فِـــيْ جِــــَوارَِك، أَسْــــــئَُلَك أَْن ال تُــَخيِّبَُه عَـــّما قَــدَّرْتَــُه ألُمَـــنائِـــَك َوأَصْــــــــــِفيَائِـــَك، 
ــِذي يَـــا  أَْشهَـــــُد أَنَّ كَـــــرَمَــــَك سَـــــــبََق َوفَـــْضَلَك أَحَــــــاَط َورَحْــــــَمتََك سَـــــــبََقْت مَــــْن فِــــي سَـــــــَمائِــــَك َوأَرْضِــــــــــَك، أَنْـــَت الّـَ
إِلــِهي َشهِـــَدِت الــَكائِـــنَاُت بِـــاقْـــِتَدارَِك َوَعجْـــــِزي َوقُـــْدرَتِــــَك َوضَـــــــــــْعِفي َواملُــْمِكنَاُت بِـــَغنَائِـــَك َوفَــْقِري َوعِــــنَايَــِتكَ 
َدنِــي  َوطَـَلِبي، أَسْــــــئَُلَك بِــُجْوِدَك الّـَـِذي أَحَــــاَط الـُوجُــــوَد َوتَـَكلََّم بِــِه مُــَكلُِّم الـطُّوِر َوقَــاَم أَهْـــُل الـُقبُوِر بِــأَْن تُـَؤيّـِ
بُـِني إِلَــيَْك َويَـْجَعُلِني ُمسْــــــتَِقيماً عَـــَلى أَمْــرَِك َوثَـابِــتاً عَـــَلى حُــــبَِّك، تَـرَانِــي يَـا إِلـِهي فِــيْ هَـــذَا  عَـــَلى مَــا يُـَقرِّ
ـها الــنّاُس أَنْــتُُم الــفَُقرَاءُ  : يــا أُيّـُ كاً بِـــما أَنْــزَلْــتَُه فِـــي الــفُرْقــاِن لِــَحِبيِبَك، قُــْلَت َوقَــْولُــَك الــَحقُّ الــِحنْيِ مُـــتََمسِّ
إِلَــى اهللِ َواهللُ هُـــَو الــَغِنيُّ الحَـــــِميُْد، بِـــذلِــَك ثَــبََت فَــْقِري بِـــَشَهاَدتِـــَك لِــي َوغَــنَائُـَك بِـــَشَهاَدتِـــَك لِــنَفِْسَك، هَـــلْ 
تَـطْرُُد مَـْن َشهِـْدَت بِـفَْقرِِه َوغَـنَائِـَك ال َوعِــزَّتِــَك ال يَـنْبَِغي لِـْلَكِريـمِ أَْن يَـطْرَُد الـفَِقيَر عَــْن بَـابِـِه واَل لِـْلَعِزيـِز أَنْ 
يَْمنَعَ الذَّلِيَل َعْن ِبَساِطِه، أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَيْرَبِّ أَْسئَُلَك ِبالَكلَِمِة الَِّتي 
ُهوِد َومِــــَن الـــَعَدمِ إِلَـــى الـــُوجُــــــوِد بِــــأَْن تَـــْكتَُب لِـــيْ مِــــْن قَـــَلِمكَ  بِــــَها أَظْهَــــرَْت األَشْــــــــيَاَء مِــــَن الـــَغيِْب إِلَـــى الـــشُّ
َك أَنْـَت رَبُّ الـَعرِْش َوالـثََّرى َومَــالِـُك مَــَلُكوِت األَسْــــــَماِء، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـتَ  األَعْـــَلى خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى، إِنّـَ

الَقِويُّ الَغالُِب الَقِديُر.

(83)
ِبْسمِ الَِّذي ِبِه َماجَ بَْحُر الِعرْفَاِن

سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَـْن بِـنُوِر َوجْــــِهَك انْجَــــذَبَـِت الـَكائِـنَاُت َوبِـنَاِر سِــــْدرَتِــَك اشْــــــتََعَلِت املُْمِكنَاُت، أَسْـــــأَلُـَك بِـالتَّجَــــلِّي 
ــــِذي فَـــــازَ بِــــــِإصْـــــــــــــَغائِــــــِه الـــــَحِبيُب بِــــــأَْن تُـــــَقدِّرَ  ــــِذي بِــــــِه انْـــــَصَعَق مُــــــوسَـــــــــى الـــــَكلِيُم َوبِــــــِنَدائِــــــَك األَحْــــــــَلى الّـَ الّـَ
بُــــُهْم إِلَـــــيَْك، أَْي رَبِّ َشهِـــــَد لِــــَساُن قَـــــْلِبي َوقَـــــَلِمي َوظَــــاهِـــــِري  ألَصْــــــــــــِفيَائِـــــَك مَـــــا يَــــْمنَُعُهْم عَـــــْن ُدونِـــــَك َويُــــَقرِّ
َوبَــاطِــــِني بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َوفَــرَْدانِـــيَِّتَك َوبِـــأَْن ال شَـــــــِريــَك لَــَك فِـــي املُـْلِك َواملَـَلُكوِت تَــفَْعُل مَـــا تَــَشاُء َوتَــْحُكُم مَـــا 
تُـــِريـــُد َوأَنْـــَت الـــَقِويُّ الـــَقِديـــُر، أَْي رَبِّ تَـــرَانِـــي مُـــْقِبالً إِلَـــيَْك َوقَـــائِـــماً لَـــَدى بَـــاِب فَـــْضلَِك َورَاجِـــــياً ظُــُهورَاتِ 
أَلْـطَافِــَك َومَــَواهِــِبَك، أَسْـــــأَلُـَك بِــأَْن ال تَـْجَعَلِني مِــَن الّـَِذيـَن أَنْـَكُروا ظُُهورََك َوجَــــاَدلُـوا بِــآيَـاتِــَك، ثُـمَّ اكْــتُْب لِـي 

اٌل مِلَا تََشاُء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم. َخيَْر اآلِخرَِة َواألُوَلى، إِنََّك فَعَّ

�٣٢



(84)
قُــْل إِلـِهي إِلـِهي تَـرَانِــي مُــْقِبالً إِلَــى سَــــــَماِء عَـــطَائِــَك َوشَــــــْمِس فَـْضلَِك َومُــنَْقِطعاً عَـــْن عِـــبَاِدَك َوخَـــْلِقَك، أَنَـا 
ــَك أَنْـــَت اهللُ ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت لَـــْم تَـــزَْل أَنْـــَقذْتَ  ــِذي يَـــا إِلـــِهي اعْــــتَرَفْـــُت بِـــَما أَنْـــزَلْـــتَُه فِـــي كُــــتُِبَك أَْشهَــــُد أَنّـَ الّـَ
يْتَُهْم ِبسُــــــْلطَانِـــَك َوحَـــــِفظْتَُهْم مِــــْن ظُــْلمِ  عِــــبَاَدَك بِـــِذرَاعَـــيّ قُــْدرَتِـــَك مِــــْن بِـــئِْر الــظُّنُوِن َواألَْوهَـــامِ واَل تَــزَاُل نَــجَّ
ــِذي بِــــِه ظَهَــــَر مَــــا كَــــانَ  يَ األُمَــــمِ بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ األَنَـــامِ بِــــِعزَّتِــــَك َواقْـــِتَدارَِك، أَسْـــــــئَُلَك يَـــا مَــــْولَـــى الـــَعالَـــمِ َومُــــنَجِّ
مَــْكنُونـاً فِــي أَزَِل اآلزَاِل َوَمسْـــــتُوراً عَــْن أَعْــنُيِ الـرِّجَــــاِل أَْن تُـَؤيّـَِدنِــي فِــي أَعْــَمالِـي كُـــلِّها، َوعِـــزِّتِــَك مَــا أُِريـدُ 
لِــنَفِْسي مُـــِعيناً إاِلَّ أَنْــَت واَل أُحِــــبُّ نَــاصِـــــــــراً إاِلَّ أَنْــَت، أَسْــــــئَُلَك بِـــبََدائِـــعِ فَــْضلَِك َوتَجَـــــلِّيَاِت نَــيِِّر عَـــطَائِـــَك أَنْ 

تَُوفَِّقِني َعَلى َما يَرْتَِفعُ ِبِه َمَقاِمي َوِذْكِري َواْسِمي، إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم ال إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَعِظيُم.

(85)
ُهوَ الَعِزيزُ الَعِظيُم

، أَسْــــــئَُلَك بِــِنَدائِــَك األَحْــــَلى َوبِــاسْــــــمِ اسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ األَبْــَهى َوبِــِكتَابِــَك املُـِبنيِ َوأَمْــرِكَ  قُــْل سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ
املُـــْحَكمِ املَـــِتنيِ أَْن تُــــَقدَِّر ألَْولِــــيَائِـــــَك خَـــــيَْر اآلخِـــــــرَِة َواألُولَـــــى، ثُــــمَّ افْــــتَحْ عَـــــَلى ُوجُـــــــوهِـــــِهْم أَبْــــَواَب نِـــــْعَمِتكَ 

مَواِت َواألَرَِضنَي. َوبَرََكِتَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء َوِفي َقبَْضِتَك زَِماُم َمْن ِفي السَّ

(86)
ِبْسِمِه املَُهيِْمِن َعَلى األَْسَماِء

إِلـِهي إِلـِهي قُـْربُـَك رَجَــــائِــي َوعَــفُْوَك أَمَــلِي َورِضَـــــــــائَُك بُـْغيَِتي َوغُـفْرَانُـَك مُــنْتََهى مَــطَْلِبي، أَسْـــــئَُلَك بِــأَمْــَواجِ 
بَحْــــِر بَـيَانِــَك َوظُـُهورَاِت قُــْدرَتِــَك َومَــظَاهِــِر اقْــِتَدارَِك َوبِــالـَكلَِمِة الّـَـِتي بِــَها نُـِصَب عَــَلُم تَـْوحِــــيِدَك بَـنْيَ عِـــبَاِدكَ 
ـَد عَـــبَْدَك هَـــذَا عَـــَلى الــَعَمِل بِـــَما أُمِـــَر بِـــِه فِـــي كِـــتَابِـــَك، أَْي رَبِّ  َوارْتَــفََعْت رَايَــُة ِذكْـــرَِك فِـــي بِـــالَِدَك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
تَـرَانِــي ُمشْــــــتَِعالً مِـــْن نَـاِر فِــرَاِق أَْولِـيَائِــَك َوعِـــزَّتِـــَك يَـا مَــْقُصوَد الـَعالَــمِ َوالـظّاهِـــَر بـاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ ال أُِريـدُ 
ــْدنِــــي فِــــيْ كُـــــلِّ األَحْــــــَواِل عَــــَلى ِذكْـــــرِكَ  إاِلَّ أَنْـــَت واَل أُحِــــــبُّ إاِلَّ أَنْـــَت، أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَْن ال تَـــَدعَــــِني بِــــنَفِْسي أَيّـِ
ـــهاً إِلَــى بَحْــــِر فَـْضلَِك َوالـفَِقيَر مُــنْتَِظراً جُــــوَدَك َوعِـــنَايَـتََك َوالـَعلِيلَ  َوثَـنَائِــَك، أَْي رَبِّ تَـَرى الـَعطَْشاَن مُــتََوجّـِ
ــِذي بِــــِه انْـــَقطََعْت نَـــفََحاُت َوحْــــــِيَك بِــــأَْن تُـــَقدَِّر لِـــي خَــــيْرَ  كَــــْوثَـــَر شِــــــفَائِــــَك، أَسْـــــــأَلُـــَك بِــــأَنْـــِبيَائِــــَك َورُسُـــــــلَِك َوبِــــالّـَ
ِذيـَن مَــا مَــنََعُهْم شَــــــيٌْء مِــنَ  اآلخِـــرَِة َواألُولَـى إِنّـََك أَنْـَت رَبُّ الـَعرِْش َوالـثََّرى، ثُـمَّ اجْــــَعْلِني يَـا إِلـِهي مِــَن الّـَ
كاً بِـــَحبِْل عَــــطَائِـــَك َوُمتَشَـــــــبِّثاً بِـــذَيْـــلِ  ــــِه إِلَـــى أُفُـــِقَك األَعْــــَلى، تَـــرَانِـــي يَـــا إِلـــِهي مُـــتََمسِّ األَشْـــــــيَاِء عَــــِن الـــتََّوجّـُ
كَـــرَمِـــَك َومَـــَواهِـــِبَك َوتَــَرى عَـــبَرَاِت عَـــيِْني َوتَــْسَمعُ زَفَــرَاِت قَــْلِبي؛ قَــدِّْر لِــي بِـــُجوِدَك َوفَــْضلَِك مَـــا يَــْسُكُن بِـــهِ 
اضْــــــــــــِطرَابِـــــي، قِـــــرَّ يَــــا إِلــــِهي عَـــــيِْني لِــــلنَّظَِر إِلَــــى ُوجُـــــــوِه أَصْــــــــــــِفيَائِـــــَك َوأَحِــــــبَّائِـــــَك َواَنِـــــْر بَــــَصَر قَــــْلِبي بِـــــنُورِ 
ــِذي َشهِـــَدْت بِـــُقْدرَتِــــَك الــَكائِـــنَاُت َوبِـــَعظََمِتَك املَــْوجُـــــوَداُت، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَغفُورُ  ـَك أَنْــَت الّـَ عِــــرْفَــانِـــَك، إِنّـَ
الـــَكِريـــُم، صَـــــــــــلِّ الـــلَُّهمَّ يَـــا مَـــْقُصوَد الـــَعالَـــمِ َومَـــْحبُوَب األُمَـــمِ بِـــَمَهابِـــِط عِــــْلِمَك َومَـــَشاِرِق قُـــْدرَتِــــَك َومَـــظَاهِــــرِ 
بُـــُهْم إِلَـــيْكَ  نَـــفِْسَك َومَـــنْبَعِ عِــــرْفَـــانِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــِهْم بِـــأَْن تَـــنَزَِّل مِــــْن سَـــــــَماِء عَــــطَائِـــَك عَــــَلى أَحِـــــبَّائِـــَك مَـــا يُـــَقرِّ
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ـَك أَنْــَت اهللُ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُــْقتَِدُر الــَقِديــرُ  ـُدهُــــْم عَــــَلى مَـــا تَــِحبُّ َوتَــرْضَـــــــــــى، إِنّـَ ـــرُهُــــْم بِـــآيَــاتِــــَك َويُــَؤيّـِ َويُــذَكّـِ
َوِباإِلَجابَِة َجِديٌر.

(87)
اُل الَكِريُم ُهوَ الفَضَّ

إِلـِهي إِلـِهي نِــَدائَُك اجْــــتَذَبَـِني َوصَـــــــــِريـُر قَــَلِمَك األَعْــَلى أَيْـَقظَِني وَكَـــْوثَـُر بَـيَانِــَك أَسْــــــَكرَنِــي َورَحِــــيُق َوحْــــِيكَ 
كاً بِـــَحبِْل عَـــطَائِـــَك َورَاجِــــياً بَــَدائِـــعَ فَــْضلَِك، أَسْـــــــئَُلكَ  أَخَـــذَنِـــي، أَيْــرَبِّ تَــرَانِـــي مُـــنَْقِطعاً عَـــْن ُدونِـــَك َومُـــتََمسِّ
بُـِني إِلَــيَْك َويَـْجَعُلِني غَــِنيّاً  بِــأَمْــَواجِ بَحْــــِر عِـــنَايَـِتَك َوأَنْـَواِر شَــــــْمِس جُــــوِدَك وَكَـــرَمِـــَك بِــأَْن تَـْكتَُب لِـي مَــا يُـَقرِّ
بِـَغنَائِـَك، يَْشهَــُد لِـَسانـي َوقَـَلِمي َوجَــــَوارِحِـــي بِـاقْـِتَدارَِك َوقُـْدرَتِــَك َوفَـْضلَِك َوعَــطَائِـَك َوبِـأَنّـََك أَنْـَت اهللُ ال إِلـهَ 
إاِلَّ أَنَـْت املُْقتَِدُر الَـقِديـُر، أَْشهَــُد يَـا إِلـِهي فِـيْ هـذَا الـِحنيِ ِبَعجْـــِزي َوسَـــــْلطَنَِتَك َوضَـــــــــْعِفي َوقُـوَّتِــَك َوَجهْــلِي 
ـــَك أَنْــــَت الــــَعلِيُم الــــَخِبيُر، قَــــدِّْر لِــــي يَــــا إِلــــِهي َوسَــــــــيِِّدي مَــــا  َوعِـــــلِمَك واَل أَعْـــــَلُم مَــــا يَــــنْفَُعِني َويَــــُضرُّنِــــي إِنّـَ
ـَك أَنْــَت الــَعِزيــزُ الــَكِريــُم، أَيْــرَبِّ ال  يَــْجَعُلِني رَاضِـــــــــيًا بِـــَقَضائِـــَك َويَــنْفَُعِني فِـــيْ كُــــلِّ عَـــالَــمٍ مِــــْن عَـــَوامِلِــَك، إِنّـَ
َك أَنْـَت رَبُّ الـَعرْشِ  تَـْمنَْعِني عَـــْن بَحْــــِر ثَـْرَوتِـــَك َوسَــــــَماِء رَحْــــَمِتَك، ثُـمَّ اكْـــتُْب لِـي خَـــيِْر اآلخِــــرَِة َواألُْولَــى، إِنّـَ

الَعِظيمِ َوالُكرِْسيِّ الرَِّفيعِ، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الفَرُْد الَواِحُد الَعلِيُم الَحِكيُم.

(88)
ِبْسمِ اهللِ األَْمنَعِ األَْقَدِس 

سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي لَـْم أَْدِر بِــأَيِّ ِذكْــٍر أَذْكُــرَُك َوبِــأَيِّ َوصْـــــــــٍف أَثْـِنيَك َوبِــأَيِّ اسْـــــمٍ أَْدعُــوَك، لَـْو أَْدعُــوكَ 
بــاسْـــــــمِ املَـالِــِك أُشَـــــــاهِـــْد بِـــأَنَّ مَـــالِــَك مَـــَمالِــِك األَبْــداعِ َواالخْـــِترَاعِ مَـــْمُلوٌك لَـــَك َوَمخْــــُلوٌق بِـــَكلَِمٍة مِــــْن عِــــنِْدَك، 
ـُه كَـــاَن سَــــــاجِــــداً عَـــَلى كَـــفٍّ مِـــَن الــتُّرَاِب مِـــْن خَـــْشيَِتَك َوسَــــــْلطَنَِتكَ  إِْن أَذْكُـــرَْك بِــاسْــــــمِ الــَقيُّومِ أُشَــــــاهِـــْد بِــأَنّـَ َو
ِة ذَاتِــَك أُشَــــــاهِــْد بِــأَنَّ هَــذَا َوصْـــــــــٌف أَلْــبََسُه ظَـنِّي ثَـْوَب الـَوصْـــــــــِفيَِّة َوأَنّـََك لَــمْ  إِْن أَصِــــــــفَْك بِــأَحَــــِديّـَ َواقْــِتَدارَِك، َو
تَزَْل ُكنَْت ُمَقدَّساً َعِن الظُّنُوِن َواألَْوَهامِ، فََوِعزَِّتَك ُكلُّ َمِن ادََّعى ِعرْفَانََك نَفُْس ادَِّعاِئِه يَْشَهُد ِبَجْهلِِه، 
ــِتي  وَكُــــلُّ مَــــْن يَـــدَّعِــــي الـــبُُلوغَ إِلَـــيَْك يَْشهَــــُد لَـــُه كُــــلُّ الـــذَّرَّاِت بِــــالَعجْــــــِز َوالـــُقُصوِر، َولَـــِكْن أَنْـــَت بِــــرَحْــــــَمِتَك الّـَ
مَواِت َواألَرِْض قَـــِبْلَت مِــــْن عِــــبَاِدَك ِذكْــــرَهُــــْم َوثَــنَائَــُهْم نَــفَْسَك الــَعْليَاَء َوأَمَـــرْتَــُهمْ  سَـــــــبََقْت مَـــَلُكوَت مُـــْلِك الــسَّ
بِــذَلِـَك لِـتَرْفَـعَ بِــِه أَعْــالَم هِــَدايَـِتَك َوتَنْتَشِـــــَر آثَـاُر رَحْــــَمانِــيَِّتَك فِــي مَــْمَلَكِتَك َولِـيَِصُلنَّ كُـــلٌّ إِلَـى مَــا قَـدَّرَْت لَـُهمْ 
َا أَْشهَـــُد ِبَعجْــــِزي َوَعجْــــِز عِـــبَاِدَك أَسْـــــئَُلَك بِــأَنْـَواِر جَــــَمالِـكَ  بِــأَمْــرَِك َوقَـَضيَْت لَـُهْم بِــَقَضائِــَك َوتَـْقِديـرَِك، إِذاً ملَّ
ــِتَك، ثُـــمَّ اجْــــــذُبْـــُهْم يَـــا إِلـــِهي بِــــنََغَماِت قُـــْدسِـــــــَك إِلَـــى مَــــَقرِّ عِــــزِّ  بِــــأَْن ال تَـــْمنََعُهْم عَــــْن شَــــــــاِطئِ قُـــْدِس أَحَــــــِديّـَ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَحاِكَم املُْعِطي املُتََعالِي املُِريُد. فَرَْداِنيَِّتَك َوَمْكَمِن ُقْدِس َوْحَداِنيَِّتَك َو
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(89)
ِبْسمِ اهللِ األََعزِّ األَطَْهِر

ـــــْر قُــــُلوَب عِــــــبَاِدَك مِــــــْن مِــــــيَاِه رَحْـــــــَمِتَك َوعِــــــنَايَــــِتَك، ثُــــمَّ مِــــــْن كَــــــْوثَــــِر فَــــْضلِكَ  سُــــــــبَْحانَــــَك الــــلَُّهمَّ يــــا إِلــــِهي طَهّـِ
إِفْــَضالِــَك، لِــيَُقومُـــنَّ كُــــلٌّ بَــنيَْ  إِكْــــرَامِــــَك ثُــمَّ مِــــْن تَــْسِنيمِ مَـــَواهِــــِبَك َوأَلْـــطَافِـــَك، ثُــمَّ مِــــْن سَـــــــْلَسِبيِل جُـــــْوِدَك َو َو
مَواِت َواألَرِْض عَــــَلى ثَــنَاِء َمظْهَــــِر نَــفِْسَك َومَـــطْلِعِ ذَاتِــــَك َومَـــْكَمِن َوحْـــــِيَك َوَمخْــــزَِن إِلْـــَهامِــــَك َوَمشْـــــــِرقِ  الــسَّ
إِشَــــــــــارَاتِ  ـــــِذي جَــــــــَعْلتَُه مُــــــَقدَّســـــاً عَــــــْن َدالالِت املُشْــــــــــرِكِـــــــنَي َو أَمْــــــرَِك، َوأَسْــــــــــئَُلَك يَـــــا مَــــــْحبُوبِــــــي بِــــــاسْــــــــــِمَك الّـَ
ْلَت بَــنَي عِــــبَاِدَك َوبِـــِه أَجْـــــَريْــَت بَــيْنَُهْم شَـــــــرايِـــعَ أَمْـــرَِك َوأَنْــَهاَر سُـــــــنَِّتَك َوقَـــَضائِـــَك بِـــأَنْ  املُــْعرِضِــــــــــنَي َوبِـــِه فَــصَّ
تَْجَمعَ الُكلَّ َعَلى َشاِطئِ بَْحِر تَْوِحيِدَك، لِيَُقدُِّسنََّك َعْن ُكلِّ َشيٍْء َويَُسبُِّحنََّك ِبأَبَْدعِ اللََّساِن بنَْيَ أَْهِل 
ـِتكَ  ــِذي ال يَْشهَــــُدنَّ فِـــي شَـــــــيٍْء إاِلَّ تَجَـــــلِّيَ أَنْــَواِر أَحَـــــِديّـَ األَكْــــَواِن، ثُــمَّ أَصْـــــــــــِعْدهُــــْم يَــا إِلــِهي إِلَـــى مَـــَقامِ الّـَ
َوظُُهورَاِت عِــزِّ رَحْــــَمانِـيَِّتَك، لِـيُْقِبُلنَّ بِـُكلِِّهْم إِلَـيَْك َويَـنَْقِطُعنَّ عَــّما سِــــَواَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَـا تَـَشاءُ 
ـــِذيـــَن كَـــــفَُروا بِــــَك َوبِــــآيَـــاتِـــــكَ  ــتََك عَـــــْن ِذئَـــاِب األَرِْض الّـَ ــَك أَنْـــَت الـــَعِزيـــزُ الـــَحِكيُم، أَيْـــرَبِّ فَـــاحْــــــفَْظ بَـــِريّـَ إِنّـَ َو
َوجَــــاَدلُـوا بِـالّـَِذي أَخَــذَْت َعهْــَد نَـفِْسِه قَـبَْل أَخْــِذ َعهْــِد نَـفِْسَك َونَـزَّلْـَت الـبَيَاَن فِـي ِذكْــرِِه َوثَـنَائِـِه َومَـا تَحَــــرَّكْــتَ 
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مـــا  إِنّـَ ــامِــــَك إاِلَّ جَــــــمالَـــُه، َو إاِلَّ بِـــِذكْــــرِِه َومَـــا تَنَفَّسْـــــــَت إاِلَّ بِـــَوصْـــــــــــِفِه َومَـــا أَرَْدَت فِـــي أَيّـَ
تََشاُء َوالَحاِكُم َعَلى َما تُِريُْد، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعالُِم الَحاِكُم الَعلِيُّ املُتََعالِي املَُهيِْمُن الَقيُّوُم الَقِديُر.

(90)
ُهوَ الَحيُّ الَقيُّوُم 

قُـِل الـّلُهمَّ يـا مَــالِـَك األَسْـــــَماِء َوخَــالِـَق األَشْــــــيَاِء، أَسْـــــأَلُـَك بِــرَحْــــَمِتَك الـَواسِـــــَعِة َوعِـــنَايَـِتَك املُِحيْطَِة بِــأَْن تُـَوفّـِقَ 
أَحِــــبَائَـَك عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَــنَائِــَك َواهْـــِد بِــِهُم الــِعبَاَد إِلَــى مَــِديْــنَِة حُـــــبَِّك َواْرزُقْــُهْم مِـــْن أَثْــَماِر سِـــــْدرَِة الــتَّْوحِــــيْدِ 
َومَــِعنْيِ أَنْـَهاِر التَّجْــــِريـِد، لِـيَتَرَنّـَُموا عَــَلى أَغْـَصاِن َدْوحَــــِة اإِليـَقاِن بِــبَدائِــعِ أَلْـَحاِن الـتَّفِْريـِد َويُـَقدِّسُـــــوَك فِــي 
ــــــبَِبيَِّة َويَــْدعُـــوكَ  نُوحَـــــاِت السّـَ ــــــبِْهيَِّة َواملِــثْلِيَِّة َويُــنَزِّهُـــوَك فِـــيْ عــالَـــمِ األَسْـــــــبَاِب عَـــِن الــسُّ عــالَـــمِ املِــثَاِل عَـــِن الشّـِ
ِتَك عَــِن الـَعَوارِِض َوقِــَدمِـــيَِّتَك عَــِن الـَحواِدِث َوُوجُــــوِدَك عَــنِ  بِــأَْوصَـــــــــاِف الـِقَدمِـــيَِّة َواألَزَلِـيَِّة َوتَـْقِديـِس جَــــْوهَــِريّـَ
ــــا هَــَديْـتَُهمْ  ــــا َدعَــْوتَـُهْم إِلَــيَْك ال تَـطْرُْدهُــْم عَــْن بَـابِــَك َوملّـَ ِة َوالـباطِــــِنيَِّة، أَْي رَبِّ ملّـَ ِة َوالـظَّاهِــِريّـَ األَوَّلِـيَِّة َواآلخِــــِريّـَ
ــــــا أَْدخَــــْلتَُهْم فِــــي سُـــــــراِدِق مَــــْعرِفَـــِتكَ  إِلَـــى مَــــِديـــنَِة أَمْــــرَِك ال تُـــَخيِّبُْهْم عَــــْن فُـــيُْوضَـــــــــــاِت فَـــْضلَِك َوعِــــنَايِـــِتَك، َوملّـَ
ـــارَِة إِلَـــى ُدْوِن رِضَـــــــــــائِــــَك، ال تَـــنْظُْر يَـــا سَـــــــيِِّدْي إِلَـــى  فَـــاحْــــــفَْظ جَــــــْوهَــــَر حُــــــبِِّهْم عَــــْن َوسَـــــــاوِِس الـــنَّفُوِس األَمّـَ
َعجْــــــزِهِـــــْم بَــــْل إِلَــــى مَــــَلُكْوِت قُــــْدرَتِـــــَك َوجَــــــبَُرْوِت عَـــــظََمِتَك، إِذْ بِــــيَِدَك مَــــَلُكوُت الــــفَْضِل َوالــــَعطَاِء، قَــــدِّْر لَــــُهمْ 

ِبِعنَايَِتَك ما يَنْفَُعُهْم ِفيْ ُكلِّ َعاَلمٍ ِمْن َعَوامِلَِك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الفَاِضُل املَُعِطي الَعِزيْزُ الَكِريُْم.

�٣٥



(91)
ــيْ نَــفِْسيْ،  ـَك أَنْــَت خــالِــِقيْ َورازِقِـــيْ َوسَــــــبََق حُـــــبَُّك حُـــــبَّ أَبِـــيْ َوأُمّـِ يــا إِلــِهي َوَربّـِـيْ َومَـــْحبُوبِـــيْ أَْشهَـــُد أَنّـَ
ـــــُدوَن خَــــْمَر االطْــِمئناِن َواملُخْــــلُِصْوَن كَــــْوثَـــَر اإِليـــَقاِن َوبِــــِه هَــــبَّتْ  ــِذي بِــــِه شَــــــــرَِب املُــَوحّـِ أَسْـــــــئَُلَك بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ
ـــِذيْـــنَُهْم كَـــــفَُروا بِــــآيَـــاتِــــَك َوأَنْـــَكُروا حَــــــقَّكَ  نَـــْسَمُة الـــُغفْراِن عَــــلى مَــــْن فِــــي اإِلمْــــكان بِــــأَْن تَـــْحفَظَِنيْ مِـــــَن الّـَ
ـِذيـَن شَــــــِربُـوا رَحِــــيْقَ  َوَجحَــــُدوا قُــْدرَتَـَك، أَْي رَبِّ فَـأَْدخِــــْلِنيْ فِــيْ ظِـــلِّ سِـــــْدرَِة رَحْــــمانِــيَِّتَك ثُـمَّ اجْــــَعْلِنيْ مِـــَن الّـَ
ــــِه إِلَــيْكَ  االسْــــــِتَقامَـــِة بِـــأَيــاِدي فَــْضلَِك وَكَــــْوثَــَر الــبَياِن مِــــْن أَنــامِــــِل رِحْـــــَمِتَك لِــئاَلَّ يَــْمنََعِنيْ شَـــــــيٌْء عَـــِن الــتََّوجّـُ
ـِذيْــَن يَــطُْوفُــْوَن حَــــْولَــَك َويَــنْظُُرْوَن عَـــلى َوجْــــِهكَ  َوالــَقيامِ عَـــَلى ِذكْـــرَِك، أَسْــــــئَُلَك بِــنَفِْسَك بِــأْن تَــْكتُبَِنيْ مِـــَن الّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْعِطي الــباِذُل املُـْقتَِدُر الــَعِزيْــزُ الــَحِكيُْم،  مُــنَْقِطعاً عَـــِن األَشْــــــياِء كُـــلِّها َويَتَحَــــرَّكُـــْوَن بِــِإراَدتِـــَك، إِنّـَ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــتَعالِـــي الـــَعِزيْـــزُ  ثُـــمَّ اكْـــــتُْب لِـــيْ مـــا هُــــَو خَــــيٌْر عِـــــنَْدَك َوقَـــدِّْر لِـــيَ الـــَعَمَل بِــــرِضـــائِــــَك، إِنّـَ

الَعِظيُْم.

(92)
إِلــِهيْ إِلــِهيْ لَــَك الحَـــــْمُد بِـــما سَــــــَقيْتَِنيْ كَــــْوثَــر عِــــرْفــانِـــَك َوهَـــَديْــتَِنيْ إِلــى مَـــطْلِعِ آيَــاتِـــَك َوَمشْــــــِرِق إِلْــَهامِــــَك، 
ــــْدرَِة الّـَِتيْ غَـرَسْـــــتَها بِـيَِد اقْـِتدارِكَ  أَسْـــــئَُلَك بِـالـِفرَْدْوِس األَعْــَلى َومـا قَـدَّرْتَـُه فِـيِْه ألُمَـنائِـَك َوأَصْـــــــــِفيائِـَك َوبِـالسّـِ
بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ ثـابِــتاً راسِـــــخاً ُمسْـــــتَِقيْماً عَــلى هـذا األَمْــِر الّـَِذْي بِــِه زَلّـَْت أَقْـداُم الـعالَـمِ إاِلّ مَــْن أَنْـَقذَتْـُه يَـدُ 
ــَك أَنْـــتَ  بُـــِنيْ إِلَــــيَْك، إِنّـَ اقْــــِتدارَِك، أَْي رَبِّ ال تَـــْمنَْعِني عَــــّما أَرَْدُت مِـــــْن بَـــدايِــــعِ فَـــْضلَِك قَــــدِّْر لِـــيْ مـــا يُـــَقرِّ

املُْقتَِدُر الَقِديُْر.

(93)
ــِذْي بِـــِه ظَهَــــرَْت لَـــئالِئُ  يـــا إِلـــِهيْ َوسَـــــــيِِّدْي َومَـــواْلَي أَسْـــــــئَُلَك بِـــَمعاِدِن أَمْـــرَِك َومَـــَهابِـــِط َوحْــــــِيَك َوبِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
عُــّماِن عِـــْلِمَك بَـنْيَ خَــْلِقَك بِــأَْن تَـْقبََل مِـــنِّيْ مـا عَــِمْلتُُه فِــيْ سَــــــِبيْلَِك َوتَـْكتَُب لِـيْ مـا كَـــتَبْتَُه ألَصْـــــــــِفيائِــَك، إِنّـَكَ 
أَنْـَت املُْقتَِدُر الّـَِذْي ال تُـْضِعفَُك شُــــــئُْونـاُت الخَـــْلِق واَل تَـْمنَُعَك إِشَــــــاراُت الـِعبَاِد تَـفَْعُل َوتَـْحُكُم َوأَنْـَت اآلمِـــرُ 
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدرُ  ــِذيْـــَن آمَــــنُوا بِــــَك َوبِــــآيـــاتِــــَك، إِنّـَ الـــَحِكيُْم، ثُـــمَّ أَسْـــــــئَُلَك يـــا إِلـــِهيْ بِــــأَْن تَـــْغِفَر لِـــيْ وأَلَبِــــيْ َوالّـَ

الَغفُْوُر الَكِريُْم.

(94)
ــِذيــنَ  ــِذْي أَحــاَط األَشْـــــــياَء بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ ماِء أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ يــا مــالِــَك األَسْـــــــماِء َوفــاطِـــــَر الــسَّ
طــاُروا فِـــيْ هَـــواِء حُـــــبَِّك َوشَـــــــِربُــوا رَحِـــــيَْق أَلْـــطافِـــَك َوأَقْـــبَُلوا إِلــى أُفُــِق أَمْـــرَِك َوانْــَقطَُعوا عَـــّما سِــــــواَك حُـــــبّاً 
لِجَـــمالِـَك، أَْي رَبِّ تَـرى املَفُْقْوَد قَـْد قـاَم لَـدى بـاِب فَـْضلَِك َوالـَعلِيَْل أَقْـبََل إِلـى بَحْـــِر شِــــفائِـَك، أَسْـــــئَُلَك بِـأَنْ 
ــِذي فِـــيْ قَـــبَْضِتَك مَـــَلُكْوتُ  ــَك أَنْـــَت الّـَ ال تَـــطْرَُدنِـــيْ عَــــْن ســـاحَـــــِة قُـــْدسِــــــَك واَل تُـــبِْعَدنِـــيْ عَــــن مَـــَقرِّ قُـــْربِـــَك، إِنّـَ
ـَك أَنْــَت املُـَهيِْمُن عَـــلى مــا  إِنّـَ مواِت َواألَرِْض، تَــفَْعُل مــا تَــَشاُء ِبسُــــــْلطانِــَك َوتَــْحُكُم مــا تُــِريْــُد بِــأَمْــرَِك َو الــسَّ

كاَن َوما يَُكْوُن.

�٣٦



(95)
مواِت َواألَرَضِـــــــــنْيَ، يـا مَــِن ارْتَـفََعِت األَيَـاِديْ  إِلـَه الـعامَلِـنْيَ َومَــْقُصْوِدْي َومَــْقُصْوَد مَــْن فِــي الـسَّ يـا إِلـِهيْ َو
َجِت الــُقُلْوُب مِــــْن نَــفَحاتِ  كُــــلُّها إِلــى سَـــــــماِء فَــْضلَِك َونُــِصبَِت الــُعيُْوُن إِلــى أُفُــِق فَــْضلَِك َوأَلْـــطَافِـــَك َوتَــبَهَّ
ــــِذْي كــــاَن مَـــــظُْلْومــــاً بَــــنْيَ خَــــــْلِقكَ  أَيّــــامِ َوصْـــــــــــــلَِك َوفَــــَوحــــاِت قَـــــِميِْص قُـــــْربِـــــَك َولِــــقائِـــــَك، أَسْـــــــــئَُلَك بِـــــاسْـــــــــِمَك الّـَ
ـِتَك بِـــأَْن تَــْحفَظَِنيْ فِـــيْ ظِــــلِّ سِـــــْدرَِة رَحْـــــمانِـــيَِّتَك ثُــمَّ اكْـــتُْب لِــيْ مــا كَـــتَبْتَُه ألَصْــــــــــِفيائِـــكَ  َومَـــْسُجونــاً بَــنْيَ بَــِريّـَ
ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مَـــا تَــَشاُء.  ال إِلــَه إاِلَّ  َوقَـــدِّْر لِــيْ أَجْـــــَر مَـــْن فــازَ بِـــلِقائِـــَك َوحَـــــَضر تِــــْلقاَء َوجْـــــِهَك، إِنّـَ
ـِذْي بِـــهِ  ــــهاً إِلَــيَْك َوقَــْلِبيْ مُـــْقِبالً إِلَــى قَــْلِب اإِلمْـــكاِن الّـَ أَنْــَت الــَعِزيْــزُ الــَوُدْوُد، يــا إِلــِهيْ تَــَرى َوجْـــــِهيْ مُـــتَُوجّـِ
تَــــُمرُّ نَــــَسماُت َوحْـــــــِيَك فِـــــيْ ِديــــارَِك َوأَْريــــاُح رَحْـــــــَمِتَك فِـــــيْ بِـــــالِدك بِـــــأَْن تَــــْجَعَلِنيْ ُمسْــــــــتَِقيْماً عَـــــلى أَمْـــــرِكَ 
ـــرُنِــــيْ عَــــْن ُدْونِــــَك َويَـــْقلِبُِنيْ إِلَـــى َوجْــــــِهَك بِــــَحيُْث ال  َوحُــــــبَِّك، ثُـــمَّ أَنْـــِزْل عَــــَليَّ مِــــْن سَـــــــحاِب رَحْــــــَمِتَك مـــا يُطَهّـِ
ــَك أَنْـــَت الـــَعِزيْـــزُ  إِنّـَ ــَك فَـــّعاٌل ملِـــــــا تَـــشاُء َو ــِبعُ إاِلّ أَوامِــــرََك َومـــا نُـــزَِّل مِــــْن عِــــنِْدَك، إِنّـَ ـــــُه إاِلّ إِلَـــيَْك واَل أَتّـَ أَتَـــَوجّـَ

الَغفُْوُر.

(96)
قُــِل الــّلُهمَّ يــا إِلــِهيْ أَسْـــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر جُـــــْوِدَك َوسَـــــــماِء أَلْــطَافِـــَك َوشَـــــــْمِس فَــْضلَِك بِـــأَْن ال تَــْجَعَلِنيْ َمحْـــــُرْومــاً 
ــَك خَــــَلْقتَِنيْ لِـــِعرْفَـــاِن مَــــطْلِع أَمْــــرِكَ  عَــــّما قَـــدَّرْتَـــُه فِــــيْ كِـــــتَابِــــَك واَل مَــــْمنُوعـــاً عَــــْن بَحْــــــِر عِـــــرْفَـــانِــــَك، أَْشهَـــــُد أَنّـَ
ماِء عَـــلى شَـــــــأٍْن مــا مَـــنََعتُْه سَـــــــطَْوةُ  ــِذْي يُــنَاِدْي بِـــأَعْـــَلى الــنِّداِء مَـــْن فِـــي األَرِْض َوالــسَّ َوَمشْـــــــِرِق َوحْـــــِيَك الّـَ
ــَدنِــــيْ عَــــلى  ــــــا خَــــَلْقتَِنيْ  ال تَحْــــــرِمْــــِنيْ عَــــنُْه َوأَسْـــــــئَُلَك بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ الـــَجبابِــــرَِة واَل شَــــــــوْكَـــــُة الـــفَراعِـــــنَِة، أَْي رَبِّ ملّـَ

ِخْدَمِتَك َوثَناِئَك َوتَْرزَُقِنيْ َخيَْر ما َسئَْلتَُك، إِنََّك أَنَْت املَْقتَِدُر الَغفُْوُر الَكِريُْم.

(97)
سُـــــــبْحانَــَك يــا مَـــْن فِـــيْ قَـــبَْضِتَك زِمــاُم الــكائِـــناِت َوفِـــيْ يَــِمنْيِ اقْـــِتدارَِك مَـــَلُكْوُت املُــْمِكناِت، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَنْ 
تَُقدَِّر لُِكلِّ ُمْقِبلٍّ َكْوثََر لِقاِئَك َورَِحيَْق وَِصالَِك َوَعرِّفُْه ما يَنْبَِغيْ لِظُُهْورَِك َوَعظََمِتَك َوأَيّاِمَك، أَْي رَبِّ أَِنْر 
بَـَصِرْي ألَراَك ُمسْــــــتَِويـاً عَــلى عَــرِْش قُـْدرَتِــَك َومُــتَعالِـياً عَــْن خَــْلِقَك َوبَـِريّـَِتَك، أَْي رَبِّ قَـْد أَقْـبَْلُت إِلـى بَحْــــرِ 
ِذْي َشهِــَدتِ  عَــطائِــَك َوسَــــــِفيْنَِة فَـْضلَِك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال تَحْــــرِمَــِنيْ عَــنُْهما بِــُجْوِدَك َوسُــــــْلطانِــَك، إِنّـََك أَنْـَت الّـَ
الـــذَّرَّاُت بِـــُعُلوَِّك َواقْـــِتدارَِك َواملَــْوجُـــــْوداُت بِـــُسُموَِّك َواسْـــــــِتْعالئِـــَك، أَْي رَبِّ هَــــْب لِـــيْ مِــــْن بَـــدائِـــعِ كَــــرَمِــــَك مـــا 
ـِذْي ال  يَــْجَعُلِنيْ نــاظِــــراً فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــَواِل إِلَــى أُفُــِقَك َوُمسْـــــــتَِقيْماً عَـــلى أَمْـــرَِك َوُمتَشَـــــــبِّثاً بِـــذَيْــلَِك، أَنْــَت الّـَ
ـكَ  يُــْعزُُب عَـــْن عِــــْلِمَك مِــــْن شَـــــــيٍْء تَــْعَلُم َوتَــرى فَــْقِرْي َوغَـــنائِـــَك َوَعجْـــــِزْي َواقْـــِتدارَِك، فَــارَحَـــــْمِنيْ بِـــُجْوِدَك إِنّـَ

أَنَْت الَجوَّاُد الَكِريُْم.

�٣٧



(98)
ـِذْي فِـــيِْه ارْتَــفََعتْ  باحِ الّـَ سُــــــبْحانَــَك يــا مَـــْن بِـــاسْــــــِمَك فُــِتَحْت أَبْــَواُب الــرَّحْـــــَمِة َوالــفَالحِ، أَسْــــــئَُلَك ِبهــذا الــصَّ
بُـُهْم إِلَــيَْك َويُـَعرِّفُـُهْم مـا أَرَْدتَ  أَيـاِدي الـرَّجـاِء إِلـى سَــــــماِء فَـْضلَِك بِــأَْن تُـنِْزَل عَـــَليَّ َوعَـــلى عِـــباِدَك مـا يُـَقرِّ
لَــُهْم بِــُجْوِدَك َوسُــــــْلطَانِــَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــَحِفيِْف سِـــــْدراِت الـِفرَْدْوِس بِــأَْن تَـْكتَُب لِـيْ مِـــْن قَــَلِمَك األَعْــَلى 
مـا يَـنْفَُعِنيْ فِــي اآلخِــــرَِة َواألُْولـى، تَـْعَلُم مـا عِـــنِْدْي واَل أَعـَلُم مـا عِـــنَْدَك، إِنّـََك أَنْـَت الـَغفُْوُر الـَكِريْـُم ال إِلـهَ 

إاِلّ أَنَْت الَعلِيُْم الَخِبيُْر.

(99)
سُــــــبْحانَـَك يـا سُــــــْلطاَن الـُوجُــــوِد َوالـظّاهِـــَر فِــيْ مَــقامِـــَك املَحْــــُموِد، أَسْــــــئَُلَك ِبَمشْــــــِرِق آيـاتِـــَك َومَــطْلِع بَـيِّناتِـــكَ 
َدنِــيْ عَـــلى االسْــــــِتقامَــِة عَـــلى أَمْــرِكَ  اِق فِــيْ فِــراقِــَك بِــأَْن تُـَؤيّـِ َوبَحْــــِر عِـــْلِمَك َوفُـراِت حِــــْكَمِتَك َوبِــَحِننْيِ الـُعشَّ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــلى مــا تَــشاءُ  َوتُــَقدَِّر لِــيْ مــا تَــَقرُّ بِــِه عَـــيِْنيْ َويَــفْرَُح بِــِه قَــْلِبيْ َويَنْشَــــــرُِح بِــِه صَــــــــــْدِرْي، إِنّـَ
َوفِــيْ قَــبَْضِتَك زِمــاُم األُمُــْوِر ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَعِزيُــزُ الــَغفُوُر، أَْي رَبِّ تَــرانِــيْ مُــْقِبالً إِلــى أُفُــِقَك األَعْـــلى 
كاً بِــــَحبِْل كَـــــلَِمِتَك الـــُعْليا، أَسْــــــــئَُلَك بِــــَلئآلِئِ بَحْــــــِر عِـــــْلِمَك بِــــأَْن تُـــنِْزَل لِـــيْ مِـــــْن سَــــــــماِء رَحْــــــَمِتَك مـــا  َومُــــتََمسِّ
ــرُنِـــيْ عَـــْن كُـــلِّ مــا يَــْكرَهُـــُه رِضَــــــــــائُـَك، ثُــمَّ احْـــــفَظِْنيْ َوأَهْـــلِيْ َومَـــْن مَـــِعيْ عَـــْن كُـــلِّ بَــالءٍ  بُــِنيْ إِلَــيَْك َويُطَهّـِ يُــَقرِّ

، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الحاِفُظ الَعلِيُْم الَحِكيُْم. وَمُكُرْوٍه َوَعْن ُكلِّ َهمٍّ َوَغمٍّ

(100)
أَسْــــــــئَُلَك يــــا مَـــــْن بِـــــَك سَــــــــرَِت األَْريــــاُح َوفُــــِتَحِت األَبْــــواُب، أَسْــــــــئَُلَك بِـــــنُْوِر َوجْـــــــِهَك بَــــْعَد فَــــناِء األَشْـــــــــياِء بِـــــأَنْ 
َدنِــيْ عَـــلى االسْــــــِتَقامَــِة عَـــلى حُــــبَِّك َوالـَعَمِل بِــما أَنْـزَلْــتَُه مِـــَن الـَقَلمِ األَعْـــلى فِــيْ كِـــتابِــَك، أَْي رَبِّ أَنْـتَ  تُـَؤيّـِ
إِحــاطَــِتَك، أَسْـــــــئَُلَك أَْن ال تُــَخيِّبَِنيْ عَـــّما  ــِذْي اعْـــتَرَفَــْت أَلْـــُسُن الــكائِـــناِت بِـــُقوَّتِـــَك َواقْـــِتدارَِك َوعَـــظََمِتَك َو الّـَ
قَــــدَّرْتَـــُه ألَصْـــــــــــِفيائِــــَك، يَْشهَـــــُد كُـــــلُّ شَــــــــيٍْء بِــــفَْقِرْي َواحْــــــِتياجِـــــيْ َوبِــــُعُلوَِّك َوغَــــنائِــــَك، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الـــَعلِيْمُ 

الَحِكيُْم.

(101)
قُـْل يـا إِلـَه الـبَرِّ َوالبَحْــــِر َومـا فِــيْها أَسْــــــئَُلَك ِبَمهْـــِبِط عِـــْلِمَك َومَــْصَدِر أَمْــرَِك َوَمشْــــــِرِق آيـاتِــَك َومَــطْلِعِ بَـيِّناتِــكَ 
ِبأَْن تَْحفَظَِنيْ َعْن ُكلِّ ما نََهيْتَِنيْ َعنُْه ِفيْ ِكتاِبَك وأَيَّْدِنيْ َعلى ما أََمرْتَِنيْ ِبِه ِبأَْمرَِك، أَْي رَبِّ تَراِنيْ 
ـــــهاً إِلـــى أُفُـــِق فَـــْضلَِك َوسَــــــــماِء جُــــــْوِدَك َوبَحْــــــِر كَـــــرَمِـــــَك، أَسْــــــــئَُلَك أَْن ال تُـــَخيِّبَِنيْ عَــــّما  مُــــْقِبالً إِلَــــيَْك َومُــــتََوجّـِ
ــِذْي ال يُْعجِــزَُك شَــــــــيٌْء واَل يَـــْمنَُعَك أَمْــــٌر،  ــَك أَنْـــَت الّـَ قَـــدَّرْتَـــُه مِـــــْن قَـــَلِمَك األَعْــــَلى ألَْولِـــيائِــــَك َوأَصْـــــــــــِفيائِــــَك، إِنّـَ

إِنََّك أَنَْت الَقِويُّ الَقِديُْر. تَفَْعُل ما تَشاُء َوتَْحُكُم ما تُِريُْد َو

�٣٨



(102)
َك بِــَحبْلِ  ْن تَـَمسَّ بِــنْيَ مِــْن خَــْلِقَك بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ مِــمَّ يـا إِلْـِهيْ َوسَـــــيِِّدْي أَسْـــــئَُلَك بِــأَصْـــــــــِفيائِــَك َوأَنْـِبيائِــَك َواملَُقرَّ
طـاعَــِتَك َوتَشَـــــبََّث بِــذَيْـِل فَـْضلَِك، أَْي رَبِّ قَـْد هَــَربْـُت مِــْن نَـفِْسيْ إِلَـيَْك مُــرْتَـِفعاً أَيـاِدي رَجـائِــيْ إِلـى سَـــــماءِ 
َدنِــيْ عَـــلى ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك عَـــلى شَــــــأٍْن ال تَـْمنَُعِنيْ  جُــــْوِدَك، أَسْــــــئَُلَك ِببَحْــــِر كَـــرَمِـــَك َواسْــــــمِ أَعْـــظَِمَك بِــأَْن تُـَؤيّـِ

ُشبُهاُت َخْلِقَك َوإِشاراُت ِعباِدَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَقيُّْوُم.

(103)
ُهوَ الَعالُِم الَحِكيُم

ـــَك أَنْــــَت الــــَغفُورُ  ـــَك أَنْــــَت الــــتَّوَّاُب الــــرَّحِـــــــيُْم، إِلــــِهي إِلــــِهي رَجَـــــــْعُت إِلَـــــيَْك إِنّـَ إِنّـَ إِلــــِهي إِلــــِهي تُــــبُْت إِلَـــــيَْك َو
مواِت َواألَرَضِـــــــــــنَي، إِلـــِهي إِلـــِهي  ْكُت بِــــَحبِْل عَـــــطَائِــــَك َوعِـــــنَْدَك خَـــــزَائِــــُن الـــسَّ الـــَكِريـــُم، إِلـــِهي إِلـــِهي تَـــَمسَّ
ــَك أَنْـــتَ  إِنّـَ ــَك أَنْـــَت الـــَغفَّاُر ذُو الـــفَْضِل املُــِبنيِ، إِلـــِهي إِلـــِهي أُِريـــُد رَحِـــــيَقَك املَــْختُوَم َو إِنّـَ سَـــــــرُعْــــُت إِلَـــيَْك َو
ـَك أَظْهَـــرَْت أَمْــرََك َوأَنْجَــــزَْت َوعْـــَدَك َوأَنْــزَلْــَت مِـــنْ  الــبَذَّاُل املُـْعِطي الــَعِزيــزُ الــَعِظيُم، إِلــِهي إِلــِهي أَْشهَـــُد أَنّـَ
َك بِـــُعْرَوِة الـــُوثْـــَقى َومِلُــْقِبٍل تَشَـــــــبَّثَ  بِـــنَي، طُــوبَـــى لِـــَقِويٍّ تَـــَمسَّ سَـــــــَماِء فَـــْضلَِك مَـــا انْجَــــــذَبَـــْت بِـــِه أَفْـــِئَدةُ املُــَقرَّ
ُهوِد بِــاقْـِتَدارَِك َوعَــظََمِتَك َوسُــــــْلطَانِــَك بِــأَنْ  بِــذَيْـلَِك املُِنيِر، أَسْــــــأَلُـَك يَـا مَــالِـَك الـُوجُــــوِد َوسُــــــْلطَاَن الـَغيِْب َوالـشُّ
ـــهِ  اِر عَـــِن الــتََّوجّـُ ـِذيــَن مَــا مَــنََعُهْم كِـــتَاُب الــفُجَّ تَــْكتَُب اسْــــــِمي مِـــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى مِـــْن عِـــبَاِدَك املُخْـــلِِصنَي الّـَ

اِمعُ املُجِيُب َوِباإِلَجابَِة َجِديٌر. إَِلى أَنَْواِر َوْجِهَك، إِنََّك أَنَْت السَّ

(104)
يَـــا إِلـــِهي أَسْــــــــأَلُــــَك بِــــاسْــــــــِمَك املُــَهيِْمِن عَــــَلى األَشْــــــــيَاِء بِــــأَْن تُـــَقدَِّر لِـــي مَــــا يَـــنْفَُعِني فِــــي الـــدُّنْـــيَا َواآلخِــــــرَةِ 
ــَك عَــــَلى ذَلِـــَك قَـــِديْـــٌر، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت املُــْعِطيْ الـــبَاِذُل الـــَعِزيـــزُ  ــِة، إِنّـَ َوتُـــِقيَمِني عَــــَلى خِـــــْدمَــــِتَك بَـــنْيَ الـــبَِريّـَ
َك أَنْـتَ  امِـــَك وَكَـــفِّْر عَـــْن سَــــــيِّئَاتِـــي بِــفَضلَِك َوجُــــوِدَك، إِنّـَ الـرَّحِــــيُم، ثُـمَّ اغْــِفْر لِـي يـا إِلـِهي مَــا عَـــِمْلتُُه فِــي أَيّـَ

َعَلى ذَلَِك مَلُْقتَِدٌر َقِديٌر.

(105)
اِمعُ الَعلِيُم الَحِكيُم اِهُد السَّ ُهوَ الشَّ

إِلــِهي إِلــِهي تَــَرى الــفَِقيَر قَــَصَد بَــاَب غَــنَائِــَك َواملَـِريــَض سَــــــرَُع إِلَــى بَحْــــِر شِـــــفَائِــَك َواملَـظُْلوَم أَرَاَد عَـــْدلَــكَ 
ـــِتي بِـــــَها انْجَـــــــذَبَــــْت أَفْــــِئَدةُ أَصْــــــــــــِفيَائِـــــَك بِـــــأَْن ال  َوأَلْــــطَافَــــَك، أَسْــــــــئَُلَك بِـــــأَنْــــَواِر صُــــــــــــبْحِ ظُـــُهورَِك َوبِـــــالــــَكلَِمِة الّـَ
ـامِــــَك َونَــفََحاِت آيَــاتِـــَك، أَْي رَبِّ تَــرَانِـــي مُـــْقِبالً إِلَــى أُفُــِقَك األَعْـــَلى َومْـــْعتَِصماً  تَــْمنََعِني مِــــْن فُــيُوضَــــــــــاِت أَيّـَ
ا عِــنِْدَك َومَـا قَـدَّرْتَـُه لِـَخيرَتِــكَ  بِـَحبْلَِك يَـا مَـْولَـى الـَوَرى َومَـالِـَك اآلخِـــرَِة َواألُولَـى، أَسْـــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَِني عَــمَّ
ــِذيـــَن مَـــا نَـــَقُضوا َعهْــــَدَك َومِــــيثَاقَـــَك َوسَـــــــرُعُــــوا إِلَـــى مَـــَقرِّ الـــِفَداِء شَـــــــْوقـــاً لِـــلَِقائِـــَك َوأَنْـــفَُقوا أَْرَواحَـــــُهْم فِـــي  الّـَ
َماِء بِــاسْــــــِمَك الـَعلِيِّ األَبْـَهى بِــأَْن تَـْغِفَر لِـي َولِـَوالِـَديَّ َومِلَـنْ  سَــــــِبيلَِك، أَسْــــــئَُلَك يَـا إِلـَه األَسْــــــَماِء َوفَـاطِــــَر الـسَّ
َك بِــَحبْلَِك َوتَشَـــــبََّث بِــذَيْـلَِك، أَْي رَبِّ أَنْـَت الّـَِذي َشهِــَدْت بِــَكرَمِــَك الـَكائِــنَاُت َوبِــُجوِدَك املُْمِكنَاِت ال إِلـهَ  تَـَمسَّ

إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُْم الَحِكيُم.

�٣٩
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ْكُر بِــَما  ــُر بِــِه الــَعامَلِـنَي، أَْي رَبِّ لَــَك الــشُّ أَْي رَبِّ لَــَك الحَــــْمُد بِــَما أَنْــزَلْــَت عَـــَليَّ مِـــْن سَــــــَماِء جُــــوِدَك مَــا يُطَهّـَ
أَشْـــــــرَقْـــَت عَـــَليَّ مِــــْن أَنْــَواِر شَـــــــْمِس َوجْـــــِهَك الّـــِذي بِـــِإشْـــــــرَاٍق مِــــنُْه خُـــلَِق الــَكْونَــنْيِ، أَْي رَبِّ لَـــَك الحَـــــْمُد عَـــَلى 
يِّ املُـبَارَِك األَبْـَهى  بَـِديـعِ عَـــطَايَـاَك َوجَــــِميِل مَــَواهِـــِبَك َوأَسْــــــأَلُــَك ِبجَــــَمالِـَك األَعْـــَلى فِــي هَـــذَا الـَقِميِص الـدُّرِّ
بِــــأَْن تَـــْقطََعِني عَــــْن كُـــــلِّ ِذكْـــــٍر ُدوَن ِذكْـــــرَِك َوعَــــْن كُـــــلِّ ثَـــنَاٍء ُدوَن ثَـــنَائِــــَك، ثُـــمَّ أَلْـــِهْمِني مَــــا يُـــَقوِّمُــــِني عَــــَلى 
ـــِذي قَــــْد فَــــرَّطْـــُت فِـــــي جَـــــــنِْبَك هَـــــْب لِــــي  ــــــِه إِلَــــى الــــَعامَلِـــنَي، أَْي رَبِّ أَنَــــا الّـَ رِضَــــــــــــائِـــــَك َويَــــْمنَُعِني عَـــــِن الــــتََّوجّـُ
ِبسُــــــْلطَاِن عَـــنايَــِتَك واَل تَــَدعْـــِني بِـــنَفِْسي أَقَــلَّ مِــــْن حِــــنيٍ، أَْي رَبِّ ال تَــطْرُْدنِـــي عَـــْن بَــاِب عِــــزِّ صَــــــــــَمَدانِـــيَِّتكَ 
إِنّـَكَ  َوفِــنَاِء قُـْدِس رَحْــــَمانِــيَِّتَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليَّ مَــا هُــَو مَــْحبُوٌب عِــنَْدَك، ألَنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء َو
بَْحاِن ثُمَّ أَْصِعْدِني  أَنَْت الَعِزيزُ الَكِريُم، أَْي رَبِّ فَأَرِْسْل َعَليَّ نََساِيَم الُغفْرَاِن ِمن َشطِْر اْسِمَك السُّ
إِلَـى قُـطِْب الـرِّضْـــــــــَواِن مَــَقرِّ اسْـــــِمَك الـرَّحْــــمِن الـرَّحِـــيمِ، ثُـمَّ اغْـِفْر لِـي وأَلَبِــي ثُـمَّ الّـَِتي حَــــَمَلتِْني بِــفَْضٍل مِــنْ 
ـَك أَنْــَت أَرْحَـــــُم الــرَّاحِــــِمنَي، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لِــي مَـــا تَــْختَارُهُ لِــنَفِْسي ثُــمَّ أَنْــِزلْ  إِنّـَ عِــــنِْدَك َورَحْـــــَمٍة مِــــْن لَــُدنْــَك َو
ـَك أَنْــَت خَـــيْرُ  إِنّـَ عَـــَليَّ مِـــْن سَــــــَماِء فَــْضلَِك مِـــْن بَــَدايِــعِ جُـــــوِدَك َوعِـــنَايَــِتَك، ثُــمَّ اقْــِض مِـــْن لَــُدنْــَك حَـــــَوائِـــجِي َو

اُل الَقِديُم. إِنََّك أَنَْت الفَضَّ ُمْقِضي َوَخيُْر َحاِكمٍ َوَخيُْر ُمَقدٍِّر َو
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أَْي رَبِّ أَسْــــــــتَْغِفرَُك بِــــلَِسانِــــي َوقَــــْلِبي َونَـــفِْسي َوفُـــؤَاِدي َوُروحِــــــي َوَجسَــــــــِدي َوجِـــــْسِمي َوعَــــظِْمي َوَدمِـــــي 
ــِذي بِـــِه تَهُــــبُّ َرَوائِـــحُ الــُغفْرَانِ  ـَك أَنْــَت الــتَّوَّاُب الــرَّحِـــــيُم، َوأَسْـــــــتَْغِفرَُك يَــا إِلــِهي بِـــاسْـــــــِتْغفَاِر الّـَ إِنّـَ َوجِــــْلِدي َو
عَـــــــَلى أَهْـــــــِل الــــــِعْصيَاِن َوبِـــــــِه تُــــــْلِبُس املُـــــذْنــــــِبنَي مِـــــــْن رَِداِء عَـــــــفْوَِك الجَـــــــــِميِل، َوأَسْــــــــــتَْغِفرَُك يَــــــا سُــــــــــْلطَانِـــــــي 
ــِذي بِـــِه يَظْهَــــُر سُـــــــْلطَاُن عَــــفْوَِك َوعِــــنَايَــِتَك َوبِـــِه يَسْـــــــتَْشِرُق شَـــــــْمُس الــُجوِد َواإِلفْــَضاِل عَــــَلى  بِـــاسْـــــــِتْغفَاِر الّـَ
هَــيَْكِل املُذْنِــِبنَي، َوأَسْـــــتَْغِفرَُك يَـا غَـافِــِري َومُــوجِـــِدي بِــاسْـــــِتْغفَاِر الّـَِذي بِــِه يُسْـــــرِعُــنَّ الـَخاطِــــئُوَن إِلَـى شَــــــطْرِ 
إِحْــــــَسانِــــَك َويَـــُقومُــــنَّ املُـــريـــُدوَن لَــــَدى بَـــاِب رَحْــــــَمِتَك الـــرَّحْــــــمِن الـــرَّحِــــــيمِ، َوأَسْــــــــتَْغِفرَُك يَـــا سَــــــــيِِّدي  عَـــــفْوَِك َو
بِــاسْــــــِتْغفَاِر الّـَـِذي جَــــَعْلتَُه نَـاراً لِتَحْــــِرَق كُـــلَّ الـذُّنُـوِب َوالـِعْصيَاَن عَـــْن كُـــلِّ تَـائِــٍب رَاجِـــعٍ نَـاِدمٍ بَـاكِـــي سَــــــلِيمٍ 
ُر أَْجَساُد املُْمِكنَاِت َعْن ُكُدورَاِت الذُّنُوِب َواآلثَامِ َوَعْن ُكلِّ َما يَْكرَُهُه نَفُْسَك الَعِزيزُ الَعلِيُم. َوِبِه يُطَهَّ
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ـِذيــَن اجْـــــتَذَبَــُهْم بِـــيَانُــَك األَحْـــــَلى بِـــَحيُْث قَــَصُدوا الــذُّْرَوةَ الــُعْليَا  إِلــِهي إِلــِهي أَسْــــــأَلُــَك بِـــِدمَـــاِء عَـــاشِــــــِقيَك الّـَ
َهاَدِة الـــُكبَْرى َوبـــاألَسْـــــــرَاِر املَــْكنُونَـــِة فِـــي عِــــْلِمَك َوبِـــالـــلَّئَالِئِ املَخْــــزُونَـــِة فِـــي بَحْــــــِر عَــــطَائِـــَك، أَنْ  مَـــقرَّ الـــشَّ
إِنّـََك أَنْـَت أَرْحَــــُم الـرَّاحِـــِمنَي، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَغفُوُر الـَكِريـُم، أَيْـرَبِّ تَـَرى جَــــْوهَــرَ  تَـْغِفَر لِـي وأَلَبِــي َوأُمّـِـي َو
ِعيَف مَــَلُكوَت اقْـِتَدارَِك َوالـفَِقيَر شَــــــْمَس غَـنَائِــَك، أَْي رَبِّ ال تُـَخيِّبْهُ  الخَــطَِإ أَقْـبََل إِلَـى بَحْــــِر عَــطَائِــَك َوالـضَّ
ـــذي فَـــتَْحتَُه عَــــَلى مَــــْن فِــــي  ــامِـــــَك واَل تَـــطْرُْدهُ عَــــْن بَـــابِــــَك الّـَ بِــــُجوِدَك وَكَـــــرَمِـــــَك واَل تَـــْمنَْعُه عَــــْن فُـــيُوضَـــــــــــاِت أَيّـَ
أَرْضِــــــــَك َوسَـــــَمائِــَك، آٍه آٍه خـِطيئَاتِــي مَــنََعتِْني عَــِن الـتََّقرُِّب إِلَـى بِــَساِط قُـْدسِــــَك َوجَــــِريـرَاتِــي أَبْـَعَدتْـِني عَــنِ 
ـــــِه إِلَــــى خِــــــبَاِء َمجْــــــِدَك، قَــــْد عَـــــِمْلُت مـــا نَـــَهيْتَِني عَـــــنُْه َوتَـــرَكْـــــُت مـــا أَمَــــرْتَـــِني بِــــِه، أَسْــــــــأَلُــــَك ِبسُــــــــْلطَانِ  الـــتََّوجّـُ

�٤٠



ــرُنِــي عَــْن جَــــِريـرَاتِــي الّـَِتي حَــــالَـتْ  بُـِني إِلَـيَْك َويُطَهّـِ األَسْـــــَماِء أَْن تَـْكتَُب مِـــْن قَـَلمِ الـفَْضِل َوالـَعطَاِء مـا يُـَقرِّ
اُل. بَيِْني َوبنَْيَ َعفْوَِك َوُغفْرَاِنَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الفَيَّاُض، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الفَضَّ

(109)
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ يَا إِلِهي َوَسيِِّدي َورََجاِئي وََكْهِفي َوَلَهِفي َوَمْسَكِني َوَمأَْواَي َوِعزِّي َوذُلِّي ثُمَّ يُْسِري 
َوشِـــــدَّتِــي ثُـمَّ غَــنَائِــي َوفَـْقِري، أَسْــــــأَلُــَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه رُفِــعَ سَــــــْلطَنَتَُك َوعَــال عَــظََمتَُك َواسْــــــتَْعَلى قُــْدرَتُـكَ 
يــَن َومُـــِعنيُ  ـَك أَنْــَت مُـــجِيُب َدعْـــَوِة املُـْضطَرِّ ــــُهوا بِـــَغيْرَِك، إِنّـَ ـِذيــَن مَـــا عَـــرَفُــوا سِـــــَواَك َومَـــا تَــَوجّـَ بِـــأَْن تَــنُْصَر الّـَ
املََساكِــنيِ، ثُـمَّ أَسْـــــأَلُـَك يَـا إِلـِهي بِـبََدايـعِ أَسْـــــَمائِـَك َوجَـــِميِل صِــــــــفَاتِــَك بِـأَْن تَـْجَعَلِني مِــَن الّـَِذيـَن مَـا يَـْمُشونَ 
إاِلَّ عَــَلى سَــــــِبيِل رِضَـــــــــائِــَك واَل يَسْــــــُلُكوَن إاِلَّ عَــَلى أَثَـِر مَــرْضَـــــــــاتِــَك، إِذْ إِنّـََك أَنْـَت قَــاضِـــــــــي حَــــَوائِــجِ الـطَّالِـِبنيَ 

َوأَنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر.

(110)
ِبْسمِ اهللِ األَْمنَعِ األَْقَدِس الَعلِيِّ األَبَْهى

يْتَُه فِــي املأَل  أَيْـرَبِّ أَسْـــــئَُلَك ِبجَــــَمالِـَك الّـَِذي أَظْهَـــرْتَـُه َوبَـَعثْتَُه بِــالـَحقِّ َوأَرْسَـــــْلتَُه عَــَلى الـَعامَلِـنَي جَــــِميعاً َوسَـــــمَّ
األَعْــَلى بِـالـنَّبَأ الـَعِظيمِ َوبَـنْيَ مَـإِل اإِلنْـَشاِء بِـاسْـــــمِ عَــلِيّاً ثُـمَّ بِـظُُهورِِه األُخْــَرى فِـي قَـِميِص األَبْـَهى بِـأَْن ال 
َك قَــدْ  إِنّـَ إِحْــــَسانِــَك َو تَحْــــرِمَــِني عَـــْن نَـفََحاِت عِـــزِّ رَحْــــَمِتَك واَل تَـْجَعَلِني بَـِعيداً عَـــْن شَــــــاِطئِ فَـْضِل قُــْربِــَك َو
ا  رَِني َعمَّ ُكنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َحِكيماً، أَيْرَبِّ فَاْسِقِني َكْوثََر ِعنَايَِتَك ثُمَّ تَْسِنيَم فَْضلَِك َوأَْلطَاِفَك لِيُطَهِّ
ــَك قَـــْد كُــــنَْت بِـــِعبَاِدَك غَـــفُوراً رَحِـــــيماً،  إِنّـَ ــِذي أَخَــــذَنِـــي َو يَـــْكرَهُــــُه رِضَـــــــــــائِـــي َويُخَــــلَِّصِني عَــــْن هَــــذَا الـــدَّاِء الّـَ
فَاء مِـــْن أَنَـامِـــِل رَحْــــَمِتَك الّـَِتي  أَيْـرَبِّ فَـاخْــُرْق حُــــُجبَاِت الّـَِتي حَــــالَـْت بَـيِْني َوبَـيْنََك ثُـمَّ اشْــــــِفِني بِــَكْوثَـِر الـشِّ
سَـــــــبََقْت كُــــلَّ األَشْـــــــيَاِء َوأَحَـــــاطَــْت مَـــْن فِـــي املُـْلِك جَـــــِميعاً، أَيْــرَبِّ ال تُــيِْإسْـــــــِنيْ عَـــْن بَــِديــعِ مَـــَواهِـــِبَك َوجَـــــِميلِ 

إِنََّك ِبُكلِّ َشيٍْء َقِديراً. إِْحَساِنَك ثُمَّ اْرزُْقِني َما ِعنَْدَك ِمْن ُكأُوِس البََقاء ثُمَّ أَثِْبتِْني َعَلى أَْمرَِك َو

(111)
ــرَْت بِــِه عِـــبَاَدكَ  إِشْــــــرَاقَــاِت أَنْـَواِر نَـيِِّر فَـْضلَِك َوبِــاالسْــــــمِ الّـَـِذي َسخّـَ إِلـِهي إِلـِهي أَسْــــــأَلُــَك ِببَحْــــِر شِـــــفَائِــَك َو
َماِء بِـــأَنْ  ـِتي سَــــــبََقْت مَـــْن فِـــي األَرِْض َوالــسَّ َوبِـــنُفُوِذ كَـــلَِمِتَك الــُعْليَا َواقْــِتَداِر قَــَلِمَك األَعْـــَلى َوبِـــرَحْـــــَمِتَك الّـَ
ائِـــَل قَـــائِـــماً لَـــَدى بَــابِ  ـــرَنِـــي بِـــَماِء الــَعطَاِء عَـــْن كُــــلِّ بَــالٍَء َوسُـــــــْقمٍ َوضَــــــــــْعٍف َوَعجْـــــٍز، أَْي رَبِّ تَــَرى الــسَّ تُطَهّـِ
ا أَرَاَد مِـــــْن بَحْـــــــِر فَــــْضلَِك َوشَـــــــــْمسِ  كاً بِـــــَحبِْل كَـــــرَمِـــــَك، أَسْــــــــأَلُــــَك أَْن ال تُــــَخيِّبَُه عَـــــمَّ جُـــــــوِدَك َواآلمِـــــَل مُـــــتََمسِّ

ِعنَايَِتَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُم.

�٤١



(112)
(دعاء الّدخول إلى أرض أو الخروج منها)

ُهوَ البَِهيُّ األَبَْهى
َواجْــــَعْل لِـيْ يَـا إِلـِهي هَــِذِه األَرَْض مُــبَارَكـاً َوآمِـــناً ثُـمَّ احْــــفَظِْني يَـا إِلـِهي حِــــنَي ُدخُــولِـي فِــيَها َوخُــُروجِـــي 
ناً فِــيَها بِــِعنَايَـِتَك َومَــْحفُوظـاً فِــيَها  عَـــنَْها ثُـمَّ اجْــــَعْلَها حِــــْصناً لِـي َومِلَـْن يَـْعبُُدَك َويَْسجُــــُدَك ألَكُـــوَن مُــتََحصِّ

َعْن رَْميِ املُْشرِِكنَي ِبُقوَِّتَك، إِذْ إِنََّك أَنَْت الَقاِدُر املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الرَِّحيُم.

(113)
(دعاء يُتلى حني النّوم)

ــــروِر أَسْـــــئَُلَك بِـأَْن تُـِريَـِني مِــْن بَـَدايِـعِ فَـْضلَِك مَـا تَـَقرُّ بِـهِ  يـا مَـْن بِـْسِمَك مَـاَج بَحْـــُر الـفَرَحِ َوهـاَج عَــرُْف السّـُ
َعيِْني َويَفْرَُح ِبِه َقْلِبي إِنََّك أَنَْت املُْعِطي الَكِريُم.

(114)
(دعاء يُتلى للطّفل الرّضيع)

ُهوَ األَبَْهى
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ يَا إِلِهي َهذَا رَِضيعٌ فَأَْشِربُْه ِمْن ثَْدِي رَْحَمِتَك َوِعنَايَِتَك ثُمَّ اْرزُْقُه ِمْن فََواِكِه أَْشَجاِر 
سِـــــْدرَِة َربّـَانِــيَِّتَك واَل تَـَدعْــُه بِــأَحَــــٍد ُدونَـَك، ألَنّـََك أَنْـَت خَــَلْقتَُه َوأَظْهَـــرْتَـُه ِبسُــــــْلطَاِن مَــِشيَِّتَك َواقْــِتَدارَِك، ال إِلـهَ 
إاِلَّ أَنْـَت الـَعِزيـزُ الـَعلِيُم، سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَــْحبُوبِــي فَـأَرْسِـــــْل عَــَليِْه مِــْن نَـفََحاِت عِــزِّ مَــْكرُمَــِتَك َوفَـَوحَــــاِت قُـْدسِ 
فَاتِ  رَحْــــــــَمِتَك َوأَلْـــــطَافِــــــَك ثُـــــمَّ اسْـــــــــتَِظلَُّه فِــــــي ظِـــــــلِّ اسْـــــــــِمَك الـــــَعلِيِّ األَعْــــــَلى يَـــــا مَــــــْن بِــــــيَِدَك مَــــــَلُكوُت الـــــصِّ
إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَغفُوُر الَعطُوُف الَكِريُم الرَِّحيُم. اٌل مِلَا تََشاُء َو إِنََّك أَنَْت فَعَّ َواألَْسَماِء، َو

(115)
(دعاء طلب املغفرة للمتصاعدين)

يـــــا إِلـــــه األَسْــــــــــماء.  أَسْــــــــــئَُلَك بِــــــاسْــــــــــِمَك املُــــَهيِْمِن عَــــــلى األَشْــــــــــيَاِء َوبِــــــنَفَحاِت َوحْــــــــِيَك َوفَـــــَوحـــــاِت إِلْــــــَهامِـــــــكَ 
َوبـِإشْــــــراقـات أَنْـَواِر فَجْــــِر عَــطائِـَك بِـأَْن تَـْغِفَر الّـَِذيْـَن صَـــــــــَعُدوا إِلَـيَْك َوالـالّئِـيْ صَـــــــــَعْدَن إِلـى أَْن َورَْدَن عَــَليْكَ 
إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذْي بِــاسْـــــِمَك مـاَج بَحْــــُر الـُغفْراِن َوهـاَج عَــرُْف الـفَْضِل بَـنْيَ األَمْــكاِن، ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت الـَغفُْورَ 

الَعطُْوُف.

�٤٢



(116)
ِبْسمِ اهللِ الَعلِيمِ الَحِكيمِ

يَْت املُْغرَقِـنْيَ َوهَــَديَـْت املُشْـــــتَاقِـنَي َوبِـِه ثـَبََت تْـَوحِـــيدُ  سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِـاسْـــــِمَك الّـَِذي بِـِه نَـجَّ
ذَاتِــــَك عَــــِن األَشْــــــــبَاِه َواألَشْــــــــباحِ َوتَـــْقِديـــُس نَـــفِْسَك عَــــِن األَمْــــثَاِل َواألَضْـــــــــــَداِد بِــــأَْن تَـــنْظَُر ِبَلحَــــــظَاِت أَعْــــنيُِ 
ــِتي أَرَاَدْت َوجْـــــَهَك َوسَـــــــَقْت مِــــْن خَــــْمِر مَـــَحبَِّتَك َوتَشَـــــــبَّثَْت بِـــذَيْــِل عُــــطُوفَــِتكَ  رَحْـــــَمانِـــيَِّتَك إِلَـــى هَــــِذِه األَمَـــِة الّـَ
ــرُهَـــا عَـــنْ  َكْت بِــَحبِْل عِـــنَايَـِتَك فَـيَا إِلـِهي فَـأَنْـِزْل عَـــَليَْها مِـــْن غَــَمامِ رَحْــــَمِتَك َوسَــــــحاِب رَأْفَـِتَك مَــا يُطَهّـِ َوتَـَمسَّ
ـــَهةً  ُدونِــَك َويُخْـــلُِصها لِـُحبَِّك َورِضَـــــــــائِــَك، لِـتَُكْن نَـاطِــــَقًة بِــِذكْـــرَِك َومُــثِْنيًَة بِــثَنَائِــَك َونَـاظِـــرَةً إِلَــى َوجْــــِهَك َومُــتََوجّـِ
ـــَك أَنْــــتَ  إِنّـَ ـــِذي ظَهَـــــَر بِـــــاسْــــــــِمِه األَبْــــَهى فِـــــي مَـــــَلُكوِت اإِلنْــــَشاِء، َو بِـــــَقْلِبَها إِلَــــى نَــــفِْسَك الــــَعلِيِّ األَعْـــــَلى الّـَ
املُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا تَـَشاُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُـْقتَِدُر املُـَهيِْمُن الـَعِزيـزُ الـَقيُّوُم، ثُـمَّ أَنْـِزْل يَـا إِلـِهي عَـــَلى بِــنِْتَها 
ـــِه إِلَـى سِــــواَك لِتَسْـــــتَِقيَم عَــَلى ِذكْــرَِك َوثَـنَائِــَك، ثُـمَّ أَشْــــــِربْـُهَما يَـا إِلـِهي  مَــا يُـَقدِّسُـــــَها عَــْن ِذكْــِر ُدونِــَك َوالـتََّوجّـُ

َما يَْستَْجِذبُُهما إَِليَْك، إِنََّك أَنَْت املُتََعالِي املُْقتَِدُر املَْحُموُد.

(117)
َك أَنْـتَ  إِلـِهي إِلـِهي أَنَـا أَمَــتَُك َوابْـنَُة أَمَــِتَك أَْشهَـــُد بِــَعظََمِتَك َوسُــــــْلطَانِــَك َوبِــَعزَِّك َوقُــْدرَتِـــَك وَكِـــبِْريَـائِــَك َوبِــأَنّـَ
إِمَـــــائِـــــَك َومُـــــْقتَِدراً عَــــــَلى مَـــــْن فِـــــي أَرْضِــــــــــــكَ  اهللُ ال إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت، لَـــــْم تَــــزَْل كُــــــنَْت مُـــــَهيِْمناً عَــــــَلى عِــــــبَاِدَك َو
ــِذي أَحَـــــاط املُــْمِكنَاِت َوبِـــَلئَالِئِ بَحْـــــر  ــِتي سَـــــــبََقِت الــَكائِـــنَاِت َوبِـــفَْضلَِك الّـَ َوسَـــــــَمائِـــَك، أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــرَحْـــــَمِتَك الّـَ
َكًة بِــــَحبْلِ  عِـــــْلِمَك َوبِــــأَنْـــَواِر َوجْــــــِهَك بِــــأَْن تَـــْجَعَلِني فِــــي كُـــــلِّ األَحْــــــَواِل مُــــْقِبَلًة إِلَــــى أُفُـــِقَك األَعْـــــَلى َومُــــتََمسِّ
َماِء، ثُمَّ أَْسأَُلَك ِبأَْن تَُقدَِّر لِي َخيَْر اآلِخرَِة َواألُوَلى َوَما يَنْبَغي  ِعنَايَِتَك يَا َمْوَلى األَْسَماِء َوفَاِطَر السَّ
ـــُة املَــَواهِــــِب َوالـــَعطَايَـــا، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الـــَغفُورُ  لِبَحْــــــِر كَـــــرَمِـــــَك َوسَــــــــَماِء جُــــــوِدَك يَـــا مَــــْن فِــــي قَـــبَْضِتَك أَزِمّـَ

الَكِريُم َوالَحْمُد َلَك إِذْ إِنََّك أَنَْت َمْقُصوُد الَعارِِفنَي.

�٤٣



(118)
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

َماِء، أَسْــــــــأَلُــــَك بِــــنُورَِك املُشْــــــــِرِق مِـــــَن األُفُــــِق األَعْـــــَلى  سُــــــــبَْحانَــــَك يَــــا مَــــالِــــَك األَسْــــــــَماِء َومَــــالِــــَك مَــــَلُكوِت الــــسَّ
ـَد إِمَـــائَـَك عَـــَلى ِذكْــــرَِك َوثَــنَائِـــَك َواالسْــــــِتَقامَـــِة عَـــَلى أَمْـــرَِك، ثُــمَّ اكْــــتُبْ  ـِذي بِـــِه نَــاَدِت األَشْـــــــيَاُء بِـــأَْن تُــَؤيّـِ َوبِـــالّـَ
لَـُهنَّ مِــْن قَـَلِمَك األَعْــَلى خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُولَـى، أَْي رَبِّ تَـَرى أَكْــثََر عِــبَاِدَك أَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن َوجْـــِهَك َونَـَقُضوا 
ـْدتَــُهنَّ عَـــَلى االعْـــِترَاِف بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّتكَ  إِمَـــائُـَك أَقْــبَْلَن إِلَــيَْك َونَــطَْقَن بِـــثَنَائِـــَك َوأَيّـَ مِــــيثَاقَــَك وَكَــــفَُروا بِـــايَــاتِـــَك، َو
َواإِلْقرَاِر ِبفَرَْداِنيَِّتَك َوأَنْزَْلَت َلُهنَّ ِمْن َقَلِمَك األَْعَلى َما يَبَْقى ِبَدَوامِ َمَلُكوِتَك َوَجبَُروِتَك، أَْي رَبِّ فَأَرِْسْل 
عَــَليِْهنَّ نَـفََحاِت َوحْــــِيَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل لَـُهنَّ مَــائِــَدةَ سَـــــَمائِــَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـتَ 

الَغفُوُر الَكِريُم َوالَحْمُد َلَك يَا إِلَه الَعامَلنَِي.  

(119)
األَْعظَُم األَْعظَم

ـِذي أَعْـــرََض عَـــنَْك الــِعبَاُد، أَيْ  يَــا إِلــِهي َومَـــْحبُوبِـــي أَنَــا أَمَـــٌة مِـــْن إِمَـــائِـــَك أَقْــبَْلُت إِلَــيَْك َوآمَـــنُْت بِـــَك بَــْعَد الّـَ
رَبِّ فَــاكْــــتُبِْني مِــــْن أَهْـــِل سُـــــــرَاِدِق عِــــزَّتِـــَك َوخِـــــيَامِ عَـــظََمِتَك، ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني مِــــَن الــالَّئِـــي كُــــنَّ طَــائِـــفَاٍت حَـــــْولَ 
ــَك أَنْـــَت الـــَغِنيُّ فِــــي كُـــــلِّ األَحْــــــَواِل، فَـــارْحَــــــمْ  عَــــرِْش عَــــظََمِتَك َوأَقْـــبَْلَن بِــــُقُلوبِــــِهنَّ إِلَـــى شَــــــــطِْر رِضَـــــــــــائِــــَك، إِنّـَ
إَِمائََك ثُمَّ اْحفَظُْهْم ِفي َكنَِف ِحفِْظَك َوِحَمايَِتَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعالِي الَعِزيزُ الَحِكيُم. ِعبَاَدَك َو

�٤٤


