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(1)
بنَي  ُسبْحانََك يا إِلهي يَْشَهُد ُكلُّ ِذي بََصٍر ِبَسْلطَنَِتَك َواْقِتَدارَِك وَُكلُّ ِذي نَظٍَر ِبَعظََمِتَك َواْجِتبارَِك؛ ال تَْمنَعُ امْلَُقرَّ
ــــِه إِلــى أُفُــِق عِــــزَِّك. واَل تَــطْرُُد املُخْــــلِِصنَي عَـــواصِـــــــــُف االمْـــِتحاِن عَـــِن الــتََّقرُِّب إِلَـــيَْك، كــأَنَّ  أَْريــاُح االفْــِتتاِن عَـــِن الــتََّوجّـُ
فِـي قُـُلوبِـِهْم أَضـاَء سِــــرَاُج حُـــبَِّك َومِــْصباُح ُودَِّك.  ال يُـَقلِّبُُهُم الـباَليـا عَــْن أَمْـرَِك، واَل الـَقَضايـا عَــْن رِضـائِـَك.  أَسْـــــئَُلكَ 
يا إِلِهي ِبِهْم َوِبالزَّفَراِت الَِّتيْ تَْخُرُج ِمْن ُقُلوِبِهْم ِفيْ ِفراِقَك، ِبأَْن تَْحفَظَُهْم ِمْن َشرِّ أَْعداِئَك، َوتَْرزَُقُهْم ما َقدَّرْتَه 

ألَْولِياِئَك الَِّذيَن ال َخْوٌف َعَليِْهْم واَل ُهْم يَْحزَنُوَن.

(2)
ـِذْي مِـــنُْه أَشْـــــــرَقَــِت األَرَضُــــــــــونَ  ـِتي أَحــاطَـِت املُـْمِكناِت، َوبِـــنُوِر َوجْـــــِهَك الّـَ سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــآيــاتِـــَك الّـَ
ـِذْي أَحــاَط الــكائِــنَاِت بِــأَْن تَخْـــُرَق لِــي حُـــــُجباِت املَـنْعِ  ـِتيْ سَــــــبََقِت املَـْوجُـــــوداِت، َوفَــْضلَِك الّـَ مواُت، َوبِــرَحْـــــَمِتَك الّـَ َوالــسَّ
إِفْـضالِـَك َوأَنْـَغِمَس فِــيْ بَحْــــِر قُـْربِــَك َورِضـائِــَك، أَْي رَبِّ ال تَحْــــرِمْــِني  ألَسْـــــرَُع إِلـى مَــنْبَعِ عِــزِّ إِلْـهامِــَك َومَــطَْلعِ َوحْــــِيَك َو
ــِذْي جَــــــرى عَــــنِ  ــامِـــــَك، واَل تَـــْجَعْلِني عَــــِريًّـــا عَــــْن خِـــــَلعِ هِــــدايَـــِتَك، فَـــأَشْــــــــِربْـــِني كَـــــْوثَـــَر الـــَحيَواِن الّـَ عَــــْن عِـــــرْفـــانِــــَك فِــــيْ أَيّـَ
الـرِّضْـــــــــواِن الّـَِذْي فِــيِه اسْـــــتََقرَّ عَــرُْش اسْـــــِمَك الـرَّحْــــمِن، لِـتُفْتَحَ بِــِه عَــيِْني، َويَسْـــــتَِضيَء بِــِه َوجْــــِهيْ، َويَـطَْمِئنَّ بِــِه قَـْلِبيْ، 
ــِذْي لَـــْم تَــزَْل كُــــنَْت مُـــْقتَِدرًا بِـــَمِشيَِّتَك َومُـــِريــًدا بِـــِإراَدتِـــَك ال  ـَك أَنْــَت الّـَ َويَسْـــــــتَِنيَر بِـــِه صَــــــــــْدِرْي، َويَسْـــــــتَِقيَم بِـــِه رِجْـــــلِيْ، إِنّـَ
يَــْمنَُعَك عَـــْن أَمْـــرَِك مَـــْن فِـــيْ أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــمائِـــَك، أَْي رَبِّ فَــارْحَـــــْمِني بِـــُجوِدَك وَكَــــرَمِــــَك، ثُــمَّ أَسْـــــــِمْعِني نَــَغماِت الــطُّيُورِ 

إِنََّك أَنَْت املُْعِط الَغفُوُر الرَِّحيُْم. الَِّتي يَُغرِّْدَن ِبثَنآِء نَفِْسَك َعَلى أَفناِن ِسْدرَِة فَرَْداِنيَِّتَك، َو

(3)
ــِتَك، َوأَحَــــــاطَـــتْهُ  ـــِذْي ابْـــتُلِيَ بَـــنْيَ أَيْـــِدي املُشْــــــــرِكـــنَي مِـــــْن بَـــِريّـَ سُــــــــبْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك األَعْــــظَمِ الّـَ
األَْحزاُن ِمْن ُكلِّ الجِهاِت َعَلى َشأٍْن ال يُذَْكُر ِبالبَياِن، ِبأَْن تَُوفَِّقِني َعَلى ِذْكرَِك َوثَناِئَك ِفيْ هِذِه األَيَّامِ الَِّتي ُكلٌّ 
أَْعرَُضوا َعْن َجمالَِك، َواْعتَرَُضوا َعَليَْك، َواْستَْكبَُروا َعَلى َمظَْهِر أَْمرَِك، أَْي رَبِّ َلْم أََر َلَك نَاِصرًا ُدونََك واَل ُمِعينًا 
إنََّك إنََّك تَْعَلُم ما ِفيْ نَفِْسيْ َو ِسواَك، أَْسئَُلَك ِبأَْن تَْجَعَلِنيْ ثاِبتًا َعَلى ُحبَِّك َوِذْكرَِك، َوهذا ما أَْستَِطيعُ َعَليِه، َو
ــِذْي بِــــِه اسْـــــــتََضاَء اآلفـــاُق، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــتَ  أَنْـــَت الـــَعلِيُم الـــخِبيُر، أَْي رَبِّ ال تَحْــــــرِمْــــِني مِـــــْن بَـــواِرِق أَنْـــواِر َوجْــــــِهَك الّـَ

املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَغفَّاُر.

(4)
ـِذْي كُــــنَْت إِلــًها واَل مَـــأْلُــوهٌ َوَربًّــا واَل مَـــْربُــوٌب، َوعَـــامِلًـا واَل مَـــْعُلوٌم أَحْـــــبَبَْت أَْن تُــْعرَفَ  سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَنْــَت الّـَ
تَــَكلَّْمَت بِــَكلَِمٍة بِــها خُـــلَِقِت املُـْمِكناُت َوذُوِّتَــِت املَـْوجُــــوداُت، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــخالِــُق الــباعِـــُث املُـْقتَِدُر الــَقِديــُر، أَسْــــــئَُلكَ 
ـِذْي بِــِه أَحْــــيَيَْت قُــُلوَب أَصْـــــــــِفيائِــَك َوأَفْـِئَدةَ  ِبهـِذِه الـَكلَِمِة الّـَـِتيْ ظَهَـــرَْت عَـــْن أُفُـِق مَــِشيَِّتَك بِــأَْن تُشْــــــِربَـِني مِـــَن الـَكْوثَـِر الّـَ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املَنَّاُن، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَلَِك الَعِزيزُ الَعلِيُم. َه إَِليَْك ِفيْ ُكلِّ األَْحياِن َو أَْولِياِئَك، ألَتََوجَّ

(5)
ِذيـَن جَــــَعَلُهمُ  ـــُه إِلَـى الـيَِمنيِ أَسْـــــَمعُ ضَـــــــــجِيجَ أَحِـــبَّائِــَك الّـَ سُـــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـرانِــي تَـْحَت أَيْـِدْي الـظَّامِلِـنَي، كُـــلَّما أَتَـَوجّـَ
إِذا أَلْــتَِفُت إِلــى الــيَساِر أَسْــــــَمعُ  املُشْــــــرِكُـــوَن أُســاَرى بِــما آمَــنُوا بِــَك َوبِــآيــاتِـــَك َوأَقْــبَُلوا إِلــى أُفُــِق فَــْضلَِك َوعِـــنايَــِتَك، َو
يـَن فِــيْ إِطْفآِء سِــــراجِ أَحَــــِديّـَِتَك الّـَِذْي أَضـاَء بِــنُوِر ذاتِــَك بَـنيَْ  اِر الّـَِذيـَن كَــفَُروا بِــَك َوبِــآيـاتِــَك، وَكـانُـوا مُــِصرِّ نِــداَء الـفُجَّ
سَــــــمائِــَك َوأَرْضِـــــــــَك، أَْي رَبِّ قَــْد ذابَــْت قُــُلوُب أَصْــــــــــِفيائِــَك فِــيْ فِــراقِــَك، َواحْــــتَرَقَــْت أَكْـــباُد أَحِــــبَّائِــَك بِــناِر االشْــــــِتياِق فِــيْ 
ماِء َومـالِـَك األَسْــــــماِء بِــنَفِْسَك األَبْـهى َوِذكْـــرَِك الـَعلِيِّ األَعْــلى بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَلى أَحِــــبَِّتكَ  أَيّـَامِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يـا فـاطِــــَر الـسَّ
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بُــُهْم إِلَـــيَْك َويُــْسِمُعُهْم آيــاتِــــَك، أَْي رَبِّ فَــاخْــــُرْق سُـــــــبُحاِت الــَجالِل بِـــيَِد الــُقْدرَِة َواإِلجْـــــالِل لِــيََرْوَك املُخْــــلُِصونَ  مــا يُــَقرِّ
ـــِديـَن مِــْن بَـَواِرِق أَنْـواِر َوجْــــِهَك، أَْي رَبِّ قَـْد غُـلَِقْت أَبْـواُب الـرَّجـآِء عَــَلى قُـُلوبِ  عَــَلى عَــرِْش عَــظََمِتَك، َوتَـَقرَّ عُــيُوُن املَُوحّـِ
إِنّـََك أَنْـَت الـَعِزيـزُ  املُشْــــــتَاقِــنَي َوعِـــنَْدَك مَــفاتِــيُحها، أَِن افْـتَحْ بِــُقْدرَتِــَك َوسُــــــْلطانِــَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء، َو

املَنَّاُن.

(6)
سُـــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي َوعِــــزَّتِــــَك مِــــْن تَــتابُــعِ الــباَليــا مُـــِنعَ الــَقَلُم األَعْــــلى مِــــْن إِظْــهاِر مــا هُــــَو املَسْـــــــتُوُر عَــــْن أَنْــظُرِ 
بَـِريّـَِتَك، َومِــْن تَـراُدِف الـَقَضايـا مُــِنعَ لِـساُن اإِلمْــضآِء عَــْن بَـدائِــعِ ِذكْــرَِك َوثَـنائِــَك، إِذًا يـا إِلـِهي ِبهـذا الـلِّساِن الـَكلِيلِ 
أَْدعُــــوَك، َوِبهـــذا الـــَقَلمِ الـــَعلِيِل أَشْــــــــتَِغُل بِــــِذكْـــــرَِك، هَــــْل مِـــــْن ِذي بَـــَصٍر يـــا إِلـــِهي لِـــيَراَك بِــــَعيِْنَك.  َوهَــــْل مِـــــْن ِذي ظَـــَمأٍ 
ـــُه إِلـى كَــْوثَـِر حُــــبَِّك، َوأَنَـا الّـَِذْي يـا إِلـِهي مَــَحْوُت عَــْن قَـْلِبي ِذكْــَر ُدونِــَك وَكَــتَبُْت عَــَليِه أَسْـــــراَر حُــــبَِّك، فَـَوعِــزَّتِــَك لَـواْل  يَـتََوجّـَ
الـباَليـا لَـْم يَظْهَــِر االمْـِتيازُ بَـنْيَ عِــباِدَك املُْوقِـِننَي َواملُِريـِبنَي، إِنَّ الّـَِذيـنَُهْم سَـــــِكُروا مِــْن خَــْمِر مَـَعارِفِـَك، أُولـِئَك يُسْـــــرِعُــونَ 
إِلـــى الـــباَليـــا شَـــــــْوقًـــا لِـــلِقائِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك يـــا مَـــْحبُوَب قَـــْلِبي َواملَــذْكـــوُر فِـــيْ صَـــــــــــْدِري بِـــأَْن تَـــْحفََظ أَحِـــــبَّائِـــي مِــــْن شـــائِـــبَةِ 
يَْت نَـفَْسَك بِــالـرَّحْــــمِن، ال  إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذْي بِــَمنَِّك هَــَديْـتَُهْم َوسَـــــمَّ الـنَّفِْس َوالـَهوی، ثُـمَّ اْرزُقْـُهْم خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُولـی، َو

إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ امْلُْستََعاُن.

(7)
ـِذْي فِـــيِه بُــدَِّل الــدَّيْــُجوُر بِـــالــبُُكوِر، َوبُــِنيَ الــبَيُْت املَـْعُموُر، َونُــزِّلَ  سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك ِبهــذا الــظُُّهوِر الّـَ
ــرُنَـا  ِتَك، َويُطَهّـِ قُّ املَنُْشوُر، بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَليَّ َومَــْن مَــِعي مـا يُـطَيِّرُنَـا إِلـى هَــوآِء عِـــزِّ أَحَــــِديّـَ الـلَّْوُح املَسْــــــطُوُر، َوظَهَـــَر الـرَّ
ْكُت بِـَحبِْل عِــنايَـِتكَ  ــــبُهاِت الّـَِتي بِـها مُـِنعَ املُِريـبُوَن عَــِن الـدُّخُــوِل فِـيْ حَــــرَمِ تَـْوحِـــيِدَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَِذْي تَـَمسَّ مِــَن الشّـُ
ـِتيْ  َوتَشَــــــبَّثُْت بِــذَيْـِل رَحْــــَمِتَك َوأَلْــطافِــَك، قَــدِّْر لِـي وأَلَحِــــبَِّتي خَــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِــــرَِة، ثُـمَّ اْرزُقْــُهْم مِـــَن الـنِّْعَمِة املَْكنُونَـِة الّـَ
ياَم عَـــَلى عِــــباِدَك، طُــوبــى مِلَـْن صَــــــــــاَم خــالِــًصا  ـِتيْ فَــرَضْــــــــــَت فِـــيها الــصِّ ـِة، أَْي رَبِّ هــِذِه أَيّــاٌم الّـَ قَــدَّرْتَــها لِــِخيرَِة الــبَريّـَ
ــَك أَنْـــتَ  إِنّـَ إِجْــــــرآِء حُــــــُدوِدَك، َو ــاهُــــْم عَــــَلى طـــاعَــــِتَك َو إِيّـَ ــْقِني َو لِـــَوجْــــــِهَك، مُــــنَْقِطًعا عَــــِن الـــنَّظَِر إِلـــى ُدونِــــَك، أَْي رَبِّ َوفّـِ

املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم، َوالَحْمُد هللِِّ رَبِّ العامَلنَِي.

(8)
ْي َومَـــْحبَِسي َوابْــِتالَئِـــي، فَــَوعِــــزَّتِـــَك قَـــْد َعجِـزَ الــَقَلُم عَـــْن ِذكْــــرِهَـــا، َوالــبَياُن عَـــنْ  سُـــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى مَـــَقرِّ
ـــــدائِــِد فِــيْ  بَــيانِــَها َوشَــــــرْحِــــَها، لَــْم أَْدِر يــا إِلــِهي بِــأَيِّ جِــــَهٍة تَــرَكْـــتَِني بَــنْيَ أَعــاِدي نَــفِْسَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك ال أَجْـــــزَُع عَـــِن الشّـَ
حُـــــبَِّك واَل أَضْــــــــــطَرُِب عَـــِن الــباَليــا فِـــيْ سَــــــِبيلَِك، بَــْل حُـــــزْنِـــي فِـــيْ تَــأْخِــــيرَِك فِـــيَما قَــَضيْتَُه فِـــيْ أَلْــواحِ أَمْـــرَِك َوصَــــــــــحائِـــفِ 
إِنَّ َدمِــــي يُــخاطِـــــبُِني فِـــيْ كُــــلِّ األَحْـــــياِن َويَــُقوُل يــا طَــْلَعَة الــرَّحْـــــمِن إِلــى مَـــتى َحبَسْـــــــتَِني فِـــيْ  قَـــضائِـــَك َوتَــْقِديــرَِك، َو
حِـــْصِن األَكْــواِن َوسِـــــْجِن اإِلمْــكاِن بَـْعَد الّـَِذْي َوعَــْدتَـِني بِــأَْن تَحْــــَمرَّ األَرُْض مِــنِّي َوتُـْصبَغَ ُوجُــــوهُ أَهْــِل مَــإِل الـِفرَْدْوسِ 
ِمْن رََشحاِتي، َوأَنَا أَُقوُل أَِن اْصِبْر ثُمَّ اْسُكْن ألنَّ ما تُِريُد يَظَْهُر ِفيْ َساَعٍة، َويَِتمُّ ِفيْ َساَعٍة أُْخرى، َولِكْن ما 
أَنَــا عَــــَليِْه فِـــيْ سَـــــــِبيِل اهللِّ ألَشْـــــــرََب فِـــيْ كُــــلِّ حِـــــنيٍ كَــــأَْس الــَقَضاِء واَل أُِريــُد أَْن يَــنَْقِطعَ الــَقَضاُء َوالــباَلُء فِـــيْ سَـــــــِبيلِ 
ـَك أَرِْد مــا أُِريــُد، واَل تُــرِْد مــا تُــِريــُد، مــا َحبَسْــــــتَُك لِــِحفِْظي بَــْل لِــَقضاٍء بَــْعَد قَــَضاٍء َوبَــالءٍ  إِنّـَ َربّـِـيَ الــَعلِيِّ األَبْــهی، َو
ـهُ  إِنّـَ مِّ فِـــيْ حُـــــبِّ مَـــْحبُوبِـــِه، كُــــْن راضِـــــــــيًا بِـــما قَــَضى اهللَُّ لَــَك، َو هْــــِد َوالــسَّ بَــْعَد بَــالٍء، قَــِد انْــَعَدَم حَـــــِبيٌب يُــَميِّزُ بَــنْيَ الشَّ

يَْحُكُم َعَليَْك ما يُِحبُّ َويَرْضی، ال إِلَه إاِلَّ ُهو الَعلِيُّ األَْعلی.

�٣



(9)
ْت أَمْــَواجُ  سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي، لَـْم أَْدِر بِــأَيِّ مـاٍء خَــَلْقتَِني َوبِــأَيِّ نـاٍر اشْــــــتََعْلتَِني َوبِــأَيِّ تُـراٍب عَــَجنْتَِني، قَـْد تَـمَّ
ـِذْي مَـــوَّجَـــــتُْه أَْريــاُح مَـــِشيَِّتَك، قَــْد خَـــَمَدْت كُــــلُّ نــاٍر َومَـــا خَـــَمَدْت هــِذِه الــنَّارُ  ْت أَمْـــواُج هــذا البَحْـــــِر الّـَ الــبُُحوِر َومــا تَــمَّ
الّـَِتيْ اشْــــــتََعْلتَها بِــأَيْـِدي قُـْدرَتِــَك َواشْــــــتََهرْتَـها بِــاسْـــــِمَك بَـنْيَ سَـــــمائِــَك َوأَرْضِــــــــَك، كُــلَّما يَشْـــــتَدُّ الـباَليـا يَـزْداُد لَـِهيبُها، إِذًا 
تَــَرى يــا إِلــِهي مِــــْصبَاحَـــــَك بَــنْيَ هُــــبُوِب أَْريــاحِ قَـــضائِـــَك، وَكُــــلَّما تَــُمرُّ عَــــَليِْه الــَعواصِــــــــــُف مِــــْن كُــــلِّ شَـــــــطٍْر يَــزْداُد نُــورُهُ 
َوضِــــــــيائُُه لَـَك الحَــــْمُد فِــيْ كُــلِّ ذلِـَك، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ َوسُـــــْلطانِــَك األَقْـَدمِ بِــأَْن تَـنْظَُر أَحِـــبَّتََك الّـَِذيـَن اضْـــــــــطََربَـتْ 

إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء َو ُقُلوبُُهْم ِفيما َورََد َعَلى َمظَْهِر نَفِْسَك، َو

(10)
بِـــنَي، َوطَــْلَعتَُك صَـــــــــــِحيفَُة الـــعارِفِـــنَي،  يـــا مَـــْن َوجْـــــُهَك كَــــْعبَُة املُشْـــــــتَاقِـــنَي، َولِـــقائُــَك أَمَـــُل املُخْــــلِِصنَي، َوقُـــْربُـــَك رَجـــاُء املُــَقرَّ
َمواتِ  َواسْـــــــُمَك ُروُح املُشْـــــــتاقِـــنَي، َونِـــدائُـَك حَـــــيوةُ الــعاشــِقنَي، َومــا يَخْــــُرُج مِــــْن شَـــــــفَتَيَْك كَــــْوثَــُر الــَحيَواِن مِلَـْن فِـــيْ الــسَّ
َواألَرَضِــــــــــنَي، أَسْـــــــئَُلَك بِـــَمظُْلومــيَِّة نَــفِْسَك َوبِـــابْــِتالئِـــها بَــنْيَ جُـــــنُوِد الــظَّامِلِــنْيَ بِـــأَْن تُــنَزَِّل عَــــَليَّ مِــــْن سَـــــــَحاِب رَحْـــــَمِتَك مــا 
ا قَــدَّرْتَــُه إِلمــائِــَك الــالَّئِــي  ا سِـــــواَك ألَكُـــوَن الئِــَقًة لِــِذكْـــرَِك َوقــابِــَلًة لِــُحبَِّك، أَْي رَبِّ ال تَــْمنَْعِني عَـــمَّ يَــْجَعُلِني مُــَقدَّسَــــــًة عَـــمَّ
يَـطُفَْن فِـيْ حَـــْولِـَك َويَتَجَـــلَّى عَــَليِْهنَّ فِـيْ كُــلِّ حِـــنيٍ شَـــــْمُس جَـــمالِـَك َوأَنْـواُر َوجْـــِهَك، إِنّـََك لَـْم تَـزَْل كُــنَْت مُـِعنَي مَـْن أَراَدكَ 

َوُمْعِطيَ َمْن َسئََلَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَت الَعِزيزُ اْلباِق املُْعِط اْلَكِريُم.

(11)
سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي قَــْد أَخَـــذَِت الــظُّْلَمُة كُـــلَّ األَقْــطاِر َوأَحــاطَـِت الْــِفتْنَُة كُـــلَّ األَشْـــــــطَاِر، َولــِكْن إِنّـِـي أََرى فِــيها 
ِذيـَن احْــــتََجبُوا ظَنُّوا بِــأَنّـَُهْم ُمطِْفئُ نُـورَِك َوُمخْــِمُد نـارَِك َومُــرْكِــُد أَْريـاحِ فَـْضلَِك،  بَـيْضآَء حِـــْكَمِتَك َوأَنْـواَر تَـْدبِــيرَِك، َوالّـَ
ال فَـــَوعِــــزَّتِــــَك لَـــْو لَـــْم يَـــكِن الـــباَليـــا حـــامِــــَل حِـــــْكَمِتَك َوالـــَقضايـــا َوعـــاَء تَـــْدبِــــيرَِك لَـــْن يَـــْقِدَر أَحَــــــٌد أَْن يَـــْعتَرَِض عَــــَليْنا َولَـــوْ 
إِنّـِي لَــْو أَذْكُـــُر مـا أََرى مِـــْن بَـدائِــعِ حِــــْكَمِتَك لَــيُْقطَعُ أَكْـــباُد أَعْــدائِــَك، فَسُــــــبَْحانَـكَ  َمواِت َواألَرِْض، َو يَـْجتَِمعُ أَهْــُل الـسَّ
إِنّـَكَ  يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ بِــأَْن تَجْــــَمعَ أَحِـــبَّائََك عَــَلى شَــــــِريـَعِة رِضـائِــَك ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْهْم مـا يُـطَْمِئنُُهْم، َو

إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم. أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء َو

(12)
سُـــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي هـذا عَــبُْدَك الّـَِذْي شَـــــرَِب خَــْمَر رَحْــــَمِتَك مِــْن أَيـاِدي فَـْضلَِك َوذاَق طَْعَم حُــــبَِّك فِـيْ أَيّـَامِــَك، أَسْـــــئَُلكَ 
َغِف فِــيْ حُــــبَِّك َوالـنَّظَِر إِلـى َوجْــــِهَك، واَل يَـْمنَُعُهْم جُــــنُوُد الـغافِــلنَِي عَــنْ  بِــأَسْــــــمائِــَك الّـَِتيْ ال تَـْمنَُعَها األَحْــــزاُن عَــِن الـشَّ
ــِذْي يَــَرى الــدُّنْــيا كَــــِظلٍّ يَــُمرُّ فِـــيْ أَقْـــرَِب مِــــْن مَلْـحِ  سَـــــــِبيِل رِضــائِـــَك بِـــأَْن تَــْرزُقَـــُه خَـــيَْر مــا عِــــنِْدَك َوعَـــرِّجْـــــُه إِلــى املَـقامِ الّـَ

إِنََّك أَنَْت َمواْلهُ َوَمْوَلى العامَلنَِي. البََصِر، ثُمَّ اْحفَظُْه يا إِلِهي ِبَعظََمِتَك الكبَْرى َعْن ُكلِّ ما يَْكرَُهُه رِضاَك، َو

(13)
ُسبْحانََك يا إِلِهي تََرى ُكلَّ ِذي اْسِتقاَمٍة َحرََّكتُْه أَْرياُح االْمِتحاِن، وَُكلَّ ِذي اْسِتْقراٍر انَْقَلبَتُْه نَفَحاُت االفِْتتاِن، 
ـِذيـَن أَخَــذُوا خَــْمَر الـَحيَواِن مِـــْن يَـِد َمظْهَـــِر اسْــــــِمَك الـرَّحْــــمِن، أُولـِئَك ال يُـؤَثّـُِر فِــيِهْم كَـــلَِمٌة إاِلَّ كَـــلَِمتَُك الـُعْليا َومـا  إاِلَّ الّـَ
ماِء، أَسْـــــئَُلَك يـا مُــؤْنِــَس الـبَهآِء بِــاسْـــــِمكَ  تَجْــــِذبُـُهْم إاِلَّ نَـفَحاُت قَـِميِص ِذكْــرَِك يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء َوفـاطِـــَر األَرِْض َوالـسَّ
األَبْــَهى بِــأَْن تَــْحفََظ هَـــؤآُلِء فِــيْ ظِــــلِّ جَــــناحِ رَحْــــَمِتَك الــُكبَْرى لِــئاَلَّ يَــرَِد عَـــَليِْهْم سِـــــهاُم اإِلشــاراِت مِـــْن أَشْــــــِقياِء خَـــْلِقكَ 
ـِذيـَن كَـــفَُروا بِــآيـاتِــَك، أَْي رَبِّ ال يَـْمنَعُ قُــْدرَتَـَك مَــْن عَــَلى األَرِْض كُـــلِّها واَل يَـرُدُّ مَــِشيَّتََك مَــْن فِــيْ مَــَلُكوِت األَسْــــــمآِء،  الّـَ

�٤



ــَك أَنْـــَت املُـــْقتَِدُر املُـــتَعالِ  ــامِـــــَك، إِنّـَ فَـــأَظْهِــــْر فِــــيْ األَرِْض سَــــــــْلطَنَتََك َواقْــــِتدارََك َوعَـــــلِّْم أَحِــــــبَّتََك مـــا يَـــنْبَِغي لَــــُهْم فِــــيْ أَيّـَ
الَعِزيزُ الَعِظيُم.

(14)
ْي َوابْـِتالئِــي، إِلـى َم تَـرَكْـــتَِني بَـنْيَ عِـــباِدَك فَـأَصْـــــــــِعْدنِــي إِلَـيَْك،  سُـــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـَرى َعجْــــِزي َوفَـْقِري َوتَْشهَـــُد ضُـــــــــرِّ
إِنّـََك أَنْـَت أَحْـــَصيْتَها بِـِعْلِمَك، أَسْـــــئَُلكَ  فَـَوعِــزَّتِــَك إِنَّ الـباَليـا أَحَـــاطَتِْني عَــَلى شَـــــأٍْن ال أَقْـِدُر أَْن أَذْكُــرَهـا تِــْلقآَء َوجْـــِهَك َو
يــا مُـــؤْنِـــِسي فِـــيْ َوحْـــــَدتِـــي بِـــأَْن تُــنِْزَل عَـــَلى أَحِــــبَّائِـــَك مِـــْن سَــــــحاِب رَحْـــــَمِتَك مــا يَــْجَعُلُهْم أَرْضِـــــــــياَء مِـــنَْك َومُـــْقِبلنَِي إِلَــيْكَ 
ــِذْي ال  ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر الّـَ إِنّـَ ْن سِـــــــواَك، ثُـــمَّ قَـــدِّْر لَـــُهْم كُـــــلَّ خَــــيٍْر أَحـــاطَـــُه عِـــــْلُمَك َوقُـــدَِّر فِــــيْ كِـــــتابِــــَك، َو َومُــــنَْقِطِعنَي عَــــمَّ
يُْعجِزَُك شَـــــيٌْء، لَـْم تَـزَْل كُــنَْت فِـيْ عُــُلوِّ الـرِّفْـَعِة َواالقْـِتداِر َوسُـــــُموِّ الـَعظََمِة َواالجْـــِتباِر، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُْقتَِدُر الْـَعِزيـزُ 

مواِت. الَغفَّاُر، َوالَحْمُد َلَك يا َمْن ِبيَِدَك َمَلُكوُت األَرَِضنْيَ َوالسَّ

(15)
ا َوتَـــَرى أَحِــــــبَّائَــُه األُسَـــــــرآءَ  ماِء َومُــــوجِـــــَد األَسْـــــــماِء، تَـــْسَمعُ ضَـــــــــــجِيجَ األَبْـــهى مِـــــْن حِــــــْصِن الـــَعكَّ يـــا رَبَّ األَرِْض َوالـــسَّ
بِـــأَيْــِدي األَشْـــــــِقيآِء، أَْي رَبِّ لَـــَك الحَـــــْمُد بِـــما َورََد عَــــَليْنا فِـــيْ سَـــــــِبيلَِك، يــا لَـــيَْت قَـــدَّرَْت لِــظاهِــــِر َجسَـــــــِدي عُــــْمَر األَوَّلِــنيَْ 
َواآلخِــــِريــَن، بَــْل مــا ال يُــْحِصيِه أَحَـــــٌد مِـــْن الــعامَلِـنَي، َونَــزَّلْــَت فِــيْ كُـــلِّ آٍن بَــالًء جَـــــِديــًدا فِــيْ حُـــــبَِّك َورِضــائِــَك، َولــِكْن يــا 
إِلــِهي أَنْــَت تَــْعَلُم بِـــأَنّـِـي مــا أَرَْدُت إاِلَّ مــا أَرْدَت َوقَــَضيَْت لِــي بِـــأَْن أَرْتَــِقيَ إِلَــى الــرَّفِـــيِق األَبْــهى َواملَـَلُكوِت األَسْــــــنَی، 
بْـُه بِـفَْضلَِك َوعِــنايَـِتَك ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَلى أَحِـــبَِّتَك مـا ال يَـْضطَِربُـُهْم بَـْعِدي، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء ال  أَْي رَبِّ قَـرِّ
إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَعِزيـزُ الـَحِكيُم، أَْي رَبِّ تَـَرى بِـأَنَّ أَحِـــبَّائََك خَــرَجُـــوا عَــْن ِديـارِهِــْم شَـــــْوقًـا لِـلِقائِـَك َومَـنََعُهُم املُشْـــــرِكُــوَن عَــنْ 
ـكَ  ِزيــارَِة طَـْلَعِتَك َوالــطَّواِف حَـــــْوَل حَـــــرَمِ كِـــبِْريــائِــَك، أَْي رَبِّ فَــأَنْــِزْل عَـــَليِْهْم صَــــــــــبْرًا مِـــْن عِـــنِْدَك، َوسُــــــُكونًــا مِـــْن لَــُدنْــَك، إِنّـَ

أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(16)
ـــِذيْ  سُــــــــبْحانَــــَك الــــلَُّهمَّ يــــا إِلــــِهي تَــــَرى عَـــــبَراتِـــــي َوزَفَــــراتِـــــي َوتَــــْسَمعُ حَـــــــِنيِني َوعَـــــِويــــلِي َوضَــــــــــــجِيجِي، أَْي رَبِّ أَنَــــا الّـَ
ـــِتيْ سَــــــــبََقِت األَشْــــــــياَء كُـــــلَّها َوتَشَــــــــبَّثُْت بِــــذَيْــــِل عِـــــنايَــــِتَك، يــــا مَــــْن بِــــيَِدَك مَــــَلُكوُت األَسْــــــــمآءِ  ْكُت بِــــَحبِْل رَحْــــــَمِتَك الّـَ تَــــَمسَّ
فَـارْحَــــْمِني َومَــْن مَــِعي بِــبَدائِــعِ رَحْــــَمِتَك َوقُـوَّتِــَك، ثُـمَّ احْــــفَظْنا يـا إِلـِهي مِــْن شَــــــرِّ أَعْــدائِــَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلنا نـاصِــــــــِريـَن لِـِديـِنكَ 
ـِذْي لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت فِــيْ عُـــُلوِّ تَــْوحِــــيِدَك واَل تَــزاُل تَــُكوُن بِــِمثِْل مــا قَــدْ  ـَك أَنْــَت الّـَ َوحــافِــِظنَي ألَمْــرَِك َونــاطِــــِقنَي بِــثَنائِــَك، إِنّـَ
كُــــنَْت، ال يَـــْعزُُب عَــــْن عِــــْلِمَك مِــــْن شَـــــــيٍْء واَل يُْعجِـزَُك مِــــْن شَـــــــيٍْء، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــْعتََمُد املُــتَعالِـــي الْـــَعِزيـــزُ 

ْكُر َلَك يا َمْن ِبيَِدِه َمَلُكوُت الُوُجوِد. امْلَْحبُوُب، َواْلَحْمُد َوالشُّ

(17)
هاَدِة فِـيْ سَـــــِبيلَِك، كـما زَيّـَنَْت هَــيَْكَلُه بِـِطراِز الـبآَلِء بَـنيَْ  ماِء زَيّـِْن رَأَْس الـبَهآِء بِـتاجِ الـشَّ سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـَه الـسَّ
أَهْــِل مَـْمَلَكِتَك، َوقَـرِِّب املُشْـــــتاقِـنَي إِلـى أُفُـِق فَـْضلَِك الّـَِذْي أَشْـــــَرَق مِــنُْه شَـــــْمُس جَـــمالِـَك، ثُـمَّ قَـدِّْر لَـُهْم مـا يَـْجَعُلُهْم غَـِنيًّا 

ا ِسواَك، َوُمنَْقِطًعا َعِن الَِّذيَن َكفَُروا ِبآياِتَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم. َعمَّ

(18)
ـــِذيْ  سُــــــــبْحانَــــَك يــــا إِلــــِهي كَـــــيَْف أَشْـــــــــُكرَُك بِـــــما اخْـــــتََصْصتَِني بَــــنْيَ عِـــــباِدَك، َواصْــــــــــــطَفَيْتَِني لِــــِعرْفــــاِن نَــــفِْسَك بَــــْعَد الّـَ
أَعْـــــرََض كُـــــلٌّ عَـــــْن جِــــــمالِــــَك، أَْشهَـــــُد يــــا إِلــــِهي لَــــْو أُقْــــتَُل فِــــيْ سَــــــــِبيلَِك فِــــيْ كُـــــلِّ حِــــــنيٍ أَلْــــَف مَــــرٍَّة ال يُــــعاِدُل بِــــَقلِيِل مــــا 

�٥



أَعْــــطَيْتَِني بِــــفَْضلَِك، كُـــــنُْت نـــائـــًما فِــــيْ رَقْـــِد الـــَهوى أَيْـــَقظْتَِني بِــــِندائِــــَك األَعْــــلى وَكَـــــَشفَْت لِـــي جَــــــمالَـــَك َوأَسْـــــــَمْعتَِني 
آيـــاتِــــَك َوعَــــرَّفْـــتَِني نَـــفَْسَك َوأَنْـــطَْقتَِني بِــــِذكْـــــرَِك َوثَـــنائِــــَك َوجَــــــَعْلتَِني ثـــابِــــتًا فَـــيْ حُــــــبَِّك إِلـــى أَْن صِــــــــــرُْت أَسِـــــــيرًا بِــــأَيْـــِدي 
ــامِـــــَك َواشْــــــــِتياقِــــيْ بِــــلِقائِــــَك َوشَــــــــْوقِــــيْ إِلـــى سَــــــــاحَــــــِة عِـــــزِّ فَـــرْدانِــــيَِّتكَ  الـــغافِــــلنَِي مِـــــْن عِـــــباِدَك، إِذًا تَـــَرى غُــــْربَـــِتيْ فِــــيْ أَيّـَ
َواهْــِتزاِزي مِـــْن هُــبُوِب أَْريَـاحِ رَحْــــَمانِــيَِّتَك، أَسْــــــئَُلَك يـا مـالِـَك مَــمالِـَك اإِلنْـشآِء َوسُــــــْلطَاَن األَسْــــــمآِء بِــأَْن تَـْكتَُب اسْــــــِمي 
ــَك أَنْـــتَ  ُكوا بِــــَحبِْل عُــــطُوفَـــِتَك إِنّـَ ــِذيـــَن لَـــْم يَـــزَْل طَـــافُـــوا حَــــــْوَل سُـــــــراِدِق َمجْــــــِدَك َوتَشَـــــــبَّثُوا بِــــذَيْـــِل عِـــــنايَـــِتَك َوتَـــَمسَّ مِـــــَن الّـَ

امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم.

(19)
رَْت الــِبالَد بِـــأَسْــــــمائِـــَك الــُحْسنَى  ـِذْي بِـــِه أَحْـــــيَيَْت الــِعباَد َوعَـــمَّ سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَ
ـــِه إِلـى كَــْعبَِة عِــرْفـانِــَك، أَْي رَبِّ فَـاشْــــــفِ  َوصِــــــــفاتِــَك الـُعْليا بِــأَْن تُـَؤيّـَِد عِــباَدَك عَــَلى اإِلقْـباِل إِلـى شَــــــطِْر مَــواهِــِبَك َوالـتََّوجّـُ
ــِذْي جَـــــَعْلتَُه سُـــــــْلطانَ  ــــِه إِلــى الــِفرَْدْوِس فِـــيْ ظِــــلِّ اسْـــــــِمَك الّـَ ــِتيْ أَحَـــــاطَــِت الــنُّفُوَس َومَـــنََعتُْهْم عَــــِن الــتََّوجّـُ األَمْـــراَض الّـَ
ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر عَـــَلى مــا تَــشآُء َوبِـــيَِدَك مَـــَلُكوُت األَسْـــــــمآِء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  إِنّـَ مآِء، َو األَسْـــــــمآِء مِلَــْن فِـــيْ األَرِْض َوالــسَّ
ْكُت بِـُعْرَوِة شِــــفائِـَك، خَــلِّْصِنيْ مِــنْ  الـَعِزيـزُ الـَحِكيُم، أَْي رَبِّ أَنَـا الـفَِقيُر قَـْد تَشَـــــبَّثُْت بِـذَيْـِل غَـنائِـَك َواملَِريـُض قَـْد تَـَمسَّ
إِحْــــــَسانِــــَك، ثُـــمَّ أَلْــــِبْسِني ثَـــْوَب الـــعافِــــيَِة بِــــَعفْوَِك َوأَلْــــطافِــــَك ثُـــمَّ  ـــــــْلِني فِــــيْ بَحْــــــِر رَحْــــــَمِتَك َو ـــِذْي أَحَــــــاطَـــِني َوَغسّـِ دآِء الّـَ
ــَك أَنْـــَت رَبُّ اآلخِـــــرَةِ  ــْقِنيْ عَــــَلى مـــا أَنْـــَت تُـــِحبُّ َوتَـــرْضَـــــــــــى إِنّـَ اجْــــــَعْلِني نـــاظِـــــرًا إِلَـــيَْك َومُـــنَْقِطًعا عَــــْن ُدونِـــَك، أَْي رَبِّ َوفّـِ

َواألُْولى إِنَّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(20)
سُــــــبْحانَـَك يـا مَــْن تَـَرى واَل تُـَرى تَـْسَمعُ ضَـــــــــجِيجَ أَحِــــبَِّتَك عَــْن كُـــلِّ األَقْــطاِر َوصَـــــــــِريـخَ أَهْــِل واِليَـِتَك مِـــْن كُـــلِّ األَشْــــــطاِر، 
لَـــْو يُـــْسأَُل الـــظَّامِلُــوَن بِـــأَيِّ جِـــــَهٍة ظَــَلْمتُْم هـــؤآُلِء َوجَــــــَعْلتُُموهُــــْم أُســـارى فِـــيْ الـــزَّْورآِء َوِديـــاٍر أُخْــــرى، هَــــْل ظَــَلُموا فِـــيْ 
األَرِض َوهَــــْل خـــانُـــوا مَـــعَ أَهْــــلِها َوهَــــْل سَـــــــفَُكوا الـــدِّمـــاَء أَْو غـــاُروا الـــِبالَد، لَـــيَتََحيَُّروَن فِـــيْ الْـــَجواِب، َوأَنْـــَت تَـــْعَلُم يـــا 
إِلــِهي بِـــأَنَّ لَــيَْس لَــُهْم ذَنْــٌب إاِلَّ حُـــــبَُّك، لِــذا أَخَـــذُوهُـــْم َوفَــرَّقُــوهُـــْم فِـــيْ األَكْــــنَاِف أَهْـــُل االعْـــِتساِف، َولَــْو أَنّـِـي يــا إِلــِهي 
ـَك ال تُــنَزُِّل عَـــَلى أَحِــــبَِّتَك إاِلَّ مــا هُـــو خَـــيٌْر لَــُهْم، َولــِكْن أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك امْلُـَهيِْمِن عَـــَلى األَشْـــــــياِء بِـــأَْن تَــبَْعثَ  أَعْـــَلُم بِـــأَنّـَ
ـكَ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا تَــشاُء َو إِنّـَ إِبْــرازًا لِــُقْدرَتِـــَك َو لِــنُْصرَتِـــِهْم مَـــْن يَــْحفَظُُهْم عَـــِن األَعْـــدآِء إِظْـهارًا لِــفَْضلَِك َو

أَنَْت املَلَِك الَعِزيزُ املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(21)
هْـــــُت إِلـــى شَــــــــطِْر أَمْــــرَِك مُــــوقِــــنًا بِــــَوحْــــــدانِــــيَِّتَك َومُــــْعتَرِفًـــا  سُــــــــبْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي أَنَـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك قَــــْد تَـــَوجَّ
ماءُ  ـِذْي بِـــِه انْــفَطَرَِت الــسَّ إِجْـــــاللِــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ بِـــفَرْدانِـــيَِّتَك َومُـــذْعِــــنًا ِبسَـــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتدارَِك َومُـــِقرًّا بِـــَعظََمِتَك َو
ـِت الـجِباُل بِـأَْن ال تَـْمنََعِني عَــْن هُــبُوِب أَْريـاحِ رَحْــــَمِتَك فِـيْ أَيّـَامِــَك واَل تُـبِْعَدنِـي عـن شـاطئِ  َوانْـَشقَِّت األَرُْض َوانْـَدكّـَ
إِفْـضالِـَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الـَعطْشاُن فَـأَشْــــــِربْـِني مِـــْن كَـــْوثَـِر فَـْضلَِك َوأَنَـا الـفَِقيُر فَـأَظْهِــْر لِـي ظُـُهوراِت غَــنائِــَك،  قُــْربِــَك َو
هَــْل يَـنْبَِغي لِـَشأْنِـَك بِـأَْن تَـطْرَُد اآلمِــلنَِي عَــْن فِـنآِء بـاِب فَـْضلَِك َوأَلْـطافِـَك، َوهَــْل يَـلِيُق لِسُـــــْلطانِـَك بِـأَْن تَـْمنَعَ املُشْـــــتاقِـنيَ 
ـَك أَنْــَت الْــَكِريــُم ذُو الــفَْضِل الــَعِميمِ، أَيْ  عَـــن كَـــْعبَِة َوصْــــــــــلَِك َولِــقائِــَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك لَــيَْس هــذا ظَـنِّي بِــَك ألَنّـِـي أَيْــَقنُْت بِــأَنّـَ
ــِذْي أَحــاَط الــكائِـــناِت بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ مُـــْقِبالً إِلَـــيَْك واَلئِـــذًا  ــِتيْ سَـــــــبََقِت املُــْمِكناِت َوبِـــَكرَمِــــَك الّـَ رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــرَحْـــــَمِتَك الّـَ
ِبَحْضرَِتَك َوُمْستَِقيًما ِفيْ ُحبَِّك، ثُمَّ اْكتُْب لِي ما َقدَّرْتَُه ألِحبَّاِئَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت 

الَغفُوُر الَكِريُم َوالَحْمُد هللَِِّ رَبِّ العامَلنَِي.

�٦



(22)
هْــــُت إِلـــى بَـــَواِرِق أَنْـــواِر َوجْـــــِهَك َوقَـــطَْعُت حَـــــبْلَ  ــِذْي انْـــَقطَْعُت عَــــْن كُــــلِّ شَـــــــيٍْء َوتَـــَوجَّ سُـــــــبْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي أَنَـــا الّـَ
ْكُت بـَحبِْل حُــــبَِّك َورِضـائِــَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَِذْي قَـِبْلُت حُــــبََّك َوضُـــــــــرَّ الـعامَلنَِي، َوفَـَديْـتُ  النِّسْـــــبَِة عَــْن كُــلِّ ِذْي ِنسْـــــبٍَة َوتَـَمسَّ
نَـفِْسي حُــــبًّا ألَحِـــبَّائِــَك لِـيَْصَعُدنَّ إِلـى سَـــــمواِت قُـْربِــَك َوعِــرْفـانِــَك َويَـِطيُرنَّ فِــيْ هَــَوآِء حُــــبَِّك َورِضـائِــَك، أَْي رَبِّ فَـاكْــتُبْ 
ـــرَْت ُوجُـــــوهَـــُهْم عَـــِن اإِلقْــباِل إِلــى غَــيْرِكَ  ـِذيــَن طَهّـَ لِــي َولَــُهْم مَـــا كــتَبْتَُه لِْلُمخْــــلِِصنَي مِــــْن أَصْــــــــــِفيائِـــَك ثُــمَّ اجْـــــَعْلُهْم مِــــَن الّـَ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ املَلُِك املَُهيِْمُن الَعفُوُّ الَغفُوُر. َوُعيُونَُهْم َعِن النَّظَِر إِلى ما ِسواَك، َو

(23)
سُــــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْــــــئَُلَك ِبهُـــبُوِب أَْريـاحِ فَـْضلَِك َوبِــَمشاِرِق َوحْــــِيَك َومَــطالِـعِ إِلْــهامِـــَك بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَليَّ َوعَــَلى 
ةِ  إِحْـــسانِـَك َومـا يَـلِيُق مِلَواهِــِبَك َوأَلْـطافِـَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الـفَِقيُر فَـأَْدخِـــْلِني فِـيْ لُـجَّ مَـْن أَراَد َوجْـــَهَك مـا يَـنْبَِغي لِـَكرَمِــَك َو
ـِذْي جَــــَعْلتَُه َمظْهَـــَر نَـفِْسَك وَكَـــلَِمَة الـفَْصِل بَـنيَْ  غَــنائِــَك َوأَنَـا الـظَّْمآُن فَـأَشْــــــِربْـِني كَـــْوثَـَر عِـــنايَـِتَك، أَسْــــــئَُلَك بِــنَفِْسَك َوبِــالّـَ
مواِت َواألَرِْض بِــــأَْن تَجْــــــَمعَ عِـــــباَدَك فِــــيْ ظِـــــلِّ سِـــــــْدرَِة عُــــطُوفَـــِتَك، ثُـــمَّ اْرزُقْـــُهْم مِـــــْن أَثْـــمارِهـــا َوأَسْـــــــِمْعُهْم نَـــَغماتِ  الـــسَّ

إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن املُتَعاِل الَعِزيزُ اْلَكِريُم. أَْوراِقها َوتََغنِّيَ َعنَْدلِيِبها َوتََغرَُّد َورَْقاِئها َو

(24)
إِلْـهامِـــَك بِــأَْن ال  سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــَهياكِـــِل قُـْدِس أَحَــــِديّـَِتَك َومَــظَاهِــِر عِـــزِّ فَـرَْدانِــيَِّتَك َومَــطالِـعِ َوحْــــِيَك َو
إِرَاَدتِـــَك، ثُــمَّ قَــدِّْر لَــُهْم مــا قَــدَّرْتَــهُ  ـِتيْ انْــَشَعبَْت مِــــَن البَحْـــــِر األَعْـــظَمِ بِـــَمِشيَِّتَك َو ـــــِريــَعِة الّـَ تَــْمنَعَ عِــــباَدَك مِــــْن هــِذِه الشّـَ
ألَصْـــــــــِفيائِـَك َوخِـــيْرَِة خَــْلِقَك الّـَِذيـَن مـا حَـــرَّكَــتُْهْم عَــواصِــــــــُف االفْـِتتاِن عَــِن االسْـــــِتقامَـِة عَــَلى أَمْـرَِك َومـا مَـنََعتُْهْم قَـَواصِــــــــفُ 
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر الـــَعِزيـــزُ  إِنّـَ ــِتيْ بِــــها انْـــفَطَرَْت سَـــــــمواُت الـــظُّنُوِن َواألَْوهـــامِ َو االمْــــِتحاِن عَــــْن إَعْــــآلِء كَــــلَِمِتَك الـــُعْليا الّـَ
ْمَس الّـَِتيْ أَشْــــــرَقَـْت عَــْن أُفُـِق قَـضائِــَك َوتَـْقِديـرَِك واَل تَـْجَعْلُهْم َمحْــــُرومِـــنَي عَــنِ  الـَعالُّم، ثُـمَّ عَــرِّْف يـا إِلـِهي عِـــباَدَك الـشَّ
ـِتيْ خَـــَلْقتَها بِــاسْــــــِمَك األَبْــهى فِــيْ جَـــــبَُروتِـــَك األَعْـــلی، ثُــمَّ أَسْــــــِمْعُهْم يــا إِلــِهي نِــدائَـَك األَحْـــــلى لِيَسْــــــرُعُـــنَّ كُـــلٌّ  الــَجنَِّة الّـَ
إِلـــى شَــــــــطِْر فَـــرْدانِـــيَِّتَك َويَـــْعتَرِفُـــنَّ بِـــَوحْــــــدانِـــيَِّتَك يـــا حَــــــِبيَب قُـــُلوِب املُشْـــــــتاقِـــنَي َويـــا مَـــْحبُوَب أفْـــِئَدِة الـــعارِفِـــنَي، أَسْـــــــئَُلكَ 
ـِذْي بِــِه ظَهَـــَر الـزِّلْــزاُل األَعْــظَُم َوالـفَزَُع األَكْـــبَُر بِــأَْن تُـَؤيّـَِد عِـــباَدَك فِــيْ  ـــــُروا األَصْـــــــــناَم فِــيْ هـذا الـظُُّهوِر الّـَ ـِذيـَن َكسّـَ بِــالّـَ
ِذيْـنَُهمْ  كُـــلِّ األَحْــــياِن بِــآيـاِت قُـْدرَتِــَك َوظُـُهوراِت عِـــزِّ قَـيُّومِـــيَِّتَك، ثُـمَّ اجْــــَعْل قُـُلوبَـُهْم زُبَـَر الحَــــِديـِد لِـئاَلَّ تُـَخوِّفَـُهْم سَـــــطَْوةُ الّـَ
ظََلُموا َعَلى َمظَْهِر ذاِتَك َوَمطَْلعِ َغيِْبَك، َولِيَُقوُمنَّ ُكلٌّ َعَلى ِذْكرَِك َونُْصرَِتَك لِتُرْفَعَ ِبِهْم أَْعالُم نُْصرَِتَك ِفيْ َمْمَلَكِتَك 
ـِذْي لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت قــاِدرًا بِــَمِشيَِّتَك واَل تَــزاُل تَــُكوُن بِــِمثِْل مــا قَــْد كُـــنَْت فِــيْ  ـَك أَنْــَت الّـَ إِنّـَ َورَايــاُت أَمْــرَِك فِــيْ ِديــارَِك، َو
ــَك أَنْـــَت الـــَعِزيـــزُ املُــتَعاِل ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــتَعاِل املُــَهيِْمُن املُــتََكبُِّر الـــواحِـــــُد الـــفَرُْد الـــَعِزيـــزُ  إِنّـَ أَزَِل اآلزاِل، َو

املُْختاُر.

(25)
ِذْي جَــــَعْلتَُه خَــاتَـَم أَنْـِبيائِــَك َوسُـــــفَرائِــَك بِــأَْن تَـْجَعَل ِذكْـــرَكَ  سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــأَصْـــــــــِفيائِــَك َوأُمَــنائِــَك َوبِــالّـَ
ُمؤِْنِسيْ َوُحبََّك َمْقَصِدي َوَوْجَهَك َمطَْلِبيْ َواْسَمَك ِسرَاِجيْ َوما أَرَْدتَُه ُمرَاِدْي َوما أَْحبَبْتَُه َمْحبُوِبيْ، أَْي رَبِّ أَنَا 
َا عَــرَفْـتَُك سَــــــرُعْــُت إِلـى سَــــــاحَــــِة عِـــزِّ عِـــنايَـِتَك، أَْي رَبِّ فَـاغْـِفْر لِـي جَــــِريـرَاتِــي الّـَِتيْ مَــنََعتِْني  الـَعاصِــــــــي َوأَنْـَت الـَغافِــُر ملَّ
ــــهَ  ـِتَك، أَْي رَبِّ ال أَجِــــُد ُدونَــَك مِـــْن كَـــِريــمٍ ألتَــَوجّـَ ـــــُلوَك فِـــيْ مَـــنَاهِـــجِ رِضَــــــــــائِـــَك َوالــُوُروِد فِـــيْ شــاطئِ بَحْـــــِر أَحَـــــِديّـَ عَـــِن السّـُ
إِلَـــيِْه واَل سِـــــــواَك مِــــْن رَحِـــــيمٍ ألسْـــــــتَرْحِـــــَم مِــــنُْه، أَسْـــــــئَُلَك بِــــأَْن ال تَـــطْرَُدنِــــيْ عَــــْن بـــاِب فَـــْضلَِك واَل تَـــْمنََعِني عَــــْن سَـــــــحابِ 
ُجوِدَك وََكرَِمَك، أَْي رَبِّ َقدِّْر لِي ما َقدَّرْتَُه ألْولِياِئَك ثُمَّ اْكتُْب لِي ما َكتَبْتَُه ألْصِفياِئَك، َلْم يَزَْل كاَن طَرِْفيْ ناِظرًا 
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ـــَهًة إِلـى شَــــــطِْر أَلْــطافِــَك، فَـافْـَعْل بِــي مـا أَنْـَت أَهْـــُلُه ال إِلـَه إاِلَّ أنْـَت املُـْقتَِدُر الـَعِزيـزُ  إِلـى أُفُـِق عِـــنايَـِتَك َوعَـــيِْني مُــتََوجّـِ
املُْستَعاُن.

(26)
أْي رَبِّ فِــــيْ جِـــــواِر قُــــْربِــــَك فَـــأَسْــــــــكنِّي ألنَّ الـــبُْعَد أَهْــــَلَكِني، َوفِــــيْ ظِـــــلِّ جَــــــنَاحِ فَـــْضلَِك أَرِحْــــــِنيْ ألنَّ الحَــــــرارَةَ ذابَـــتْ 
بْــِني ألنَّ عَـــطََش الــطََّلِب أَحْـــــرَقَـــِني، يــا إِلــِهي زَفَــراتِـــيْ تَْشهَــــُد لِــباَلئِـــيْ َوعَـــبَرَاتِـــيْ  إِلــى كَــــْوثَــِر الــَحيَواِن قَـــرِّ كَــــِبِدْي، َو
وا بِــــَك َواعْــــتَرَفُـــوا  ــِذيـــَن أَقَـــرُّ تَـــْحِكي عَــــْن حُــــــبِّيْ، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِــــِذكْــــرَِك نَـــفَْسَك َوبِــــثَنائِــــَك ذاتَـــَك بِــــأَْن تَـــْجَعَلنا مِــــَن الّـَ
ا سِـــــواَك َويُـْشِغَلنَا بِــَك،  ِبسُـــــْلطانِــَك فِــيْ أَيّـَامِــَك، ثُـَم أَشْــــــِربْـنا يـا إِلـِهي مِــْن أَصـابِــعِ الـرَّحْــــَمِة كَــْوثَـَر الـِعنَايَـِة لِـيُْغِفَلنا عَــمَّ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تََشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ املَُهيِْمُن الَقيُّوُم َوالَحْمُد َلَك يا مالَِك ُكلِّ املُُلوِك. َو

(27)
تَــَرى يــا إِلــِهي إِشْــــــراَق شَــــــْمِس كَـــلَِمِتَك مِـــْن أُفُــِق سِـــــْجِنَك بِــما ارْتَــفَعَ فِــيِه ِذكْـــرَُك بِــلِساِن َمظْهَـــِر ذاتِـــَك َومَــطَْلعِ أَنْــوارِ 
َا أَظْهَــرَْت فَـْضَلَك ال  أَحَــــِديّـَِتَك، َوبِــذلِـَك تَـَضوَّعَــْت نَـفَحاُت مَــْحبُوبِــيَِّتَك فِــيْ بِــالِدَك َوأَحـاطَْت أَهْــَل مَــْمَلَكِتَك، يـا إِلـِهي ملَّ
ــــِه إِلَـــيِْه، ال تَــنْظُْر يــا إِلــِهي إِلــى مَـــقامــاتِــــِهْم َوشُـــــــئُونــاتِــــِهْم َوأَعْــــمالِــِهْم فَــانْــظُْر إِلــى عَــــظََمِتكَ  تَــْمنَعْ عِــــباَدَك عَــــِن الــتََّوجّـُ
َومَــواهِـــِبَك َوقُــْدرَتِـــَك َوأَلْــطافِــَك، َوعِـــزَّتِـــَك لَــْو تَــنْظُُر بِــَعنْيِ الــَعْدِل كُـــلٌّ يَسْــــــتَِحقُّوَن غَــَضبََك َوسِـــــياَط َقهْـــرَِك، خُـــذْ يــا إِلــِهي 
ا خُــلَِق فِــيْ مَــَلُكوِت اإِلنْـشاِء، نَْشهَـــُد يـا إِلـِهي بِــأَنّـَكَ  أَيـاِدَي الخَـــْلِق بِــأَيـاِدي فَـْضلَِك ثُـمَّ عَــرِّفْـُهْم مـا هُــَو خَــيٌْر لَـُهْم عَــمَّ
أَنْــَت اهللُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت، لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت َومــا كــاَن أَحَـــــٌد ُدونَــَك واَل تَــزاُل تَــُكوُن َومــا يَــُكوُن غَــيْرَُك، أَسْــــــئَُلَك بِـــاألَبْــصارِ 
الّـَِتيْ يَـَرْونَـَك ُمسْـــــتَِقرًّا عَــَلى عَــرِْش الّـَتْوحِـــيِد وَكُــرْسِــــيِّ الـتَّفِْريـِد بِـأَْن تَـنُْصَر أَحِـــبَّتََك بِـاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ، ثُـمَّ ارْفَـْعُهْم إِلـى 
َمُد، مـــا اتَّخَـــــذَْت لِـــنَفِْسَك شَــــــــِريـــًكا واَل  ــَك أَنْـــَت الـــواحِــــــُد الـــفَرُْد األَحَــــــُد الـــصَّ مَــــقامٍ يَْشهَـــــُدوَن بِــــذَواتِــــِهم َوأَلْـــُسِنِهْم بِــــأَنّـَ

َشِبيًها إِنََّك أَنَْت الَعِزيزُ املُْقتَِدُر املُْستَعاُن.

(28)
سَـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَْشهَـــُد أَنّـََك أَنْـَت لَـْم تَـزَْل كُـــنَْت فِــيْ عُــُلوِّ الـُقْدرَِة َوالـَجالِل واَل تَـزاُل تَـُكوُن فِــيْ سُـــــُموِّ الـُقوَّةِ 
مواِت َواألَرِْض واَل يُْعجِزَُك مَــْن فِــيْ جَــــبَرُوِت األَمْــِر َوالخَـــْلِق،  ا أَرَْدتَـُه مَــْن فِــيْ مَــَلُكوِت الـسَّ َواإِلجْــــالِل، ال يَـْمنَُعَك عَــمَّ
ــِذْي أَْوقَـــْدتَــُه بِـــنارِ  تَــفَْعُل مــا تَــشاُء بِـــأَمْـــرَِك َوتَــْحُكُم مــا تُــِريــُد ِبسُـــــــْلطانِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك يــا فــالِــَق اإِلصْــــــــــباحِ بِـــِمْصباحِـــــَك الّـَ
ــِذيــَن طَــاُروا فِـــيْ  مآِء َوأَمْـــَدْدتَــُه بِـــُدهْـــِن حِـــــْكَمِتَك فِـــيْ مَـــَلُكوِت اإِلنْــشآِء بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ مِــــَن الّـَ حُـــــبَِّك بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ
ـْقِني  إِحْـــــسانِـــَك َوَوفّـِ هَـــوائِـــَك َورَضَــــــــــْوا بِـــَقضائِـــَك، أَْي رَبِّ أَنَــا املِـْسكنُي َوأَنْــَت الــَقِويُّ الــَقِديــُر، أَِن ارْحَـــــْمِني بِـــُجوِدَك َو

َعَلى ِخْدَمِتَك َوِخْدَمِة أَْولِياِئَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَعالَُّم. 

(29)
كَــْم مِــْن َمخْــُموٍد يـا إِلـِهي اشْــــــتََعَل مِــْن نَـاِر أَمْــرَِك، وَكَــْم مِــْن راقِــٍد انْـتَبََه مِــْن حَــــالَوِة نِــَدائِــَك، كَــْم مِــْن غَـِريـٍب اسْـــــتَْوطَـنَ 
ـامِـــَك، طُــوبــى مِلَـْن أَقْــبََل إِلَــيَْك َوسَــــــرَُع إِلــى  فِـــيْ ظِــــلِّ سِــــــْدرَِة فَــرْدانِـــيَِّتَك، وَكَـــْم مِـــْن ظَــْمآٍن أَراَد كَـــْوثَــَر الــَحيَواِن فِـــيْ أَيّـَ
مَــطَْلعِ أَنْـواِر َوجْــــِهَك، طُوبـى مِلَْن أَقْـبََل بِــَقْلِبِه إِلـى َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َومَــْصَدِر إِلْـهامِــَك، طُوبـى مِلَْن بَـذََل فِــيْ سَـــــِبيلَِك مـا 
ا ُدونَــَك، أَْي رَبِّ  أَعْـــطَيْتَُه بِـــُجوِدَك، طُــوبــى مِلَـْن نَــبَذَ مــا سِــــــواَك فِـــيْ هَـــويــَك، َوطُــوبــى مِلَـْن آنَــَس بِـــِذكْــــرَِك َوانْــَقطَعَ عَـــمَّ
ْجِن ِبسُـــــْلطانِـَك َوقُـْدرَتِــَك بِـأَْن تُـَقدَِّر لِـْلُكلِّ مـا يَـنْبَِغيْ لِـنَفِْسَك َويَـلِيُق لِـَشأْنِـكَ  أَسْـــــئَُلَك بِـاسْـــــِمَك الّـَِذْي طََلعَ مِــْن أُفُـِق الـسِّ

إِنََّك أَنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر.
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(30)
ْجِن بَـنْيَ أَيْـِدي أَعْــدائِــَك َواإِلبْـَن عَــَلى الـتُّراِب أَمـاَم َوجْــــِهَك، أَْي رَبِّ  سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي تَـرانِــي الـيَْوَم فِــيْ الـسِّ
ِذْي نَسَـــــبْتَُه إِلـى مَــطَْلعِ ذاتِــَك َوَمشْـــــِرِق أَمْــرَِك إِذا ُولِـَد ابْـتُلِيَ بِــالـِفراِق بِــما جَــــَرى عَــَليِْه حُــــْكُم قَـضائِــَك،  هـذا عَــبُْدَك الّـَ
ْجِن بِـــما آمَـــَن بِـــَك َوبِـــآيــاتِـــَك، وَكــاَن يَخْـــُدُم جَـــــمالَــَك إِلــى أَْن َورََد فِـــيْ هــذا  وإِذَا شَـــــــرَِب رَحِــــيَق الــوِصــاِل ابْــتُلِيَ بِـــالــسَّ
ـِتيْ فِـــيها  ْجِن األَعْـــظَمِ، إِذًا يــا إِلــِهي فَــَديْــنَاهُ فِـــيْ سَــــــِبيلَِك، َوتَــَرى مــا َورََد عَـــَلى أَحِــــبَّائِـــَك فِـــيْ هــِذِه املُـِصيبَِة الّـَ الــسِّ
نــاحَـــــِت الــَقبائِـــُل َومِــــْن َورائِـــها أَهْـــُل امْلَـألِ األَعْـــلی، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــِه َوغُـــْربَــِتِه َوسَـــــــْجِنِه بِـــأَْن تُــنَزَِّل عَـــَلى أَحِـــــبَّائِـــِه مــا 

تَْسُكُن ِبِه ُقُلوبُُهْم َوتَْصُلحُ ِبِه أُُمورُُهْم إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(31)
ـِذيــَن طــافُــوا حَـــــْوَل عَـــرِْش مَـــِشيَِّتَك َوطــاُروا فِـــيْ هَـــوآِء إِراَدتِـــَك َوأَقْــبَُلوا بِـــُقُلوبِـــِهْم إِلــى  سُــــــبْحانَــَك يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــالّـَ
ـِذْي بِــِه يَظْهَـــرُ  امِـــَك الّـَ َق عِـــباَدَك عَـــَلى مـا أَمَــرْتَـُهْم بِــِه فِــيْ أَيّـَ أُفُـِق َوحْــــِيَك َوَمشْــــــِرِق إِلْــهامِـــَك َومَــطَْلعِ أَسْــــــمائِــَك بِــأَْن تُـَوفّـِ
تَُك َوظَهَــــرَتْ  ْت حُـــــجَّ تَــْقِديــُس أَمْـــرَِك بَــنْيَ عِــــباِدَك َوتَــنْتَِظُم أُمُـــوُر خَــــْلِقَك َومَـــْمَلَكِتَك، أَْشهَــــُد يــا إِلــِهي هــذا يَــوٌم فِـــيِه تَــمَّ
بَـــيِّناتُـــَك َونُـــزِّلَـــْت آيـــاتُـــَك واَلحَــــــْت آثـــارَُك َوأَنـــاَر َوجْــــــُهَك وَكَــــُمَل بُـــرْهـــانُـــَك َوأَحـــاطَــْت قُـــْدرَتُـــَك َوسَـــــــبََقْت رَحْــــــَمتَُك َوأَشْـــــــرَقَـــتْ 
ـِذْي أَخَـــذَْت َعهْــــَدهُ  شَـــــــْمُس فَــْضلَِك عَـــَلى شَـــــــأٍْن أَظْهَــــرَْت َمظْهَــــَر نَــفِْسَك َوَمخْــــزََن عِــــْلِمَك َومَـــطَْلعَ عَـــظََمِتَك َواقْــِتدارَِك الّـَ
مواِت َواألَرِْض َوجَــــبَُروِت األَمْــِر َوالخَـــْلِق َوأَقَـْمتَُه عَــَلى مَــقامٍ مـا مَــنََعُه ظُـْلُم الـظَّامِلِـنَي عَــنْ  ا خُــلَِق فِــيْ مَــَلُكوِت الـسَّ عَــمَّ
إِعْــآلِء أَمْــرَِك بِــَحيُْث بَـلَّغَ املُُلوَك َجهْـــرَةً رِسـاالتِــَك َوأَوامِـــرَكَ  إِظْـهاِر سَـــــْلطَنَِتَك واَل سَـــــطَْوةُ الـغافِــلنَِي عَــْن إِبْـراِز قُـْدرَتِــَك َو
ا يَـــْمنَُعُهْم عَــــِن الـــتََّقرُِّب إِلـــى مَــــَلُكوِت قُــــْربِــــكَ  َومـــا أَراَد فِــــيْ حِــــــنيٍ مِـــــَن األَحْــــــياِن حِــــــفَْظ نَـــفِْسِه بَـــْل حِــــــفَْظ عِـــــباِدَك عَــــمَّ
ْجِن يَــْدعُـــوهُـــْم إِلــى شَـــــــطْرِ  يِْف يَــْدُع األُمَـــَم إِلَـــيَْك َوفِـــيْ الــسِّ ــــِه إِلــى أُفُــِق رِضــائِـــَك، يــا إِلــِهي تَــراهُ تَــْحَت الــسَّ َوالــتَّوجّـُ
إِعْــــالِء كَـــــلَِمِتَك، أَْشهَـــــُد أَنَّ بِــــِه تَحَــــــرََّك الـــَقَلمُ  ــُه زاَد فِــــيْ إِظْـــهاِر أَمْــــرَِك َو مَــــواهِــــِبَك َوأَلْـــطافِــــَك، كُـــــلَّما ازْداَد الـــباَليـــا إِنّـَ
ـنَِت األَلْــواُح فِـــيْ مَـــَلُكوِت األَسْــــــمآِء َوبِـــِه سَــــــرَْت نَــَسَماتُــَك َوفــاحَـــــْت نَــفَحاُت قَــِميِصَك بَــنْيَ األَرْضِ  األَعْـــلى َوبِـــِذكْـــرِِه زُيّـِ
ــَة الْـــُكبَْرى لِـــِعزَّةِ  ــُه سَـــــــَكَن فِــــيْ أَخْــــرَِب الـــِبالِد لِـــتَْعِميِر أَفْـــِئَدِة عِـــــباِدَك َوقَـــِبَل الـــذِّلّـَ ماِء، تَـــَرى َوتَـــْعَلُم يـــا إِلـــِهي أَنّـَ َوالـــسَّ
بَـنا إِلـى مـا قَــدَّرْتَ  ــرَْت األَْريـاَح َونَـزَّلْــَت األَلْــواَح بِــأَْن تُـَقرِّ ـِذْي بِــِه َسخّـَ خَـــْلِقَك، أَسْــــــئَُلَك يـا فـالِـَق اإِلصْــــــــــباحِ بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ا يَـكرَهُــُه رِضـائَُك، ثُـمَّ أَشْـــــِربْـنا فِـيْ كُــلِّ األَحْـــياِن كَــْوثَـَر الـَحيَواِن بِـأَيـاِدي فَـْضلِكَ  إِحْـــسانِـَك َوتُـبِْعَدنـا عَــمَّ لَـنا بِـُجوِدَك َو
يـا رَحْـــمُن، ثُـمَّ اجْـــَعْلنا مِــَن الّـَِذيـَن نَـَصُروَك إِذْ كُــنَْت بَـنْيَ أَيـاِدي األَعْــدآِء مِــْن طُغاِة خَــْلِقَك َوعُــصاِة بَـِريّـَِتَك، ثُـمَّ اكْــتُبْ 
ْر قُــُلوبَـنا بِــنُورِ  بِــنَي مِـــْن خَـــْلِقَك فِــيْ كِـــتابِــَك، أَْي رَبِّ نَـوِّ لَــنا أَجْــــَر مَــْن فَـازَ بِــلِقائِــَك َوزَاَر جَــــمالَــَك وَكُـــلَّ خَـــيٍْر قُــدَِّر لِـْلُمَقرَّ
ــِذيْ  مَـــْعرِفَــِتَك َوأَنِـــْر أَبْــصارَنــا بِـــِضياِء نَــظَرِهــا إِلــى أُفُــِق فَــْضلَِك َوَمشْـــــــِرِق أَنْــوارَِك، ثُــمَّ احْـــــفَظْنا بِـــاسْـــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَ
ـــِذيـــَن يَـــدَّعُــــوَن مـــا ال أَِذنْـــَت لَــــُهْم فِــــيْ كِـــــتابِــــَك، هـــذا مـــا أَخْــــبَرْتَـــنا بِــــِه فِــــيْ زُبُـــرِكَ  جَــــــَعْلتَُه مُــــَهيِْمنًا عَــــَلى األُمَــــمِ مِـــــَن الّـَ
بِـنَي بِـتَْقِديـِس ذاتِــَك عَــِن املِثْلِيَّةِ  ـــُه إِلـى ُدونِـَك َونَـُكوُن مِــَن املَُقرَّ َوأَلْـواحِـــَك، ثُـمَّ اسْـــــتَِقْمنا عَــَلى حُــــبَِّك عَــَلى شَــــــأٍْن ال نَـتََوجّـَ
َمُد املُْقتَِدُر الـَعِزيـزُ  ــــبِْهيَِّة بِـَحيُْث نـَنِْطُق بنْـَيَ عِــباِدَك بِـأَعْــلى الـنِّداِء إِنّـَُه هُــو الـواحِـــُد الـفَرُْد الـصَّ َوتـَنِْزيـِه نَـفِْسَك عَــْن الشّـِ
ـِذيــَن أَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــنَْك لِــيَتَِّبُعوَك فِـــيْ مــا ظَهَــــَر مِــــْن عِــــنِْدكَ  الــَحِكيُم، أَْي رَبِّ قَــوِّ قُــُلوَب أَحِـــــبَّائِـــَك لِــئاَلَّ تُــَخوِّفَــُهْم جُـــــنُوُد الّـَ
ـرحْـــــمِن، َواقْــِض لِــي يــا  يَْت نَــفَْسَك بِـــالّـَ ـَك أَنْــَت سَــــــمَّ ـْدهُـــْم عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَــنائِـــَك َوتَــبْلِيغِ أَمْـــرَِك بِـــالــِحْكَمِة َوالــبَياِن، إِنّـَ َوأَيّـِ

إِلِهي َومِلَْن أَراَدَك ما يَنْبَِغي لُِعُلوِّ َجاللَِك َوُسُموِّ إِْجاللَِك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُْم.

(33)
ــنْتَ  ــِذْي زَيّـَ تَـــَرى مَـــْحبُوبَـــَك يـــا إِلـــِهي بَـــنْيَ أَيْـــِدي أَعْــــدائِـــَك َوتَـــْسَمعُ حَــــــِنينَُه بَـــنْيَ أَشْــــــــِقياِء خَــــْلِقَك، أَْي رَبِّ هـــذا لَـــُهَو الّـَ
ِذيـَن كَــفَُروا  األَلْـواَح بِــاسْـــــِمِه َونَـزَّلْـَت الـبَياَن لِـثَنائِــِه َوبَـِكيَت فِــيْ كُــلِّ األَحْــــياِن لِـِفراقِــِه، إِذًا تَـراهُ يـا إِلـِهي َوحْــــَدهُ بَـنْيَ الّـَ
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بِــآيـاتِــَك َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن حَــــْضرَتِــَك َوغَـفَُلوا عَــْن بَـَدائِــعِ رَحْــــَمِتَك، يـا إِلـِهي هـذا هُــَو الّـَِذْي قُـْلَت فِــيْ حَــــقِِّه لَـواْلهُ مَــا نُـزِّلَـتِ 
ا ظَهَـــَر بِــأَمْــرَِك َونَــطََق بِــثَنائِــَك اجْــــتََمعَ عَـــَليِْه أَشْــــــراُر خَـــْلِقَك بِــأَسْــــــياِف الــبَْغضآِء يــا  الــُكتُُب َومــا أُرْسِـــــَلِت الــرُّسُــــــُل، فَــَلمَّ
ـِذيـَن هَــتَُكوا سِـــــتَْر الـِكبِْريـاِء َونَـبَذُوا عَــْن َورَائِــِهْم َعهْـــَدَك َومِـــيثاقَــَك يـا  مـالِـَك األَسْــــــمآِء، َوأَنْـَت تَـْعَلُم مَــا َورََد عَــَليِْه مِـــَن الّـَ
ا  ـِذْي أَنْــفَْقَت ُروحَــــَك لِــنَفِْسِه َوقَــِبْلَت ضُــــــــــرَّ الــعامَلِـنَي لِــظُُهورِِه َونَــاَديْــَت الْــُكلَّ بِــاسْــــــِمِه، فَــَلمَّ مآِء، َوهــذا هُـــو الّـَ فــاطِــــَر الــسَّ
أَتَـى مِــْن سَـــــماِء الـَعظََمِة َواالقْـِتداِر بَسَـــــَط عَــَليِْه عِــباُدَك أَيـاِدَي الـظُّْلمِ َوالـنِّفاِق َوَورََد عَــَليِْه مـا ال يَـِتمُّ بِـاألَْوراِق، تَـَرى 
يــا مَـــْحبُوَب اآلفــاِق مَـــْحبُوبَــَك تَــْحَت مَـــخالِــِب املُـنِْكِريــَن َورَجــآَء قَــْلِبَك تَــْحَت سُــــــيُوِف الــظَّامِلِـنَي، َواآلَن يُــخاطِــــبُِني مِـــنْ 
ـــِذيْ  ـــها املَـــظُْلوُم ذاتِـــــي لِــــباَلئِـــــَك الــــِفداُء، أَنْــــَت الّـَ ـــها املَـــْسُجوُن نَــــفِْسي لِــــَسْجِنَك الــــِفَداُء، يــــا أَيّـُ أَعْـــــلى املَـــقامِ يــــا أَيّـُ
لِــَسْجِنَك ظَهَـــرَْت أَعْـــالُم قُــْدرَتِـــَك َوأَشْــــــرَقَــْت مِـــْن أُفُــِق الــبآَلِء شَــــــْمُس ظُـُهورَِك عَـــَلى شَــــــأٍْن خَـــَضعَ كُـــلُّ شَــــــيٍْء لِــَعظََمِتَك، 
كُـــلَّما مُــِنْعَت عَــِن الـذِّكْـــِر َوالـبَياِن ازْداَد ِذكْـــرَُك َوارْتَـفَعَ نِــدائَُك وَكُـــلَّما حـالَـْت بَـيْنََك َوبَـنْيَ الـِعباِد حُــــُجباُت أَهْــِل الـِعنادِ 
أَشْــــــرَقْـَت بِــنُوِر َوجْــــِهَك مِــْن أُفُـِق سَـــــمآِء فَـْضلَِك، أَنْـَت الـَقيُّوُم بِــلِساِن اهللِّ الـَعِزيـِز املَْحبُوِب َوأَنْـَت املَْقُصوُد بِــما جَــــَرى 
ــــَر الـِعباَد بِـاسْـــــِمَك املَْكنُوِن َوزَيّـََن اإِلبْـداَع بِـِطراِز حُـــبَِّك الـَعِزيـِز املَِنيعِ، قَـْد قَـرَّْت عَــنْيُ الـعالَـمِ مِــنْ  مِــْن الـَقَلمِ الّـَِذْي بَشّـَ
طَـْلَعِتَك الـنَّْورآِء َولـِكنَّ الـنَّاَس اجْــــتََمُعوا عَــَلى إِطْـفآِء نُـورَِك يـا مَــْن بِــيَِدَك زِمـاُم الـعامَلِـنَي، قَــْد نَـطََقِت الـذَّرَّاُت بِــثَنائِــكَ 
َواشْـــــــتََعَلِت الــكائِـــناُت مِــــْن رَشَـــــــحاِت بَحْـــــِر حُـــــبَِّك َولــِكنَّ الــنَّاَس أَراُدوا إِخْـــماَد نَــارَِك، ال َونَــفِْسَك هُـــُم الُعجَـــــزآُء َوأَنْــتَ 
ا أَرَْدتَــــُه أَمْـــــٌر واَل يَــــُضرَُّك نِـــــفاقُ  ، ال يَــــْمنَُعَك عَـــــمَّ َعفآُء َوأَنْــــَت الــــَقِويُّ الــــَقِديــــُر َوهُـــــُم الــــفَُقرآُء َوأَنْــــَت الــــَغِنيُّ َوهُـــــُم الــــضُّ
ا َورََد  العامَلنَِي، ِمْن نَفَحاِت بَياِنَك تَزَيََّن رِْضواُن العرْفاِن َوِمْن رََشحاِت َقَلِمَك اْهتَزَّ ُكلُّ َعظْمٍ رَِميمٍ، ال تَْحزَْن َعمَّ

َعَليَْك واَل تأُْخذُْهْم ِبما ارْتَكبُوا ِفيْ أَيَّاِمَك أَِن اْصِبْر إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(33)
ْلَت بَـنْيَ عِــباِدَك بِـِإشـارٍَة مِــْن قَـَلِمَك، أَْشهَــُد يـا  سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي أَنْـَت الّـَِذْي قَـلَّبَْت الـكائِـناِت بِـَكلَِمٍة مِــْن عِــنِْدَك َوفَـصَّ
ـَك فِــيْ هــذا الــظُُّهوِر تَــَكلَّْمَت بِــَكلَِمٍة َوبِــها قَــبَْضَت األَْرواَح مِـــْن كُـــلِّ األَشْـــــــياِء َوبِــَكلَِمٍة أُخْـــرى أَحْـــــيَيَْت مَــنْ  إِلــِهي بِــأَنّـَ
ــِذْي جَــــــَرى مِــــْن فَـــمِ  أَرَْدتَـــُه بِــــُجوِدَك َوفَـــْضلَِك، إِذًا أَشْــــــــكرَُك َوأَحْــــــَمُدَك مِــــْن قِــــبَِل أَحِـــــبَِّتَك بِــــما أَحْــــــيَيْتَُهْم مِــــَن الـــَكْوثَـــِر الّـَ
َا أَْدخَــْلتَُهْم  فِــيْ سُـــــراِدِق أَمْــرَِك ال تَـْمنَْعُهْم بِــفَْضلَِك،  َا أَحْــــيَيْتَُهْم بِــُجوِدَك فَـأَثْـِبتُْهْم بِــِإحْــــسانِــَك، ملَّ مَــِشيَِّتَك، يـا إِلـِهي ملَّ
ـِتَك َولِــئاَلَّ  فَــافْــتَحْ يــا إِلــِهي عَـــَلى قُــُلوبِـــِهْم أَبْــواَب عِــــرْفــانِـــَك لِــيَْعرِفُــوَك مُـــَقدَّسًـــــــا عَـــْن خَـــْلِقَك َومُـــتَعالِــيًا مِــــْن إِشــاراِت بَــريّـَ
يَتَِّبُعوا ُكلَّ ناِعٍق يَدَِّعي َمقاَمَك، أَْي رَبِّ فَاْجَعْلُهْم ُمْستَِقيًما ِفيْ أَْمرَِك َعَلى َمقامٍ ال تَُحرُِّكُهْم َكلِماٌت ُمتَشاِبهاٌت 
مِــَن الّـَِذيـَن يَـتََكلَُّموَن بِـأَهْــوائِـِهْم مـا ال قُـدَِّر لَـُهْم فِـيْ صُـــــــــُحِفَك َوأَلْـواحِـــَك، أَْي رَبِّ تَـْعَلُم بِـأَنّـِي أَسْـــــَمعُ نِـدآَء الـذِّئَاِب فِـيْ 
أَثْـــواِب الـــِعباِد فَـــاحْـــــفَْظ أَحِـــــبَّتََك مِــــْن شَـــــــرِّهِــــْم ثُـــمَّ اجْـــــَعْلُهْم ُمسْـــــــتَِقيِمنَي عَــــَلى مـــا ظَهَــــَر مِــــْن عِــــنِْدَك فِـــيْ هـــذا الـــظُُّهورِ 
ْر أَبْـصارَهُــْم بِــنُوِر مَــْعرِفَـِتَك لِـيََرْوَك ظـاهِــرًا  ـِذْي مـا كـاَن فِــيْ عِـــْلِمَك أَكْـــبَُر مِـــنُْه، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لَــُهْم مـا يَـنْفَُعُهْم ثُـمَّ نَـوِّ الّـَ
فَـْوَق كُــلِّ شَـــــيٍْء َوُمشْـــــرِقًـا بَـنْيَ خَــْلِقَك َوغـالِـبًا عَــَلى مَـْن فِـيْ سَـــــمائِـَك َوأَرْضِــــــــَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـهَ 

إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ املُْستَعاُن، َوالَحْمُد َلَك يا إِلَه اإِلْمكاِن َوَمْن ِفيْ األَْكواِن.

(34)
ـِذْي فَــَديْــتَُه لِــَحياِة مَـــْن فِـــيْ أَرْضِـــــــــَك َوسَـــــــمائِـــكَ  سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك ِبجَـــــماِل الــِقَدمِ َواسْـــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَ
ــِذيــَن اسْـــــــتَنَْشُقوا  َوَحبَسْـــــــتَُه لِــَعتِْق األَعْــــناِق مِــــْن سَـــــــالسِــــــِل الــنَّفِْس َوالــَهوى بِـــُجوِدَك َوسَـــــــْلطَنَِتَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مِــــَن الّـَ
ـــِه إِلــى شَــــــطْرَِك واَل الــرِّمــاحُ  هاُم عَـــِن الــتََّوجّـُ رائِــَحَة رَحْــــَمِتك وسَــــــرُعُـــوا إِلــى كَـــْوثَــِر فَــْضلَِك عَـــَلى شَــــــأٍْن مــا مَــنََعتُْهُم الــسِّ
ـَك أَنْــَت اهللُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت لَـــْم تَــزَْل كُــــنَْت فِـــيْ عُـــُلوِّ االقْـــِتداِر واَل  عَـــِن اإِلقْـــباِل إِلــى أُفُــِق َوحْـــــِيَك، أَْي رَبِّ نَْشهَــــُد بِـــأَنّـَ
مواتِ  ا أَرَْدتَـــُه مَــــْن فِــــيْ الـــسَّ ا أَرَْدتَـــُه جُــــــنُوُد الـــعالَــــمِ واَل يَـــرُدَُّك عَـــــمَّ تَـــزاُل تَـــُكوُن فِــــيْ سُــــــــُموِّ االخْـــــِتياِر ال يَـــْمنَُعَك عَـــــمَّ
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ـِذيــَن رَكِـــبُوا عَـــَلى الــفُْلكِ  ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر الــَعلِيُّ الــَعِظيُم صَــــــــــلِّ الــلَُّهمَّ عَـــَلى الــبَياِن مِـــْن أَهْـــِل الــبَهآِء الّـَ َواألَرَضِـــــــــنَي، إِنّـَ
الَحْمرآِء ِباْسِمَك الَعلِيِّ األَْعلى إِنََّك أَنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر.

(35)
ـنَتِ  ـِذْي بِـــِه خُـــلَِقِت اإِلصْــــــــــباُح َوأُرْسِــــــَلِت األَْريــاُح َومُـــوِّجَـــــِت الــِبحاُر َوزُيّـِ سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
ِذيـَن بَـَغْوا  هاَدِة، ثُـمَّ أَغْـلِبُْهْم عَــَلى الّـَ األَشْــــــجاُر بِــاألَثْـماِر َواألَرُْض بِــاألَنْـهاِر بِــأَْن تَـنُْصَر أَحِـــبَّائََك بِــُجنُوِد الـَغيِْب َوالـشَّ
فِــيْ أَرْضِـــــــــَك َوهَـــتَُكوا حُــــرْمَــتََك وَكَـــفَُروا بِــآيـاتِـــَك َونَـَقُضوا مِـــيثاقَــَك َونَـبَذُوا أَحْــــكامَــَك َوقـامُــوا بِــاملُـحاَربَـِة إِلـى أَْن جَــــَعُلوا 
أُسـاَرى أَهْـــَلَك َوحَــــبَُسوا َمظْهَـــَر ذاتِـــَك َومَــطَْلعَ كـيْنُونَـِتَك فِــيْ أَخْـــرَِب الـِبالِد، أَْي رَبِّ أَنْـَت الـَقِويُّ الـَقِديـُر َوذُو األَمْــرِ 
ــــِديِـد، خُــذْ أَعْــَدائََك ِبسُـــــْلطانِـَك، ثـُمَّ اجْـــَمعْ أَحِـــبَّائََك فِـيْ ظِــلِّ سِــــْدرَِة فـَرْدانِـيَِّتَك لـِيَْحُضُرنَّ تِــْلقاَء عَــرْشِــــَك َويَسْـــــتَِمُعنَّ  الشّـَ

نََغماِتَك َويَنْظُُرنَّ َجماَلَك َويَْعرِفُنَّ اْقِتدارََك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(36)
 سُــــــبْحانَــَك يــا إِلــِهي قَــْد أَخَـــذَتْــِني نَــفَحاُت َوصْــــــــــلَِك عَـــَلى شَـــــــأٍْن نَــِسيُْت نَــفِْسيْ َومــا عِـــنِْدي، إِْن هــذا إاِلَّ مِـــْن بَــدائِـــعِ 
ـِتَك َوجَـــــَعْلتَِنيْ مَـــطَْلعَ قُــوَّتِـــَك َوَمظْهَـــَر قُــْدرَتِـــكَ  فَــْضلَِك َومَـــواهِـــِبَك، لَــَك الحَـــــْمُد يــا إِلــِهي عَـــَلى مــا اصْــــــــــطَفَيْتَِنيْ بَــنْيَ بَــِريّـَ
َوأَظْهَـــرَْت مِـــنِّيْ مِـــْن آيـاتِــَك َوشُــــــئُونـاِت عَــظََمِتَك َواقْــِتدارَِك مـا َعجِزَ عَــنْها مَــْن فِــيْ أَرْضِــــــــَك َوسَــــــمائِــَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلكَ 
بِـــاسْــــــِمَك األَبْــهى بِـــأَْن تُــَعرَِّف أَهْـــَل الــبَهآِء مــا قَــدَّرَْت لَــُهْم ثُــمَّ احْـــــفَظُْهْم فِـــيْ حِــــْصِن واِليَــِتَك َوسُــــــراِدِق عِــــْصَمِتَك لِــئاَلَّ 
يَظْهَــَر مِــنُْهْم مـا يَـْختَلُِف بِـِه عِــباُدَك، أَْي رَبِّ فَـاجْــــَمْعُهْم عَــَلى شـاِطئِ هـذا البَحْــــِر الّـَِذْي كُــلُّ قَـطْرٍَة مِــنُْه تُـناِدْي بِـأَنّـَكَ 
أَنْـــَت اهللُّ ال إِلـــَه إاِلَّ أَنَـــا الـــَعِزيـــزُ الـــَحِكيُم، أَْي رَبِّ عَــــرِّفْـــُهْم عَــــظََمَة أَمْــــرَِك لِـــئاَلَّ يَشْــــــــتَِبَه عَــــَليِْهْم سَــــــــْلطَنَتَُك َواقْـــِتدارَُك، 
فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا مَــْحبُوَب الــعامَلِـنَي لَــْو عَـــرَفُــوا مــا تَــَكلَُّموا بِــما ال قَــدَّرَْت لَــُهْم فِــيْ سَــــــماِء مَــِشيَِّتَك، أَْي رَبِّ فَــأَلْــِهْمُهْم َعجْــــزَ 
أَنْــــفُِسِهْم تِـــــْلقاَء َمظْهَــــــِر نَــــفِْسَك َوعَـــــلِّْمُهْم فَــــْقَر ذَواتِـــــِهْم لَــــَدى ظُــــُهوراِت غَــــنائِـــــَك َواسْــــــــِتْغنائِـــــَك لِيَجْـــــــَمُعوا عَـــــَلى أَمْـــــرِكَ 

ُكوا ِبَحبِْل إِراَدِتَك، إِنََّك أَنَْت َمْوَلى العامَلنَِي َوأَرَْحُم الرَّاِحِمنَي.  َويَتََشبَّثُوا ِبذَيِْل رَْحَمِتَك َويَتََمسَّ

(37)
َر الـرِّمَــمِ أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه نـاَديْـَت الـُكلَّ إِلـى أُفُـِق عَـــظََمِتكَ  سُــــــبْحانَـَك يـا مـالِـَك الـِقَدمِ َوخـالِـَق األُمَــمِ َومُــَصوِّ
ا سِــــواَك َوأَقْـبَُلوا إِلَـيْكَ  إِجْــــاللِـَك َوهَــَديْـَت الـِعباَد إِلـى شَــــــطِْر فَـْضلَِك َوأَلْـطافِــَك بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ مِــَن الّـَِذيـَن انْـَقطَُعوا عَــمَّ َو
ْكُت بِــُعْرَوِة جُــــوِدَك َوتَشَــــــبَّثُْت بِــذَيْـِل رِداِء مَــْكرُمَــِتَك،  َومـا مَــنََعُهْم سُــــــوُء الـَقضاِء عَـــْن شَــــــطِْر مَــواهِـــِبَك، أَْي رَبِّ قَــْد تَـَمسَّ
ـرُنِــيْ عَــْن ِذكْــِر ُدونِــَك َويَـْجَعُلِني مُــْقِبَلًة إِلـى قِــبَْلِة اآلفـاِق الّـَِذْي اجْــــتََمعَ عَــَليْهِ  فَـأَنْـِزْل عَــَليَّ مِــْن سَـــــحاِب كَــرَمِــَك مـا يُطَهّـِ
أَهْــُل الـنِّفاِق الّـَِذيـَن نَـَقُضوا املِيثاَق وَكَــفَُروا بِــَك َوبِــآيـاتِــَك، أَْي رَبِّ ال تَحْــــرِمْــِني مِــْن نَـفَحاِت قَـِميِصَك فِــيْ أَيّـَامِــَك واَل 
َك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مـا تَـَشاُء ال مـانِــعَ مِلَـِشيَِّتَك واَل رَادَّ ملِـــــا أَرَْدتَـهُ  مِـــْن فَـْوحـاِت َوحْــــِيَك عِـــنَْد ظُـُهوِر أَنْـواِر َوجْــــِهَك، إِنّـَ

ِبُقْدرَِتَك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَحِكيُم.

(38)
ا  سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَْشهَــُد أَنّـََك أَنْـَت كُــنَْت كَــنْزًا مَـْكنُونًـا فِـيْ غَـيِْب ذاتِــيَِّتَك َورَمْـزًا َمخْــزُونًـا فِـيْ كَــيْنُونَـِتَك، فَـَلمَّ
ـــنا  أَرَْدَت أَْن تُــــْعرََف فَخَـــــَلْقَت الــــعالَــــَم األَكْـــــبََر َواألَصْــــــــــــَغَر َواخْـــــتَرَْت مِـــــنُْهما اإِلنْــــساَن. َوجَــــــَعْلتَُه حــــاكِـــــيًا عَـــــنُْهما يــــا َربّـَ
إِلْـــــهامِــــــَك َوَمظْهَــــــرَ  الــــرَّحْـــــــمَن، َوأَقَـــــْمتَُه مَـــــقاَم نَــــفِْسَك بَــــنْيَ مَـــــإِل األَكْــــــواِن َوجَـــــــَعْلتَُه مَـــــطَْلعَ أَسْـــــــــرارَِك َوَمشْـــــــــِرَق َوحْـــــــِيَك َو
ـُه لَــُهو الــِبحاُر املُنْجَـــــِمدُ  ـنَْت ِديْــباَج كِـــتاِب اإِلبْــداعِ يــا مــالِــَك االخْـــِتراعِ، َوأَْشهَـــُد أَنّـَ ـِذْي بِـــِه زَيّـَ أسْــــــمائِـــَك َوصِـــــــــفاتِـــَك الّـَ
ُهوِد عِــنَْد تَجَــــلِّي  َواملُنْجَــــِمُد الـِبحاُر ألنَّ بِــُسُكونِــِه عَــَلى أَمْــرَِك َواسْـــــِتْقرارِِه عَــَلى مـا أََريْـتَُه فِــيْ ِريـاِض املُكاشَــــــفَِة َوالـشُّ
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أَنْـواِر أَحَــــِديّـَِتَك قَــْد تَحَــــرَّكَـــِت الـِعباُد شَــــــْوقًــا إِلـى مَــَلُكوتِــَك َوسَــــــرَُع مَــْن فِــيْ الـِبالِد مُــْقِبالً إِلـى جَــــبَُروتِــَك، َوِبحَــــرَكَـــِتِه فِــيْ 
إِبْـراِز سَـــــْلطَنَِتَك فِـيْ مَـْمَلَكِتَك، مـا أَعْــظََم يـا  سَـــــِبيلَِك اسْـــــتَقاَم املُخْــلُِصوَن بِـأَرْجُــــٍل حَــــِديـَدٍة إِلظْهاِر أَمْـرَِك بَـنْيَ خَــْلِقَك َو
ا أَتَـى املِيقاتُ  نْعَ األَكْــبََر َومـا أَكْــَمَل هـذا الخَــْلَق الّـَِذْي مِــنُْه تَـَحيَّرَْت أَفْـِئَدةُ أَهْــِل الـِعبَِر َوالـِفْكِر، فَـَلمَّ إِلـِهي هـذا الـصُّ
َوظَهَـــــَر الـــَقضآُء بَـــْعَد الـــَقَدِر بِــــاإلمْــــضاِء أَنْـــطَْقتَُه بِــــثَنائِــــَك َوأَسْــــــــرارَِك بَـــنْيَ مَــــإِل اإِلنْـــشآِء يـــا مـــالِـــَك األَسْــــــــمآِء َوفـــاطِــــــرَ 
َه ُكلُّ نَفٍْس إِلى َمَلُكوِت أَْمرَِك َوُسْلطاِنَك، َمرَّةً أَظَْهرْتَُه  مآِء، َوِبِه نَطََق ُكلُّ َشيٍْء ِبِذْكرَِك َوثَناِئَك َوتََوجَّ األَرِْض َوالسَّ
ــنْتَهُ  ــنَْت هَــــيَْكَلُه بِــــِطراِز اسْـــــــمِ الـــَكلِيمِ َوأَظْهَــــرَْت مِــــنُْه مـــا أَرَْدتَـــُه بِــــَمِشيَِّتَك َوقَـــدَّرْتَـــُه بِــــتَْقِديـــرَِك، َوطَــْورًا زَيّـَ يـــا إِلـــِهي َوزَيّـَ
ـِتَك َوبِــِه نَــفَْخَت ُروَح الــَحيَواِن فِــيْ أَفْــِئَدِة املُـْقِبلنَِي مِـــْن خَـــْلِقكَ  بِــاسْــــــمِ الــرُّوحِ َوأَنْــزَلْــتَُه مِـــْن سَــــــمآِء مَــِشيَِّتَك لِــتَْربِــيَِة بَــِريّـَ
إِبْـرازًا  َواملُخْـــلِصنِيَ مِـــْن عِـــباِدَك، َوتـارَةً أَظْهَـــرْتَـُه بِــِطراِز اسْــــــمِ الـَحِبيِب َوأَشْــــــرَقْــتَُه مِـــْن أُفُـِق الـِحجاِز إِظْـهارًا ألَمْــرَِك َو
لِـُقْدرَتِــَك َوبَـلَّْغَت بِــِه الـِعباَد مـا يَـْجَعُلُهْم مُــرْتَـِقيًا إِلـى مَــعاِرجِ تَـْوحِــــيِدَك َومُــرْتَـِغبًا بَـدائِــعَ عُــُلومِـــَك َوعِـــْلِمَك، أَْشهَـــُد يـا إِلـهَ 
ْمِس ُكلَّما تَطُْلعُ َوتَْغرُُب إِنَّها ِهيَ َشْمٌس َواِحَدةٌ،  العامَلنَِي َوَمْقُصوَد القاِصِديَن ِبأَنَّ َمثََلُهْم بنَْيَ َخْلِقَك َكَمثَِل الشَّ
ـُه مــا بَــَلغَ إِلــى الــغايَــِة الــُقْصَوى َومــا فــازَ بِـــالــذُّْرَوِة الــُعْليا َومُـــِنعَ عَــــْن أَسْـــــــراِر الــتَّْوحِـــــيِد َوأَنْــوارِ  مَـــْن يَــَرى الــفَْرَق إِنّـَ
ـَك مــا قَــدَّرَْت لَــُهْم شَــــــِبيًها فِــيْ أَرْضِـــــــــَك واَل نَــِظيرًا فِــيْ خَـــْلِقَك لِــيُثْبََت تَــنِْزيــُه ذاتِـــَك عَـــنِ  التَّجْــــِريــِد َوالــتَّفِْريِــِد، َوأَْشهَـــُد أَنّـَ
ـــــبِْهيَِّة، سُــــــبْحانَـَك سُــــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي كَـــيَْف أَذْكُـــرَُك َوأَحْــــَمُدَك فِــِيما أظْهَـــرْتَـُه بِــُقْدرَتِــكَ  املِـثْلِيَِّة َوتَـْقِديـُس نَـفِْسَك عَــِن الشّـِ
َوأَشْــــــرَقْـتَُه مِــْن أُفُـِق سَـــــمآِء مَــِشيَِّتَك َوجَــــَعْلتَُه َمشْـــــِرَق آيـاتِــَك َومَــطَْلعَ ظُُهوراِت أَسْـــــمائِــَك َوصِــــــــفاتِــَك، َومـا أَعْــظََم حَــــيْرَتِــيْ 
ـُه مــاٌء حَـــــيَواٌن قَــْد نُــزَِّل مِــــْن سَــــــمآءِ  يــا إِلــِهي فِـــيْ عِــــرْفــانِـــِه َوعِــــرْفــاِن مــا أَْوَدعْـــتَُه فِـــيِه بِـــُقْدرَتِـــَك َواقْــِتدارَِك، مَـــرَّةً أََرى أَنّـَ
إِبْـقاِءهِــْم بِــبَقآِء مَــَلُكوتِــَك، مَــْن فـازَ بِــَقطْرٍَة مِــنُْه إِنّـَُه قـاَم مِــَن األَمْــواِت َوأَقْـبَلَ  فَـضلَِك َوسَـــــحاِب رَحْــــَمِتَك لِـَحياِة بَـِريّـَِتَك َو
إِلـى شَــــــطِْر أَلْـطافِــَك َومَــواهِــِبَك مُــنَْقِطًعا عَــْن سِـــــواَك، َومَــرَّةً أََرى كَـــأَنّـَُه نـاٌر أُْوقِــَدْت فِــيْ سِـــــْدرَِة فَـردانِــيَِّتَك َومِـــنْها ظَهَـــرَ 
اِق إِذْ طََلعَ نَـيُِّر اآلفـاِق مِــْن أُفُـِق الـِعراِق، أَْشهَــُد يـا إِلـِهي بِــِه احْــــتَرَقَـْت أَحْــــجاُب البَشَـــــرِ  االحْــــِتراُق فِــيْ أَكْــباِد الـُعشَّ
ــِتيْ فِــــيها  ــامِــــَك الّـَ َوأَقْـــبَُلوا إِلـــى املَــنْظَِر األَكْــــبَِر، أَسْـــــــئَُلَك يـــا مـــالِـــَك الـــَقَدِر بِــــأَْن ال تَـــْجَعَلِني َمحْــــــُرْومًــــا عَــــْن نَـــفَحاِت أَيّـَ
فـاحَــــْت فَـْوحـاُت قَـِميِص رَحْــــمانِــيَِّتَك واَل تَـْمنََعِني عَــْن بَحْــــرَِك األَعْــظَمِ الّـَِذْي كُـــلُّ قَـطْرٍَة مِـــنُْه تُـناِدي َوتَـُقوُل طُـوبـى مِلَنْ 
ــِتيْ مَــــرَّْت مِـــــْن جِـــــَهِة فَـــْضلِِه عَــــَلى املُــْقِبلنَِي مِـــــْن خَــــْلِقِه، أَْي رَبِّ تَـــَرى عِـــــباَدَك أُسَـــــــرآَء بِــــأَيـــاِدي  أَيْـــَقظَتُْه نَـــْسَمُة اهللِّ الّـَ
أَنْـفُِسِهْم َوأَهْــوائِــِهْم خَــلِّْصُهْم يـا إِلـِهي ِبسُـــــْلطانِــَك َوقُـْدرَتِــَك لِـيُْقِبُلوا إِلَـيَْك عِــنَْد ظُُهوِر َمظْهَــِر أَسْـــــَمائِــَك َوصِــــــــفاتِــَك، أَيْ 
ْر قَــــْلبَُه بِـــــنُوِر مَـــــْعرِفَــــِتَك لِــــيَْعرَِف حَـــــــقائِـــــَق الــــالَّهُـــــوِت َوأَسْــــــــرارَ  رَبِّ فَــــانْــــظُْر هــــذا الــــفَِقيَر ِبَلحَـــــــظاِت أَعْـــــنُيِ غَــــنَائِـــــَك َونَــــوِّ
الـَجبَُروِت َوظُُهوراِت املََلُكوِت َوشُــــــئُونـاِت الـنَّاسُـــــوِت تِــْلقاَء ظُُهوِر َمظْهَــِر نَـفِْسَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلُه يـا إِلـِهي مُــْقِبالً إِلـى أُفُـقِ 
ًكا بِــَحبِْل حُــــبَِّك َوُمتَشَـــــبِّثًا بِــذَيْـِل كَـــرَمِـــَك َومُــناِديًـا بِــاسْـــــِمَك بَـنيَْ  عِـــنايَـِتَك َوُمسْـــــتَِقيًما عَــَلى حُــــبَِّك َونـاطِــــًقا بِــِذكْـــرَِك َومُــتََمسِّ
ـــــبَُحاُت عَـــنِ  ــاِب واَل تَــْحُجبُُه السّـُ خَـــْلِقَك َومُــثِْنيًا بِــثَنائِــَك فِــيْ ِديــارَِك عَـــَلى شَــــــأٍْن ال تَــْمنَُعُه األَحْــــجاُب عَـــِن اسْــــــِمَك الــَوهّـَ
ـِذْي أَقْــبَلَ  فاِت، خُــذْ يـا إِلـِهي يَـَد هـذا املُْقِبِل الّـَ ـــِه إِلَــيَْك يـا مَــْن بِــيَِدَك جَــــبَرُوُت اآليـاِت َومَــَلُكوُت األَسْــــــمآِء َوالـصِّ الـتََّوجّـُ
ـــِتيْ فِــــيها أَظْـــَلَمتْ  ــامِ الّـَ إِلـــى َوجْــــــِهَك ثُـــمَّ أَنْـــِقذْهُ مِـــــْن غَــــَمراِت األَْوهـــامِ لِـــيَطَْلعَ مِـــــْن أُفُـــِق قَــــْلِبِه نُـــوُر اإِليْـــقاِن فِــــي األَيّـَ
ـــِتَك َوخَـــــَسَف قَــــَمُر الــــِعْلمِ عِــــــنَْد ظُــــُهوِر عِــــــْلِمَك املَـــْكنُوِن َوسِــــــــرِّكَ  شَـــــــــْمُس عِــــــرفــــاِن خَـــــْلِقَك عِــــــنَْد إِشْـــــــــراِق شَـــــــــْمِس أَحَـــــــِديّـَ
املَـُصوِن َورَمْــزَِك املَخْـــزُوِن َوسَــــــَقطَْت أَنْجُــــُم األَعْـــماِل عِـــنَْد ظُـُهوِر نُـوِر فَـرْدانِــيَِّتَك َوتَجَــــلِّي عِـــزِّ َوحْــــدانِــيَِّتَك، أَسْــــــئَُلَك يـا 
ــِتيْ جَـــــَعْلتَها إِكْــــِسيرًا فِـــيْ مَـــْمَلَكِتَك َوبِـــِه انْــَقَلَب نُــحاُس الــُوجُـــــوِد بِـــالــذَّهَـــِب اإِلبْــِريــِز يــا مَـــنْ  إِلــِهي بِـــالــَكلَِمِة الــُعْليا الّـَ
ُهوِد بِــأَْن تَـْجَعَل مُــْختاِري مـا اخْــتَرْتَـُه َومُــراِدْي مـا أَرَْدتَـُه ألَكُـــوَن راضِـــــــــيًا بِــرِضـائِــَك َوبِــما  بِــيَِدَك مَــَلُكوُت الـَغيِْب َوالـشُّ
إِنّـََك أَنْـَت الـَعِزيـزُ الـَحِكيُم، طُوبـى لِـعارٍِف عَــرَفَـكَ  إِحْــــسانِــَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشاُء َو قَـدَّرْتَـُه لِـي بِــُجوِدَك َو
إِحْـــــسانِــَك، طُـوبــى مِلَـْن عَـــرََف َمجْـــــَدَك األَعْـــظََم َومــا  َوَوجَـــــَد عَـــرْفَــَك َوأَقْــبََل إِلــى مَــَلُكوتِـــَك َوذاَق مــا كَـــُمَل فِــيِه بِــفَْضلَِك َو
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َر الـرِّمَــمِ، طُـوبـى مِلَـِن اسْــــــتَنَْشَق نَـفَحاتِـــَك َوانْجَــــذَبَ  ـــِه إِلَــيَْك يـا مـالِـَك الـِقَدمِ َومُــَصوِّ مَــنََعتُْه سُــــــبُحاُت األُمَــمِ عَـــِن الـتََّوجّـُ
ِمْن آياِتَك ِفيْ أَيَّاِمَك، طُوبى مِلَْن أَْقبََل إَِليَْك َوَويٌْل لِْلُمْعرِِضنَي َوالَحْمُد َلَك يا إِلَه العامَلنَِي.

(39)
َمواِت َواألَرِْض َويـا أَيّـُها الـحاكِـــُم عَــَلى مَــْن فِــيْ مَــَلُكوِت األَمْــِر َوالخَـــْلِق، أَْشهَـــدُ  يـا أَيّـُها الـعاِدُل عَــَلى مَــْن فِــيْ الـسَّ
ٍر أَقَـــرَّ بِـــالَعجْـــــِز عِــــنَْد حَـــــرَكَــــِة قَـــَلِمكَ  أَنَّ كُــــلَّ عــاِدٍل اعْــــتَرََف بِـــالــظُّْلمِ عِــــنَْد إِشْـــــــراقــاِت أَنْــواِر شَـــــــْمِس عَــــْدلِــَك، وَكُــــلَّ ُمحَـــــرِّ
األَعْـــلی، لَــَعْمرَُك يــا مــالِــَك األَسْــــــمآِء قَــْد تَــَحيََّر أُولُــوا الــنَُّهى مِــــْن بَحْـــــِر عِــــْلِمَك َوسَــــــمآِء حِــــْكَمِتَك َوشَـــــــْمِس فَــْضلَِك، إِنَّ 
ــِذْي خُــــلَِق بِـــِإراَدتِــــَك كَــــيَْف يَــْقِدُر أَْن يَــْعرَِف مــا عِــــنَْدَك َومــا أَنْــَت عَــــَليِْه، سُـــــــبْحانَــَك سُـــــــبْحانَــَك َوعِــــزَّتِــــَك إِنّـِـي بِـــلِسانِ  الّـَ
َك كُـــنَْت مُــَقدَّسًــــــا عَـــْن شُــــــئُونـاِت خَـــْلِقَك َوبـيانـاِت عِـــباِدَك َومَــا نَـطََق بِــِه أَْولِـيائُـكَ  ْي َوظـاهِـــِرْي َوبـاطِــــِنيْ أَْشهَـــُد بِــأَنّـَ سِـــــرِّ
ــِذْي جَـــــَعْلتَُه مَـــطَْلعَ أَمْـــرَِك َوَمشْـــــــِرقَ  َوأَصْــــــــــِفيائُـَك َوعَـــْن كُــــلِّ مــا عَـــرَفَــُه أَنْــِبيَائُـَك َوسُـــــــفَرائُـَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ

إِْلهاِمَك ِبأَْن تَُقدَِّر لِهذا املَظُْلومِ َوأَِحبَِّتَك ما يَنْبَِغي لَِحْضرَِتَك، إِنََّك أَنَْت املُْعِطي املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَحِكيُم.

(40)
ـِذْي مــا عَـــرَفَــُه أَحَـــــٌد حَـــــقَّ الــِعرْفــاِن َومــا بَــَلَغْت إِلَــيِْه نَــفٌْس حَـــــقَّ الــبُُلوغِ،  سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
أَسْـــــــئَُلَك بِـــَمْصَدِر َوحْـــــِيَك َومَـــطَْلعِ آيــاتِــــَك بِـــأَْن تَــْجَعَل قَـــْلِبيْ إِنــاَء حُـــــبَِّك َوِذكْــــرَِك، ثُــمَّ اجْـــــَعْلُه مُـــتَِّصالً ِببَحْـــــرَِك األَعْــــظَمِ 
لِيَجْــــِرَي مِـــنُْه فُــراُت حِــــْكَمِتَك َوأَنْــهاُر ِذكْـــرَِك َوثَــنائِــَك، تَْشهَـــُد جَــــوارِحِــــيْ بِــَوحْــــدانِــيَِّتَك َوشَــــــَعراتِـــي ِبسَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتدارِكَ 
َوقُــْمُت لَــدى بــاِب فَــْضلَِك بِــالــَكيْنُونَــِة املَـْعُدومَــِة َوالــذَّاتِـــيَِّة املَـفُْقوَدِة ُمتَشَــــــبِّثًا بِــذَيْــِل كَـــرَمِـــَك َونــاظِــــرًا إِلــى أُفُــِق أَلْــطافِــَك، 
ـْدنــي فِــيْ تَــبْلِيغِ أَمْــرَِك عَـــَلى شَــــــأٍْن يَــُقوُم بِــِه أَهْـــُل الــُقبُوِر راكِـــِضنَي إِلَــيْكَ  قَــدِّْر لِــيْ يــا إِلــِهي مــا يَــنْبَِغيْ لِــَعظََمِتَك َوأَيّـِ

لنَِي َعَليَْك َوناِظِريَن إِلى أُفُِق أَْمرَِك َوَمْشِرِق َوْحِيَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعلِيُم الَحِكيُم. َوُمتَوَكِّ

(41)
يـا إِلـِهي ال يُـْعرَُف تَـْوحِــــيُدَك إاِلَّ بِــَمْعرِفَـِة َمظْهَـــِر فَـرْدانِــيَِّتَك َومَــطَْلعِ َوحْــــدانـيَِّتَك، مَــْن يَـَرى لَــُه ضِــــــــدَّا قَــْد أَقَــرَّ لَــَك بِــِضدٍّ 
َومَـــْن اعْـــتَرََف لَـــُه نِـــدًّا اعْـــتَرََف بِـــِندٍّ لَـــَك، كَــــالَّ ثُــمَّ كَــــالَّ بِـــأَْن يَــُكوَن لَـــَك ضِـــــــــدٌّ فِـــيْ اإِلمْـــكاِن، لَـــْم تَــزَْل كُــــنَْت مُـــَقدَّسًـــــــا عَـــنِ 
األَشْــــــباِه َواألَمْـثاِل قَـْد ثَـبََت تَـْوحِـــيُدَك بِـتَْوحِـــيِد مَـطَْلعِ أَمْـرَِك، مَـْن أَنْـَكَر هـذا قَـْد أَنْـَكَر تَـْوحِـــيَدَك َونـازَعَــَك فِـيْ سُـــــْلطانِـكَ 
َوحاَربََك ِفيْ َمْمَلَكِتَك َوجاَحَدَك ِفيْ أَواِمرَِك، أَْي رَبِّ أَيِّْد ِعباَدَك َعَلى تَْوِحيِدَك َوِذْكِر تَفِْريِدَك لِيَْجتَِمعَ الُكلُّ َعَلى 
مـا أَرَْدتَـُه فِـيْ هـذا الـيَْومِ الّـَِذْي فِـيِه أَشْــــــرَقَـْت شَــــــْمُس كَــيْنُونَـِتَك مِــْن أُفُـِق إِراَدتِــَك واَلَح قَـَمُر ذاتِــيَِّتَك مِــْن مَـطَْلعِ أَمْـرَِك، 
ِذْي ال يَـْعزُُب عَــْن عِـــْلِمَك مِـــْن شَــــــيٍْء واَل يُْعجِزَُك مِـــْن شَــــــيٍْء تَـفَْعُل مـا تَـشاُء ِبسُـــــْلطانِــَك املَُهيِْمِن عَــَلى  أَْي رَبِّ أَنْـَت الّـَ
الـعامَلِـنَي، يـا إِلـِهي َومَــْحبُوبـي أَنْـَت تَـْعَلُم ظَـَمأَ فِــراقِــي ال يَـْسكُن إاِلَّ بِــمآِء وِصـالِـَك َواضْـــــــــِطراَب قَـْلِبي ال يَـطَْمِئنُّ إاِلَّ 
بُـِني إِلـى كَــأِْس أَلْـطافِـَك َويُشْـــــِربُـِني الـرَّحِـــيَق املَْختُومَ  بِـَكْوثَـِر لِـقائِـَك، أَْي رَبِّ فَـأَنْـِزْل عَــَليَّ مِــْن سَـــــمآِء عَــطائِـَك مـا يُـَقرِّ
ـَك أَنْــَت الْــَكِريــُم ذُو الــفَْضِل الــَعِظيمِ، يَْشهَـــُد بِــَكرَمِـــَك مَــنْ  ـامِـــَك، إِنّـَ ـِذْي فُــكَّ خِــــتامُــُه بِــاسْــــــِمَك َوتَــَضوََّع مِـــنُْه عَـــرُْف أَيّـَ الّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْعِط املُـْقتَِدُر الــَغفُورُ  بْــِني بِـــأَلْـــطافِـــَك، إِنّـَ فِـــي اإِلمْـــكاِن فَــارْحَـــــْمِنيْ بِـــُجوِدَك ثُــمَّ أَكْــــرِمْـــِني ِبسُـــــــْلطانِـــَك ثُــمَّ قَـــرِّ

اْلَكِريُم.

(42)
إِلــَه كُـــلِّ شَــــــيٍْء َوبَــهائِــي َوبَــهاَء كُـــلِّ شَــــــيٍْء َورَجــائِــيْ َورَجــاَء كُـــلِّ شَــــــيٍْء َوعِـــزِّْي َوعِـــزَّ كُـــلِّ شَــــــيْءٍ  سُــــــبْحانَــَك يــا إِلــِهي َو
َوُسْلطاِنيْ َوُسْلطاَن ُكلِّ َشيٍْء َومالِكيْ َومالَِك ُكلِّ َشيٍْء َوَمْحبُوِبيْ َوَمْحبُوَب ُكلِّ َشيٍْء َوَمْقُصوِدْي َوَمْقُصوَد ُكلِّ 
شَــــــيٍْء َوُمحَــــرِّكـي َوُمحَــــرَِّك كُـــلِّ شَــــــيٍْء، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال تَـْمنََعِني عَــْن بَحْــــِر إِفْـضالِـَك واَل تُـبِْعَدنِــي عَــْن شَــــــاِطئِ قُــْربِــَك، 
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ا سِـــــواَك بِــأَْن تَــْجَعَلِني  ـِذْي بِــِه اسْــــــتَْغنَيُْت عَـــمَّ أَْي رَبِّ ُدونُــَك ال يَــنْفَُعِني َوقُــرُْب غَــيْرَِك ال يُــْغِنيِني، أَسْــــــئَُلَك بِــَغنائِــَك الّـَ
إِمائََك، إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم. ِمَن النَّاِظِريَن إَِليَْك َوالقاِئِمنَي َعَلى ِخْدَمِتَك، أَْي رَبِّ فَاْغِفْر ِعباَدَك َو

(43)
ـنَتْ  ـَك أَنْــَت َمظْهَــــُر املَــظاهِــــِر َومَـــْصَدُر املَــصاِدِر َومَـــطَْلعُ املَــطالِــعِ َوَمشْـــــــِرُق املَــشاِرِق، أَْشهَــــُد بِـــاسْـــــــِمَك تَــزَيّـَ الــلَُّهمَّ إِنّـَ
ـــــــرائِــــعُ ألَهْـــــِل األَْديـــاِن، أَسْــــــــئَُلَك أَْن تَـــْجَعَلِنيْ غَــــِنيًّا عَـــــْن ُدونِــــكَ  َج بَحْــــــُر الـــبَياِن َوشُــــــــرِعَـــــِت الشّـَ سَــــــــماُء الـــِعرْفـــاِن َوتَـــَموَّ
ا سِـــــواَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليَّ مِــْن سَـــــَحاِب جُــــوِدَك مـا يَـنْفَُعِني فِــيْ كُــلِّ عـالَـمٍ مِــْن عَــوامِلِـَك، ثُـمَّ َوفّـِْقِنيْ عَــَلى  َوُمسْـــــتَْغِنيًا عَــمَّ
خِـــْدمَــِة أَمْــرِك بَـنْيَ عِــباِدَك عَــَلى شَــــــأٍْن يَظْهَــُر مِــنِّيْ مـا يَـثْبُُت بِــِه ِذكْــرْي بِــَدوامِ مَــَلُكوتِــَك َوجَــــبَُروتـَك، أَْي رَبِّ هـذا عَــبُْدكَ 
إِجْـــــاللِــكَ  ــــَه بِـــُكلِِّه إِلــى أُفُــِق جُـــــوِدَك َوبَحْـــــِر فَــْضلَِك َوسَـــــــمآِء أَلْــطافِـــَك، فَــافْــَعْل بِـــِه مــا يَــنْبَِغي لِــَعظََمِتَك َو ـِذْي قَــْد تَــَوجّـَ الّـَ

إِفْضالَِك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر َوِباإِلجابَِة َجِديٌر، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَخِبيُر.  َوَمْوِهبَِتَك َو

(44)
سُـــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي َوالـنَّابِــُض فِــيْ قَـْلِبيْ تَـْعَلُم َوتَـَرى أَنَّ َخجْــــَلَة أَحِـــبَِّتَك تَـرْجِـــعُ إِلـى َمظْهَـــِر نَـفِْسَك َومَــطَْلعِ أَمْــرَِك بَـلْ 
إِنَُّه يََرى نَفَْسُه أَْخَجَل ِمنُْهْم ِعنَْد اْعِتراِفِهْم ِبما فاَت َعنُْهْم ِفيْ أَيَّاِمَك، أَْي رَبِّ هؤآلِء ِعباُدَك الَِّذيَن هاَجُروا ِفيْ 
حُـــــبَِّك َوحَـــــَمُلوا الــَقضايــا فِــيْ سَــــــِبيلَِك، َوعِـــزَّتِـــَك يــا إِلــِهي كُـــلَّما يُــِقرُّ أَحَـــــٌد مِـــنُْهْم ِبجَـــــِريــراتِـــِه بَــنْيَ يَــَديْــَك يُــَغطِّي الــَحياءُ 
ِذيـَن ذاقُـوا كَـــأَْس الـبآَلِء فِــيْ أَمْــرَِك َوشَــــــِربُـوا أَكْـــواَب الـبَأْسـآِء عِـــنَْد ظُـُهوِر أَنْـواِر َوجْــــِهكَ  َوجْــــَه الـبََهاِء ألَنّـَُهْم عِـــباُدَك الّـَ
ـــــــدائِــــُد عَــــَلى شَــــــــأٍْن مـــا اسْــــــــتَراحُــــــوا فِــــيْ جِـــــوارَِك، َوعِـــــزَّتِــــَك قَـــْد ذاَب الـــبَهآُء حُــــــبًّا ألَحِــــــبَِّتَك َوتَـــبَْلبََل بِــــما  َوأَخَــــذَتْـــُهُم الشّـَ
جِ أَبْحُــــِر فَـْضلَِك َوأَلْــطافِــَك، أَْي رَبِّ مِـــْن زَفَـراِت قُــُلوبِــِهْم ارْتَـفََعْت زَفْـرَتِــي  اعْــتَرَتْـُهُم األَحْــــزاُن عِـــنَْد ظُـُهوِر أَمْــرَِك َوتَـَموُّ
ُهوِد ِبأَْن تَْجَعَل ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهْم  َوِمْن اْحِتراِق ُقُلوِبِهْم اْحتََرَق َقْلِبيْ، أَْسئَُلَك يا مالَِك الُوُجوِد َوُمَربِّيَ الَغيِْب َوالشُّ
ـــِتَك، قَـــــِد اخْـــــتََصْصتَُهْم يــــا إِلــــِهي مِلَـــَحبَِّتكَ  إِشْـــــــــراَق أَنْــــواِر شَـــــــــْمِس عِــــــنايَــــِتَك بَــــنْيَ بَــــِريّـَ عَـــــَلَم هِـــــَدايَــــِتَك بَــــنْيَ عِــــــباِدَك َو
َوالـُحُضوِر لَـَدى عَــرِْش عَــظََمِتَك هـذا مَــقاٌم مـا سَـــــبََقُهْم أَحَــــٌد فِــيْ ذلِـَك، كَــْم مِــْن لَـياٍل يـا إِلـِهي مـا نـامُــوا لِـِذكْــرَِك وَكَــمْ 
ـَدهُـــْم عَـــَلى نُــْصرَةِ  ـامٍ نــاحُـــــوا بِـــما َورََد عَـــَليَْك مِــــْن أَعْـــدائِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك يــا مــالِــَك املُـُلوِك َورافِـــعَ املَـْمُلوِك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ مِــــْن أَيّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر املُــتَعالِ  إِعْــــآلِء كَــــلَِمِتَك عَــــَلى شَـــــــأٍْن يَنْتَشِــــــُر بِـــِهْم ِذكْــــرَُك بَــنْيَ خَــــْلِقَك َوثَــنائُــَك فِـــيْ مَـــْمَلَكِتَك إِنّـَ أَمْـــرَِك َو
ـيْتَُه تَــْحتَ  يْتَُه بِــاسْــــــِمَك فِــيْ مَــَلُكوِت أَسْــــــمائِــَك َوَربّـَ ـِذْي سَــــــمَّ الْــَغفُوُر الْــَكِريــُم، سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي هــذا عَـــبُْدَك الّـَ
جَـــناحِ فَـْضلَِك َوأَلْـطافِـَك، إِذًا تَـراهُ ُمسْـــــرِعًــا إِلـى شَـــــطِْر مَـواهِــِبَك َوراكِــًضا إِلَـيَك طََلبًا لِـَعطائِـَك، زَيّـِنُْه يـا إِلـِهي بِـرِدآءِ 
ـْن رَأْسَــــــُه بِــِإكْـــلِيِل ِذكْـــرَِك عَـــَلى  مَــْكرُمَــِتَك َوثَــْوِب جُـــــوِدَك وَكَـــرَمِـــَك لِيَجِـَدنَّ مِـــنُْه األَشْـــــــيآُء تَــَضوُّعــاِت قَــِميِص حُـــــبَِّك، ثُــمَّ زَيّـِ
ـْدهُ فِــيْ كُـــلِّ األَحْــــواِل عَـــَلى نُــْصرَتِـــَك َوِذكْـــرِكَ  شَــــــأٍْن يَــُكوُن مَــْعُروفًــا بَــنْيَ الــِعباِد بِــُحبَِّك َواالسْــــــِتقامَــِة فِــيْ أَمْــرَِك، ثُــمَّ أَيّـِ
َوثَـــنَائِــــَك بَـــنْيَ خَــــْلِقَك، َوعِــــزَّتِــــَك يـــا إِلـــِهي كُــــلَّما أَتَـــفَكُر فِــــيْ عَــــظََمِتَك َوسُـــــــْلطانِــــَك أَجِـــــُد نَـــفِْسي أَعْــــَصی الـــُعصاِة فِــــيْ 
ــِتيْ جَــــــَعْلتَها مَـــْخُصوصَـــــــــــًة لِـــنَفِْسَك أَرى ُوجُــــــوِدي أَذْنَـــَب مَـــْن فِـــيْ أَرْضِــــــــــَك، لَـــواْل  مَـــْمَلَكِتَك، وَكُــــلَّما أَنْـــظُُر مَـــقامـــاتِــــَك الّـَ
سَـــــــــتُْر اسْـــــــــِمَك السَـــــــــتَّاِر َوعَــــــفْو اسْـــــــــِمَك الـــــَغفَّاِر َوعَــــــرُْف اسْـــــــــِمَك الـــــرَّحْــــــــمِن لَـــــتََرى األَصْـــــــــــــِفيآَء فِـــــيْ مَـــــواقِـــــِف الـــــذُّنُـــــوبِ 
َوالـِعْصياِن، لَـَك الحَــــْمُد بِــما سَـــــبََقتُْهْم رَحْــــَمتَُك َوأَحـاطَُهْم فَـْضُلَك َوأَلْـطافُـَك، َوبَـْعَد اعْــِترافِــي بِــما أَجْــــَريْـتُُه مِــْن قَـَلِمي 
ـِذيْ  مآِء بِــأَْن ال تَــطْرَُد الّـَ أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي جَــــَعْلتَُه قَــيُّومًــا عَـــَلى األَسْــــــمآِء َومُــَهيِْمنًا عَـــَلى مَــْن فِــيْ األَرِْض َوالــسَّ
ـــَه إِلَـيَْك واَل تَـْمنََعُه عَــْن بَـدائِــعِ فَـْضلَِك َوخَــِفيَّاِت رَحْــــَمِتَك، أَْوقِــْد بِــأَيـاِدي قُـْدرَتِــَك فِــيْ قَـْلِبِه سِــــراجًــــا لِـيَُكوَن ُمشْـــــتَِعالً  تَـَوجّـَ
ُعوِد إِلـى أُفُـِق جَــــذْبِـكَ  فِـيْ أَيّـَامِــَك َومُـناِديًـا بِـاسْـــــِمَك عَــَلى شَــــــأٍْن ال يَـْمنَُعُه الـَحيآُء عَــِن الـطَّيَراِن فِـيْ هَــوآِء حُــــبَِّك َوالـصُّ
َواشْــــــِتياقِــَك واَل يُـْشِغُلُه شُــــــئُونـاُت الخَــْلِق عَــْن إِعْــالِء كَــلَِمِتَك لِـتَريـُه مُــَقدَّسًـــــا كـما تُـِريـُد َويَـنْبَِغي لِـَعظََمِتَك َوجَــــاللِـَك، َولَـوْ 
أَنَّ يـا إِلـِهي هـذا شَـــــأٌْن كَــِبيٌر َومَـقاٌم عَــِظيٌم، ألنَّ غَـيْرََك كَــيَْف يَـْقِدُر أَْن يَـأْتِــيَ بِـما يَـُكوُن الئِـًقا لِـَحْضرَتِــَك َوُمسْـــــتَِحقًّا 
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لَِجاللَِك َولِكْن أَنَْت اْلَكِريُم َوأَنَْت الرَِّحيُم يَْشَهُد ُكلُّ الذَّرَّاِت ِبأَنََّك أَنَْت الَغفُوُر الَعطُوُف املُْعِط الَعِزيزُ الَحِكيُم، يا 
إِلــِهي فَــانْــظُْر إِلَـــيِْه بِـــطَرِْف عِــــنايَــِتَك َولِــحاِظ مَـــْكرُمَـــِتَك، ثُــمَّ اجْـــــِذبْــُه بِـــنََغماِت مَـــْصَدِر َوحْـــــِيَك عَــــَلى مَـــقامٍ يَــُكوُن بِـــُكلِّهِ 
فـانِــيًا فِــيْ رِضـائِــَك َوآمِـــالً بِــما قَــدَّرْتَـُه فِــيْ أَلْــواحِــــَك، ثُـمَّ اجْــــَعْل قَــْلبَُه قَــِويًّـا بِــاسْــــــِمَك الـَقِويِّ األَمِـــنيِ لِيُخْـــِرَج يَـَد الْــُقوَّةِ 
يْتَُه بِــــــاسْــــــــــِمَك اجْــــــــَعْلهُ  َــــا سَــــــــــمَّ َويَـــــنُْصَر بِــــــها أَمْــــــرََك عِـــــــنَْد ظُـــــُهوِر نُـــــوِر جَــــــــمالِـــــَك َوطُـــــُلوعِ شَــــــــــْمِس إِجْــــــــاللِـــــَك، أَْي رَبِّ ملَّ
هْـــُت إِلـى  مَــْخُصوصًــــــــــا بَـنْيَ الـِعباِد لِخِــــْدمَــِتَك، أَْي رَبِّ أَنْـَت تَـْعَلُم أَنّـِي مـا أَرَْدُت فِــيْ أَمْــٍر نَـفِْسي بَـل أَمْــرََك َومـا تَـَوجَّ
ـِذْي يَـنِْطُق الـِحنَي بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَليِْه َوعَــَلى أَحِــــبَِّتَك مـا  إِظْـهاِر عِـــنايَـِتَك، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك املَحْــــزُوِن الّـَ أَحَــــٍد إاِلَّ ألَمْــرَِك َو
ْوُق َواالنْجِذاُب فِــيْ َعهْــِدَك يـا رَبَّ األَْربـاِب، ثُـمَّ اقْـِض لَـهُ  هُــو املَخْــزُوُن فِــيْ سَـــــمآِء عَــطائِــَك َومَــواهِــِبَك لِـيَأْخُــذَهُــُم الـشَّ

اِب إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَقِويُّ الَعِزيزُ الَعِظيُم. َوَلُهْم ما يَْقتَِضي الْسِمَك الَوهَّ
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بَـْت أَيّـَامُ  يْتَها بِــأَيّـَامِ الـَهاِء فِــيْ كِـــتابِــَك يـا مـالِـَك األَسْــــــماِء َوتَـَقرَّ يـا إِلـِهي َونـاِرْي َونُـْوِرْي قَــْد َدخَــَلِت األَيّـَاُم الّـَـِتيْ سَــــــمَّ
كوا  ـِذيـَن تَـَمسَّ ـِذْي فَـرَضْـــــــــتَُه مِـــْن قَــَلِمَك األَعْــلى مِلَْن فِــيْ مَــَلُكوِت اإِلنْـشاِء، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــِتْلَك األَيّـَامِ َوالّـَ صِــــــــيامِـــَك الّـَ

ِفيها ِبَحبِْل أَواِمرَِك َوُعْرَوِة أَْحكاِمَك ِبأَْن تَْجَعَل لُِكلِّ نَفٍْس َمَقرًّا ِفيْ ِجوارَِك َوَمقاًما َلدى ظُُهوِر نُوِر َوْجِهَك،
ا أَنْـزَلْـتَُه فِـيْ كِــتابِـَك، قَـْد خَــَضَعْت أَعْــناقُـُهْم ألَمْـرَِك َوأَخَــذُوا كِــتابَـَك بِـُقوَّتِــكَ  أَْي رَبِّ أُولـئَك عِــباٌد مـا مَـنََعُهُم الـَهوى عَــمَّ
وا َواْعتَرَفُوا ِبُكلِّ ما أَنزَْلتَُه  َوَعِمُلوا ما أُِمُروا ِبِه ِمْن ِعنِْدَك َواْختاُروا ما نُزَِّل َلُهْم ِمْن َلُدنَْك، أَْي رَبِّ تََرى أَنَُّهْم أََقرُّ
فِــيْ أَلْـواحِـــَك، أَْي رَبِّ أَشْــــــِربْـُهْم مِــْن يَـِد عَــطائِــَك كَــْوثَـَر بَـقائِــَك ثُـمَّ اكْــتُْب لَـُهْم أَجْــــَر مَــِن انْـَغَمَس فِــيْ بَحْــــِر لِـقائِــَك َوفـازَ 
بِــرَحِــــيِق وِصـالِـَك، أَسْــــــئَُلَك يـا مـالِـَك املُُلوِك َوراحِــــَم املَْمُلوِك بِــأَْن تُـَقدَِّر لَــُهْم خَــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِــــرَِة ثُـمَّ اكْـــتُْب لَــُهْم مـا ال 
عَــرَفَـُه أَحَــــٌد مِــْن خَــْلِقَك ثُـمَّ اجْــــَعْلُهْم مِــَن الّـَِذيـَن طـافُـوا حَــــْولَـَك َويَـطُوفُـوَن حَــــْوَل عَــرْشِــــَك فِــيْ كُــلِّ عـالَـمٍ مِــْن عَــوامِلَِك، إِنّـَكَ 

أَنَْت املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَخِبيُر.
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ا يَـكرَهُــُه رِضـائَُك، أَيْ  لَــَك اْلحَــــْمُد يـا إِلـِهي بِــما جَــــَعْلَت الـنَّيُْروزَ عِـــيًْدا لِـلَِّذيـَن صـامُــوا فِــيْ حُــــبَِّك وَكَـــفُّوا أَنْـفَُسُهْم عَــمَّ
ـنْتَُهمْ  َـا زَيّـَ رَبِّ اجْـــــَعْلُهْم مِـــْن نــاِر حُـــــبَِّك َوحَـــــرارَِة صَــــــــــْومِـــَك ُمشْــــــتَِعلنَِي فِـــيْ أَمْـــرَِك َوُمشْــــــتَِغلنَِي بِـــِذكْـــرَِك َوثَــنائِـــَك، أَْي رَبِّ ملَّ
إِحْـــــسانِـــَك ألنَّ األَعْـــماَل كُــــلَّها مُـــَعلََّقٌة بِـــَقبُولِــَك َومَـــنُوطَــٌة بِـــأَمْـــرَِك، لَــوْ  ـنُْهْم بِـــِطراِز الــَقبُوِل بِـــفَْضلَِك َو ْومِ زَيّـِ بِـــِطراِز الــصَّ
ْن اغْـبَرَّ  ْن صَـــــــــاَم فِـيْ أَزَِل اآلزاِل َولَـْو تَـْحُكُم مِلَْن صَـــــــــاَم حُـــْكَم اإِلفْـطاِر إِنّـَُه مِــمَّ ْومِ إِنّـَُه مِــمَّ تَـْحُكُم مِلَْن أَفْـطََر حُـــْكَم الـصَّ
ــِذْي بِــــَك نُـــِصبَْت رايَـــُة أَنْـــَت املَحْــــــُموُد فِــــيْ فِــــْعلَِك َوارْتَـــفََعتْ  ــــــْلساِل، أَنْـــَت الّـَ بِــــِه ثَـــْوُب األَمْــــِر َوبَـــُعَد عَــــْن زاُلِل هـــذا السّـَ
أَعْــالُم أَنْـَت املُطاُع فِــيْ أَمْــرَِك، عَــرِّْف يـا إِلـِهي عِـــباَدَك هـذا املَقاَم لِـيَْعَلُموا شَــــــرََف كُـــلِّ أَمْــٍر بِــأَمْــرَِك وَكَـــلَِمِتَك َوفَـْضلَ 
إِراَدِتَك، َولِيَُروا زِماَم األَْعماِل ِفيْ َقبَْضِة َقبُولَِك َوأَْمرَِك لِئاَلَّ يَْمنََعُهْم َشيٌْء َعْن َجمالَِك ِفيْ هِذِه  ُكلِّ َعَمٍل ِبِإذِْنَك َو
ـِتيْ فِـــيها يَــنِْطُق املَـِسيحُ املُـْلَك لَــَك يــا مُـــوجِــــَد الــرُّوحِ َويَــتََكلَُّم الــَحِبيُب لَــَك الحَـــــْمُد يــا مَـــْحبُوُب بِـــما أَظْهَــــرْتَ  ـامِ الّـَ األَيّـَ
ا سِــــواكَ  جَـــَمالَـَك وَكـتَبَْت ألصْـــــــــِفيائِـَك الـُوُروَد فِـيْ مَـَقرِّ ظُُهوِر اسْـــــِمَك األَعْــظَمِ الّـَِذْي بِـِه نَـاَح األُمَـُم إاِلَّ مَـِن انْـَقطَعَ عَــمَّ
مُــْقِبالً إِلــى مَــطَْلعِ ذاتِـــَك َوَمظْهَـــِر صِـــــــــفاتِـــَك، أَْي رَبِّ قَــْد أَفْــطََر الْــيَوَم غُــْصنَُك َومَــْن فِــيْ حَـــــْولِــَك بَــْعَد مَــا صَــــــــــامُــوا فِــيْ 
ِجوارَِك طََلبًا لِرَِضاِئَك، َقدِّْر َلُه َوَلُهْم َولِلَِّذيَن َورَُدوا َعَليَْك ِفيْ هِذِه األَيَّامِ ُكلَّ َخيٍْر َقدَّرْتَُه ِفيْ ِكتاِبَك ثُمَّ اْرزُْقُهْم ما 

ُهَو َخيٌْر َلُهْم ِفيْ الدُّنْيا َواآلِخرَِة إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.

�١٥
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ُهوِد َومُـَربّـِيَ الـُوجُـــوِد أَسْـــــئَُلَك ِبسَـــــْلطَنَِتَك املَْكنُونَـِة عَــِن األَنْـظاِر بِـأَْن تُظْهِـَر مِــْن كُــلِّ الـجَِهاِت آيـاتِ  يـا إِلـَه الـَغيِْب َوالـشُّ
يْـحاِن عَــَلى بَـدائِـعِ ِذكْــرَِك يـا رَحْــــمُن َوأُحَــــرَِّك األَشْــــــيَاَء بِـاسْـــــِمَك َوأُوقِـدَ  عِــنايـاتِــَك َوظُُهوراِت أَلْـطافِـَك ألقُـوَم بِـالـرَّْوحِ َوالـرَّ
نـاَر الـبَياِن بَـنْيَ خَــلِقَك عَــَلى شَــــــأٍْن تَـْمألُ اآلفَـاَق أَنْـواُر بَـهائِـَك َويَشْـــــتَِعُل الـُوجُــــوُد بِـناِر أَمْـرَِك أَْي رَبِّ ال تَـطِْو الـِبساطَ 
ـِذيْ  ـِذْي أُوقِـــَد بِـــنارَِك أَْي رَبِّ ال تَــْمنَعْ مــاَء الــَحيَواِن عَـــِن الجَـــــَريــاِن الّـَ ـــــراَج الّـَ ـِذْي انْبَسَــــــَط بِـــاسْــــــِمَك واَل تُطِْفئِ السّـِ الّـَ
يُـْسَمعُ مِــْن خَــِريـرِِه بَـدائِـعُ األَلْـحاِن فِـيْ ِذكْــرَِك َوثَـنائِـَك واَل تَـْمنَعِ الـِعباَد عَــْن نَـفَحاِت هـذا الـَعرِْف الّـَِذْي فَـاَح بِـُحبَِّك، 
تَــَرى يــا مَـــْحبوَب األَبْــهى تَــَموُّجــاِت بَحْـــــِر الــَقْلِب فِـــيْ عِــــْشِقَك َوهَـــواَك، أَسْــــــئَُلَك بِـــآيــاِت عَـــظََمِتَك َوظُــُهوراِت سَــــــْلطَنَِتكَ 
ـَك أَنْــَت الــحاكِــــُم عَـــَلى مــا  ـِذْي جَـــــَعْلتَُه مــالِــَك األَسْــــــمآِء فِـــي مَـــَلُكوِت اإِلنْــشآِء، إِنّـَ ـــَر الــِعبَاَد ِبهــذا االسْــــــمِ الّـَ بِـــأَْن تَُسخّـِ
تَـــشآُء ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الـــَعِزيـــزُ الْـــَكِريـــُم، ثُـــمَّ قَـــدِّْر مِلَــْن أَقْـــبََل إِلَـــيَْك مـــا يَـــْجَعُلُه ُمسْـــــــتَِقيًما عَــــَلى أَمْــــرَِك عَــــَلى شَــــــــأٍْن ال 

تَْحُجبُُه أَْوهاُم املُْشرِكنَي ِمْن َخْلِقَك واَل َكلِماُت املُْعرِِضنَي ِمْن ِعباِدَك إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(48)
ا َوتَــراهُ يــا إِلــِهي بَــنْيَ أَيْــِدي األَعْــــداءِ  ــِذْي سُـــــــجَِن فِـــي الــَعكَّ سُـــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك األَعْــــظَمِ الّـَ
َوتَـــْحَت سُــــــــيُوِف األَشْــــــــِقيآِء بِــــأَْن تَـــْجَعَلِني ُمسْــــــــتَِقيًما عَــــَلى أَمْــــرِِه َونـــاظِـــــرًا إِلـــى شَــــــــطْرِِه فِــــيْ كُـــــلِّ األَحْــــــواِل بِــــَحيُْث ال 
ـُه فَــدى نَــفَْسُه فِـــيْ سَـــــــِبيلَِك َومــا أَراَد لِــنَفِْسِه إاِلَّ الــباَليــا فِـــيْ  ــــِه إِلَـــيِْه، أَْي رَبِّ أَْشهَــــُد بِـــأَنّـَ يَــْمنَُعِني شَـــــــيٌْء عَـــِن الــتََّوجّـُ
ـِتَك، كُــــلَّما ازْداَدِت الــباَليــا  إِعْـــالِء كَــــلَِمِتَك بَــنْيَ بَــِريّـَ ـــــَدائِـــَد كُــــلَّها إِلظْــهاِر سَــــــْلطَنَِتَك بَــنْيَ عِــــباِدَك َو حُـــــبَِّك، قَــْد حَـــــَمَل الشّـَ
ـِذيـَن كَـــفَُروا بِــَك َوبِــآيـاتِــَك،  ُه زاَد فِــيْ ِذكْـــرَِك عَــَلى شَــــــأٍْن مـا خَــوَّفَـُه جُــــنُوُد الّـَ َوأَحـاطَـتُْه الـَقضايـا مِـــْن كُـــلِّ األَشْــــــطاِر إِنّـَ
أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــِه َوبِــما عِـــنَْدهُ بِــأَْن تَـْجَعَلِني فِــيْ حُــــبِِّه كَـــما كـاَن فِــيْ حُــــبَِّك، َوأَْشهَـــُد بِــأَنَّ حُــــبَُّه حُــــبَُّك َونَـفَْسُه نَـفُْسكَ 
ا أَرَْدتَـُه فِــيْ أَيّـَامِـــَك، إِنّـََك أَنْـتَ  ا عِـــنَْدَك َوغـافِــالً عَــمَّ َوجَــــمالَــُه جَــــمالُــَك َوأَمْــرَهُ أَمُــرك.  أَْي رَبِّ ال تَـْجَعْلِني َمحْــــُرومًــا عَــمَّ

املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ الَحِكيُم.

(49)
َمواتِ  اعَــــُة َوقــامَـــِت الــِقيامَـــُة َوفَــزََع مَـــْن فِـــي الــسَّ ــِذْي بِـــِه ظَهَــــرَِت الــسَّ سُـــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ــِذيــَن أَقْـــبَُلوا إِلَـــيَْك َونَــَصُروا  َواألَرِْض بِـــأَْن تُــنَزَِّل مِــــْن سَـــــــماِء رَحْـــــَمِتَك َوسَـــــــحاِب رَأْفَــِتَك مــا تَــفْرَُح بِـــِه قُـــُلوُب عِــــباِدَك الّـَ
إَِمائََك َعْن رَْميِ الظُّنُوِن َواألَْوهامِ ثُمَّ أَْشِربُْهْم َسْلَسِبيَل ِعرْفاِنَك ِبأَياِدي فَْضلَِك،  أَْمرََك، أَْي رَبِّ اْحفَْظ ِعباَدَك َو

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَغفُوُر اْلَكِريُم.

(50)
سُـــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـْسَمعُ حَــــِننَي الـعاشِــــِقنَي فِــيْ فِــراقِــَك َوضَـــــــــجِيجَ الـعارِفِــنَي فِــيْ بُـْعِدهِــْم عَــْن لِـقائِــَك، أَْي رَبِّ فَـافْـتَحْ 
إِراَدتِـــَك َويَــْحُضُروا تِـــْلقآَء عَـــرِْش عَـــظََمِتَك َويَــْسَمُعوا  أَبْــواَب فَــْضلَِك عَـــَلى ُوجُـــــوهِـــِهْم ظــاهِـــرًا لِــيَْدخُـــُلوا فِـــيَها بِـــِإذْنِـــَك َو
ُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مــــا تَــــشآُء لَــــْن يَــــْقِدَر أَحَـــــــٌد أَْن يَــــْمنََعَك عَـــــنْ  نَــــَغماتِـــــَك َويَسْــــــــتَْشرِقُــــوا مِـــــْن أَنْــــواِر َوجْـــــــِهَك، أَْي رَبِّ أَنْــــَت امْل
سُـــــــْلطانِـــَك لَـــْم تَــزَْل كُــــنَْت َولَـــْم يَــُكْن مَـــَعَك مِــــْن شَـــــــيٍْء واَل تَــزاُل تَــُكوُن بِـــال ِذكْــــِر شَـــــــيٍْء مَـــَعَك، فَــارْحَـــــْم عِــــباَدَك بِـــُجوِدكَ 
بُُهْم َليَْس َلُهْم رَبٌّ ِسواَك واَل  ْدتَُهْم َمْن يَُقرِّ إْن بَعَّ َوفَْضلَِك واَل تَْمنَْعُهْم َعْن َشاِطئِ ُقْرِبَك، إْن تَرَْكتَُهْم َمْن يَْدُعُهْم َو

َمْعبُوٌد ُدونََك، ُجْد َعَليِْهْم ِبفَْضلَِك َوإِْحساِنَك إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

�١٦



(51)
تَـَرى يـا إِلـِهي بِـأَنَّ الـبََهاَء يَـذْكـرَُك بَـْعَد الّـَِذْي َورََد عَــَليِه مِــَن الـباَليـا مـا ال يَـْقِدُر أَْن يُـْحِصيَُه أَحَـــٌد إاِلَّ نَـفُْسَك َويُـثِْنيكَ 
ْجِن بِـما أَلْـَهْمتَُه مِــْن بَـدائِـعِ َوصْـــــــــِفَك عَــَلى شَــــــأٍْن مـا مَـنََعتُْه األَعـدآُء عَــْن ِذكْــرَِك يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء لَـَك الحَــــْمدُ  فِـيْ الـسِّ
بِـــما جَـــــَعْلتَُه قَــِويًّــا بِـــُقوَّتِـــَك َومُـــْقتَِدرًا ِبسُــــــْلطانِـــَك بِـــَحيُْث يَــَرى مــا سِــــــواَك كــَقبَْضٍة مِـــَن الــتُّراِب، َوأَحــاطَـتُْه أَنْــواُر الــِقَدمِ 
ا جَــــاَء أَمْــرَُك املُـبْرَُم قُــْمُت بِــَحولِـَك َوَدعَـــْوُت مَــْن فِــي سَــــــمائـَك َوأَرْضِـــــــــكَ  عَـــَلى شـأٍْن ال يَـَرى مـا ُدونَـَك إاِلَّ كَـــالـَعَدمِ، فَـَلمَّ
إِلـى شَــــــطِْر مَــواهِـــِبَك َوأُفُـِق أَلْــطافِــَك، َومِـــنُْهْم مَــِن اعْـــتَرََض عَـــَليَّ َوقـاَم عَـــَلى ضُــــــــــرِّي َوقَــتْلِي، َومِـــنُْهْم مَــْن شَــــــرَِب خَـــْمرَ 
مآِء َومُــــوجِـــــَد األَشْــــــــيآِء بِــــأَْن تَجْــــــِذَب الـــِعبادَ  إِفـــضالِـــَك َوسَــــــــرَُع إِلـــى جِـــــَهِة عَــــرْشِـــــــَك، أَسْــــــــئَُلَك يـــا خـــالِـــَق األَرِْض َوالـــسَّ
إِلْـهامِــَك َوتُـبَلَِّغُهْم إِلـى سُـــــراِدِق أَمْـرَِك َواقْـِتدارَِك، لَـْم تَـزَْل كُــنَْت مُـْقتَِدرًا بِـَقيُّومِــيَِّتَك واَل تَـزالُ  بِـنَفَحاِت قَـِميِص َوحْــــِيَك َو

تَُكوُن ُمتَعالِيًا ِبُسْلطاِنَك َوأُُلوِهيَِّتَك، فَارَْحْم ِعباَدَك َوبَِريَّتََك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ املُْختاُر.

(52)
إِراَدتِـــــَك َوبِــــَشْمسِ  ـــِتيْ تَـــَضوَّعَـــــْت فِــــي اإِلمْــــكاِن بِــــأَمْــــرَِك َو سُــــــــبْحانَـــَك يـــا إِلـــِهي أَسْــــــــئَُلَك بِــــَروائِــــحِ قَــــِميِص فَـــْضلَِك الّـَ
ــِتيْ أَضـــاَءْت مِــــْن أُفُـــِق الـــفَْضِل بِـــُقْدرَتِــــَك َوسُـــــــْلطانِـــَك بِـــأَْن تَـــْجَعَل قَـــْلِبي مُـــَقدَّسًـــــــا مِــــَن الـــظُّنُوِن َواألَوهـــامِ  مَـــِشيَِّتَك الّـَ
ْكُت بِــُعْرَوِة فَـْضلَِك َوحَــــبِْل عِـــنايَـِتَك قَــدِّرْ  ألُقْــِبَل بِــُكلِّي إِلَــيَْك يـا رَبَّ األَنـامِ، يـا إِلـِهي إِنّـِي عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك قَــْد تَـَمسَّ
ــَك أَنْـــَت مَــــولَـــى  ــِتيْ نَـــزَّلْـــتَها مِـــــْن سَـــــــحاِب جُــــــوِدَك َوسَـــــــمآِء كَـــــرَمِـــــَك إِنّـَ لِـــي مـــا هُــــَو خَــــيٌْر عِـــــنَْدَك، ثُـــمَّ اْرزُقْـــِني مـــائِــــَدةَ الّـَ

مواِت َواألَرَِضنَي. إِلَه َمْن ِفي السَّ العامَلنَِي َو

(53)
لَــْم أَْدِر يــا إِلــِهي أَيَّ نــاٍر جَــــَعْلتَها ُمشْــــــتَِعَلًة فِــي أَرْضِـــــــــَك بِــَحيُْث ال يَسْــــــتُرُهــا الــتُّراُب واَل يُخْـــِمُدهــا املِـياهُ واَل يَــْمنَُعها 
مَــْن عَــَلى األَرِْض كُــلِّها، طُوبـى مِلَِن اسْـــــتَْقرََب بِــها َوسَـــــِمعَ زَفِــيرَهـا، َومِــَن الـنَّاِس مَــْن َوفّـَْقتَُه يـا إِلـِهي بِــالـتََّقرُِّب إِلَـيْها 
ـِذْي سَــــــرَُع إِلَــيها َوفــازَ بِـــها فَــَدى نَــفَْسُه فِـــي  ـامِــــَك َوالّـَ َومِــــنُْهْم مَـــْن جَـــــَعْلتَُه َمحْـــــُرومًـــا عَـــنْها بِـــما اكتَسَــــــبَْت يَــداهُ فِـــي أَيّـَ
ا ِسواَك أَْي رَبِّ أَْسأَُلَك ِبهِذِه النَّاِر املُْشتَِعَلِة املُْلتَِهبَِة ِفي اآلفاِق َسِبيْلَِك َشْوًقا لَِجمالَك َوَصِعَد إَِليَْك خالًِصا َعمَّ
بِــأَْن تَخْـــُرَق حُــــُجباِت الّـَِتيْ مَــنََعتِْني عَــِن الـُحُضوِر تَـْلقاَء عَــرِْش عَــظََمِتَك َوالـُوقُـوِف لَـَدى بـابِــَك، أَْي رَبِّ قَـدِّْر لِـي كُـــلَّ 
إِنََّك أَنَْت الَعِزيزُ اْلَكِريُم. َخيٍْر نَزَّْلتَُه ِفي ِكتاِبَك واَل تُبِْعْدِني َعْن ِجواِر رَْحَمِتَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء َو

(54)
إِمـائَـَك عَـــَلى ِذكْـــرَِك َواالسْــــــِتقامَــِة عَـــَلى حُــــبَِّك، كَـــْم مِـــْن أَْوراٍق سَــــــَقطَْت مِـــْن أَْريـاحِ  ْق عِـــباَدَك َو سُــــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي َوفّـِ
ـنا الــرَّحْـــــمَن، لَــَك الحَـــــْمُد بِـــما  َكْت ِبسِــــــْدرَِة األَمْـــِر عَـــَلى شــأٍْن مــا حَـــــرَّكَــــها االمْـــِتحاُن يــا َربّـَ االفْــِتتاِن وَكَــــْم مِــــنْها تَــَمسَّ
ــِتَك، قَـــدْ  ــــــُروا أَصْـــــــــــناَم الـــَهوى بِــــُقْدرَتِــــَك َوسُـــــــْلطانِــــَك َومـــا مَــــنََعُهْم عَــــْن شَــــــــطِْر فَـــْضلَِك مـــا عِــــنَْد بَـــِريّـَ أََريْـــتَِني عِــــباًدا َكسّـَ
ــنُوا  ـــِذيـــَن زَيّـَ اُن مَــــدائِــــِن الـــَهوى َوفَـــزِعَــــْت أَصْـــــــــــحاُب الـــِغلِّ َوالـــفَْحشآِء الّـَ خَــــرَقُــــوا األَحْــــــجاَب عَــــَلى شَــــــــأٍْن نـــاحَــــــْت سُــــــــكَّ
ُرُؤوسَــــــُهْم َوأَبْـدانَـُهْم بِــأَسْــــــباِب الـِعْلمِ َوبِــها اسْــــــتَْكبَُروا عَــَلى نَـفِْسَك َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن جَــــمالِـَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك ِبَمجْــــِدكَ 
الَعِظيمِ َواْسِمَك الَقِديمِ ِبأَْن تَُؤيَِّد أَِحبَّائََك َعَلى نُصرَِتَك ثُمَّ اْجَعْلُهْم ِفي ُكلِّ األَْحواِل ناِظرًا إِلى َوْجِهَك ثُمَّ اْكتُْب 

َلُهْم ما تَفْرَُح ِبِه الُقُلوُب َوتََقرُّ ِبِه الُعيُوُن، إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(55)
بِــــنَي َوقُــــْربُـــَك حَــــــيوةُ الـــعاشِـــــــِقنَي َوَوصْـــــــــــُلَك رَجَــــــآءُ  يـــا مَــــْن بَـــالئُــَك َدَوآُء صُـــــــــــُدوِر املُخْـــــلِِصنَي َوِذكْـــــرَُك شِـــــــفاُء أَفْـــِئَدِة املُــَقرَّ
ــــِديْــَن َوفِـــراقُــَك مَـــْوُت الــعارِفِـــنَي، أَسْــــــئَُلَك بِـــَضجِيجِ املُشْــــــتاقِـــنَي فِـــي َهجْـــــرَِك َوصَــــــــــِريــخِ  املُشْــــــتاقِـــنَي َوَهجْـــــرَُك عَـــذاُب املُـَوحّـِ

�١٧



ـِتيْ  الــعاشِــــــِقنَي فِـــي بُــْعِدهِـــْم عَـــْن لِــقائِـــَك، بِـــأَْن تَــْرزُقَــِني خَـــْمَر عِــــرْفــانِـــَك وَكَــــْوثَــَر حُـــــبَِّك َورِضــائِـــَك، أَْي رَبِّ هــِذِه أَمَـــُة الّـَ
نَــِسيَْت مــا سِـــــواَك َوآنَسَــــــْت بِــُحبَِّك َونــاحَــــْت فِــيما َورََد عَـــَليَْك مِـــْن أَشْــــــراِر خَـــْلِقَك، قَــدِّْر لَــها مــا قَــدَّرْتَــُه إِلمــائِــَك الــالَّئِــي 

إِنََّك أَنَْت الحاِكُم ِفي يَومِ التَّالِق.  يَطُفَْن َحْوَل َعرِْش َعظََمِتَك َويَزُْرَن َجماَلَك ِفي الَعِشيِّ َواإِلْشراِق، َو

(56)
ا سِــــواكَ  ياَم لِـُكلِّ األَنـامِ، لِـيُزَكـى بِـها أَنْـفُُسُهْم َويَـنَْقِطُعنَّ عَــمَّ سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي هَــِذِه أَيّـاٌم فِـيْها فَـرَضْـــــــــَت الـصِّ
ــِتَك َوقـــابِـــالً مِلَــَقرِّ ظُــُهوِر فَـــرْدانِـــيَِّتَك، أَْي رَبِّ فَـــاجْـــــَعْل هـــذَا  َويَـــْصَعَد مِــــْن قُـــُلوبِـــِهْم مـــا يَـــكْوُن الئِـــًقا مِلَــكامِــــِن عِــــزِّ أَحَـــــِديّـَ
ـــِه إِلـى  ـِذيْـَن مـا مَــنََعُهْم مَــكارِهُ الـدُّنْـيا عَـــِن الـتََّوجّـُ ــْر بِــِه أَفْـِئَدةَ عِـــباِدَك الّـَ ياَم كَـــْوثَـَر الْــَحيَواِن َوقَــدِّْر فِــيِه أَثَـرَهُ َوطَهّـِ الـصِّ
ـِذْي أَرْسَــــــْلَت َمظْهَـــرَ  ـِذيـَن هُـــْم كَـــفَُروا بِــآيـاتِـــَك الْــكبَْرى بَـْعَد الّـَ شَــــــطِْر اسْــــــِمَك األَبْـهى َومَــا اضْــــــــــطََربُـوا مِـــْن ضَــــــــــْوضـاِء الّـَ
إِجْـــــــاللِــــَك، أُولــــِئَك إِذا سَــــــــِمُعْوا نِـــــدائَـــَك سَــــــــرُعُـــــْوا إِلــــى شَـــــــــطِْر رَحْـــــــَمِتَك َومــــا  نَــــفِْسَك ِبسَــــــــْلطَنَِتَك َواقْــــِتدارَِك َوعَـــــظََمِتَك َو
ــِذْي يـــا إِلـــِهي أَكُــــْوُن مُـــِقرًّا بِـــَوحْـــــدانِـــيَِّتَك َومُـــْعتَرِفًـــا  ــِة، َوأَنَـــا الّـَ ُؤونـــاُت الْـــَعرَضِــــــــــيَِّة َواْلحُـــــُدوداُت اْلبَشَـــــــِريّـَ أَمْـــَسَكتُْهُم الـــشُّ
ــِذيْ  ــِتَك، آمَــــنُْت بِــــَك بَـــْعَد الّـَ بِــــفَرْدانِــــيَِّتَك َوخـــاضِــــــــــًعا لَـــدى ظُـــُهوراِت عَــــظََمِتَك َوخـــاشِـــــــًعا عِـــــنَْد بَـــواِرِق أَنْـــواِر عِـــــزِّ أَحْــــــِديّـَ
ًكا بِــَحبِْل أَلْــطافِــكَ  هْـــُت إِلَــيِْه مُــنَْقِطًعا عَـــْن كُـــلِّ الْــجِهاِت َومُــتََمسِّ عَـــرَّفْـتَِني نَـفَْسَك َوأَظْهَـــرْتَـُه ِبسُــــــْلطانِــَك َوقُــْدرَتِـــَك، َوتَـَوجَّ
َومَـواهِــِبَك، َوآمَـنُْت بِـِه َوبِـما نُـزَِّل عَــَليِْه مِــْن بَـدائِـعِ أَحْــــكامِــَك َوأَوامِــرَِك َوصُـــــــــْمُت بِـُحبَِّك َواتّـِباعًــا ألَمْـرَِك َوأَفْـطَرُْت بِـِذكْــرِكَ 
ـِذيـَن هُـــْم صـامُــْوا فِــي األَيّـَامِ َوَسجَــــُدوا لِـَوجْــــِهَك فِــي الـلَّيالِـيْ وَكَـــفَُرْوا بِــنَفِْسكَ  َورِضـائِــَك، أَْي رَبِّ ال تَـْجَعْلِنيْ مِـــَن الّـَ
َوأَنَْكُرْوا آياِتَك َوجاَحُدوا بُرْهانََك َوَحرَّفُْوا َكلِماِتَك، أَْي رَبِّ فَافْتَحْ َعيِْنيْ َوَعنْيَ َمْن أَراَدَك لِنَْعرِفََك ِبَعيِْنَك َوهذا ما 
ـِتَك َوارْتَــَضيْتَُه لِسَــــــْلطَنَِتكَ  ـِذْي أَنْــزَلْــتَُه عَـــَلى مَـــِن اصْــــــــــطَفَيْتَُه بِـــأَمْـــرَِك َواخْـــتََصْصتَُه بَــنْيَ بَــِريّـَ أَمَـــرْتَــنا بِـــِه فِـــي الْــِكتاِب الّـَ
ــْقتَنا عَــــَلى اإِلقْـــراِر بِـــِه َوالـــتَّْصِديْـــِق بِـــما نُـــزَِّل عَــــَليْهِ  ــِتَك، فَـــَلَك اْلحَــــــْمُد يـــا إِلـــِهي بِـــما َوفّـَ َواجْــــــتَبَيْتَُه َوأَرْسَـــــــْلتَُه عَــــَلى بَـــِريّـَ
ْكُت بِـــُعْرَوِة عَــــطِْفكَ  هْــــُت إِلَـــيَْك َوتَـــَمسَّ إِذًا يـــا إِلـــِهي قَـــْد تَـــَوجَّ َوشَـــــــرَّفْـــتَنا بِـــلِقاِء مَـــْن َوعَــــْدتَـــنا بِـــِه فِـــي كُــــتُِبَك َوأَلْـــواحِـــــَك، َو
ا قَـدَّرْتَـُه لِـِعباِدَك الّـَِذيِـَن هُــْم أَقْـبَُلوا إِلـى حَـــرَمِ  َوجُـــْوِدَك َوتَشَـــــبَّثُْت بِـذَيْـِل أَلْـطافِـَك َومَـواهِــِبَك، أَسْـــــئَُلَك بِـأَْن ال تُـَخيِّبَِنيْ عَــمَّ
ــيْ يـــا إِلـــِهي أَعْــــتَرُِف بِــــأَنَّ كُـــــلَّ مـــا يَظْهَـــــُر مِـــــنِّيْ لَـــْم يَـــكْن قـــابِــــالً  َوصْـــــــــــلَِك وَكَـــــْعبَِة لِـــقائِــــَك َوصـــامُــــْوا فِــــي حُــــــبَِّك، َولَـــْو إِنّـِ
لِسُـــــْلطانِــَك واَل يَـلِيُْق لِـَحْضرَتِــَك، َولـِكْن أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذْي بِــِه تَجَــــلَّيَْت عـلى كُــلِّ األَشْــــــياِء بِــأَسْـــــمائِــَك الْـُحْسنى فِــي 
ـِذْي جَــــَرى  ـِذْي أَظْهَـــرَْت جَــــمالَــَك بِــاسْــــــِمَك األَبْــهی، بِــأَْن تُشْــــــِربَــِنيْ خَـــْمَر رَحْــــَمِتَك َورَحِــــيَق مَــْكرُمَــِتَك الّـَ هــذَا الــظُُّهوِر الّـَ
ا سِـــــواَك عَــَلى شَــــــأٍْن ال أََرى الـدُّنْـيا َومـا خُــلَِق فِــيها إاِلَّ كـيَْومِ مـا  ـــَه بِــُكلِّيْ إِلَـيَْك َوأَنْـَقِطعَ عَــمَّ عَــْن يَـِمنْيِ مَــِشيَِّتَك ألَتَـَوجّـَ
خَـــَلْقتَها، ثُـمَّ أَسْــــــئَُلَك يـا إِلـِهي بِــأَْن تُـنِْزَل مِـــْن سَــــــمآِء إِراَدتِـــَك َوسَــــــحاِب رَحْــــَمِتَك مـا يُـذْهِـــُب عَـــنَّا َروائِــحَ الـِعْصياِن يـا 
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الــَعِزيْــزُ امْلَـنَّاُن، أَْي رَبِّ ال تَــطْرُْد مَـــْن أَقْــبََل إِلَــيَْك واَل تُــبِْعْد مَـــنْ  إِنّـَ يَْت نَــفَْسَك بِـــالــرَّحْـــــمِن، َو مَـــْن سَـــــــمَّ
تَـَقرََّب بِــَك واَل تُـَخيِّْب مَــْن رَفَـعَ أَيـاِدَي الـرَّجـاِء إِلـى شَــــــطِْر فَـْضلَِك َومَــواهِــِبَك واَل تَحْــــرِْم عِـــباَدَك امْلُخْـــلِِصنْيَ عَــْن بَـدائِــعِ 
إِفْـــضالِـــَك، أَْي رَبِّ أَنْـــَت الْـــَغفُوُر َوأَنْـــَت الْـــكِريْـــُم َوأَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مـــا تَـــشاُء َومـــا سِـــــــواَك ُعجَــــــزَآُء لَـــَدی  فَـــْضلَِك َو
ظُـُهوراِت قُــْدرَتِـــَك َوفُــَقدآُء لَــَدى آثــاِر غَــنائِـــَك َوعُـــَدمــآُء عِـــنَْد ظُـُهوراِت عِـــزِّ سَــــــْلطَنَِتَك َوضُــــــــــَعفآُء عِـــنَْد شُـــــــُؤونــاِت قُــْدرَتِـــَك، 
أَْي رَبِّ هَــْل ُدْونَـَك مِـــْن َمهْـــرٍَب لِنَهْـــرَُب إِلَـيِْه أَْو سِـــــواَك مِـــْن مَــْلَجٍأ ألَسْـــــرَُع إِلَـيِْه، ال َوعِـــزَّتِــَك ال عـاصِــــــــَم إاِلَّ أَنْـَت واَل مَــفَرَّ 
إاِلَّ أَنْــَت واَل َمهْــــرََب إاِلَّ إِلَــيَْك، أَْي رَبِّ أَِذقْــِنيْ حَـــــالَوةَ ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك فَــَوعِــــزَّتِـــَك مَـــْن ذاَق حَـــــالَوتَــُه انْــَقطَعَ عَـــِن الــدُّنْــيا 
ـرًا عَــْن ِذكْــِر ُدْونِـَك، يـا إِلـِهي فَـأَلْـِهْمِنيْ مِــْن بَـَدائِـعِ ِذكْــرَِك ألَذْكُــرََك بِـها واَل تَـْجَعْلِنيْ  ـــَه إِلَـيَْك ُمطَهّـَ َومـا خُــلَِق فِـيْها َوتَـَوجّـَ
ـِتَك َوقُــُلْوبُ  ـِتيْ تَــْحيَى بِـــها أَفْــِئَدةُ بَــِريّـَ ـِذيْــَن يَــْقرَئُـوَن آيــاتِـــَك واَل يَجِـُدوَن مــا قُــدَِّر فِـــيْها مِــــْن نِـــْعَمِتَك امْلَـْكنُْونَــِة الّـَ مِــــَن الّـَ
ـِذيـَن أَخَـــذَتْـُهْم نَـفَحاُت أَيّـَامِـــَك عَـــَلى شَــــــأٍن أَنْـفَُقوا أَْرَواحَــــُهْم فِــي سَــــــِبيلَِك َوسَــــــرُعُـــوا  عِـــباِدَك، أَْي رَبِّ فَـاجْــــَعْلِنيْ مِـــَن الّـَ
إِذا قِــيَْل لَـُهْم فِــي الـطَِّريْـِق إِلـى أَيِّ مَــَقرٍّ تَـذْهَــبُْوَن قـالُـوا إِلـى  إِلـى َمْشهَـــِد الـفَنَآِء شَــــــْوقًـا لِجَــــمالِـَك َوطَـَلبًا لِـوِصـالِـَك، َو
ــــِهِهْم إِلَـــيْكَ  ـاَك َوتَــَوجّـُ ــِذيــَن أَعْـــرَضُــــــــــْوا عَـــنَْك َوبَــَغْوا عَـــَليَْك عَـــْن حُـــــبِِّهْم إِيّـَ اهللِّ امْلَـلِِك امْلَـَهيِْمِن الْـــَقيُّوم، َومــا مَـــنََعُهْم ظُــْلُم الّـَ
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َ عَــَليِْهُم امْلأَلُ األَعْــلى َويُـكبَِّرنَّ أَهْــُل مَــدائِــِن الْـبَقاِء ثُـمَّ الّـَِذيـَن رُقِــمَ  إِقْـبالِـِهْم إِلـى شَــــــطِْر رَحْــــَمِتَك، أُْولـِئَك عِــباٌد يُـَصلِّنيَّ َو
عَــــَلى جَـــــِبيِْنِهْم مِــــْن قَـــَلِمَك األَعْــــلى هـــؤاُلِء أَهْــــُل الْـــبَهاِء َوبِـــِهْم ظَهَــــرَْت أنْـــواُر اْلهُــــدی، وَكـــذلِـــَك قُـــدَِّر فِـــي لَـــْوحِ الْـــَقضآءِ 
ـِذيْــَن طــافُــْوا فِـــي حَـــــْولِــِهْم فِـــي حَـــــياتِـــِهْم َومَـــماتِـــِهْم ثُــمَّ اْرزُقْــُهْم مــا  إِراَدتِـــَك، فَــيا إِلــِهي كَــــبِّْر عَـــَليِْهْم َوعَـــَلى الّـَ بِـــأَمْـــرَِك َو
ـاُب، أَْي رَبِّ ال  قَـدَّرْتَـُه لِـِخيْرَِة خَــْلِقَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن الْـَعِزيْـزُ الْـَوهّـَ
ْوَم آخِــــَر صَــــــــــْومِـــنا َوآخِــــَر َعهْـــِدنـا ثُـمَّ اقْــبَْل مـا عَـــِمْلناهُ فِــي حُــــبَِّك َورِضـائِــَك َومـا تُـرَِك عَـــنَّا بِــما غَــَلبَتْ  تَـْجَعْل هـذا الْــصَّ
ــِذيْــَن هُـــْم كَــــفَُروا بِـــكَ  عَـــَليْنا شُـــــــئُونــاُت الــنَّفِْس َوالْـــَهوی، ثُــمَّ اسْـــــــتَِقْمنا عَـــَلى حُـــــبَِّك َورِضــائِـــَك ثُــمَّ احْـــــفَظْنا مِــــْن شَـــــــرِّ الّـَ
إِنََّك أَنَْت رَبُّ اآلِخرَِة َواألُْولى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُّ األَْعَلی، وََكبِِّر اْللَُّهمَّ يا إِلِهي َعَلى النُّْقطَِة  َوِبآياِتَك اْلُكبْرى َو
ْلَت عِــــْلَم مــا كــاَن َومــا  ــِذْي بِـــِه فَــصَّ بُــْوبِـــيَِّة الّـَ ـِة َومَـــطَْلعِ األُلُـــوهِــــيَِّة َوَمظْهَــــِر الــرُّ ـِة َوالْـــَغيِْب الْـــُهِويّـَ ــــــرِّ األَحَـــــِديّـَ األَوَّلِــيَِّة َوالسّـِ
ــَف الْـــكاُف بِـــرُكْــــِنها  ــــــرًا لِـــلَِّذْي بِـــاسْـــــــِمِه أُلّـِ يَـــكْوُن، َوظَهَــــرَْت اللِئُ عِــــْلِمَك امْلَــْكنُْوِن َوسِــــــرُّ اسْـــــــِمَك امْلَخْــــزُْوِن َوجَـــــَعْلتَُه ُمبَشّـِ
َلْت أَحْــــكامُــَك َونُشِـــــرَْت آثـارَُك َوحُــــقَِّقْت كَـــلَِمتُكَ  الـنُّوِن، َوبِــِه ظَهَـــرَْت سَــــــْلطَنَتَُك َوعَـــظََمتَُك َواقْــِتدارَُك َونُـزِّلَــْت آيـاتُـَك َوفُـصِّ
يْتَُه بــَعلِيِّ قَــبَْل نَــِبيْل فِــي مَــَلُكوِت أَسْــــــمائِــكَ  ـِذْي سَــــــمَّ َوبُــِعثَْت قُــُلْوُب أَصْــــــــــِفيائِــَك َوُحشِـــــَر مَــْن فِــي سَــــــمائِــَك َوأَرْضِـــــــــَك، الّـَ
َوبِـــُروحِ الــرُّوحِ فِـــي أَلْــواحِ قَــضائِـــَك، َوأَقَــْمتَُه مَـــقاَم نَــفِْسك َورَجَـــــَعْت كُــــلُّ األَسْــــــماِء إِلــى اسْــــــِمِه بِـــأَمْـــرَِك َوقُــْدرَتِـــَك، َوبِـــهِ 
ـِذيْـَن هُــمْ  انْتَهَـــْت أَسْــــــماؤَُك َوصِـــــــــفاتُـَك َولَــُه أَسْــــــماٌء فِــي سُــــــراِدِق عِـــفَِّتَك َوفِــي عَــوالِـمِ غَــيِْبَك َومَــدائِــِن تَـَقِديْـِسَك، َوعَــَلى الّـَ
ـِذيْــَن اعْـــتَرَفُــْوا بــَوحْـــــدانِــيَِّتَك فِــي ظُـُهْورِِه كَـــرَّةً أُخْـــرى  ا سِـــــواَك، مِـــَن الّـَ ــــُهْوا إِلَــيِْه مُــنَْقِطِعنْيَ عَـــمَّ آمَــنُْوا بِــِه َوبِــآيــاتِـــِه َوتَــَوجّـَ
الّـَِذْي كـاَن مَــذْكـْورًا فِــي أَلْـواحِـــِه وَكُــتُِبِه َوصُـــــــــُحِفِه َوفِــي كُــلِّ مـا نُـزَِّل عَــَليِْه مِــْن بَـدائِــعِ آيـاتِــَك َوجَــــواهِــِر كَــلِماتِــَك، َوأَمَــرْتَـهُ 
إِتْــقانِ  إِظْــهاِر سَــــــْلطَنَِتِه َو إِثْــباِت حَـــــقِِّه َو بِـــأَْن يَــأْخُـــذَ َعهْــــَد نَــفِْسِه قَــبَْل َعهْــــِد نَــفِْسِه َونُــزَِّل الْــبَياُن فِـــي ِذكْــــرِِه َوشَـــــــأْنِـــِه َو
أمْــرِِه، طُـْوبـى مِلَْن أَقْـبََل إِلَـيِْه َوعَــِمَل مـا أُمِـــَر بِــِه مِـــْن عِـــنِْدِه يـا إِلـَه الْـعامَلِـنْيَ َومَــْقُصْوَد الْـعارفِــنْيَ، فَـَلَك اْلحَــــْمُد يـا إِلـِهي 
ـْقتَنَا عَـــَلى عِــــرْفــانِـــِه َوحُـــــبِِّه، إِذًا أَسْــــــئَُلَك بِـــِه َوبِـــَمظاهِـــِر أُلُــْوهِـــيَِّتَك َومَـــطالِــعِ ُربُــوبِـــيَِّتَك َومَـــخاِزِن َوحْـــــِيَك َومَـــكامِــــنِ  بِـــما َوفّـَ
َك أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى  إِنّـَ َقنا عَـــَلى خِــــْدمَــِتِه َوطـاعَـــِتِه َوتَـْجَعَلنا نـاصِـــــــــِريـَن ألمْــرِِه َوُمخْـــِذلِـنَي ألَعْـــدائِــِه، َو إِلْــهامِـــَك بِــأَْن تُـَوفّـِ

ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ املُْستَعاُن.

(57)
َشهِــَد اهللَُّ لِـنَفِْسِه بِــَوحْــــدانِــيَِّة نَـفِْسِه َولِـذاتِــِه بِــفَرْدانِــيَِّة ذاتِــِه َونَـطََق بِــلِسانِــِه فِــي عَــرِْش بَـقائِــِه َوعُــُلوِّ كِــبِْريـائِــِه بِــأَنّـَُه ال إِلـهَ 
ــُه هُــــو امْلُــْقتَِدرُ  إِنّـَ ـــــَد ذاتِــــِه بِــــذاتِــــِه َوواصِــــــــــَف نَـــفِْسِه بِــــنَفِْسِه َومُــــنِْعَت كـــيْنُونَـــِتِه بِــــكيْنُونَـــِتِه َو إاِلَّ هُــــو، لَـــْم يَـــزَْل كـــاَن مُــــَوحّـِ
الْـَعِزيـزُ الجَــــميُل، َوهُــو الـقاهِــُر فَـوَق عِــباِدِه َوالـقائِــُم عَــَلى خَــْلِقِه َوبِــيَِدِه األَمْــُر َوالـَحقُّ يُـْحِيي بِــآيـاتِــِه َويُـِميُْت ِبَقهْــرِِه ال 
إِنَُّه َلُهَو اْلقاِهُر الغالُِب الَِّذْي ِفي َقبَْضِتِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيٍْء  إِنَُّه كاَن َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديرًا، َو ا يَفَْعُل َو يُْسئَُل َعمَّ
ــُه كـــاَن عَــــَلى كُــــلِّ شَـــــــيٍْء مُـــِحيطًا، لَـــُه الـــنَّْصُر َواالِنْـــِتصاُر َولَـــُه الـــُقوَّةُ َواالقْـــِتداُر َولَـــهُ  إِنّـَ َوفِـــي يَـــِميِْنِه جَـــــبَُروُت األَمْـــِر َو

إِنَُّه ُهو الَعِزيزُ املُْقتَِدُر املُْختاُر. الِعزَّةُ َواالْجِتباُر َو

(58)
سُــــــبَْحانَـَك يـا مَــْن نـاداَك أَلْــُسُن الـكائِــناِت فِــي أَزَِل الـالَّبَـدايـاِت َوأبَـِد الـالَّنِــهايـاِت، َومـا َوصَـــــــــَل نِــدآُء أَحَــــٍد مِـــنُْهْم إِلـى 
هَــوآِء بَـقاِء قُـْدِس كِـــبِْريـائِــَك، َوفُـِتَحْت عُــيوُن املَْوجُــــوداِت مِلُشاهَــَدِة أَنْـواِر جَــــمالِـَك، َومـا َوقَـَعْت عَــنْيُ نَـفٍْس إِلـى بَـواِرقِ 
بِــنَي بِــَدوامِ عِــزِّ سَـــــْلطَنَِتَك َوبَـقاِء قُـْدِس حُــــُكومَــِتَك، َومـا بَـَلَغْت يَـُد أَحَــــدٍ  ظُُهوراِت شَــــــْمِس وِْجهَــِتَك، َورَفَـَعْت أَيـاِدي املَُقرَّ
إِحـــسانِــــَك قـــائِــــًما عَــــَلى كُـــــلِّ شَــــــــيْءٍ  ـــِذْي لَــــْم تَـــزَْل كُـــــنَْت بِــــبَدائِــــعِ جُــــــوِدَك َو إِلـــى ذَيْـــِل رِدآِء سُــــــــْلطاِن ُربُـــوبِــــيَِّتَك، مَــــعَ الّـَ
َومُـــَهيِْمنًا عَـــَلى كُــــلِّ شَـــــــيٍْء َوتَــُكوُن أَقْـــرََب بِـــُكلِّ شَـــــــيٍْء مِــــْن نَــفِْسِه إِلَـــيِْه، فَسُـــــــبَْحانَــَك مِــــْن أَْن يُــنْظََر بَــِديــعُ جَـــــَمالِــَك إاِلَّ 
ِبَلحَــــظاِت عَــنْيِ فَـرْدانِــيَِّتَك أَْو يُـْسَمعَ نَـَغماُت عِــزِّ سَـــــْلطَنِتَك إاِلَّ بِــبَدائِــعِ سَـــــْمعِ أَحَــــِديّـَِتَك، فَسُـــــبَْحانَـَك مِــْن أَْن تَـَقعَ عَــَلى 

�١٩



ــِتَك، ألنَّ أَطْـــياَر قُـــلوبِ  جَــــــَمالِـــَك عَــــنْيُ أَحَــــــٍد مِــــْن خَــــْلِقَك أَْو أَْن يَـــْصَعَد إِلـــى هَــــوآِء عِــــزِّ عِــــرفـــانِــــَك فُـــؤاُد نَـــفٍْس مِــــْن بَـــِريّـَ
بِــنَي لَــْو تَــطيُر بِــَدوامِ سُــــــْلطاِن قَــيُّومِـــيَِّتَك أَْو تَــتَعاَرُج بِــبَقآِء قُــْدِس أُلُــوهِـــيَِّتَك ال تَخْـــُرُج عَـــْن حَــــدِّ اإِلمْــكاِن َوحُــــُدودِ  املُـَقرَّ
األَكْـــواِن فَــَكيَْف يَــْقِدُر مَـــْن خُـــلَِق ِبحُـــــُدوِد اإِلبْــداعِ أَْن يَــِصَل إِلــى مَـــلِيِك مَـــَلُكوِت االخْـــِتراعِ أَْو يَــْصَعَد إِلــى سُــــــْلطانِ 
َا جَـــَعْلَت مُـنْتََهى َوطَِن الـبَالِـِغنَي إِقْـرَارَهُــْم بِـالَعجْـــِز عَــنِ  جَـــبَُروِت الـِعزَِّة َواالرْتِــفاعِ، سُـــــبَْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك يـا مَـْحبُوبِـيْ ملَّ
ــِتَك َومُــــنْتََهى مَــــَقرِّ الـــَعارِفِــــنَي اعْــــِترافَـــُهْم بِــــالـــُقُصوِر عَــــِن الـــُوصُـــــــــــوِل إِلـــى  الـــبُُلوغِ إِلـــى رَفـــارِِف قُـــْدِس سُـــــــْلطاِن أَحَــــــِديّـَ
ـِذْي أَحْـــــبَبْتَُه فِـــي نَــفِْسَك َوجَـــــَعْلتَُه مَـــَقرَّ الــواصِـــــــــلنَِي َوالــوارِِديــَن َوبِـــأَنْــوارِ  مَـــكامِـــِن عِـــزِّ عِـــرفــانِـــَك أَسْــــــئَُلَك ِبهــذا الَعجْـــــِز الّـَ
َوجْــــِهَك الّـَـتيْ أَحـاطَـِت املُـْمِكناِت َوبِــَمِشيَِّتَك الّـَـتيْ بِــها خَـــَلْقَت املَـْوجُــــوداِت بِــأَْن ال تُـَخيَِّب آمِـــلِيَك عَـــْن بَـدائِــعِ رَحْــــَمِتكَ 
واَل تَحْـــرَِم قـاصِــــــــِديـَك عَــْن جَـــواهِــِر فَـْضلَِك، ثُـمَّ أَْوقِـْد فِـي قُـُلوبِـِهْم مَـشاعِــَل حُـــبَِّك لِـيَْحتَِرَق بِـَها كُــلُّ األَذْكـاِر ُدوَن بَـدائـعِ 
ِذكْــرَِك َويَـْمُحَو عَــْن قُـُلوبِـِهْم كُــلُّ اآلثـاِر سِــــوى جَـــْوهَــِر آثـاِر قُـْدِس سَـــــْلطَنَِتَك حَـــتّى ال يُـْسَمعَ فِـي املُْلِك إاِلَّ نَـَغماُت عِــزِّ 
رَحْــــــمانِــــيَِّتَك واَل يُـــَشاهَــــَد فِــــي األَرِْض إاِلَّ سَـــــــواِذُج أَنْـــواِر جَــــــَمالِـــَك واَل يُـــرى فِــــي نَـــفٍْس ُدوَن طِـــــراِز جَــــــمالِـــَك َوظُــُهورِ 
إِجْــــاللِـَك لَـَعلَّ ال تَـنْظُُر مِــْن عـباِدَك إاِلَّ مـا تَـرْضـى بِــِه نَـفُْسَك َويُـِحبُُّه سُـــــْلطاُن مَــِشيَِّتَك، سُـــــبَْحانَـَك يـا سَـــــيِِّدي فَـَوعِــزَّتِــكَ 
ألَيْـَقنُْت بِــأَنّـََك لَــْو تَـْقطَعُ نَـفَحاِت قُــْدِس عِـــنَايَـِتَك َونَـَسماِت جُــــوِد إِفْـَضالِـَك عَــِن املُمكناِت فِــي أَقَــلِّ مِـــْن آٍن لَــيَفْنى كُـــلُّ 
َمواِت، فَــتَعالــى بَــدائِـــعُ قُـــْدرَتِــــَك الــغالِــبَِة فَــتَعالــى سُـــــــْلطاُن قُـــوَّتِــــكَ  املَــْوجُـــــوداِت َويَــنَْعِدُم كُــــلُّ مَـــْن فِـــي األَرَضِــــــــــنِيَ َوالــسَّ
املَــِنيَعِة فَـــتَباهـــى مَـــلِيُك عَــــظََمِتَك املُــِحيطَِة َومَـــشيَِّتَك الـــنَّافِـــذَِة بِـــَحيُْث لَـــْو تُـــْحِصى فِـــي بَـــَصِر أَحَـــــٍد مِــــْن عِــــباِدَك كُــــلَّ 
األَبْصاِر َوتََدُع ِفي َقْلِبِه ُكلَّ الُقُلوِب َويُشاِهُد ِفي نَفِْسِه ُكلَّ ما َخَلْقَت ِبُقْدرَِتَك َوذَرَأَْت ِبُقوَِّتَك َويَتَفَرَُّس ِفي أَقالِيمِ 
خَـــــْلِقَك َومَــــمالِــــَك صُــــــــــــنِْعَك فِــــي أَزَِل اآلزاِل لَــــْن يَجِـــَد شَـــــــــيْئًا إاِلَّ َوقْــــَد يُــــَشاهِـــــُد سُــــــــْلطاَن قُــــْدرَتِـــــَك قــــائِــــًما عَـــــَليِْه َومَــــليكَ 
إِحــاطَــِتَك قــاهِـــرًا عَـــَليِه، فَــها أَنَــا ذا يــا إِلــِهي قَـــْد َوقَـــْعُت عَـــَلى الــتُّراِب بَــنْيَ يَــَديــَك َوأَعْـــتَرُِف ِبَعجْـــــِز نَــفْسي َواقْـــِتدارِ 
ـَك أَنْــَت اهللَُّ ال إِلــهَ  نَــفِْسَك َوفَــْقِر ذاتــي َوغَــناِء ذاتِـــَك َوفَــنآِء ُروحِــــي َوبَــقاِء ُروحِــــَك َومُـــنْتَهى ذُلّـِـيْ َومُـــنْتََهى عِـــزَّتِـــَك َوبِـــأَنّـَ
إاِلَّ أَنــَت َوحْــــَدَك ال شَــــــِريــَك لَــَك َوحــَدَك ال شَــــــِبيَه لَــَك َوحْــــَدَك ال نِــدَّ لَــَك َوحْــــَدَك ال ضِـــــــــدَّ لَــَك، لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت بِــُعُلوِّ ارْتِـــفاعِ 
قَــيُّومِـــيَِّتَك مُــَقدَّسًــــــا عَــْن ِذكْـــِر مـا سِـــــواَك واَل تَـزاُل تَـُكوُن فِــي سُــــــُموِّ اسْــــــِترْفـاعِ أَحَــــِديّـَِتَك مُــنَزَّهًــا عَــْن َوصْـــــــــِف مـا ُدونَـَك، 
فَــَوعِــــزَّتِـــَك يــا مَـــْحبُوبِـــي ال يَــنْبَِغي ِذكْــــُر املَـْوجُـــــوداِت لِــنَفِْسَك األَعْـــلى واَل يَــلِيُق َوصْــــــــــُف املُـْمِكناِت لِــبَهائِـــَك األَبْــهى بَــلْ 
ِذكْـــُر ُدونِــَك شِـــــرٌْك فِــي ســاحَـــــِة قَــْدِس ُربُــوبِــيَِّتَك َونَــْعُت غَــيْرَِك ذَنْــٌب عِـــنَْد ظُـُهوِر سُــــــْلطاِن أُلُــوهِـــيَِّتَك ألَنَّ بِــالــذِّكْـــِر يُــثْبَتُ 
، حِــــينَِئٍذ أَْشهَـــُد بِــنَفِْسي  الـُوجُــــوُد تِــْلقآَء مَــْديَـِن تَـْوحِــــيِدَك، َوهـذا شِـــــرٌْك مَــْحٌض وَكـفٌْر صِـــــــــرٌف َوذَنْـٌب بَـْحٌت َوبَـْغيٌ بـاتٌّ
َوُروحِــــي َوذاتِــي بِــأَنَّ مَــطالِـعَ قُــْدِس فَـردانِــيَِّتَك َومَــظاهِــَر عِـــزِّ َوحْــــدانِــيَِّتَك لَــْو يَـِطيُرنَّ بِــَدوامِ سَــــــْلطَنَِتَك َوبَـقاِء قَــيُّومِـــيَِّتكَ 
ـِذْي فِــيِه تَجَــــلَّيَْت بِــاسْــــــمٍ مِـــْن أَسْــــــمآِء أَعْــظَِمَك، فَسُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك عَــن بَـديِــعِ جَــــاللِـكَ  لَــْن يَـِصُلوا إِلـى هَــواِء قُــرِب الّـَ
إِنَّ  فَسُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك عَـــْن مَــِنيعِ إِجْــــاللِـَك فَسُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك عَـــن عُـــُلوِّ سَــــــْلطَنَِتَك َوسُــــــُموِّ شَــــــوْكَـــِتَك َواقْــِتدارَِك، َو
أَعْــلى أَفْـِئَدِة الـعارِفِـنَي َومـا عَــرَفُـوا مِــْن جَــــواهِــِر عِــرفـانِـَك َوأَبْـهى حَــــقائِـِق الـبالِـِغنَي َومـا بَـَلُغوا إِلـى أَسْـــــراِر حِـــْكَمِتَك قَـدْ 
خُــلَِقْت مِـــْن ُروح الّـَِذْي نُـِفخَ مِـــْن قَـَلمِ صُـــــــــنِْعَك، َومـا خُــلَِق مِـــْن قَـَلِمَك كَـــيَْف يَـْعرُِف مـا قَـدَّرَْت فِــيِه مِـــْن جَــــواهِــِر أَمْــرَِك أَوْ 
ـِتيْ كــانَــْت قَــيُّومَــًة عَـــَليِْه َوعَـــَلى مــا فِــيِه مِـــْن رَحْـــــَمِتَك، َومَــْن لَــْم يَــبُْلغْ إِلــى هــذا املَـقامِ فَــَكيَْف يَــبُْلغُ إِلــى يَــِدكَ  أَنــامِـــَل الّـَ
الّـَِتيْ كـانَـْت قـاهِــرَةً عَــَلى أَنـامِــِل قُـوَّتِــَك أَْو يَـِصُل إِلـى إِراَدتِــَك الّـَِتيْ كـانَـْت غَـالِـبًة عَــَلى يَـِدَك فَسُـــــبْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك يـا 
ُعوُد إِلـى سَـــــَمواتِ  إِلـِهي بَـْعَد الّـَِذْي انْـَقطََعْت أَفْـِئَدةُ الـُعرَفـآِء عَــْن عِــرْفـاِن صُـــــــــنِْعَك الّـَِذْي خَــَلْقتَُه بِــِإراَدتِــَك فَـَكيَْف الـصُّ
قُـــْدِس مَـــِشيَِّتَك أَِو الْـــُوُروُد فِـــي سُـــــــراِدِق عِــــرْفـــاِن نَـــفِْسَك، سُـــــــبْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي َوسَـــــــيِِّدْي َومـــالِـــِكي َوسُـــــــْلطانِـــي 
َـا اعْـــتَرَفْـُت ِبَعجْــــِزي َوَعجْــــِز املُـْمِكناِت َوأَقْــَررُْت بِــفَْقِري َوفَـْقِر املَـْوجُــــوداِت أُنـاِديـَك بِــلِسانِــي َوأَلْــُسِن كُـــلِّ مَــنْ  حِــــينَِئٍذ ملَّ
فاِت بِـــأَْن ال تُــْغلَِق عَـــَلى  َمواِت َوأَْدعُـــوَك بِـــَقْلِبي َوقُــُلوِب كُــــلِّ مَـــْن َدخَـــَل فِـــي ظِــــلِّ األَسْــــــمآِء َوالــصِّ فِـــي األَرَضِـــــــــنَي َوالــسَّ
إِفْـضالِـَك واَل تَـْقطَعَ عَــْن أَْرواحِـــنا نَـَسماِت جُــــوِدَك َوأَلْـطافِــَك واَل تَشْـــــتَِغَل قُـلوبُـنا بِــَغيْرَِك واَل  ُوجُــــوهِــنا أَبْـواَب فَـْضلَِك َو
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أَفْــِئَدتُــنا بِـــِذكْــــِر سِــــــواَك، فَــَوعِــــزَّتِــــَك يــا إِلــِهي لَـــْو تَــْجَعُلِني سُـــــــْلطانًــا فِـــي مَـــْمَلَكِتَك َوتُجْـــــلُِسِني عَــــَلى عَــــرِْش فَــرْدانِـــيَِّتكَ 
َوتََضعُ زِماَم ُكلِّ الُوُجوِد ِفي َقبَْضِتي ِباْقِتدارَِك َوتَْجَعُلِني ِفي أََقلِّ ما يُْحصى َمْشُغوالً ِبذلَِك َوغاِفالً َعْن بَداِئعِ 
ِذكْـــرَِك األَعْــلى فِــي اسْــــــِمَك األَعْــظَمِ األَتَـمِّ الـَعلِيِّ األَعْــلی، فَـَوعِـــزَّتِــَك لَــْن تَـرضـى نَـفِْسيْ َولَــْن يَـْسُكَن قَــْلِبي بَـْل أَجِـــدُ 
ا َعرَّفْتَِني هذا أَْسئَُلَك ِباْسِمَك  ذاِتي ِفي ِتْلَك الحاَلِة أَذَلَّ ِمْن ُكلِّ ذَلِيٍل َوأَفَْقَر ِمْن ُكلِّ فَقيٍر، ُسبَْحانََك يا إِلِهي ملَّ
ـِذْي مـا حَــــَمَلُه األَلْــواُح َومـا جَــــَرى عَــَلى قَــْلِب أَحَــــٍد َولِـساِن نَـفٍْس َولَــْم يَـزَْل كـاَن خَــِفيًّا بِــَخفآِء ذاتِــَك َومُــتَعالِـيًا بِــُعُلوِّ  الّـَ
َ كُـــلٌّ بِــَغنائِــَك َويَسْـــــتَرْفِــُعنَّ بِــُعُلوِّ سُـــــْلطانِ  نَِة أَعْــالَم نَـْصرَِك َورايـاِت انْـِتصارَِك لِـيَْغِننيَّ نَـفِْسَك بِــأَْن تَـرْفَـعَ فِــي هـِذِه الـسَّ

ْلطاُن.  إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر امْلُتَعاِل الَعِزيزُ املَُهيِْمُن السُّ رِفَْعِتَك َويَُقوُمنَّ َعَلى أَْمرَِك َو

(59)
ـــــطَْوةُ َواالسْــــــِتْجالُل َوالــرِّفْــَعُة َواإِلفْــضاُل َوالــَهيَْمنَةُ  سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي لَــَك الــِعزَّةُ َوالــَجالُل َوالــَعظََمُة َواإِلجْـــــالُل َوالسّـَ
َواالسْـــــِتْقالُل، تُـَقرُِّب مَــْن تَـشآُء إِلـى البَحْــــِر األَعْــظَمِ َوتُشَـــــرِّفُـُه بِــاإِلقْـباِل إِلـى اسْـــــِمَك األَقْـَدمِ لَـْن يَـْمنََعَك عَــْن سُـــــْلطَانِــكَ 
مَـــْن فِـــي سَـــــــمائِـــَك َوأَرْضِــــــــــَك لَـــْم تَــزَْل غَـــَلبَْت قُـــْدرَتُــَك املُـْمِكناِت َوأَحــاطَــْت مَـــِشيَّتَُك الــكائِـــناِت واَل تَــزاُل تَــُكوُن مُـــْقتَِدرًا 
ــــِه إِلــى َوجْـــــِهكَ  ْر ُوجُـــــوهَ عِـــباِدَك لِــلتََّوجّـُ عَـــَلى املَـْوجُـــــوداِت ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُـْقتَِدُر املُـتَعاِل الــَعِزيــزُ الــَحِكيُم، أَْي رَبِّ نَــوِّ
ـَك أَنْــَت مَــولَــى الــعامَلِـنَي ال  ــْر قُــُلوبَــُهْم لِــإِلقْــبال إِلــى شَــــــطِْر مَــواهِـــِبَك َوعِـــرفــاِن َمظْهَـــِر نَــفِْسَك َومَــطَْلعِ كَـــيْنُونَــِتَك، إِنّـَ َوطَهّـِ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(60)
إِنَّ  ــــــــٌد لِسَــــــالسِـــــِل إِراَدتِـــَك، َو سُــــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي هـذا رَأْسِـــــيْ قَــْد َوضَـــــــــْعتُُه تَـْحَت سَــــــيِْف مَــِشيَِّتَك، َوهـذا عُـــنُِقي مُــتَرَصّـِ
إِنَّ هــذا عَـــيِْنيْ مُـــنْتَِظرَةٌ لِــبَدائِـــعِ رَحْـــــَمِتَك، ألَنَّ كُــــلَّ مــا يَــنِْزُل مِــــْن عِــــنِْدَك غــايَــةُ  هــذا قَــْلِبيْ ُمشْــــــتاٌق لِــرُمْـــحِ قَــضائِـــَك َو
بِـــنَي، فَـــَوعِــــزَّتِــــَك يـــا مَـــْحبُوبِـــي حِـــــينَِئٍذ قَـــْد فَـــَديْـــُت نَـــفِْسي مِلَــظاهِــــِر نَـــفِْسكَ  مَـــْقُصوِد املُشْـــــــتاقِـــنَي َومُـــنْتَهى مَـــطَْلِب املُــَقرَّ
َوأَنْـفَْقُت ُروحِـــي لِـبَدائِــعِ مَــطالِـعِ جَــــمالِـَك، كـأَنّـِي فَـَديْـُت ُروحِـــي لِـُروحِـــَك َوذاتِــي لِـذاتِــَك َوجَــــمالِـي لِجَــــمالِـَك َوأَنْـفَْقُت كُــلَّ 
وَح تَْستَبِْشُر  ذلَِك ِفي سِبيلَِك َوَسِبيِل أَْولِياِئَك، َوَلْو أَنَّ الَجَسَد يَْحزُُن ِعنَْد نُزُوِل بَالِئَك َوظُُهوِر َقضاِئَك َولِكنَّ الرُّ
فِـــي َوُروِدهــا عِــــنَْد شَـــــــِريــَعِة جَـــــمالِــَك َونُــزُولِــها فِـــي شــاِطئِ بَحْـــــِر أَزَلِــيَِّتَك، هَـــْل يَــنْبَِغي لِــْلَحِبيِب أَْن يُــْعرَِض عَـــْن لِــقاءِ 

املَْحبُوِب أَْو لِْلعاِشِق أَْن يَِفرَّ َعْن لِقاِء املَْعُشوِق حاشا ثُمَّ حاَشا إِنَّا ُكلٌّ ِبَك آِمنُوَن َوِبلِقاِئَك آِملوَن.

(61)
ماِء،  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَْشهَــــُد بِـــأَنَّ مَـــِشيَّتََك غَــَلبَِت األَشْـــــــياَء كُــــلَّها َوسَــــــبََقْت رَحْـــــَمتَُك مَـــْن فِـــي األَرِْض َوالــسَّ
إِبْـــرازَ جُــــــوِدَك َورَحْــــــَمِتَك بَـــَعثَْت عَــــبًْدا مِـــــْن عِـــــباِدَك َواصْـــــــــــطَفَيْتَه بَـــنيَْ  إِعْــــالَء كَـــــلَِمِتَك َو ا أَرَْدَت إِظْـــهاَر سَــــــــْلطَنَِتَك َو فَـــَلمَّ
ـــرْتَــُه عَـــْن كُــــلِّ مــا ال  ـِتَك َواخْـــتَرْتَــُه لِــنَفِْسَك َوأَْلبَسْــــــتَُه خِــــَلعَ هِـــدايَــِتَك َوأَْغَمسْــــــتَُه فِـــي بُــُحوِر عَـــظََمِتَك وَكِــــبْريــائِـــَك َوطَهّـَ بَــِريّـَ
مآِء لِـيَْدعُــَو الـُكلَّ إِلـى َمظْهَــِر ذاتِــَك َومَــطَْلعِ آيـاتِــَك،  يَـنْبَِغي لِـَعظََمِتَك َواقْـِتدارَِك، ثُـمَّ أَمَــرْتَـُه بِــالـنِّدآِء بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
ـِتَك َومِـــنُْهْم مَــْن أَقْــبََل إِلَــيْكَ  ا قَــاَم عَـــَلى أَمْــرَِك َوعَـــَلى مــا أَمَــرْتَــُه فِــي أَلْــواحِ قَــضائِــَك ظَهَـــَر الــفَزَُع األَكْـــبَُر بَــنْيَ بَــِريّـَ فَــَلمَّ
ْن عَــَلى األَرِْض كُــلِّها َوأَخَــذَهُ حَـــالَوةُ نِـدائِـَك عَــَلى شَـــــأٍْن نَـبَذَ عَــْن َورائِـه مـا خُــلَِق فِـي  مُـنَْقِطًعا عَــْن ُدْونِـَك َومُـَقدَّسًـــــا عَــمَّ
ــَف مَـــرَّةً أُخْــــرى، َومِــــنُْهْم مَـــْن مَـــنََعتُْه الـــدُّنْـــيَا عَــــنَْك َوحَـــــالَـــْت بَـــيْنَهُ  مَـــَلُكوِت اإِلنْـــشآِء، َومِــــنُْهْم مَـــْن أَقْـــبََل إِلَـــيَْك مَـــرَّةً َوتَـــَوقّـَ
ا أَرَْدَت بَـْعَد الّـَِذْي كُــلٌّ يَـْدعُــونَـَك َويَـنْتَِظُروَن مـا ُوعِــُدوا بِــهِ  َوبَـيْنََك، َومِــنُْهْم مَــِن اسْـــــتَْكبََر َوأَعْــرََض َوأَراَد أَْن يَـْمنََعَك عَــمَّ
ـِذيـَن اسْــــــتَضائَتْ  ا جـاَءهُــْم مـا عَــرَفُـوا بِــآيـاتِــَك َوبَـيِّناتِــَك كَـــفَُروا َوأَعْــرَضُـــــــــوا إِلـى أَْن قَــتَُلوا عِـــباَدَك الّـَ فِــي أَلْــواحِــــَك، فَـَلمَّ
بِـــُوجُـــــوهِـــِهْم ُوجُـــــوهُ أَهْـــِل مَـــألِ األَعْـــلی، أَسْـــــــئَُلَك يــا مــالِــَك األَسْـــــــمآِء بِـــأَْن تَــْحفََظ أَحِـــــبَّتََك مِــــْن أَعْـــدائِـــَك ثُــمَّ أَثْــِبتُْهْم عَـــَلى 

�٢١



حُــــبَِّك َورِضـائِـَك فَـاحْــــفَْظ أَرْجُــــَلُهْم عَــِن الـزَّلَـِل َوقُـُلوبَـُهْم عَــِن الـُحُجباِت َوعُــيُونَـُهْم عَــِن اإِلغْـضاِء َواجْــــتَِذبْـُهْم بِـنََغماِت عِــزِّ 
َ إِلَـيَك َويَـنِْطُقنَّ فِـي كُــلِّ األَحْـــواِل، لَـَك الحَـــْمُد يـا إِلـِهي بِـما عَــرَّفْـتَنا  ا سِــــواَك َويُـْقَلنبُّ أَحَـــِديّـَِتَك عَــَلى شَـــــأٍْن يَـنَْقِطُعنَّ عـمَّ
ـــَك أَنْــــَت مَـــــْحبُوبُ  ا سِــــــــواَك َوعَـــــلِْمنا بِـــــأَنّـَ ًكا بِـــــَك َومُـــــنَْقِطًعا عَـــــمَّ نَــــفَْسَك الــــَعلِيَّ األَبْــــهی، نَــــْحُن بِـــــفَْضلَِك نَــــُكوُن مُـــــتََمسِّ

َمواِت َواألَرَِضنَي َوالَحْمُد هللَِِّ رَبِّ العامَلنَي. العامَلنَِي َوفاِطُر السَّ

(62)
ــِذْي لَـــْم تَـــزَْل كُــــنَْت فِـــي عُــــُلوِّ الـــُقْدرَِة َوالـــُقوَِّة َوالـــَجالِل واَل تَـــزاُل تَـــُكوُن فِـــي سُـــــــُموِّ  سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي أَنْـــَت الّـَ
الـرِّفْـَعِة َوالـَعظََمِة َواإِلجْــــالِل، كُـــلُّ الـُعرَفـآِء مُــتََحيٌِّر فِــي آثـاِر صُـــــــــنِْعَك وَكُـــلُّ الـبَُلغآِء عـاجِـــزٌ مِـــْن إِْدراِك مَــظاهِـــِر قُــْدرَتِـــكَ 
َواْقِتدارَِك، ُكلُّ ِذي ِعرفاٍن اْعتَرََف ِبالَعْجِز َعِن البُُلوغِ إِلى ذُْرَوِة ِعرْفاِنَك وَُكلُّ ِذي ِعْلمٍ أََقرَّ ِبالتَّْقِصيِر َعْن ِعرْفاِن 
ــِتَك َوجَــــــَعْلتَُهمْ  ــــــِبيُل إِلَـــيَْك أَظْهَــــرَْت مَـــظاهِــــَر نَـــفِْسَك بِـــأَمْـــرَِك َومَـــِشيَِّتَك َوأَرْسَـــــــْلتَُهْم إِلـــى بَـــِريّـَ ا سُـــــــدَّ السّـَ كُــــنِْه ذاتِــــَك، فَـــَلمَّ
ـــُهنَّ كُـــلٌّ بِــِهْم إِلَــيَْك َويَسْــــــتَْقِربُـنَّ إِلـى مَــَلُكوتِ  مَــشاِرَق إِلْــهامِـــَك َومَــطالِـعَ َوحْــــِيَك َومَــخاِزَن عِـــْلِمَك َومَــكامِـــَن أَمْــرَِك لِـيَتََوجّـَ
أَمْــــرَِك َوجَــــــبَُروِت فَـــْضلَِك، إِذًا أَسْــــــــئَُلَك يـــا إِلـــِهي بِــــَك َوبِــــِهْم بِــــأَْن تُـــرْسِـــــــَل عَـــــْن يَـــِمنيِ فَـــْضلَِك عَـــــَلى أَهْـــــِل األَكْـــــواِن مـــا 
ـــرُهُــــْم عَــــِن الـــِعْصياِن َويَـــْجَعُلُهْم خـــالِـــصنَي لِـــَوجْــــــِهَك يـــا مَــــْن بِــــيَِدَك مَــــَلُكوُت اإِلحْــــــساِن لِـــيَُقْومُــــنَّ كُــــلٌّ عَــــَلى أَمْــــرِكَ  يُطَهّـِ
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَعِزيـزُ املُْختاُر، فَـيا إِلـِهي َوسَـــــيِِّدي َومَـْحبوبِـي أَنَـا عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك قَـدْ  ا ُدونَـَك َو َويَـنَْقِطُعنَّ عَــمَّ
ـــِذْي جَــــــَعْلتَُه مِـــــيزاَن األُمَــــمِ  ْكُت بِــــَحبِْل عِـــــنايَــــِتَك َوتَشَــــــــبَّثُْت بِــــذَيْــــِل رِداِء عُـــــطُوفَــــِتَك، أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك األَعْـــــظَمِ الّـَ تَــــَمسَّ
َوبُـرْهـانَـَك األَقْـَوَم بِـأَْن ال تَـَدعَــِني بِـنَفِْسي َوهَــواَي فَـاحْـــفَظِْني فِـي ظِـــلِّ عِــْصَمِتَك الـكبْری، ثُـمَّ أَنْـِطْقِنيْ بِـثَنآِء نَـفِْسكَ 
ـامِــــَك َوفَــْوحَـــــاِت مَـــطَْلعِ أَمْـــرَِك، َوبِـــأَْن تَــْرزُقَـــِني خَـــيَْر الــدُّنْــيا  بَــنْيَ مَـــإِل اإِلنــشآِء واَل تَــْجَعْلِني َمحْـــــُرومًـــا عَـــْن نَــفَحاِت أَيّـَ
ـــِذْي فِـــــي قَــــبَْضِتكَ  ـــَك أَنْــــَت الّـَ إِنّـَ ـــِتيْ سَــــــــبََقِت املُـــْمِكناِت، َو ـــِذْي أَحَـــــــاَط املَـــْوجُـــــــوداِت َورَحْـــــــَمِتَك الّـَ َواآلخِــــــرَِة بِـــــفَْضلَِك الّـَ
مَــَلُكوُت كُـــلِّ شَــــــيٍْء تَـفَْعُل مـا تَـشآُء بِــأَمـرَِك َوتَـْحُكُم مـا تُـِريْـُد بِــُقْدرَتِــَك، ال مِلَِشيَِّتَك مِـــْن مـانِــعٍ واَل لِـُحْكِمَك مِـــْن نَـفاٍد، ال 

اُب. إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَوهَّ

(63)
ْجِن مُــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِــَك َونــاظِــــرًا إِلــى أُفُــِق عِـــنايَــِتَك َوراجِــــيًا بَــدائِــعَ فَــْضلَِك،  يــا إِلــِهي تَــَرى عَـــبَْدَك جــالِــًسا فِــي الــسِّ
ـِذيـَن حـالُــوا بَـيِْني  ِتَك الّـَ إِذًا تَـراهُ بَـنْيَ طُـغاِة خَـــْلِقَك َوعُـــصاِة بَـِريّـَ أَْي رَبِّ أَنْـَت أَحْــــَصيَْت مـا َورََد عَـــَليِْه فِــي سَــــــِبيلَِك َو
ـــِه إِلَـيَْك، أَْي رَبِّ لَـَك الحَــــْمُد عَــَلى  َوبَـنْيَ أَحِــــبَِّتَك َوحَــــبَُسونِــيْ فِــي هـِذِه األَرِْض ظُـْلًما عَــَليَْك َومَــنَُعوا عِـــباَدَك عَــِن الـتََّوجّـُ
ـَقِنيْ َوأَحِـــــبَِّتي إِلعْـــآلِء كَــــلَِمِتَك ثُــمَّ أَثْــِبتْنا عَـــَلى شَـــــــأٍْن ال يَــْمنَُعنا شَـــــــيٌْء مِــــْن مَـــكارِِه الــدُّنْــيا  كُــــلِّ ذلِــَك أَسْــــــئَُلَك بِـــأَْن تُــَوفّـِ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء َوالــظَّاهِـــُر فَــوَق كُـــلِّ شَــــــيٍْء، كُـــلُّ غــالِــٍب مَــْغُلوبٌ  إِنّـَ َوشَــــــدائِــِدهــا عَـــْن ِذكْـــرَِك َوثَــنائِــَك، َو
بِـــيَِدَك وَكُــــلُّ غَــِنيٍّ فَــِقيٌر عِــــنَْد غَــنائِـــَك وَكُــــلُّ ِذْي عِــــزٍَّة ذَلِــيٌل لَــَدى ظُــُهوراِت عِــــزَِّك وَكُــــلُّ ِذي قُــْدرٍَة عــاجِــــزٌ عِــــنَْد شُـــــــئُونــاتِ 
قُـْدرَتِــَك، أَْي رَبِّ شُــــــقَّ سَـــــَحاَب األَْوهـامِ عَــْن َوجْــــِه األَنـامِ لِيَسْـــــرُعُــنَّ كُــلٌّ إِلَـيَْك َويَسْـــــُلُكنَّ سُـــــبَُل رِضـائِــَك َومَــناهِــجَ أَمْــرَِك، 
ـائَُك َواسْــــــتَْغنَيْنا بِــَك عَــِن الـعامَلِـنَي َورَضِـــــــــينا بِــما َورَد عَــَليْنا فِــي سَــــــِبيلَك َونَـُقوُل الحَــــْمُد لَــكَ  أَْي رَبِّ نَـْحُن عِـــباُدَك َوأَرِقّـَ

مواِت َواألَرَِضنَي. يا َمْن ِبيَِدَك َجبَرُوُت األَْمِر َوالَخْلِق َوَمَلُكوُت السَّ

(64)
سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي َوسَـــــــيِِّدي تَــْسَمعُ ضَـــــــــــجِيجَ املُشْـــــــتَاقِـــنَي فِـــي الــبُْعِد َوالــِفراِق َوتَْشهَــــُد حَـــــِننَي الــعارِفِـــنَي فِـــي 
ــِتيْ مــا خُــــِزَن فِـــيها إاِلَّ ِذكْــــرَُك َوثَــنَائُــَك َومــا يَظْهَــــُر مِــــنْها إاِلَّ آثــاُر عَــــظََمِتكَ  الَهجْـــــِر َواالشْـــــــِتياِق، أَسْـــــــئَُلَك بِـــالــُقُلوِب الّـَ
َواقْــِتدارَِك بِــأَْن تُــَقرَِّب عِـــباَدَك امَلُـِريــِديــَن إِلــى مَــَقرِّ ظُـُهوراِت أَنْــواِر عِـــزِّ َوحْــــدانِــيَِّتَك َوتُــْدخِــــَل اآلمِـــلنَي فِــي سُــــــراِدِق عِـــزِّ 

�٢٢



إِنّـِي عَــطْشاُن فَـأَشْــــــِربْـِني مِــْن بُـُحوِر إِفْـضالِـكَ  رَحْــــَمِتَك َوأَلْـطافِــَك، يـا إِلـِهي إِنّـِي عُــْريـاٌن فَـأَلْـِبْسِني خِـــَلعَ عَــواطِـــِفَك َو
إِراَدتِــكَ  ـــــحْ عَــَليَّ مِــْن أَبْحُــــِر شِـــــفائِــَك َومَــْسُجوٌن فَـأَطْلِْقِني بِــَمشيَِّتَك َو بْـِنيْ إِلـى شَــــــطِْر مَــواهِــِبَك َوعَــليٌل رَشّـِ َوغَـِريـٌب قَـرِّ
اُل ملِــــا تَـشآُء، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املَُهيِْمُن الـَعِزيـزُ  إِنّـََك أَنْـَت الـفَعَّ ألَطِـــيَرنَّ بِــَجناحَــــيِ االنْـِقطاعِ إِلـى جَــــبَُروِت االخْــِتراعِ َو

املُْختاُر.

(65)
سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي تَــْعَلُم بِــأَنّـِـي مــا أَرَْدُت فِــي أَمْــرَِك نَــفِْسيْ بَــل نَــفَْسَك واَل إِظْـهاَر شَــــــأْنِــي بَــْل إِظْـهاَر شَــــــأْنِــَك َومــا 
ـــًها  قَـَصْدُت راحَــــِتي َوسُـــــُروِري َوبَـْهَجِتي فِـي سَـــــِبيلَِك َورِضـائِـَك، وَكُــنُْت فِـي كُــلِّ األَحْــــواِل نـاظِـــرًا إِلـى أَوامِــرَِك َومُـتََوجّـِ
إِلـى مـا أَمَــرْتَـِني بِــِه فِــي أَلْـواحِـــَك، َومـا أَصْـــــــــبَْحُت إاِلَّ بِــِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك َومـا أَمْــَسيُْت إاِلَّ َوقَـْد كُـــنُْت ُمسْـــــتَنِْشًقا نَـفَحاتِ 
ـــــــبْحاِن عَـــــنِ  ا انْــــَقَلبَِت األَكْــــــواُن َوأَهْـــــُلها َواألَرُْض َومــــا عَـــــَليْها كــــاَدْت أَْن تَــــنَْقِطعَ نَــــَسماُت اسْــــــــِمَك السّـُ رَحْـــــــَمِتَك فَــــلمَّ
األَشْــــــــطاِر َوتَـــرْكُـــــَد أَْريـــاُح رَحْــــــَمِتَك عَــــِن األَقْـــطاِر، أَقَـــْمتَِني بِــــُقْدرَتِــــَك بَـــنْيَ عِـــــباِدَك َوأَمَــــرْتَـــِني بِــــِإظْـــهاِر سَـــــــْلطَنَِتَك بَـــنيَْ 
رُْت ُكلَّ الِعباِد ِبأَْلطاِفَك َوَمواِهِبَك َوَدعوتُُهْم  بَِريَِّتَك، ُقْمُت ِبَحولَِك َوُقوَِّتَك بنَْيَ َخْلِقَك َوناَديُْت الُكلَّ إِلى نَفِْسَك، َوبَشَّ
ـُه مُـــْحِيي الــعامَلِـنَي َومُـــبِْعثُ  َماِء بِـــأَنّـَ ـِذْي كُـــلُّ قَــطْرٍَة مِـــنُْه تُــناِدي بِـــأَعْـــلى الــنِّداِء بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ إِلــى هــذا البَحْـــــِر الّـَ
ــــــراَج هُــــبُوُب أَْريـــاحِ  بِــــنَي، وَكُــــلََّما أَحـــاطَــْت هـــذا السّـِ الـــعامَلِــنَي َومَــــْعبُوُد الـــعامَلِــنَي َومَــــْحبُوُب الـــعارِفِــــنَي َومَــــْقُصوُد املُــَقرَّ
ُه مـا مُــِنعَ عَـــْن نُـورِِه حُــــبًّا لِجَــــمالِـَك، وَكُـــلََّما ازْداَد الـظُّْلُم زَاَد شَــــــوقِــي فِــي إِظْـهاِر أَمْــرَِك،  الـبَْغضآِء مِـــَن األَشْــــــِقيآِء إِنّـَ
إَبْـــراِز قُـــْدرَتِــــَك إِلـــى أَْن أَْدخَــــُلوهُ الـــظَّامِلُــوَن فِــــي  وَكُـــــلََّما اشْــــــــتَدَّ الـــباَلُء فَـــَوعِـــــزَّتِــــَك زَاَد الـــبَهآُء فِــــي إِظْـــهاِر سَــــــــْلطَنَِتَك َو
ا، َوجَــــــَعُلوا أَهْـــــلِي أُســـارى فِــــي الـــزَّورآِء، فَـــَوعِـــــزَّتِـــــَك يـــا إِلـــِهي كُـــــلَّما َورََد عَـــــَليَّ بَـــالٌء فِــــي سَــــــــِبيلَِك زَادَ  سِـــــــْجِن الـــَعكَّ
سُـــــــُروري َوبَــْهَجِتي، فَــَونَــفِْسَك يــا مــالِــَك املُـُلوِك مــا مَـــنََعِني املُـُلوَك عَـــْن ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك َولَــْو اجْـــــتََمعَ عَـــَليَّ كُــــلُُّهْم كــما 
ـُف فِـــي ِذكْـــرَِك بَــنْيَ سَــــــمائِـــَك َوأَرْضِـــــــــَك َوأَقُــوُل يــا مَـــْحبُوبِـــي هــذا  اجْـــــتََمُعوا بِـــأَسْــــــياٍف شــاحِــــذٍَة َورِمــاحٍ نــافِـــذٍَة ال أَتَــَوقّـَ
َوجْــــِهيْ قَــْد فَــَديْــتُُه لِــَوجْــــِهَك َوهــِذِه نَــفِْسيْ قَــْد فَــَديْــتُها لِــنَفِْسَك َوهــذا َدمِـــي يَــْغلِي فِــي أَعْـــضائِــي شَــــــوقًــا لِــَسفِْكِه فِــي 
َدى َوسُــــــدَّْت فِــيهِ  ـِذْي ال يُـْسَمعُ مِـــْن أَرْجـاِءِه إاِلَّ تَـرجِـــيعُ الـصَّ حُــــبَِّك َوسَــــــِبيلَِك، َولَــْو أَنْـَت تَـرَانِــي يـا إِلـِهي فِــي َمحَــــلِّ الّـَ
عَـــَلى ُوجُــــوهِـــنا أَبْـواُب الـرَّخـاِء َونَـُكوُن فِــي ظـاهِـــِر األَمْــِر فِــي الـظُُّلماِت الـدَّهْـــمآِء، َولـِكنَّ نَـفِْسي اشْــــــتََعَلْت فِــي حُــــبِّكَ 
ْوِت بَـــنْيَ الـــِعباِد َوتَـــْدعُـــــوهُـــــْم إِلَــــيَْك فِــــي كُـــــلِّ  عَـــــَلى شَــــــــأٍْن ال تَـــْسُكُن نـــاُر حُــــــبِّها َولَــــِهيُب شَــــــــْوقِــــها تَـــنِْطُق بِــــأَعْـــــَلى الـــصَّ
األَحْــــــواِل، أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك األَعْــــظَمِ بِــــأَْن تَـــفْتَحَ أَبْـــصاَر عِـــــباِدَك لِـــيََرْوَك ُمشْــــــــرِقَـــاً عَــــْن أُفُـــِق عَــــظََمِتَك وَكِـــــبِْريـــائِــــَك واَل 
ِتَك واَل مَــاُء اآلسِـــــِن عَـــْن زاُلِل خَـــْمِر أَلْــطافِــَك وَكَـــْوثَـِر مَــواهِـــِبَك، ثُـمَّ  يَـْمنَُعُهْم نَـِعيُب الـُغراِب عَـــْن هَـــِديـِر َورْقـآِء عِـــزِّ أَحَــــِديّـَ
ـــــِريـَعِة الّـَـِتيْ أَخَـــذَْت َعهْـــَدهـا مِـــْن أَنْـِبيائِــَك َورُسُــــــلَِك َونَـزَّلْــَت حُــــْكَمها فِــي أَلْــواحِــــَك َوصُـــــــــُحِفَك،  اجْــــتَِمْعُهْم عَـــَلى هـِذِه الشّـَ

إِنََّك أَنَْت الَعلِيُّ األَبْهی. ثُمَّ أَْصِعْدُهْم إِلى َمقامِ الَِّذْي يَُميِّزُوَن ِندائََك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء َو
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ـِذْي كــاَن خَـــْلَف الــبُُحوِر َوالــجِباِل َوتَــْعَلُم مــا َورََد عَـــَليَّ فِـــي  ْجِن الّـَ سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى مَـــَقرِّي فِـــي الــسِّ
ــِذْي يــا إِلــِهي بَــَعثْتَِني بِـــأَمْـــرَِك َوأَقَـــْمتَِني عَــــَلى مَـــَقامِ نَــفِْسَك َوأَمَـــرْتَــِني بِـــأَْن أَْدعُــــَو الــُكلَّ إِلــى  حُـــــبَِّك َوأَمْـــرَِك، أَنْــَت الّـَ
شَـــــــطِْر رَحْـــــمانِـــيَِّتَك َوأُحَـــــدِّثَــُهْم بِـــما قَـــدَّرَْت لَـــُهْم فِـــي لَـــْوحِ قَـــضائِـــَك مِــــْن قَـــَلمِ َوحْـــــِيَك َوأُشْـــــــِعَل قُـــُلوَب الــِعباِد بِـــناِر حُـــــبِّكَ 
َا قُــْمُت بِــأَمْــرَِك َونـاَديْـُت الـُكلَّ بِــِإذْنِــَك اعْــتَرََض عَــَليَّ عِـــباُدَك الـغافِــُلوَن،  َوأُقَــرَِّب مَــْن فِــي الـِبالِد إِلـى مَــَقرِّ عَــرْشِـــــَك، َوملَّ
مِــنُْهْم مَـْن أَعْــرََض َومِــنُْهْم مَـْن كَــفََر َومِــنُْهْم مَـْن تَـَوقّـََف َومِــنُْهْم مَـْن تَـَحيََّر بَـْعَد الّـَِذْي ظَهَــَر بُـرْهـانُـَك عَــَلى أَهْــِل األَْديـانِ 
تَُك بَــنْيَ مَـــإِل األَكْــــواِن َوظَهَــــرَْت آيــاُت قُـــْدرَتِـــَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن أَحَـــــاطَــْت مَـــْن فِـــي الــعاملَــــــنَي، َوعَـــْن َورآِء هــؤآلءِ  واَلحَـــــْت حُـــــجَّ
َا َوجَــــُدونِــي  ِذْي أَنْـَت تَـْعَلُم بِــأَنّـِي أَحْــــبَبْتُُهْم َواخْــتَرُْت لَـُهْم مـا اخْــتَرُْت لِـنَفِْسيْ، َوملَّ اعْــتَرََض عَــَليَّ ذَُوو قَـرابَـِتي بَـْعَد الّـَ
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ْلتَ  ـِذْي بِـــِه فَــصَّ ْجِن ارْتَــكبُوا فِـــي حَـــــقِّي مــا ال ارْتَــكَب أَحَـــــٌد فِـــي أَرْضِـــــــــَك، إِذًا أَسْــــــئَُلَك يــا إِلــِهي بِـــاسْــــــِمَك الّـَ فِـــي الــسِّ
فاِت، فَـيا إِلـِهي أَنْـتَ  بَـُهْم إِلـى مَــطَْلعِ األَسْـــــمآِء َوالـصِّ ــَر قُـُلوبَـُهْم مِـــَن اإِلشـاراِت َوتُـَقرِّ بَـنْيَ الـنَّفْيِ َواإِلثْـباِت بِــأَْن تُطَهّـِ
ــامِ ظُــُهوِر َمظْهَــــرِ  َك ِبِنسْـــــــبَِتَك الـــُكبْرى فِــــي أَيّـَ ــي قَـــطَْعُت حَــــــبَْل ِنسْـــــــبَِتي مِــــْن كُــــلِّ ِذي ِنسْـــــــبٍَة إاِلَّ مَــــْن تَـــَمسَّ تَـــْعَلُم بِــــأَنّـِ
نَـفِْسَك الـُعْليا بِــاسْـــــِمَك األَبْـهى َوعَــْن كُــلِّ ِذْي قَـرابَـٍة إاِلَّ مَــْن تَـَقرََّب إِلـى طَْلَعِتَك الـنّورآِء، أَْي رَبِّ لَـيَْس لِـي مِــْن إِراَدةٍ 
إاِلَّ بِـــِإراَدتِـــَك واَل لِــي مِــــْن مَـــِشيٍَّة إاِلَّ بِـــَمِشيَِّتَك واَل يَجْـــــِرْي مِــــْن قَـــَلِمي إاِلَّ مــا يُــناِدي بِـــِه قَـــَلُمَك األَعْـــَلى َومــا تَــَكلََّم بِـــهِ 
وُح األَعْــــظَُم فِـــي مَـــَلُكوِت الـــبَقاِء َومـــا تَحَــــــرَّكْــــُت إاِلَّ بِـــأَْريـــاحِ مَـــِشيَِّتَك َومـــا تَـــفَوَّهْــــُت إاِلَّ  لِـــسانِـــي إاِلَّ بِـــما نَـــطََق بِـــِه الـــرُّ
إِلْــهامِـــَك، لَــَك الحَـــــْمُد يــا مَــْحبُوَب قُــُلوِب الــعارِفِــنَي َومَــْقُصوَد أَفْــِئَدِة املُخْـــلِِصنَي بِــما جَـــــَعْلتَِني هَـــَدَف الــباَليــا  بِــِإذْنِــَك َو
ِل الْـيَْومِ الّـَِذي  ا َورََد عَــَليَّ فِــي حُــــبَِّك، َوفِــي أَوَّ فِــي حُــــبَِّك َومَــرْجِـــعَ الـَقضايـا فِــي سَـــــِبيلَِك، فَـَوعِـــزَّتِــَك إِنّـِي ال أَجْــــزَُع عَــمَّ
عَـــرَّفْــتَِني نَــفَْسَك قَــِبْلُت كُــــلَّ الــباَليــا لِــنَفِْسي، َوفِـــي كُــــلِّ حِــــنيٍ يُــناِديــَك رَأْسِــــــي َويَــُقوُل أَْي رَبِّ أُحِــــبُّ أَْن أَرْتَــِفعَ عَـــَلى 
الـَقناِة فِــي سَـــــِبيلَِك، َوَدمِـــي يَـُقوُل يـا إِلـِهي فَـاجْــــَعِل األَرَْض ُمحْــــَمرَّةً بِــي فِــي حُــــبَِّك َورِضـائِــَك، َوأَنْـَت تَـْعَلُم بِــأَنّـِي مـا 
حَـــــفَظُْت نَــفِْسي مِــــَن الــباَليــا َوفِـــي كُــــلِّ حِــــنيٍ كُــــنُْت مُـــنْتَِظرًا ملِــــــا قَــَضيْتَُه فِـــي لَــْوحِ قَــضائِـــَك، إِذًا فَــانْــظُرْنِـــي يــا إِلــِهي 
فَـِريـًدا بَـنْيَ عِـــباِدَك َوبَـِعيًدا مِـــْن أَحِــــبَّائِــَك َوأَصْـــــــــِفيائِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَمْــطاِر سَــــــحاِب رَحْــــَمِتَك الّـَـِتيْ بِــها أَنْـبَتَْت فِــي قُــُلوبِ 
ــــــِديــــَن أَْوراَد الــــذِّكْــــــِر َوالــــبَياِن َوأَزْهــــاَر الــــِحْكَمِة َوالــــتِّبْياِن بِـــــأَْن تَــــْرزَُق عِــــــباَدَك َوذَِوي قَـــــرابَــــِتي أَثْــــماَر سِــــــــْدرَةِ  املُــــَوحّـِ
ا عِـــنَْدَك ثْــمَّ اكْـــتُبْ  فَــردانِــيَِّتَك فِــي هــِذِه األَيّـَـامِ الّـَـِتيْ فِــيها اسْــــــتََويْــَت عَـــَلى عَـــرِْش رَحْــــمانِــيَِّتَك، أَْي رَبِّ ال تَــْمنَْعُهْم عَـــمَّ
لَــُهْم مــا يُــْصِعُدهُـــْم إِلــى مَـــعاِرجِ فَــْضلَِك َوأَلْــطافِـــَك، ثُــمَّ أَشْـــــــِربْــُهْم كَــــْوثَــَر عِــــرْفــانِـــَك َوقَــدِّْر لَــُهْم خَـــيَْر اآلخِـــــرَِة َواألُولــی، 
ـَك أَنْــَت رَبُّ الــبَهآِء َومَـــْحبُوُب الــبَهآِء َواملَـذْكــوُر فِـــي قَــْلِب الــبَهآِء َوالــنَّاطِـــــُق بِـــلِساِن الــبَهآِء َواملُسْـــــــتَِوي عَـــَلى قَــْلبِ  إِنّـَ َو

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَغفُوُر اْلَكِريُم. البَهآِء، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُّ األَْعلى َو

(67)
سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي لَــَك الحَـــــْمُد بِـــما عَـــرَّفْــتَِني َمظْهَـــر نَــفِْسَك َوقَــطَْعتَِني عَـــْن أَعْـــدائِـــَك، وَكَـــَشفَْت لِــي أَعْـــمالَــُهمْ 
َوأَفْـعالَـُهْم فِـي أَيّـَامِــَك َوأَقْـَلبْتَِني مُـنَْقِطًعا عَــنُْهْم إِلـى شَـــــطِْر فَـْضلَِك َوأَلْـطافِـَك، َوأَنْـزَلْـَت عَــَليَّ مِــْن سَـــــَحاِب مَـِشيَِّتَك مـا 
ِذيْـَن كَـــفَُروا  ــرَنِــي عَــْن إِشـاراِت املُشْـــــرِكِـــنَي َوَدالالِت املُنِْكِريـَن، عَــَلى شَــــــأٍْن كُـــنُْت مُــْقِبالً بِــُكلِّي إِلَـيَْك َوهـاِربًـا عَــن الّـَ طَهّـَ
بِـَوجْــــِهَك َوجَــــَعْلتَِني قـائِـًما عَــَلى حُــــبَِّك َونـاطِـــًقا بِـِذكْــرَِك َوثَـنائِـَك َوسَـــــَقيْتَِني كَــأَْس رَحْــــَمِتَك الّـَِتيْ سَـــــبََقْت مَـْن فِـي الـَغيْبِ 

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ الَوُدوُد. ُهوِد، َو َوالشُّ
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إِعـآلِء كَـــلَِمِتكَ  ْجِن َوتَـْعَلُم بِــأَنّـِي مـا َورَْدُت فِــيه إاِلَّ فِــي سَــــــِبيلَِك َو سُــــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـرَانِــي مَــْحبُوسًــــــا فِــي هـذا الـسِّ
إِظْــهاِر أَمْـــرَِك، أُنـــاِديـــَك يـــا إِلـــَه الـــعامَلِــنَي فِـــي هـــذا الـــِحنيِ بِـــاسْـــــــِمَك املُــِبنْيِ بِـــأَْن تَجْــــــِذَب قُـــُلوَب عِــــباِدَك إِلـــى مَـــطَْلعِ  َو
أَسْـــــمائِـَك الـُحْسنى َوَمشْـــــِرِق آيـاتِــَك الـكبْری، فَـيا إِلـِهي لَـْو لَـْم تَـكِن الـباَليـا فِـي سَـــــِبيلَِك بِـأَيِّ شَــــــيٍْء يُسَـــــرُّ قَـْلِبي فِـي 
أَيّـَامِـــَك َولَـواْل سَـــــفَْك الـدِّمـآِء فِــي حُــــبَِّك بِــأَيِّ شَــــــيٍْء تَحْــــَمرُّ ُوجُــــوهُ أَصْـــــــــِفيائِــَك بَـنْيَ خَــْلِقَك، فَـَوعِـــزَّتِــَك طِــــرازُ ُوجُــــوِه مُــِحبِّيكَ 
َدُم الّـَِذْي يَجْــــِري مِــْن جِـــباهِــِهْم عَــَلى ُوجُــــوهِــِهْم فِــي حُــــبَِّك، فَـيا إِلـِهي تَـَرى بِــأَنَّ كُــلَّ عَــظْمٍ مِــْن عِــظامِــي جُــــِعَل مِــزْمـارَ 
َوحْـــــِيَك َومِــــنُْه ظَهَــــرَْت آيـــاُت َوحْـــــدانِـــيَِّتَك َوبَـــيِّناُت فَـــرْدانِـــيَِّتَك، يـــا إِلـــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك املُجَـــــلِّي عَــــَلى األَشْـــــــيآِء بِـــأَنْ 
تَخْــُلَق عِــباًدا يَـْسَمُعنَّ نَـَغماِت الّـَِتيْ ارْتَـفََعْت عَــْن يَـِمنيِ عَــرِْش عَــظََمِتَك، ثُـمَّ أَشْــــــِربْـُهْم رَاَح رَحْــــَمِتَك مِــْن راحَــــِة فَـْضلِكَ 
َا  ـــُهوا مِــْن شِـــــماِل الـظُّنُوِن َواألَْوهـامِ إِلـى يَـِمنْيِ الـيَِقنيِ َواالطِْميناِن، أَْي رَبِّ ملَّ لِيَسْـــــتَِريـُحوا بِــها فِــي أَنْـفُِسِهْم َويَـتََوجّـَ
َا َدعَــْوتَـُهْم إِلـى أُفُـِق أَمْـرَِك ال تَـْمنَْعُهْم بِـُجوِدَك وَكَــرَمِــَك، إِنّـََك أَنْـتَ  هَــَديْـتَُهْم إِلـى بـاِب فَـْضلَِك ال تَـطْرُْدهُــْم بِـِعنايَـِتَك، َوملَّ

املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَخِبيُر.

�٢٤
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سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي يَْشهَــُد لِـساُن سِـــــرِّي َوَجهْــِري َوأَعْــضائِــي َوجَــــوارِحِـــي َوعُــُروقِــي َوأَشْــــــعاِري بِــأَنّـََك أَنْـَت اهللَُّ 
ا فِـي اإِلبْـداعِ َواالخْــِتراعِ، كُــنَْت فِـي أَزَلِ  ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت، لَـْم تَـزَْل كُــنَْت مُـَقدَّسًـــــا عَــِن األَمْـثاِل َواألَشْـــــباِه َومُـنَزَّهًــا عَــمَّ
إِعْــــالَء كَــــلَِمِتكَ  ا أَرَْدَت إِظْــهاَر سَـــــــْلطَنَِتَك َو ـــــًدا ِبسُـــــــْلطاِن تَـــفِْريـــِدَك َومُـــتَعالِـــيًا مِــــْن شُـــــــئُونـــاِت خَــــْلِقَك، فَـــَلمَّ اآلزاِل مُـــتََوحّـِ
تَُك َعَلى اإِلْمكاِن  َوِهدايََة ِبِريَِّتَك اْصطَفَيَْت أََحًدا ِمْن ِعباِدَك َوأَرَْسْلتَُه ِبآياِت َسْلطَنَِتَك َوبَيِّناِت أََحِديَِّتَك لِتَِتمَّ ُحجَّ
ا ظَهَــــَر بِــــأَمْــــرَِك َونـــاَدى الـــِعباَد إِلـــى شَــــــــطِْر مَــــواهِــــِبَك َوأُفُـــِق عِــــرْفـــانِــــكَ  َويَـــْكُمَل بُـــرْهـــانُـــَك عَــــَلى مَــــْن فِــــي األَكْــــواِن، فَـــَلمَّ
اخْــتََلفُوا، مِـــنُْهْم مَــْن سَــــــِمعَ الـنِّدآَء َوأَجَــــابَـَك مِـــْن غَـيِْر أَْن يَـتََوقّـََف فِــي أَقَـلِّ مِـــْن آٍن، َومِـــنُْهْم مَــْن أَعْــرََض َواتّـَبَعَ هَــويـُه، 
ـامِـــَك َوبِــها  أَسْــــــئَُلَك يــا إِلــِهي بِــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ بِــأَْن تَــْجتَِذَب األُمَــَم بِــالــَكلَِمِة الّـَـِتيْ جَــــَعْلتَها سُــــــْلطاَن الــكلِماِت فِــي أَيّـَ
ا أَرَْدَت لَـــــُهْم بِـــــُجوِدكَ  ظَهَــــــرَْت لَـــــئَالِئُ عِــــــْلِمَك املَــــْكنُوُن َوجَـــــــواهِــــــُر أَسْـــــــــرارَِك املَخْــــــزُوُن بِـــــأَْن ال تَــــْجَعَلُهْم َمحْـــــــُرومًـــــا عَــــــمَّ
ُهوِد بِــــأَنَّ  إِحْــــــسانِــــَك واَل تَـــْجَعَلُهْم بَـــِعيًدا عَــــْن شـــاطئِ بَحْــــــِر قُـــْربِــــَك، أَْي رَبِّ يَْشهَــــُد كُــــلُّ الـــُوجُــــــوِد مِــــَن الـــَغيِْب َوالـــشُّ َو
رَحْــــَمتََك سَــــــبََقِت املُْمِكناِت َوعِـــنايَـتََك أَحَــــاطَـِت املَْوجُــــوداِت، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن تَـنْظَُر إِلَـيِْهْم ِبَلحَــــظاِت أَعْــنُيِ رَحْــــمانِــيَِّتَك إِنّـَكَ 
ـَك أَنْــَت الــَعطُوُف، فَــاعْـــَمْل بِـــِهْم مــا يَــنْبَِغي لِــَجاللِــَك َوشَـــــــأْنِـــَك َوعَـــظََمِتَك َوجُـــــوِدَك وَكَـــرَمِـــَك ال بِـــما هُـــمْ  إِنّـَ أَنْــَت الــَغفُوُر َو
ئُونـاِت الـَعرَضِــــــــيَِّة، أَْي رَبِّ أَنْـَت تَـْعَلُم بِــأَنّـِي أَحَــــٌد مِـــْن عِـــباِدَك ذُقْـُت حَــــالَوةَ بَـيَانِــكَ  ِة َوالـشُّ عَــَليِْه مِـــْن حُــــُدوداِت البَشَــــــِريّـَ
هْــــُت إِلــى مَـــْصَدِر أَسْــــــمائِـــَك الــُحْسنى َومَـــطَْلعِ صِـــــــــفاتِـــَك الــُعْليا، َوأَرَْدَت أَنْ  َواعْـــتَرَفْــُت بِـــَوحْـــــدانِـــيَِّتَك َوفَــرْدانِـــيَِّتَك َوتَــَوجَّ
ـْدنِـــي عَـــَلى مــا أَرَْدَت واَل تَــْجَعْلِني َمحْـــــُرومًـــا  ـِتَك َوطَــْمطامِ يَــمِّ َوحْـــــدانِـــيَِّتَك، أَْي رَبِّ أَيّـِ ِة بَحْـــــِر أَحَـــــِديّـَ تُــْدخِـــــَلِنيْ فِـــي لُــجَّ
ــــــِه إِلَـــــيْكَ  ا عِــــــنَْدَك َواجْـــــــِذبْــــِني بِـــــبَدائِـــــعِ آيــــاتِـــــَك عَـــــَلى شَـــــــــأٍْن ال يَــــْمنَُعِني شُـــــــــئُونــــاُت الــــدُّنْــــيا َومــــا فِـــــيها عَـــــِن الــــتََّوجّـُ عَـــــمَّ
َواالسْــــــِتقامَــِة عَـــَلى أَمْــرَِك َوالـنَّظَِر إِلـى أُفُـِق فَـْضلَِك، ثُـمَّ َوفّـِْقِني يـا إِلـِهي عَـــَلى مـا تُـِحبُّ َوتَـرْضـى َواكْـــتُْب لِـي خَـــيْرَ 
الـدُّنْـيا َواآلخِـــرَِة َوقَـدِّْر لِـي مَــْقَعَد صِــــــــْدٍق عِـــنَْدَك إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء َوالـحاكِـــُم عَــَلى مـا تُـِريـُد، ال إِلـَه إاِلَّ 

أَنَْت املُتَعاِل الَعِزيْزُ الَعِظيُم َوالَحْمُد َلَك يا إِلَه العامَلنَِي وَمْعبُوَد العامَلنَِي.
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يــا إِلــِهي قَــْد كــاَد أَْن يَــْصفَرَّ مــا نَــبََت فِـــي رِضْــــــــــواِن عِـــزِّ فَــرَْدانِـــيَِّتَك فَــأَيْــَن أَمْـــطاُر سَــــــَحاِب رَحْـــــَمِتَك، َوعَـــرَّْت أَغْــصانُ 
ــفَْت فُــْلُك أَمْـــرَِك عَــــَلى بَحْـــــرِ  سِــــــْدرَِة َوحْـــــَدانِـــيَِّتَك مِــــْن حُـــــَلِل الــِعزَِّة َوالــِعرْفــاِن، فَــأَيْــَن َربِـــيعُ أَلْـــطافِـــَك َومَـــَواهِــــِبَك، قَـــْد تَــَوقّـَ
ـِتَك أَْريــاُح الــنِّفَاِق مِـــْن كُـــلِّ اآلفَــاِق أَيْــَن زُجَــــاجَــــةُ  إِحْــــَسانِــَك، َوأَحَــــاطَـْت سِـــــرَاَج أَحَــــِديّـَ اإِلمْــكاِن فَــأَيْــَن أَْريَــاُح جُــــوِدَك َو
َعفآِء إِلـــى شَــــــــطْرِ  إِكـــرامِــــَك، فَـــيا إِلـــِهي تَـــَرى طَــرَْف هـــؤآلِء الـــفَُقرآِء إِلـــى أُفُـــِق غَـــنَائِــــَك َوأَفْـــِئَدةَ هـــؤآُلِء الـــضُّ حِـــــفِْظَك َو
ـِذيْ  َـا اجْـــــتَذَبْــتَُهْم بِـــَكلَِمِتَك الــُعْليا ال تُــبِْعْدهُـــْم عَـــْن سُــــــرَاِدِق الّـَ إِلــَه الــعامَلِـنَي ملَّ قُــْدرَتِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يــا مَـــْقُصوَد الــعارِفِـــنَي َو
رَفَْعتَُه ِباْسِمَك األَبْهی، أَْي رَبِّ َقِد اْشتَدَّْت َعَليِْهُم األُُموُر َوأََحاطَُهْم أَْهُل الفُُجوِر فَأَرِْسْل ِمْن َسَماِء أَْمرَِك ُجنُوَد 
ــذْي بِــــهِ  ــُهْم فِــــي مَــــْمَلَكِتَك َويَـــْحفَظُنَُّهْم مِــــْن أَعْــــدائِــــَك، َوأَسْـــــــئَُلَك يـــا إِلـــِهي بِــــاسْـــــــِمَك الّـَ غَـــيِْبَك بِــــأَعْــــالمِ نَـــْصرَِك لِـــيَنُْصرُنّـَ
َحاُب َوجَــــرَِت األَنْـهاُر َواشْــــــتََعَلْت نَـاُر الـُحبِّ فِــي األَشْــــــطَاِر بِــأَْن تَـنُْصَر عَــبَْدَك الّـَـذْي أَقْــبََل إِلَــيَْك َونَـطَقَ  أَمْــطَرَِت الـسَّ
ا خُــلَِق فِــي أَرْضِـــــــــَك ألنَّ الـدُّنْـيا َومـا  بِــِذكْـــرَِك َوأَرَاَد نُـْصرَتَـَك، ثُـمَّ أَثْـِبتُْه يـا إِلـِهي عَــَلى حُــــبَِّك َوِديـِنَك، هـذا خَــيٌْر لَــُه عَــمَّ
خُـــلَِق فِـــيها تَــفْنَى َومــا عِـــنَْدَك يَــبْقى بِـــَدوامِ أَسْــــــمائِـــَك الــُحْسنی، فَــَوعِـــزَّتِـــك لَــْو تــُكوُن الــدُّنْــيَا بــاقِـــيًَة بِـــَدَوامِ مَـــَلُكوتِـــَك ال 
إِيـقانِـِه بِـزَوالِـها،  ــَه إِلَـيْها مَـْن شَـــــرَِب خَــْمَر الـوِصـاِل مِــْن أَيـاِدي رَحْـــَمِتَك، فَـَكيَْف بَـْعَد عِــْلِمِه بِـفَنَائِـها َو يَـنْبَِغيْ أَْن يَـتََوجّـَ
ـِذْي عَـــرَفَــَك ال يَــنْظُُر إِلــى غَــيْرَِك واَل  إِنَّ تَــْغِييرَهــا َوتَــْغِييَر مــا فِـــيها فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــيَاِن لَــبُرْهــاٌن عَـــَلى انْــِعدامِــــها، َوالّـَ َو
ــَك أَنْـــَت مُـــنْتََهى أَمَـــِل اآلمِــــلنَِي َوغـــايَـــُة رَجـــآِء املُخْــــلِِصنَي، ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــَهيِْمنُ  إِنّـَ يُـــِريـــُد مِــــنَْك إاِلَّ أَنْـــَت، َو

الَعِزيزُ الَقِديُر.

�٢٥
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ـِتَك،  ـــــرَْت بِـــِه أَصْــــــــــِفيائَـَك َوأَنْــِبيَائَـَك فِـــي أَلْــَواحِ عِـــزِّ أَحَـــــِديّـَ ـِذْي بَشّـَ ـامِ الّـَ  لَــَك الحَـــــْمُد يــا إِلــِهي بــما أَظْهَـــرَْت سُــــــْلطاَن األَيّـَ
َوِفيِه تََجلَّيَْت َعَلى ُكلِّ األَْشياِء ِبُكلِّ األَْسمآِء، طُوبى مِلَْن أَْقبََل إَِليَْك َوفازَ ِبلِقاِئَك َوَسِمعَ نََغماِتَك، أَْي ربِّ أَْسئَُلَك 
ـَد أَحِـــــبَّائَـَك عَـــَلى إِعْـــآلِء كَــــلَِمِتَك بَــنْيَ عِــــباِدَك َوِذكْــــرَِك بَــنيَْ  ــِذْي يَــطُوُف فِـــي حَـــــولِــِه مَـــَلُكوُت األَسْـــــــمآِء بِـــأَْن تُــَؤيّـِ بِـــاسْـــــــمِ الّـَ
َــا  َــا هَــــَديْـــتَُهْم إِلـــى كَــــْوثَـــِر فَـــْضلَِك ال تَـــْمنَْعُهْم بِــــُجوِدَك َوملَّ ــِتَك لِـــتَأْخُــــذَ جَــــــذَبـــاُت َوحْــــــِيَك مَــــْن فِــــي أَرْضِــــــــــَك، أَْي رَبِّ ملَّ بَـــِريّـَ
َدَعوتَُهْم إِلى َمَقرِّ َعرِْشَك ال تَطْرُْدُهْم ِبعنايَِتَك، فَأَنِْزْل َعَليِْهْم يا إِلِهي ما يَْجَعُلُهْم ُمنَْقِطًعا َعْن ُدوِنَك َوطَاِئرًا ِفي 

َهوآِء ُقْرِبَك َعَلى َشأٍن ال تَْمنَُعُهْم َسطَْوةُ الظَّامِلنَِي واَل إَِشاراُت الَِّذين َكفَُروا ِبنَفِْسَك الَعلِيِّ الَعِظيمِ.
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مآِء، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك األَبْـَهى  سُــــــبَْحانَـَك يـا مَــْن بِــيَِدَك مَــَلُكوُت االَسْــــــمآِء َوفِــي قَــبَْضِة قُــْدرَتِـــَك مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ
الّـَِذْي جَــــَعْلتَُه هَــَدفًـا لِـِسَهامِ الـَقضآِء فِــي سَـــــِبيلَِك يـا مَــلِيَك الـبَقآِء بِــاَْن تَخْــُرَق أَحْــــَجاَب الّـَِتيْ مَــنََعْت بَـِريّـَتََك عَــْن أُفُـقِ 
بـــُوَن إِلـــى أُفُـــِق عِـــــنايَـــِتَك، اَْي رَبِّ ال تَـــَدْع عِـــــباَدَك بِــــأَنْـــفُِسِهمْ  ـــــُهوَن إِلـــى شَــــــــطِْر رَحْــــــَمِتَك َويَـــتََقرَّ ــِتَك لَــــَعلَّ يَـــتََوجّـَ أَحَــــــِديّـَ
ـــِذْي َشهِــــَد كُـــــلُّ شَــــــــيٍْء بِــــُقْدرَتِـــــكَ  فَـــاجْــــــِذبْـــُهْم بِــــآيـــاتِـــــَك إِلـــى مَــــطَْلعِ َوحْــــــِيَك َوَمشْــــــــِرِق إِلْــــهامِـــــَك َوَمخْـــــزَِن عِـــــْلِمَك، أَنْـــَت الّـَ
ــــُهوا إِلَـــيْكَ  ــِذيــَن تَــَوجّـَ َواقْـــِتدارَِك َومــا مَـــنََعَك مِــــْن اَمْـــرَِك مــا خُــــلَِق فِـــي أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــمائِـــَك، فَــانْــُصْر يــا إِلــِهي عِــــباَدَك الّـَ
ـــِه إِلـى غَـيْرَِك َوالـنَّظَِر إِلـى سِـــــواَك، إِنّـَكَ  َوأَقْـبَُلوا إِلـى مَــَقرِّ فَـْضلَِك، ثُـمَّ أَنْـِزْل يـا إِلـِهي عَــَليِْهْم مـا يَـْحفَظُُهْم عَــِن الـتََّوجّـُ

أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء َوالحاِكُم َعَلى ما تُِريُد. ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَحِكيُم. 

(73)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِـاسْـــــِمَك الـكافِـي بِـأَْن تَـكِفيَ عَــنَّا شَــــــرَّ أَعْــدائِـَك الّـَِذيـَن كَــفَُروا بِـبُرْهـانِـَك َواعْــتَرَضُـــــــــوا 
ِذْي ظَهَـــَر بِــاسْــــــِمَك األَبْـهی،  ِذيـَن ظَـَلُموا عَــَلى َمظْهَـــِر نَـفِْسَك األُولـى الّـَ عَــَلى جَــــمالِـَك، َوبِــاسْــــــِمَك الـقاهِــِر بِــأَْن تَْقهَـــَر الّـَ
ــِذيـــَن اتَّخَــــذُوا أَمْــــرََك ُسخْــــِريًّـــا َويَـــْلَعبُوَن بِــــاآليـــاِت الـــُكبْرى َومُــــِنُعوا عَــــْن هـــذا املَــقامِ  َوبِــــاسْـــــــِمَك اآلخِـــــِذ بِــــأَْن تَـــأْخُــــذَ الّـَ
ـِتَك، َوبِـــاسْــــــِمَك الــهاتِـــِك بِـــأَنْ  األَسْــــــنی، َوبِـــاسْــــــِمَك الــَغالِــِب بِـــأَْن تُــَغلَِّب أَحِــــبَّائَـَك عَـــَلى أَعَـــاِدي نَــفِْسَك َوالــَكفَرَِة مِـــْن بَــِريّـَ
ِذيـَن هَــتَُكوا حُــــرْمَــتََك َوضَـــــــــيَُّعوا أَمْــرََك بَـنْيَ عِـــباِدَك، َوبِــاسْــــــِمَك الـَجبَّاِر بِــأَْن تَـْجِبَر قُـُلوَب أَحِــــبَِّتَك َوتُـْصلِحَ  تَهْـــِتَك سِـــــتَْر الّـَ
أُمـُورَهُــْم بِـِعنايَـِتَك، َوبِـاسْـــــِمَك الـَعالَّمِ بِـأَْن تُـَعلَِّمُهْم مِــْن بَـدائِـعِ عِــْلِمَك لِيَسْـــــتَِقيُْمنَّ عَــَلى أَمْـرَِك َويَسْـــــُلُكنَّ سُـــــبَُل رِضـائِـَك، 
، َوِباْسِمَك الَحاِفِظ ِبأَْن تَْحفَظَُهْم  َوِباْسِمَك املَاِنعِ ِبأَْن تَْمنَعَ َعنُْهم ظُْلَم ُكلِّ ظَالِمٍ َوبَْغيَ ُكلِّ بَاغٍ َوُضرَّ ُكلِّ ُمِضرٍّ
فِـي حِـــْصِن قُـْدرَتِــَك َواقْـِتدارَِك لِـئاَل يَـرَِد عَــَليِْهْم سِــــَهاُم اإِلشَـــــاراِت مِــْن عُــَصاِة بَـِريّـَِتَك، َوبِـاسْـــــِمَك الّـَِذْي جَــــَعْلتَُه مُـبَارَكًــا 
بَـنْيَ أَسْـــــمائِــَك َواخْــتََصْصتَُه بِــنَفِْسَك َوأَظْهَــرَْت بِــِه جَــــَمالَـَك بِــأَْن تُـبَارَِك عَــَلى أَحِـــبَِّتَك هـِذِه األَيّـَامِ الّـَِتيْ رُقِــَمْت مِــْن قَـَلمِ 
ــَر أَهْـــَل مَـــْمَلَكِتَك لِــيُْقِبُلنَّ كُـــلٌّ  اِر بِـــأَْن تَُسخّـِ خَّ إِراَدتِـــَك، َوبِـــاسْــــــِمَك الــسَّ تَــْقِديــرَِك َوقُــِضيَْت فِـــي لَــْوحِ اإِلمْـــضآِء بِـــِعْلِمَك َو
ا عِـــــنَْدهُــــْم حُــــــبًّا لِـــنَفِسَك َوطَـــَلبًا لِـــرِضـــائِــــَك، أَْي رَبِّ فَـــاخْــــذُْل أَعْــــَدائَــَك َوخُــــذْهُــــْم بِــــُقْدرَتِــــكَ  إِلـــى َوجْــــــِهَك َويَـــنَْقِطُعنَّ عَــــمَّ
ـِذْي آمَـــنُوا بَــْعدَ  ـُهْم كَـــفَُروا بِـــالّـَ َواقْــِتدارَِك، ثُــمَّ أَرْسِــــــْل عَـــَليِْهْم نَــفََحاِت َقهْـــرَِك َوأَِذقْــُهْم يــا إِلــِهي سَــــــطَْوتَــَك َوانْــِتقامَـــَك ألَنّـَ
الّـَِذْي جَــــائَُهْم بِــآيـاتِــَك َوبَـيِّنَاتِــَك َوظُُهوراِت قُـْدرَتِــَك َوشُــــــئُونـاِت اقْـِتدارَِك، ثُـمَّ اجْــــَمعْ أَحِـــبَّائََك فِــي ظِـــلِّ سِــــْدرَِة فَـرْدانِــيَِّتكَ 
ِديِد ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر. إنََّك أَنَْت ذُو الُقْدرَِة الَعِظيمِ َوذُو البَطِْش الشَّ َوَمطَْلعِ أَنْواِر ِعزِّ َوْحداِنيَِّتَك، َو

(74)
رَْت َقْلِبي  أَْي رَبِّ َلَك الَحْمُد َعَلى ما أَْسَمْعتَِني ِنَدائََك َوَدَعْوتَِني إِلى نَفِْسَك َوفَتَْحَت َعيِْنيْ مِلَُشاَهَدِة َجمالَِك َونَوَّ
ــِذْي يــا إِلــِهي كُــــنُْت راقِـــًدا عَــــَلى الــِبَساطِ  ـامِــــَك، أَنَــا الّـَ بِـــِعرْفــانِـــَك َوقَـــدَّسْـــــــَت صَـــــــــــْدِرْي عَــــْن شُـــــــبَُهاِت املُشــرِكــنِيَ فِـــي أَيّـَ

�٢٦



ـــًها إِلـى  أَرْسَــــــْلَت عَــَليَّ مُــرْسَــــــالِت عِـــنايـاتِــَك َونَـَسَماِت أَلْـطَافِــَك َوأَيْـَقظَتِْني عَــِن الـنَّومِ مُــْقِبالً إِلـى حَــــرَمِ عِـــرْفـانِــَك َومُــتََوجّـِ
أَنْـواِر جَــــَمالِـَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الـفَِقيُر قَـْد تَشَـــــبَّثُْت بِــذَيْـِل غَـنائِــَك َوهَــَربْـُت عَــِن الـظُّْلَمِة َوالـَغفَْلِة إِلـى بَـواِرِق أَنْـواِر َوجْــــِهَك، 
فَــَوعِــــزَّتِـــَك لَـــْو أَشْـــــــُكرَُك بِـــَدوامِ مَـــَلُكوتِـــَك َوجَـــــبَُروتِـــَك لَـــيَُكوُن قَـــليالً عِــــنَْد عَـــطَايــاَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الــبَاقِـــي ثُــمَّ 
ــــــبََب األَعْــــظََم بَـــيْنََك َوبَـــنْيَ عِــــباِدَك بِـــأَْن تَـــْجَعَلِنيْ ُمسْـــــــتَجِيرًا بِـــبَابِـــَك َونـــاطِـــــًقا بِـــثَنائِـــَك، ثُـــمَّ  ــِذْي جَــــــَعْلتَُه السّـَ بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــْعِط املُــتَعاِل الـــَغفُورُ  اكْــــتُْب لِـــي فِــــي كُــــلِّ عَــــوامِلِــَك مـــا يَـــْجَعُلِني ُمسْـــــــتَِظالً فِــــي ظِـــــلَِّك َوجِـــــوارَِك، إِنّـَ

اْلَكِريُم.

(75)
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ يا إِلِهي َلْم أَْدِر ِبأَيِّ ِذْكٍر أَذُْكرَُك َوِبأَيِّ َوْصٍف أُثِْنيَك َوِبأَيِّ اْسمٍ أَْدُعوَك، َلْو أَْدُعوَك ِباْسمِ املَالَِك 
إِْن أَذْكُـــرَُك بِــاسْــــــمِ الـَقيُّومِ  أُشَــــــاهِـــُد بِــأَنَّ مَــالِـَك مَــمالِـَك اإِلبْـداعِ َواالخْـــِتراعِ مَــْمُلوٌك لَــَك َوَمخْـــُلوٌق بِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدَك، َو
ِة ذاتِـــكَ  إِْن أَصِـــــــــفَُك بِــأَحَــــِديّـَ ُه كـاَن سـاجِـــًدا عَـــَلى كـفٍّ مِـــَن الـتُّراِب مِـــْن خَـــْشيَِتَك َوسَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتدارَِك، َو أُشَــــــاهِـــُد بِــأَنّـَ
إِنّـََك لَـْم تَـزَْل كُــنَْت مُــَقدَّسًـــــا عَــِن الـظُّنُوِن َواألَْوهَــامِ، فَـَوعِــزَّتِــكَ  أُشَــــــاهِــُد بِــأَنَّ هـذا َوصْـــــــــٌف أَلْـبََسُه ظَنِّي ثَـْوَب الـَوصْـــــــــِفيَِّة َو
كُـــلُّ مَــِن ادَّعـى عِـــرْفـانَـَك نَـفُْس ادِّعـائِــه ِ يَْشهَـــُد ِبَجهْـــلِِه، وَكُـــلُّ مَــْن يَـدَّعِـــي الـبُُلوغَ إِلَـيَْك يَْشهَـــُد لَـُه كُـــلُّ الـذَّرّاِت بِــالَعجْــــزِ 
َمواِت َواألَرِْض، قَــِبْلَت مِـــْن عِـــباِدَك ِذكْـــرَهُــْم َوثَـنائَُهمْ  َوالـُقُصوِر، َولـِكْن أَنْـَت بِــرَحْــــَمِتَك الّـَـِتيْ سَــــــبََقْت مَــَلُكوَت مُــْلِك الـسَّ
نَـفَْسَك الـُعْليا َوأَمَــرْتَـُهْم بِــذلِـَك لِـتُرْفَـعَ بِــِه أَعْــالُم هِــدايَـِتَك فِــي بِــالِدَك َوتَنْتَشِــــَر آثـاُر رَحْــــَمانِــيَِّتَك فِــي مَــْمَلَكِتَك، َولِـيَِصُلنَّ 
َـا أَْشهَــــُد ِبَعجْـــــِزي َوَعجْـــــِز عِــــباِدَك أَسْـــــــئَُلكَ  كُــــلٌّ إِلــى مــا قَـــدَّرَْت لَـــُهْم بِـــأَمْـــرَِك َوقَـــَضيَْت لَـــُهْم بِـــَقضائِـــَك َوتَــْقِديــرَِك، إِذًا ملَّ
ِتَك، ثُـمَّ اجْــــِذبْـُهْم يـا إِلـِهي بِــنََغماِت قُــْدسِـــــَك إِلـى مَــَقرِّ  بِــأَنْـواِر جَــــمالِـَك بِــأَْن ال تَـْمنَعَ بَـِريّـَتََك عَــْن شـاطئِ قُــْدِس أَحَــــِديّـَ
إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَحاِكُم املُْعِط املُتَعاِل املُِريُد، ثُمَّ اْرزُْق يا إِلِهي َعبَْدَك  ِعزِّ فَرْداِنيَِّتَك َوَمْكَمِن ُقْدِس َوْحداِنيَِّتَك َو
إِفْــضالِــَك ثُــمَّ أَبْــلِْغهُ  َك بِـــَحبِْل عُـــطُوفَــِتَك َوأَلْــطافِـــَك مِـــْن تَــْسِنيمِ رَحْـــــَمِتَك َو ــــَه إِلَــيَْك َوأَقْــبََل إِلــى َوجْـــــِهَك َوتَــَمسَّ ـِذْي تَــَوجّـَ الّـَ

إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم. ا ِعنَْدَك َو إِلى ما يَتََمنَّى واَل تَْحرِْمُه َعمَّ

(76)
سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي كُـــلََّما أُِريــُد أَْن أَذْكُـــرََك يَــْمنَُعِني عُـــُلوَُّك َواقْــِتدارَُك ألنّـِـي لَــْو أَذْكُـــرَُك بِـــَدوامِ جَـــــبَُروتِـــَك َوبَــَقاءِ 
ُه يَـرْجِـــعُ إِلـى مِـــثْلِي َوشِـــــبِْهي َوهُــو َمخْـــُلوٌق بِــأَمْــرَِك َوذُوَِّت بِــِإراَدتِــَك، وَكُـــلَّما يَجْــــِرْي مِـــْن قَــَلِميْ اسْــــــمٌ  مَــَلُكوتِــَك أَرى بِــأَنّـَ
إِنّـَكَ  مِـــْن أَسْـــــمائِــَك أَسْـــــَمعُ حَــــِنينَُه فِــي َهجْــــرَِك َوصَـــــــــِريـَخُه فِــي فِــراقِــَك، أَْشهَـــْد بِــأَنَّ مـا سِـــــواَك خَــْلُقَك َوفِــي قَـبَْضِتَك، َو
إِحْــــسانِــَك، أَيْ  ُه لَــْم يَـُكْن إاِلَّ مِـــْن بَـَدائِــعِ فَـْضلَِك َومَــواهِــِبَك َوظُـُهوراِت كَـــرَمِـــَك َو أَنْـَت لَــْو تَـْقبَُل مِـــنُْهْم ِذكْـــرًا أَْو عَــَماًل إِنّـَ
ْلَت بَـنْيَ الـنَّاِر َوالـنُّوِر َوالـنَّفْيِ َواإِلثْـباِت بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَليَّ َومَــْن مَــِعي مِـــنْ  ـِذْي بِــِه فَـصَّ رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك األَعْــظَمِ الّـَ
ــِة ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــتَ  ــَك أَنْـــَت خـــالِـــُق الـــبَِريّـَ إِنّـَ أَحِـــــبَّائِـــي خَــــيَْر الـــدُّنْـــيا َواآلخِـــــرَِة، ثُـــمَّ اْرزُقْـــنَا مِــــْن بَـــدائِـــعِ نِـــَعِمَك املَــْكنُونَـــِة َو

املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املُتَعاِل.

(77)
ــــَهٌة إِلــى شَـــــــطْرِ  يــا مَـــْن كُــــلُّ شَـــــــيٍْء اضْــــــــــطَرََب مِــــْن سَــــــطَْوتِـــَك وَكُــــلُّ األُمُـــوِر مَـــْقبُوضَــــــــــٌة فِـــي قَــبَْضِتَك وَكُــــلُّ الــُوجُـــــوِه مُـــتََوجّـِ
ِذيْـَن هُــمْ  فَـْضلَِك َورَحْــــَمِتَك، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذْي جَــــَعْلتَُه ُروَح األَسْـــــمآِء فِــي مَــَلُكوتِــها بِــأَْن تَـْحفَظَنا مِــْن َوسَـــــاوِِس الّـَ
أَْعرَُضوا َعنَْك وََكفَُروا ِبنَفِْسَك الَعلِيِّ األَْعَلى ِفي هذا الظُُّهوِر الَِّذْي ِمنُْه اْضطَرََب َمَلُكوُت األَْسمآِء، أَْي رَبِّ أَنَا 
ــرْنِــي عَــْن ُدونِــَك ثُـمَّ اسْــــــتَِقْمِني  هْـــُت َوجْــــِهيْ إِلـى حَــــرَمِ إِفْـضالِـَك وَكَـــْعبَِة إِجْــــاللِـَك، أَْي رَبِّ طَهّـِ أَمَــٌة مِـــْن إِمَــائِــَك َوقَــْد َوجَّ
َعَلى ُحبَِّك َورِضاِئَك ألَْستَأِْنَس ِبَجمالَِك َوأَنَْقِطعَ َعِن الَعامَلنَِي َوأَُقوَل ِفي ُكلِّ حنِيٍ أَِن الَحْمَد هللَِِّ رَبِّ العامَلنَِي، أَْي 
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رَبِّ فَــاجْـــــَعْل ِرزْقِــي جَـــــمالَــَك َوشَـــــــرابــيْ وِصــالَــَك َوأَمَــلِي رِضــائَـَك َوعَـــَملِيْ ثَــنَائَـَك َوأَنِــيِسي ِذكْـــرََك َومُــِعيِنيْ سُــــــْلطانَــكَ 
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدُر الــــَعِزيــــزُ  إِنّـَ ـــِذْي جَـــــــَعْلتَُه مُــــَقدَّسًــــــــا مِـــــْن حُـــــــُدوداِت املُـــْحتَجِِبنَي َو َوُمسْــــــــتََقرِّي مَــــَقرََّك َوَوطَـــِني املَـــَقاَم الّـَ

الَقِدِيُر.

(78)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي كُــلََّما يَخْــطُُر بِــَقْلِبي ِذكْــرَُك َوثَـنائَُك يَـأْخُــذُنِــي الجَــــذُْب َواالنْجِذاُب عَــَلى شَــــــأٍْن يَـْمنَُعِني عَــنِ 
الـذَّكـِر َوالـبَِياِن َويُـرْجِـــُعِني إِلـى مَــقامٍ أُشـاهِــُد هَــيَْكلِي نَـفَْس ِذكْـــرَِك فِــي مَــْمَلَكِتَك وَكَـــيْنُونَـَة ثَـنائِــَك بَـنْيَ عِـــباِدَك، مَــتَى 
يَـُكوُن يَـُكوُن ثَـنائَُك ُمنْتَشِـــــرًا بَـنْيَ خَــْلِقَك َوِذكْــرَُك مَــذْكـورًا بَـنْيَ بَـِريّـَِتَك، وَكُــلُّ ِذي بَـَصٍر مِــْن عِــباِدَك يُـوقِــُن بِــأَنَّ هَــيَْكلِي 
بَــاٍق ال يَــفْنى ألنَّ ِذكْــــرََك بــاٍق بِـــَدوامِ نَــفِْسَك َوثَــنائَـَك دائِـــٌم بِـــَدوامِ سَــــــْلطَنَِتَك َوبِـــِه يَــذْكُــــرَُك الــذَّاكِــــُروَن مِــــْن أَصْــــــــــِفيائِـــكَ 
ْمَس  َواملُْخلُِصوَن ِمْن ِعباِدَك بَْل ُكلُّ َمْن يَذُْكرَُك ِفي اإِلْمكاِن بُِدَء ِذْكرُهُ ِمْن هذا املََقامِ َويَرِْجعُ إَِليِْه، كما أَنَّ الشَّ
ـِذْي ظَهَـــَر فِــي كُـــلِّ شَــــــيٍء هُــو مِـــنَْها َويَـرْجِـــعُ إِلَــيَْها، سُــــــبَْحانَـكَ  إِذا أَشْــــــرَقَــْت تَتَجَــــلَّى عَــَلى كُـــلِّ مَــْن قـابَـَلها َوالتَّجَــــلِّي الّـَ
سُــــــبَْحانَــَك مِـــْن أَْن يُــقاَس أَمْــرَُك بِــأَمْــٍر أَْو يَــرْجِــــعَ إِلَــيِْه األَمْــثاُل أَْو يُــْعرََف بِــاملَـقاِل، لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت َومــا كــاَن مَــَعَك مِـــنْ 
ا أَرَْدَت عِــرْفـاَن نَـفِْسَك أَظْهَــرَْت َمظْهَــرًا مِــنْ  شَــــــيٍْء واَل تَـزاُل تَـُكوُن بِـِمثِْل مـا كُــنَْت فِـي عُــُلوِّ ذاتِــَك َوسُـــــُموِّ جَــــاللِـَك، فَـَلمَّ
ِذْي جَــــَعْلتَهُ  مَــظاهِــِر أَمْــرَِك َوجَــــَعْلتَُه آيَـَة ظُـُهورَِك بَـنْيَ بَـريّـَِتَك َوَمظْهَـــَر غَـيِْبَك بَـنْيَ خَــْلِقَك إِلـى أَِن انْتَهَـــِت الـظُُّهوراُت بِــالّـَ
َمواِت َواألَرِْض َوجَــــَعْلتَهُ  سُــــــْلطَانًـا عَــَلى مَــْن فِــي جَــــبَُروِت األَمْــِر َوالخَـــْلِق َومُــَهيِْمنًا مُــْقتَِدرًا عَــَلى مَــْن فِــي مَــَلُكوِت الـسَّ
ـــــــرًا لِــــظُُهورَِك األَعْـــــظَمِ َوطُـــُلوعِـــــَك األَقْــــَدمِ، َومــــا كــــاَن مَــــْقُصوُدَك فِــــي ذلِــــَك إاِلَّ بِــــأَْن تَــــْمتَِحَن مَــــظاهِـــــَر أَسْــــــــمائِــــكَ  ُمبَشّـِ
ا جــاَء الــَوعْـــُد َوتَــمَّ املِــيقاتُ  مآِء َوأَمَـــرْتَــُه بِـــأَْن يَــأْخُـــذَ َعهْــــَد نَــفِْسِه عَـــْن كُــــلِّ األَشْـــــــيآِء، فَــَلمَّ الــُحْسنى بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ
ــــِذيــــَن عَـــــَصْمتَُهْم بِـــــِعْصَمِتكَ  َمواِت َواألَرِْض إاِلَّ الّـَ فاِت، إِذًا فَــــزََع كُــــــلُّ مَـــــْن فِـــــي الــــسَّ ظَهَــــــَر مــــالِــــُك األَسْـــــــــمآِء َوالــــصِّ
َوحَـــــفَظْتَُهْم فِـــي كَــــنَِف قُـــْدرَتِـــَك َوعِــــنايَــِتَك َوَورََد عَـــَليِْه مِــــْن طُــغاِة خَـــْلِقَك مــا َعجِـزَْت عَـــْن ِذكْــــرِِه أَلْـــُسُن عِــــباِدَك، إِذًا يــا 
إِلـِهي فَـانْـظُْر إِلَـيِْه ِبَلحَــــظَاِت رَأْفَـِتَك ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْه َوعَــَلى مُــِحبِّيِه كُــلَّ خَــيٍْر قَـدَّرْتَـُه فِــي سَـــــمآِء مَــشيَِّتَك َولَـْوحِ قَـَضائِــكَ 

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ الَجبَّاُر. ثُمَّ انُْصرُْهْم ِبنَْصرَِك َو

(79)
سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَْشهَـــُد لِــنَفِْسَك كــَما َشهِـــْدَت لِــنَفِْسَك بِـــنَفِْسَك قَــبَْل خَـــْلِق االخْـــِتراعِ َوِذكْـــِر اإِلبْــداعِ بِـــأَنّــكَ 
أَنْــَت اهللُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت فِـــي عُـــُلوِّ َوحْـــــدانِـــيَِّتَك مُـــَقدَّسًــــــا عَـــْن تَــْوحِــــيِد عِـــباِدَك واَل تَــزاُل تَــُكوُن فِـــي سُــــــُموِّ 
ــــدٍ  فَــرْدانِـــيَِّتَك مُـــتَعالــيًا عَـــْن ِذكْــــِر خَـــْلِقَك ال يَــنْبَِغي لِــذاتِـــَك ِذكْــــُر غَــيْرَِك واَل يَــلِيُق لِــنَفِْسَك َوصْــــــــــُف مــا سِــــــواَك، كُــــلُّ مُـــَوحّـِ
ُعوِد إِلـى عِـــرْفـاِن كُـــنِْهَك َوالـبُُلوغِ إِلـى ذُْرَوِة عِـــرفَـانِــَك، كُـــلُّ ِذي  تَـَحيََّر فِــي تَـْوحِــــيِد ذاتِــَك َواعْــتَرََف بِــالـُقُصوِر عَــن الـصُّ
قُـــوٍَّة أَقَـــرَّ بِـــالَعجْـــــِز وَكُــــلُّ ِذي عِــــْلمٍ اعْـــتَرََف بِـــالَجهْــــِل، وَكُــــلُّ ِذي ُوجُـــــوٍد مَـــْعُدوٌم عِــــنَْد ظُــُهوراِت عِــــزِّ سَـــــــْلطَنَِتَك، وَكُــــلُّ ِذي 
ظُُهوٍر مَــفُْقوٌد لَـَدى شُــــــئُونـاِت عِــزِّ عَــظََمِتَك، وَكُــلُّ ِذي نُـوٍر مُــظَْلٌم عِــنَْد بَـواِرِق أَنْـواِر َوجْــــِهَك، وَكُــلُّ ِذي بَـيَاٍن كَــلِيٌل عِــنْدَ 
تَـنَزُِّل آيـاِت قُــْدِس أَحَــــديّـَِتَك، وَكُـــلُّ قـائِــمٍ مُــْضطَرٌِب عِـــنَْد ظُـُهوِر عِـــزِّ قَــيُّومِـــيَِّتَك، هَــْل لِـَغيرَِك يـا إِلـِهي مِـــْن ُوجُــــوٍد لِـيُذْكَـــرَ 
تِــْلقآَء ِذكْـــرَِك، َوهَــْل لِـُدونِــَك مِـــْن ظُـُهوٍر لِـيَُكوَن َدلِـيْالً لِـنَفِْسَك أَْو مَــذْكـورًا فِــي سـاحَــــِة عِـــزِّ تَـْوحِــــيِدَك، لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت َولَــمْ 
يَــكْن مَـــَعَك مِــــْن شَـــــــيٍء واَل تَــزاُل تَــُكوُن بِـــِمثِْل مــا كُــــنَْت ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُـْقتَِدُر الــَعِزيــزُ الــَعلِيُم، سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا 
ــِذْي أَظْهَــــرْتَـــُه بِــــاسْـــــــِمَك األَبْـــهى بَـــنْيَ أَهْــــِل اإِلنْـــشآِء، َوجَــــــَعْلَت مَــــِشيَّتَُه ذاتَ  إِلـــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِــــِذكْــــرَِك الـــَعلِيِّ األَعْــــَلى الّـَ
مَــِشيَِّتَك َونَـفَْسُه َمظْهَـــَر نَـفِْسَك وَكَـــيْنُونَـتَُه مَــطَْلعَ عِـــْلِمَك َوقَــْلبَُه َمخْـــزََن إِلْــهامِـــَك َوفُـؤاَدهُ َمهْـــبََط َوحْــــِيَك َوصَـــــــــْدرَهُ َمشْــــــِرقَ 
أَسْــــــمائِـــَك الــُحْسنى َوصَــــــــــفاتِـــَك الــُعْليا َولِــسانَــُه مَـــنْبَعَ كَـــْوثَــِر ثَــنائِـــَك َوسَــــــْلَسِبيِل حِــــْكَمِتَك بِـــأَْن تُــنَزَِّل عَـــَليْنا مــا يَــْجَعُلنا 
ا سِـــــواَك َوقـاصِــــــــديـَن إِلـى حَــــرَمِ رِضـائِــَك َوآمِــلنَِي مـا قَـدَّرَْت لَـنا بِــتَْقِديـرَِك، ثُـمَّ اجْــــَعْلنا  أَغْـِنيآَء عَــْن دونِــَك َومُــَقدَّسـنِيَ عَــمَّ
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ــــلنَِي ِبَمظْهَـــِر نَـفِْسَك الـَعلِيِّ األَعْــلی، ثُـمَّ اْرزُقْـنا مـا هُــَو خَــيٌْر لَـنا، ثُـمَّ اكْـــتُبْنا  يـا إِلـِهي مُــنَْقِطِعنَي عَــْن أَنْـفُِسنا َومُــتََوسّـِ
وا عَـــــَلى سُــــــــُرِر اإِليْــــقاِن عَـــــَلى شَــــــــأٍْن مــــا مَــــنََعتُْهمْ  ـــِذيــــَن كَـــــفَُروا بِــــالــــطَّاغُــــوِت َوآمَــــنُوا بِــــنَفِْسَك َواسْــــــــتََقرُّ مِـــــْن عِـــــباِدَك الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشاُء َوالـحاكِـــُم عَــَلى مـا  ـــِه إِلـى شَــــــطِْر اسْــــــِمَك الـرَّحْــــمِن َو يْطاِن عَــِن الـتََّوجّـُ إِشـاراُت الـشَّ

تُِريُد ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَلَِك املُتَعاِل املُْقتَِدُر املُْعِط الَعلِيُم الَحِكيُم.

(80)
بِــنَي َوَوجْــــُهَك مَــْقَصدُ  يـا مَــْن ِذكْـــرَُك أَنِــيُس قُــُلوِب املُشْــــــتاقِــنَي َواسْــــــُمَك حَــــِبيُب أَفـِئَدِة املُخْـــلِِصنَي َوثَـنائَُك مَــْحبُوُب املَُقرَّ
الـعارِفِــنَي َودائُـَك شِـــــفآُء صُــــــــــُدوِر املُـْقِبلنَِي َوبَـالئُـَك غـايَـُة مُــراِد املُـنَْقِطِعنَي، سُــــــبْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك يـا مَــْن بِــيَِدَك مَــَلُكوتُ 
َمواِت َواألَرَضِــــــــنَي يـا مَـْن بِـَكلَِمٍة مِــْن عِــنِْدَك انْـَصَعَقِت املُْمِكناُت َوتَـفَرَّقَـْت أَرْكـانُـها َوبِـَكلَِمٍة أُخْــرى اجْــــتََمَعتْ  مُـْلَك الـسَّ
َمواِت َواألَرِْض َومُــْقتَِدرًا عَــَلى مَــنْ  ــَب كُـــلُّ جُــــزٍْء بِــاْلجُــــزِْء اآلخَــِر، سُـــــبَْحانَـَك يـا مَــْن كُـــنَْت قـاِدرًا عَــَلى مَــْن فِــي الـسَّ َورُكّـِ
فِـــي جَـــــبَُروِت األَمْـــِر َواْلخَــــْلِق، لَــيَْس لَــَك شِــــــبٌْه فِـــي اإِلبْــداعِ واَل مِــــثٌْل فِـــي االخْـــِتراعِ، مــا عَـــرَفَــَك نَــفٌْس َومــا بَــَلغَ إِلَــيْكَ 
ُهوِد فِــي هَــوآِء عِـــرْفـانِــَك بِــَدوامِ نَـفِْسَك لَـْن يَـْقِدَر أَْن يَـتَجاَوزَ مِـــنَ  أَحَــــٌد، فَـَوعِـــزَّتِــَك لَـْو يَـِطيُر أَحَــــٌد بِــأَجْــــِنَحِة الـَغيِْب َوالـشُّ
ــِتَك، إِنَّ الـــعارَِف مَــــْن أَقَـــرَّ  الحُــــــُدوداِت الـــَكْونِــــيَِّة، مَــــْن كـــاَن شَــــــــأْنُـــُه هـــذا كَـــــيَْف يَـــْقِدُر أَْن يَـــِطيَر فِــــي هَــــوآِء عِـــــزِّ اَحَــــــِديّـَ
ـُه لَــذَنْــٌب ال يُــعاِدلُــُه ذَنْــٌب فِـــي  بِـــالَعجْـــــِز َواعْـــتَرََف بِـــالــذَّنْــِب ألنَّ الــُوجُـــــوَد لَــْو يُــذْكــُر تِـــْلقآَء مَـــْديَــِن ظُــُهوراِت عِــــزِّ أَمْـــرَِك إِنّـَ
َممالَِك إِبْداِعَك َواْخِتراِعَك، أَْي رَبِّ إِذا أَظَْهرَْت طاَلِئعَ آياِت ِعزِّ َسْلطَنَِتَك َواْقِتدارَِك َمْن يَْقِدُر أَْن يَدَِّعيَ الُوُجوَد 
ــِتَك، سُـــــــبَْحانَـــَك سُـــــــبَْحانَـــَك يـــا مـــالِـــَك املُــُلوَك أَسْـــــــئَُلَك بِــــنَفِْسكَ  لِـــنَفِْسِه، كُــــلُّ الـــُوجُــــــوِد مَــــفُْقوٌد لَـــَدى ظُــُهوراِت عِــــزِّ أَحَــــــِديّـَ
ا قَــدَّرْتَـُه ألَْولِـيائِــكَ  َوبِــَمظاهِـــِر أَمْــرَِك َومَــطالِـعِ قُــْدرَتِـــَك بِــأَْن تَـْكتَُب لَــنا مـا كَـــتَبْتَُه ألصْــــــــــِفيائِــَك واَل تَـْجَعَلنا َمحْــــُرومِـــنَي عَـــمَّ
إِذَا أَشْــــــرَقَـْت عَــَليِْهْم أَنْـواُر الـَوجْــــِه َسجَــــُدوا لَـُه، أَْي رَبِّ نَـْحُن عِــباُدَك َوفِـي  الّـَِذيـَن إِذَا سَـــــِمُعوا نِـدائََك سَـــــرُعُــوا إِلَـيَْك، َو
ــَك أَنْـــتَ  إِنّـَ قَـــبَْضِة قُـــْدرَتِــــَك لَـــْو تُـــَعذِّبُـــنا بِـــَعذاِب األَوَّلِـــنَي َواآلخِـــــِريـــَن لَـــتُكوُن عـــاِدالً فِـــي أَمْـــرَِك َوَمحْــــــُموًدا فِـــي فِـــْعلَِك، َو

املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(81)
سُــــــبَْحانَــَك يــا مَــْن تَــْسَمعُ ضَــــــــــجيْجَ املُـنَْقِطعنَي َوصَــــــــــِريــخَ املُخْـــلِِصنَي َوتَــَرى مــا َورََد عَـــَليِْهْم مِـــْن طُـغاِة خَـــْلِقَك َوعُـــصاةِ 
ـــِتَك، فَــــَوعِـــــزَّتِـــــَك يــــا سُــــــــْلطاَن مَــــمالِــــَك الــــَعْدِل َومَــــلِيَك مَــــدائِــــِن الــــفَْضِل إِنَّ الــــباَليــــا قَــــْد َورََد عَـــــَليِْهْم عَـــــَلى شَــــــــأٍْن ال  بَــــِريّـَ
َـا َورََد فِــي سَــــــِبيلَِك َوحُــــبَِّك لَــيَْشُكرونَــَك فِــي  يُــْحِصيها قَــَلُم اإِلنْــشآِء، َولَــْو يُــِريــُد أَْن يَــذْكُـــَر ال يَــْدِري مــا يَــذْكُـــُر َولــِكْن ملَّ
كُــــلِّ األَحْـــــواِل َويَــُقولُـــوَن يــا مَـــْحبُوَب قُـــُلوبِـــنا َواملَــذْكُــــوُر فِـــي صُـــــــــــُدورِنــا لَـــْو يَــْمطُُر عَــــَلينا مِــــْن سَـــــــحاِب الــَقضآِء سِــــــَهامُ 
ـَك مــا قَـــدَّرَْت لَـــنا إاِلَّ مــا هُــــو خَــــيٌْر لَـــنا، َولَـــوْ  ـا عَــــرَفْــنا َوأَيْــَقنَّا بِـــأَنّـَ الــبآَلِء مــا نَجْـــــزَُع فِـــي حُـــــبَِّك َونَــْشكرَُك فِـــي ذلِــَك ألنّـَ
تَجْــــزَُع بِــها فِــي بَـْعِض األَحْــــياِن أَجْــــسامُــنا تَسْــــــتَبِْشُر بِــها أَْرواحُــــنا، فَـَوعِـــزَّتِـــَك يـا مُــنْيََة قُــُلوبِــنا َوفَـرََح صُــــــــــُدورِنـا، كُـــلُّ 
نِـــْقَمٍة فِـــي حُـــــبَِّك رَحْـــــَمٌة وَكُــــلُّ نــاٍر نُــوٌر وَكُــــلُّ عَـــذاٍب عَـــذٌْب وَكُــــلُّ تَــَعٍب راحَـــــٌة وَكُــــلُّ حُـــــزٍْن فَــرٌَح، أَْي رَبِّ مَـــْن يَجْـــــزَُع مِــــنَ 
الـباَليـا فِــي سَـــــِبيلَِك إِنّـَُه مـا شَــــــرَِب كَــأَْس حُــــبَِّك َومـا ذاَق حَــــالَوةَ ِذكْــرَِك، أَسْـــــئَُلَك ِبسُـــــْلطاِن األَسْـــــمآِء َومَــلِيِكها َوَمظْهَــرِ 
ـتَكَ  ـَد بَــِريّـَ ـِذيــَن طــاُروا فِــي هَـــوآِء قُــْربِــَك َولِــقائِــَك َوذاقُــوا حَـــــدَّ الحَـــــِديــِد فِــي سَــــــِبيلَِك بِــأَْن تُــَؤيّـِ فاِت َومُــوجِــــِدهــا َوبِــالّـَ الــصِّ
ِذْي سُـــــجَِن فِــي الـُغْربَـِة بِــما َدعَــا الخَـــْلَق إِلَـيَْك، أَْي رَبِّ سَـــــبََقْت رَحْــــَمتَُك غَـَضبَكَ  كُـــلَُّهْم عَــَلى عِـــرْفـاِن َمظْهَـــِر نَـفِْسَك الّـَ
ــِتيْ  َولُـــطْفَُك َقهْـــــرََك َوفَـــْضُلَك عَــــْدلَـــَك، خُــــذْ أَيَـــاِدَي خَــــْلِقَك بِــــبَدائِــــعِ عِـــــنايـــاتِــــَك َومَــــواهِــــِبَك واَل تَـــْقطَعْ عَــــنُْهُم األَسْـــــــباَب الّـَ
َجَعْلتَها َوِسيَلًة لِِعرْفاِن نَفِْسَك، فََوِعزَِّتَك ِعنَْد َقطِْعها يَْضطَرُِب ُكلُّ نَفٍْس َويَتََحيَُّر ُكلُّ عاِقٍل َويَتََوقَُّف ُكلُّ عارٍِف إاِلَّ 
مَــــْن أَخَــــذَتْـــُه أَيـــاِدي أَمْــــرَِك َوظُــُهوراُت فَـــْضلَِك َوشُــــــــئُونـــاُت أَلْـــطافِــــَك، فَـــَوعِــــزَّتِــــَك يـــا إِلـــِهي لَـــْو تَـــنْظُُر إِلـــى عِــــباِدَك بِــــما 
اكتَسَــــــبُوا فِــي أَيّـَامِـــَك ال يَسْــــــتَِحقُّوَن إاِلَّ نِــْقَمتََك َوعَــذابَـَك َولـِكْن أَنْـَت الْـَكِريـُم ذُو الـفَْضِل الـَعِظيمِ، ال تَـنْظُْر يـا إِلـِهي 
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ـَك أَنْــتَ  إِنّـَ إِلَــيِْهْم ِبَلحَــــظاِت عَـــْدلِــَك بَــْل ِبَلحَــــظاِت أَعْـــنُيِ فَــْضلَِك َوعِـــنايَــِتَك، ثُــمَّ اعْـــَمْل بِــِهْم مــا يَــنْبَِغي بِــُجوِدَك وَكَـــرَمِـــَك َو
ـَك أَنْــَت الــَعطُوفُ  إِنّـَ املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا تَــشآُء، َوحْـــــَدَك ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت رَبُّ الــَعرِْش َوالــثََّرى َومــالِــَك اآلخِـــــرَِة َواألُولــى َو
ــِذْي بِـــِه ظَهَــــرَْت أَسْـــــــراُر ُربُـــوبِـــيَِّتَك، ثُـــمَّ اسْـــــــتَْعَلْت ظُــُهوراتُ  ـــاُب، صَـــــــــــلِّ الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي عَــــَلى الّـَ الـــَغفُوُر الـــَجواُد الـــَوهّـَ
ِذيـنَ  َلْت كَــلَِمتَُك واَلَح َوجْــــُهَك َوحُــــقَِّق سُـــــْلطانُـَك َوعَــَلى الّـَ أُلُـوهِــيَِّتَك َوبَـَرزَْت لَـئالِئُ عِــْلِمَك َوحِـــْكَمِتَك َونُشِــــرَْت آثـارَُك َوفُـصِّ
َك أَنْـتَ  إِنّـَ أَقْــبَُلوا إِلَــيِْه خـالِـِصنَي لِـَوجْــــِهَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل يـا إِلـِهي عَـــَليِْه َوعَـــَليِْهْم مِـــْن بَـدائِــعِ رَحْــــَمِتَك مـا يَـلِيُق لِـَحْضرَتِـــَك َو

املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَعِزيزُ الَقيُّوُم.

(82)
ـِذْي خَـــَلْقَت املُـْمِكناِت بِــَكلَِمِة أَمْــرَِك َوذَرَئْـَت املَـْوجُـــــوداِت ِبسَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتدارَِك، كُـــلُّ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَنْــَت الّـَ
َعِزيٍز ذَلَّ ِعنَْد ظُُهوراِت ِعزَِّك، وَُكلُّ َقِويٍّ َضِعيٌف ِعنَْد ُشئُوناِت ُقْدرَِتَك، وَُكلُّ بَِصيٍر َعِميٌّ ِعنَد بَواِرِق أَنْواِر َوْجِهَك، 
ـنَْت مَـــْن فِـــي مَـــَلُكوِت أَمْـــرَِك َوجَـــــبَُرْوتِ  ــِذْي بِـــِه زَيّـَ وَكُــــلُّ غَـــِنيٍّ فَــِقيٌر عِــــنَْد بُــروزاِت غَـــنَائِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك األَبْــهى الّـَ
مَــشيَِّتَك بِــأَْن تَجْــــِذبَـِنيْ مِــْن نَـَغماِت َورْقـآِء أَحَــــِديّـَِتَك الّـَِتيْ تَـَغنُّ عَــَلى أَفْـناِن سِــــْدرَِة قَـضائِــَك بِــأَنّـََك أَنْـَت اهللَُّ ال إِلـَه إاِلَّ 
ــرْنِــي بِــِمياِه رَحْــــَمِتَك ثُــمَّ اجْــــَعْلِني خــالِــَصًة لِــَوجْــــِهَك َوُمسْــــــتَْقِربَــًة إِلــى حَــــرَمِ أَمْــرَِك وَكَـــْعبَِة قُــْربِــَك، ثُــمَّ  أَنْــَت، أَْي رَبِّ طَهّـِ
كَ  إِنّـَ قَــدِّْر لِـي يـا إِلـِهي مـا قَــدَّرْتَـُه لِـِخيْرَِة إِمـائـَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَـــَليَّ مـا يَسْــــــتَِضيُْء بِــِه َوجْــــِهي َويَسْــــــتَِنيُر بِــِه صَـــــــــْدِرْي، َو

أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء َوالَحاِكُم َعَلى ما تُِريُد.
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ْي َواضْـــــــــــِطراري ْ َوَعجْـــــِزْي َوانْــِكَساِرْي َونُــْدبَــِتي َوبُــَكائِـــي  سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى فَــْقِري َوافْــِتقاِري َوضُـــــــــــرِّ
ــِة إِلــى مَـــقامٍ يَسْـــــــتَْهزُِء عَـــَليَّ عِــــباُدَك الــغافِـــُلوَن َوأَنْــَت تَــْعَلُم بِـــأَنّـِـي  َوحُـــــزْنِـــيْ َوابْــِتالئِـــيْ، فَــَوعِــــزَّتِـــَك قَـــْد بَــَلْغُت فِـــي الــذِّلّـَ
أَكُـــوُن مَــْعُروفًـا بِــاسْــــــِمَك بَـنْيَ خَــْلِقَك، واَل يُـرى فِــي شَــــــأْنِــي إاِلَّ شَــــــأْنُـَك واَل فِــي َوصْـــــــــِفي إاِلَّ َوصْـــــــــفَُك واَل فِــي كَـــيْنُونَـِتي 
ِتَك بِــَحيُْث ال  إِنّـََك اشْــــــتََهرَْت كُـــلَّ ذلِـَك بَـنْيَ بِــِريّـَ ِتَك واَل فِــي ذاتِــيَِّتيْ إاِلَّ بـُروزاُت تَـوحِــــيِدَك، َو إاِلَّ ظُـُهوراُت آيـاِت أَحَــــِديّـَ
إِنّـِيْ فَـَوعِــزَّتِــَك ال أَجْــــزَُع بِــما َورََد عَــَليَّ فِــي سَـــــِبيلَِك، َولـِكْن أُشـاهِــُد أَنَّ بِــِذلّـَِتي ضَـــــــــُعفَتْ  يَـْعرِفُـِني أَحَــــٌد إاِلَّ بِــاسْـــــِمَك، َو
ا سِـــــــواَك َوسَــــــــرُعُــــوا إِلـــى  ـــِذيـــَن انْـــَقطَُعوا عَــــمَّ قُــــُلوُب أَحِــــــبَّائِــــَك َواسْــــــــتَفْرَحَــــــْت أَفْـــِئَدةُ أَعْــــدائِــــَك بِــــَحيُْث يَـــْشَمتُوَن عَــــَلى الّـَ
وَن عَـــَلى أَحِـــــبَِّتَك يُحَـــــرِّكُــــوَن ُرؤوسَـــــــُهْم اسْـــــــِتْهزاءً  شَـــــــِريــَعِة ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك، َوقَـــْد بَــَلُغوا فِـــي الــَغفَْلِة إِلــى مَـــقامٍ إِذا يَــُمرُّ
ـِذْي تَــْدعُـــوَن بِــِه األَنــاَم، َوقَــْد بَــَلُغوا  ـِذْي تَــذْكُـــُرونَــُه بِــالــلَّيالِــي َواألَيّـَـامِ َوأَيْــَن سُــــــْلطانُــُكُم الّـَ ـُكُم الّـَ ألمْــرَِك َويَــُقولُــوَن أَيْــَن َربّـُ
ْي َوضُــــــــــــرَّ  ـــي فَــــَوعِـــــزَّتِـــــَك أُحِــــــبُّ ضُــــــــــــرِّ فِــــي الــــُغُروِر َواالسْــــــــِتْكباِر إِلــــى مَــــقامٍ أَنْــــَكُروا قُــــْدرَتَــــَك َوسَــــــــْلطَنَتََك َواقْــــِتدارََك، إِنّـِ
أَحِـــــبَّائِــــي فِــــي سَـــــــِبيْلَِك َولـــِكْن صَـــــــــــْعٌب عَــــَليَّ َوعَــــَليِْهْم بِــــأَْن يَـــْسَمُعوا مِــــنُْهْم مِــــَن االعْــــِتراِض َواإِلنْـــكاِر مـــا يَـــرْجِـــــعُ إِلـــى 
بِْر َواالصْـــــــــــِطباِر؟ تَـــَكلَّْم بِـــَكلَِمٍة مِــــَن الَقهْــــِر يـــا مَـــْن ال  نَـــفِْسَك املُــْختاِر، إِلـــى َم يـــا إِلـــِهي اسْـــــــتََويْـــَت عَــــَلى عَــــرِْش الـــصَّ
تُــْدرََك بِـــاألَبْــصاِر، إِنَّ الــرَّحْـــــَمَة مَـــْحبُوٌب لِْلُمخْــــلِِصنَي مِــــْن عِــــباِدَك َوالــنَّْقَمَة لِْلُمشْـــــــرِكــنَي مِــــْن أَعْـــدائِـــَك، أَْي رَبِّ فَــأَنْــِزلْ 
اِريّـَِتَك َويَـْعرِفُـنَّ قُـْدرَتَـَك َواقْـِتدارََك، َولَـواْل تَـنُْصُر يـا إِلـِهي أَحِـــبَّتََك فَـانْـُصْر نَـفَْسكَ  َ بِـِه عَــَلى َقهْــرَِك َوقَـهَّ عَــَليِْهْم مـا يُـوقِـننُّ
ِذيـَن كَـــفَُروا بِــَك َوبِــآيـاتِــَك، ثُـمَّ اخْــذُلْـُهْم بِــُقْدرَتِــكَ  َج بَحْــــُر غَـَضِبَك بِــأَْن تُـَعذَِّب الّـَ ِذْي بِــِه تَـَموَّ َوِذكْـــرََك، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَ
ــــُهوا إِلَـــيَْك خــالِــِصنَي لِــَوجْـــــِهَك لِــتَرْتَــِفعَ بِـــِهْم أَعْـــالُم ِذكْــــرَِك فِـــي الــِبالِد َوتَنْتَشِــــــَر بِـــِهمْ  ــذيِـــَن هُـــْم تَــَوجّـَ َواقْـــِتدارَِك َوعَـــزِِّز الّـَ

آثارَُك بنَْيَ الِعباِد لِيَْشَهَدنَّ ُكلٌّ ِبأَنََّك أَنَْت اهللُّ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املُتَعاِل.

�٣٠



(84)
مآِء َوأَشْــــــَرقَ  ِذْي جَــــَعْلتَُه قَـيُّومًــا عَــَلى األَسْـــــمآِء َوبِــِه انْـَشقَّ حِــــجاُب الـسَّ سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَ
عَــْن أُفُـِقها شَــــــْمُس جَــــمالِـَك بِــاسْــــــِمَك الـَعلِيِّ األَعْــلى بِــأَْن تَـنُْصرَنِــي بِــبَدائِــعِ نَـْصرَِك ثُـمَّ احْــــفَظِْني فِــي كَـــنَِف حِــــفِْظكَ 
ــْلُت عَـــَليَْك، ثَــبِّتِْني عَـــَلى حُـــــبَِّك َورِضــائِــَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن ال  هْـــُت إِلَــيَْك َوتَــوكّـَ َوحِــــمايَــِتَك، أَْي رَبِّ أَنَــا أَمَــٌة مِـــْن إِمــائِــَك َوتَــَوجَّ
ـــْر أُذُنِـــي السْـــــــِتماعِ آيــاتِــــكَ  ـِتَك َوضَـــــــــــْوضــآُء املُــنافِـــِقنَي مِــــْن خَــــْلِقَك، أَْي رَبِّ طَهّـِ يَــْمنَُعِني إِعْــــراُض املُشْـــــــرِكــنَي مِــــْن بَــِريّـَ
ْر قَـْلِبي بِــنُوِر عِــرْفـانِــَك، ثُـمَّ أَنْـِطْق لِـسانِــيْ بِــِذكْــرَِك َوثَـنائِــَك، فَـَوعِــزَّتِــَك يـا إِلـِهي ال أُحِـــبُّ سِــــواَك واَل أُِريـُد ُدونَـَك، ال  َونَـوِّ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ املُْعِط الَغفُوُر الرَِّحيُم.
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ـنْتَ  ـِتَك، َوزَيّـَ زَْت ِديــباَج كِــــتاِب أَوامِــــرَِك بَــنْيَ بَــِريّـَ ياَم عَـــَلى عِــــباِدَك، َوبِـــِه طَــرَّ ـاٌم فِـــيها فَــرَضْــــــــــَت الــصِّ يــا إِلــِهي هــِذِه أَيّـَ
صَــــــــــحائِـــَف أَحْـــــَكامِــــَك مِلَـْن فِـــي أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــمائِـــَك، َواخْـــتََصْصَت كُــــلَّ ســاعَـــٍة مِــــنْها بِـــفَِضيَلٍة لَـــْم يُحِـــــْط بِـــها إاِلَّ عِــــْلُمكَ 
ـِذْي أَحَــــاَط األَشْــــــيآَء كُـــلَّها، َوقَــدَّرَْت لِــُكلِّ نَــفٍْس مِـــنْها نَــِصيبًا فِــي لَــْوحِ قَــضائِــَك َوزُبُــِر تَــْقِديــرَِك، َواخْـــتََصْصَت كُـــلَّ  الّـَ
اِق كَـــــأَْس ِذكْـــــرَِك فِـــــي األَسْــــــــحاِر يــــا رَبَّ األَْربــــاِب، أْولــــِئَك عِـــــبادٌ  َورَقَــــٍة مِـــــنْها ِبحِــــــزٍْب مِـــــَن األَحْـــــــزاِب، َوقَــــدَّرَْت لِــــْلُعشَّ
وَن مِـــَن الــنَّومِ طَـَلبًا  أَخَـــذَهُـــْم سُــــــْكُر خَـــْمِر مَـــعارِفِـــَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن يَهْـــُربُــوَن مِـــَن املَـضاجِــــعِ شَـــــــْوقًــا لِــِذكْـــرَِك َوثَــنائِـــَك َويَــِفرُّ
لِــُقْربِـــَك َوعِــــنايَــِتَك، لَــْم يَــزَْل طَــرْفُــُهْم إِلــى َمشْــــــِرِق أَلْــطافِـــَك َوَوجْـــــُهُهْم إِلــى مَـــطَْلعِ إِلْــهامِــــَك، فَــأَنْــِزْل عَـــَليْنا َوعَـــَليِْهْم مِــــنْ 
سَـــــــَحاِب رَحْـــــَمِتَك مــا يَــنْبَِغي لِــَسمآِء فَــْضلَِك وَكَــــرَمِــــَك، سُـــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي هــِذِه ســاعَـــٌة فِـــيها فَــتَْحَت أَبْــواَب جُـــــوِدكَ 
ِذيـَن سُـــــِفكْت ِدمـائُُهْم فِــي سَـــــِبيلَِك َوانْـَقطَُعوا عَــنْ  عَــَلى َوجْــــِه بَـِريّـَِتَك َومَــصاِريْـعَ عِـــنايَـِتَك مِلَْن فِــي أَرْضِــــــــَك، أَسْـــــئَُلَك بِــالّـَ
كُـــلِّ الـجِهاِت شَــــــْوقًــا لِـلِقائِــَك، َوأَخَـــذَتْـُهْم نَـفَحاُت َوحْــــِيَك عَـــَلى شَــــــأٍْن يُـْسَمعُ مِـــْن كُـــلِّ جُــــزٍْء مِـــْن أَجْــــزاِء أَبْـدانِــِهْم ِذكْـــرُكَ 
ــِذْي بِـــِه يَـــنِْطُق كُــــلُّ َشجَــــــٍر بِـــما نَـــطََق بِـــِه سِــــــْدرَةُ  ا قَـــدَّرْتَـــُه فِـــي هـــذا الـــظُُّهوِر الّـَ َوثَـــنائُــَك بِـــأَْن ال تَـــْجَعَلنا َمحْــــــُرومًـــا عَــــمَّ
ٍد حَـــــِبيِبَك، فَــيا إِلــِهي هــؤآُلءِ  ينآِء مِلُـوســى كــلِيِْمَك َويُسَـــــــبِّحُ كُــــلُّ َحجَـــــٍر بِـــما سَـــــــبَّحَ بِـــِه الــُحصاةُ فِـــي قَــبَْضِة ُمحَـــــمَّ الــسِّ
عِــباُدَك الّـَِذيـَن جَــــَعْلتَُهْم مُــعاشِــــَر نَـفِْسَك َومُــؤانِــَس مَــطَْلعِ ذاتِــَك َوفَـرَّقَـتُْهْم أَْريـاُح مَــِشيَِّتَك إِلـى أَْن أَْدخَــَلتُْهْم فِــي ظِـــلِّكَ 
ـْقُهْم عَـــَلى مــا يَــنْبَِغي لِهــذَا امْلَـقامِ األَسْـــــــنی، أَْي رَبِّ ال  َـا أَسْـــــــَكنْتَُهْم فِـــي ظِــــلِّ قِـــباِب رحْـــــَمِتَك َوفّـِ َوجِــــوارَِك، أَْي رَبِّ ملَّ
ِذيـَن فِــي الـُقرِْب مُــِنُعوا عَــْن زيـارَِة طَْلَعِتَك َوفِــي الـوِصـاِل جُــــِعُلوا َمحْــــُرومًــا عَــْن لِـقائِــَك، أَْي رَبِّ هـؤآُلءِ  تَـْجَعْلُهْم مِــَن الّـَ
ْجِن األَعْــــظَمِ َوصَـــــــــــامُـــوا فِـــيِه بِـــما أَمَـــرْتَـــُهْم فِـــي أَلْـــواحِ أَمْـــرَِك َوصَـــــــــــحائِـــِف حُــــــْكِمَك،  عِــــبَاٌد َدخَــــُلوا مَـــَعَك فِـــي هـــذا الـــسِّ
ا يَــكرَهُـــُه رِضــائُـَك لِــيَُكونُــوا خــالِــًصا لِــَوجْـــــِهَك َومُـــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِـــَك، فَــأَنْــِزْل عَـــَليْنَا يــا  فَــأَنْــِزْل عَـــَليِْهْم مــا يُــَقدِّسُــــــُهْم عَـــمَّ
إِلـِهي مـا يَـنْبَِغي لِـفَْضلَِك َويَـلِيُق لِـُجوِدَك، ثُـمَّ اجْــــَعْل يـا إِلـِهي حَــــياتَـنا بِـِذكْــرَِك َومَـماتَـنا بِـُحبَِّك، ثُـمَّ اْرزُقْـنا لِـقائََك فِـي 
َمواِت َواألَرَضِــــــــنَي، فَـيا  إِلـَه مَــْن فِــي الـسَّ عَــوامِلَِك الّـَِتيْ مـا اطََّلعَ بِــها أَحَــــٌد إاِلَّ نَـفُْسَك، إِنّـََك أَنْـَت َربّـُنا َورَبُّ الـعامَلنِْيَ َو
إِلـِهي تَـَرى مـا َورََد عَــَلى أَحِـــبَّائِــَك فِــي أَيّـَامِـــَك، فَـَوعِـــزَّتِــَك مـا مِـــْن أَرٍْض إاِلَّ َوفِــيَها ارْتَـفَعَ ضَـــــــــجِيجُ أَصْـــــــــِفيائِــَك، َومِـــنُْهمُ 
ـِذيـَن جَــــَعَلُهُم املُشْــــــرِكُـــوَن أُسـاَرى فِــي مَــْمَلَكِتَك َومَــنَُعوهُـــْم عَـــِن الـتََّقرُِّب إِلَــيَْك َوالـُوُروِد فِــي سـاحَــــِه عِـــزَِّك، َومِـــنُْهْم يـا  الّـَ
بُـوا إِلَـيَْك َومُـِنُعوا عَــْن لِـقائِـَك، َومِــنُْهْم َدخَــُلوا فِـي جِـــوارَِك طََلبًا لِـلِقائِـَك َوحَـــاَل بَـيْنَُهْم َوبَـيْنََك سُـــــبُحاُت خَــْلِقكَ  إِلـِهي تَـَقرَّ
اعـاِت َونَسَــــــبْتَها إِلـى أَفْـَضِل خَـــْلِقَك، أَسْــــــئَُلَك يـا إِلـِهي  ِتَك، أَْي رَبِّ هـِذِه سـاعَـــٌة جَــــَعْلتَها خَـــيَْر الـسَّ َوظُـْلُم طُـغاِة بَـِريّـَ
نَِة عِـــــزًّا ألَحِــــــبَّائِــــَك، ثُـــمَّ قَـــدِّْر فِــــيها مـــا يَسْــــــــتَْشِرُق بِــــِه شَــــــــْمُس قُـــْدرَتِــــَك عَــــْن أُفُـــقِ  بِــــَك َوبِــــِهْم بِــــأَْن تُـــَقدَِّر فِــــي هـــِذِه الـــسَّ
عَـــظََمِتَك َويَسْــــــتَِضيُء بِـــها الــعالَــُم ِبسُــــــْلطانِـــَك، أَْي رَبِّ فَــانْــُصْر أَمْـــرََك َواخْـــذُْل أَعْـــدائَـَك، ثُــمَّ اكْـــتُْب لَــنا خَـــيَْر اآلخِــــرَةِ 

إِنََّك أَنَْت الَحقُّ َعالَُّم الُغيُوِب ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم. َواألُولى َو

�٣١



(86)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي لَـَك الحَــــْمُد بِــما جَــــَعْلتَِني مَــرْجِـــعَ الـَقَضايـا َومَــطَْلعَ الـباَليـا لِـَحيوِة عِــباِدَك َوخَــْلِقَك، فَـَوعِــزَّتِــكَ 
يـا مَــْحبُوَب الـعامَلِـنَي َومَــْقُصوَد الـعارِفِــنَي ال أُِريـُد الـَحيوةَ إاِلَّ إِلظْـهاِر أَمْــرَِك َومَــا أَرَْدُت الـبََقآَء إاِلَّ مِلَـسِّ الـباَليـا فِــي 
ا سِـــــواَك، ثُــمَّ  بِــنَي بِــأَْن تُــنَزَِّل عَـــَلى أَحِــــبَِّتَك مــا يَــْجَعُلُهْم غَــِنيًّا عَـــمَّ سَــــــِبيلَِك، اَسْــــــئَُلَك يــا مَــْن بِــِندائِــَك طــارَْت أَفْــِئَدةُ املُـَقرَّ
اسْـــــــتَِقْمُهْم عَـــَلى شَـــــــأٍْن يَــُقومُـــنَّ عَـــَلى أَمْـــرَِك َويُــناِديــنََّك بَــنْيَ سَـــــــمائِـــَك َوأَرْضِــــــــــَك بِـــَحيُْث ال يَــْمنَُعُهْم ظُــْلُم الــفَراعِــــنَِة مِــــنْ 

ِعباِدَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ الَحِكيُم. 

(87)
سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي هـذا طَـرْفِــي قَــْد كـاَن مُــنْتَِظرًا بَـدائِــعَ رَحْــــَمِتَك، َوهـِذِه أُذُنِــي قَــْد أَراَدْت إِصْــــــــــغآَء نَـَغماتِـــَك، 
ــِذيْ  َوهـــذا قَـــْلِبي يَـــطُْلُب كَــــْوثَـــَر عِــــرفـــانِـــَك، إِذًا يـــا إِلـــِهي قَـــْد قـــامَـــْت أَمَـــتَُك تِــــْلقآَء مَـــْديَـــِن رَحْـــــَمِتَك َوتَـــْدعُــــوَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
جَـــــَعْلتَُه أَعــظََم أَسْــــــَمائِـــَك َومُـــَهيِْمنًا عَـــَلى مَـــْن فِـــي أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِـــَك لِــتُرْسِــــــَل عَـــَليْها نَــفَحاِت رَحْـــــَمِتَك لِتَجْـــــِذبَــها بِـــُكلِّها 
َعْن نَفِْسها َوتَُقلِّبَها إِلى املََقرِّ الَِّذْي ِفيِه اْستََضاَء َوْجُهَك َوظََهَر ُسْلطانَُك َواستََقرَّ َعرُْشَك إِنََّك أَنَْت املُقتَِدُر َعَلى 
مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَعِزيـزُ الْـَكِريـُم، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــأَْن ال تَـطْرَُد مَــْن أَراَدَك واَل تَـْمنَعَ مَــْن قَـَصَدَك واَل تَحْــــرِمَ 
هَــْت إِلَـيْكَ  يَْت نَـفَْسَك بِــالـرَّحْــــمِن ثُـمَّ بِــالـرَّحـيمِ، فَـارْحَــــْم أَمَــتََك الّـَِتيْ الذَْت بِــَك َوتَـَوجَّ مَــْن أَحَــــبََّك، أَْي رَبِّ أَنْـَت الّـَِذْي سَـــــمَّ

إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم. َو

(88)
سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي أَْشهَــــُد بِـــأَنَّ كُــــلَّ ِذكْــــٍر بَــِديــعٍ مُـــِنعَ عَـــِن االرْتِـــقآِء إِلــى سَــــــمآِء عِــــرفــانِـــَك وَكُــــلَّ ثَــنآٍء جَـــــِميٍل مُـــِنعَ عَـــنِ 
ـائِــَك، مــا شَــــــأُْن الــَعَدمِ  ا عِـــنَْد عِـــباِدَك َومُــنَزَّهًـــا عَـــْن َوصْــــــــــِف أَرِقّـَ ُعوِد إِلــى هــوآِء عِـــْلِمَك، لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت مُــَقدَّسًــــــا عَـــمَّ الــصُّ
ـِذْي خُـــلَِق مِــــْن قَــَلمِ  ــــِديــَن َومُـــنْتَهى ِذكْــــِر الــعارِفِـــنَي يَــرْجِــــعُ إِلــى مَـــَقرِّ الّـَ لِــيُذْكــَر تِـــْلقآَء الــِقَدمِ، أَْشهَــــُد بِـــأَنَّ تَــْوحِــــيَد املُـَوحّـِ
أَمْــــرَِك َوذُوَِّت بِــــِإراَدتِــــَك، فَـــَوعِــــزَّتِــــَك يـــا مَــــْحبُوَب الـــبَهآِء َوخـــالِـــَق الـــبَهآِء ال يَـــَرى الـــبَهآُء لِـــنَفِْسِه إاِلَّ الَعجْــــــزَ عَــــْن ِذكْــــرِكَ 
َا كـاَن األَمْـُر كـذلِـَك أَسْـــــئَُلَك بِـرَحْـــَمِتَك الّـَِتيْ سَـــــبََقِت الـكائِـناِت َوفَـْضلِكَ  إِجْـــاللِـَك، ملَّ َوثَـنائِـَك عَــَلى مـا يَـنْبَِغيْ لِـَعظََمِتَك َو
الّـَِذْي أَحـاَط املُْمِكناِت بِــأَْن تَـْقبََل مِــْن عِــباِدَك مـا يَظْهَــُر مِــنُْهْم فِــي سَـــــِبيلَِك، ثُـمَّ أَيّـِْدهُــْم عَــَلى إِعْــآلِء كَــلَِمِتَك َوانْـِتشارِ 

ِذْكرَِك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَحِكيُم.

(89)
لَـْم أَْدِر يـا إِلـِهي بِـأَيِّ نـاٍر أَْوقَـْدَت سِــــرَاَج أَمْـرَِك َوبِـأَيِّ زُجـاجَــــٍة حَــــِفظْتَُه مِــْن أَعَــاِدي نَـفِْسَك، فَـَوعِــزَّتِــَك صِــــــــرُْت مُـتََحيِّرًا 
ها املَــاُء تَخْــــُمُد فِـــي الـــِحنيِ، َوهـــِذهِ  فِـــي بَـــدائِـــعِ أَمْـــرَِك َوظُــُهوراِت عَــــظََمِتَك، أَرى يـــا مَـــْقُصوِدْي بِـــأَنَّ الـــنَّاَر لَـــْو يَـــَمسُّ
إِذا يُــَصبُّ عَـــَليْها املَـاُء تَــنَْقلِبُُه أَيْــِدي قُــْدرَتِـــَك َوتَــْجَعُلُه ُدهْـــنًا لَــها بِـــما قُــدَِّر فِـــي  الــنَّاُر ال تُخْـــِمُدهــا بُــُحوُر الــعامَلِـنَي، َو
أَلْــواحِــــَك، َوأََرى يـا إِلـِهي بِــأَنَّ املِـْصبَاَح إِذا أَحَــــاطَـتُْه األَْريـاُح يَـطْفَأُ فِــي نَـفِْسِه، لَــْم أَْدِر يـا مَــْحبُوَب الـعامَلِـنَي بِــأَيِّ 
قُـْدرٍَة حَــــِفظْتَُه فِــي سِــــِننيٍ مَــْعُدوداٍت مِــْن أَريـاحِ الّـَِتيْ تَـُمرُّ فِــي كُــلِّ األَحْــــياِن مِــْن شَــــــطِْر مَــظاهِــِر الـطُّْغيَاِن، فَـَوعِــزَّتِــكَ 
يــا إِلــِهي إِنَّ سِـــــرَاجَــــَك فِــي هَـــيَْكِل اإِلنْــساِن يُــناِديــَك َويَــُقوُل أَْي مَــْحبُوبِــي إِلــى مَــتى تَــرَكْـــتَِني فَــارْفَــْعِني إِلَــيَْك، َولَــوْ 
ـكَ  إِنّـَ ـِتَك َولــِكْن أَنْــَت تَــْعَلُم بِـــأَنّـِـي أُِريْــُد أَْن أَفْــِدَي نَــفِْسيْ فِـــي سَــــــِبيلَِك َو أَنَّ مــا أَتَــَكلَُّم بِـــِه لَــْم يَــُكْن إاِلَّ مِـــْن لِــَساِن بَــِريّـَ
جَــــَعْلَت إِراَدتِــي نَـفَْس إِراَدتِــَك َومَــِشيَِّتي ذاَت مَــِشيَِّتَك، أَسـئَُلَك بِــأَْن تَـْحفََظ أَحِــــبَّائََك فِــي ظِـــلِّ رَحْــــَمِتَك الـُكبَْرى لِـئاَل 

اِب. تَْمنََعُهُم الباَليا َعْن َشطِْر اْسِمَك الَعِزيِز الَوهَّ
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سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي أَنْــَت تَــْعَلُم بِـــأَنّـِـي مــا أَرَْدُت لِــنَفِْسي راحَـــــًة فِـــي حُـــــبَِّك واَل سُــــــُكونًــا فِـــي أَمْـــرَِك واَل اصْــــــــــِطبارًا فِـــي 
إِجْــــرآِء مـا أُمِــرُْت بِــِه فِــي أَلْـواحِـــَك، لِـذا َورََد عَــَليَّ مـا لَـْم يَـرِْد عَــَلى أَحَــــٍد مِــْن أَهْــِل مَــْمَلَكِتَك، فَـَوعِــزَّتِــَك لَـْم أَكـْن مَــْمنُوعًــا 
عَـــــْن ِذكْـــــرَِك َولَــــْو أَحَــــــاطَـــتِْني الـــباَليـــا مِـــــْن كُـــــلِّ األَشْــــــــطَاِر كُـــــلُّ أَعْـــــَضائِــــيْ َوجَــــــوارِحِــــــيْ يُـــِريـــُد أَْن يُـــْقطَعَ فِــــي سَــــــــِبيلِكَ 
َورِضَــــــــــائِـــَك َويُــْلَقى عَـــَلى الــتُّراِب أَمــاَم عَـــيْنَيَْك يــا لَــيَْت عِــــباَدَك ذاقُــوا مــا ذُقْــُت مِــــْن حَـــــالَوِة حُـــــبَِّك، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَْن تَــْرزُقَ 

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَقِديُر. ا ُدونََك َو َه إَِليَك َكْوثََر َعطَاِئَك لِيَنَْقِطَعُه َعمَّ َمْن تََوجَّ
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سُـــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــِهي مـــا أَعْــــظََم قُـــْدرَتَـــَك َوسُـــــــْلطَانَـــَك َومـــا أَكْـــــبََر قُـــوَّتَـــَك َواقْـــِتدارََك، أَظْهَـــــرَْت مَــــْن يَـــنِْطُق بِــــاسْـــــــِمَك بَـــنيَْ 
ـِتَك َواعْـــتَرََض عَـــَليْهِ  ا نَــطََق بِـــَكلَِمٍة أَعْـــرََض عَـــنُْه الــُعَلمآُء مِــــْن بَــِريّـَ سَـــــــمائِـــَك َوأَرْضِـــــــــَك َوأَمَـــرْتَــُه بِـــالــنِّدآِء بَــنْيَ خَـــْلِقَك، فَــَلمَّ
األَُدبـــآُء مِــــْن عِــــباِدَك، َوبِـــذلِـــَك اشْــــــــتََعَلْت نـــاُر الـــظُّْلمِ فِـــي مَـــْمَلَكِتَك إِلـــى أَْن قَـــاَم املُــُلوُك عَــــَلى إِطْــفآِء نُـــورَِك يـــا مـــالِـــكَ 
ـــِه إِلـى َوجْــــِهكَ  املُُلوِك َوبَـَلغَ األَمْــُر إِلـى مَــَقامٍ جَــــَعلوا أَهْــلِيْ َوأَحِـــبَِّتيْ أُسـاَرى فِــي أَرْضِــــــــك ومَــنَُعوا أَحِـــبَّائََك عَــِن الـتََّوجّـُ
َواإِلقْـــباِل إِلــى شَـــــــطِْر رَحْـــــَمِتَك َوبِـــما فَــَعُلوا مــا سَـــــــكنَْت نــاُر أَنْــفُِسِهْم إِلــى أَْن جَـــــَعُلوا َمظْهَــــَر جَـــــَمالِــَك َومُـــنِْزَل آيــاتِـــكَ 
ا أُمِــَر بِــِه مِــْن عِــنِْدَك، َومِــنْ  ا َومَــنَُعوهُ عَــْن ِذكْــرَِك َوثَـنائِــَك، َولـِكنَّ الـُغالَم مـا مُــِنعَ عَــمَّ أَسِــــيرًا َوأَْدخَــُلوهُ فِــي حِـــْصِن الـَعكَّ
مآِء، َويَـْدعُــوهُــْم إِلـى سَــــــمآِء رَحْــــَمِتَك َوشَــــــطِْر عِـــنايَـِتَك، َويُـنَزُِّل فِــي  أُفُـِق الـبآَلِء يَـنِْطُق َويُـناِدي مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ
ـِتَك لِــيُْقِبُلنَّ مُـــنَْقِطًعا عَـــْن أَنْــفُِسِهم ْ إِلَــيَْك،  ـامِ آيــاِت قُــْدرَتِـــَك َوبَــيِّناِت عَـــظََمِتَك، لِيَنْجَـــــِذَب بِـــها أَفْــِئَدةُ بَــِريّـَ الــلَّيالِــي َواألَيّـَ
ـِهْم إِلـى فِــنآِء عِـــزَِّك َواعْـــِتزازَِك، هـذا سِـــــراٌج اشْــــــتََعلَ  َويَهْـــُربُـنَّ مِـــْن افْـِتَقارِهِـــْم إِلـى سُــــــراِدِق غَــنائِــَك، َويُسْــــــرِعُـــنَّ مِـــْن ذُلّـِ
ـِذيــَن كَـــفَُروا  مِـــْن نُــوِر ذاتِـــَك ال تُــطِْفئُُه أَْريــاُح الــنِّفاِق مِـــَن اآلفــاِق، َوهــذا بَحْـــــٌر ظَهَـــَر ِبسُــــــْلطانِـــَك، ال تَــْمنَُعُه سَــــــطَوةُ الّـَ
اِر واَل شُــــــبُهاُت األَشْــــــراِر،  بِــيَْومِ الـطَّالِق، َوهـذا شَــــــْمٌس أَشْــــــرَقَــْت عَـــْن أُفُـِق سَــــــمآِء مَــِشيَِّتَك ال تَـْمنَُعها سُــــــبُحاُت الـفُجَّ
لَــَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي عَــَلى مـا فَـَديْـتَِني فِــي سَــــــِبيلَِك َوجَــــَعْلتَِنيْ هَــَدفًـا لِـِسهامِ الـباَليـا حُــــبًّا لِـِعباِدَك َومَــرْجِـــعَ الـَقَضايـا 
إِلحْــــيَاِء بَـريّـَِتَك، َومـا أَلَــذَّ بَـالئََك فِــي مَــذَاقِــيْ َومـا أَعَــزَّ قَــَضائََك فِــي نَـفِْسيْ، عُــِدمَــْت كـيْنُونَـٌة تَـِفرُّ مِـــْن سَــــــطَْوِة املُُلوكَ 
زايــا  ـامِـــَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك مَــْن شَـــــــرَِب كَـــْوثَــَر عَـــطايــاَك ال تُجْـــــزِعُـــُه الــباَليــا فِــي سَــــــِبيلَِك واَل تَــْمنَُعُه الــرَّ حِــــفْظًا لِــنَفِْسها فِــي أَيّـَ
ــِذيـــَن نَسَـــــــبْتَُهْم إِلـــى نَـــفِْسكَ  عَــــْن ِذكْـــــرَِك َوثَـــنائِــــَك، أَسْـــــــئَُلَك يـــا مـــالِـــَك الـــبَهآِء َومَــــلِيك األَسْـــــــمآِء بِــــأَْن تَـــْحفََظ األَفْـــناَن الّـَ
َواخْـــتََصْصتَُهْم فِـــي هــذا الــظُُّهوِر بَــنْيَ عِــــباِدَك َوَدعَـــْوتَــُهْم إِلــى الــتََّقرُِّب إِلَــيَك َواإِلقْــباِل إِلــى أُفُــِق َوحْـــــِيَك، أَْي رَبِّ ال 
إِشْــــــرَاَق شَــــــْمِس فَـْضلَِك، فَـاجْــــَعْلُهْم مُــْمتَازًا بَـنْيَ بَـِريّـَِتَك إِلعْــآلِء كَــلَِمِتَك َونُـصرَِة أَمْــرَِك،  تَـْمنَعْ عَــنُْهْم سَـــــَحاَب رَحْــــَمِتَك َو

َوفِّْقُهْم يا إِلِهي َعَلى ما أَنَْت تُِحبُّ َوتَرَْضى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعلِيُّ األَْعلی.

(92)
زَايـا فِــي حُــــبَِّك بِــأَيِّ شَــــــيْءٍ  سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي لَـواْل الـباَليـا فِــي سَـــــِبيلَِك مِــْن أَيْـَن تَظْهَــُر مَــقامـاُت عـاشِــــِقيَك، َولَـواْل الـرَّ
ُ شُــــــئُوُن ُمشْــــــتاقِــيَك، َوعِـــزَّتِـــَك أَنِــيُس مُــِحبِّيَك ُدمُــوُع عُـــيُونِــِهْم َومُــؤْنِــُس مُــِريـِديـَك زَفَـراُت قُــُلوبِــِهْم َوغِـــذَاُء قـاصِـــــــــِديـكَ  تُـبنَيَّ
قَـطَعاُت أَكْــباِدهِــْم، َومـا أَلَـذَّ سَـــــمَّ الـرَّدى فِـي سَـــــِبيلَِك َومـا أَعَــزَّ سَـــــْهَم األَعْــدآِء إِلعْــآلِء كَــلَِمِتَك، يـا إِلـِهي أَشْـــــِربْـِني فِـي 
ـْلتُ  ، تَـوَكّـَ أَمْــرَِك مـا أَرَْدتَـُه َوأَنْـِزْل عَــَليَّ فِــي حُــــبَِّك مـا قَـدَّرْتَـُه، َوعِــزَّتِــَك مـا أُِريْـُد إاِلَّ مـا تُـِريْـُد واَل أُحِـــبُّ إاِلَّ مـا أَنْـَت تُـِحبُّ
عَـــــَليَْك فِــــي كُـــــلِّ األَحْــــــواِل، أَسْــــــــئَُلَك يـــا إِلـــِهي أَْن تُظْهِــــَر لِـــنُْصرَِة هـــذا األَمْــــِر مَــــْن كـــاَن قـــابِــــالً السْــــــــِمَك َوسُــــــــْلطانِــــَك، 
َك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُـَهيِْمنُ  لِـيَذْكـرَنِــي بَـنْيَ خَـــْلِقَك َويَـرْفَـعَ أَعْـــالَم نَـْصرَِك فِــي مَــْمَلَكِتَك إِنّـَ

الَقيُّوُم.

�٣٣



(93)
ـِتيْ آمَـــنَْت بِـــَك َوبِـــآيــاتِـــَك، يــا إِلــِهي  سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي قَــْد اسْــــــتَظَلَّْت فِـــي ظِــــلِّ سِـــــدرَِة َوحْـــــدانِـــيَِّتَك أَمَـــٌة مِـــْن إِمَـــائِـــَك الّـَ
فَــأَشْـــــــِربْــها رَحِــــيَْقَك املَـْختُوَم بِـــاسْــــــِمَك الــظَّاهِـــِر املَـْكنُوِن لِــيأْخُـــذَهــا عَـــْن نَــفِْسَها َويَــْجَعَلَها خــالِــَصًة لِــِذكْـــرَِك َومُـــنَْقِطَعةً 
َا َدعَــْوتَـها إِلـى نَـفِْسَك ال تَـطْرُْدهـا بِــَكرَمِـــَك، فَـاْرزُقْــها  َا عَــرَّفْـتَها عُــرْفَـَك ال تَـْمنَْعها بِــُجوِدَك، َوملَّ ا سِـــــواَك، أَْي رَبِّ ملَّ عَــمَّ
َمواِت َواالرِْض ألَحَـــــٍد مِـــنْ  ـَك أَنْــَت الْــَكِريــُم ذُو الــفَْضِل الــَعِظيمِ، لَــْو تَهَـــُب مِـــثَْل الــسَّ مــا ال يُــَعاِدلُــُه مــا فِـــي أَرْضِـــــــــَك إِنّـَ
ُه اسْــــــٌم مِـــْن أَسْــــــمائِــَك قَــْد خُــلِقَ  خَــْلِقَك ال يَـنُْقُص مِـــْن مَــَلُكوتِــَك مِـــْقداُر ذَرٍَّة، أَنْـَت األَعْــظَُم مِـــْن أَْن تُـْدعـى بِــالـَعِظيمِ ألَنّـَ

ِبِإراَدٍة ِمْن ِعنِْدَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر املُتََعاِل الَعلِيُم اْلَكِريُم.

(94)
اِق مِـــْن سَــــــطَْوِة الــِفراِق، َوارْتَــفَعَ ضَــــــــــجِيجُ  يــا إِلــِهي يَــْحتَِرُق قَــلُب املُشْــــــتاِق مِـــْن نَــاِر االشْــــــِتياِق، َوتَــبِْكي عُـــيُوُن الــُعشَّ
دَّيْـِن، لَــواْل احْــــِتراُق أَكْـــبَاِدهِـــْم َوزَفَـراتُ  َك يـا إِلـِهي حَــــفَظْتَُهْم ِبسُــــــْلطَاِن قُــْدرَتِـــَك بَـنْيَ الـضِّ اآلمِـــلنَِي مِـــْن كُـــلِّ اآلفـاِق، إِنّـَ
ــِتيْ  ــُهْم مَـــالئِـــَكُة الّـَ قُـــُلوبِـــِهْم لَـــيَْغرَقُـــوَن فِـــي ُدمُـــوعِــــِهْم، َولَـــواْل ُدمُـــوعُــــُهْم َلتُحْـــــرِقُـــُهْم نـــاُر قُـــُلوبِـــِهْم َوحَـــــرَارَةُ نُـــفُوسِــــــِهْم، كَــــأَنّـَ
خَــــَلْقتَُهْم مِــــَن الـــنَّاِر َوالـــثَّْلجِ، أَتَـــَرى يـــا إِلـــِهي بِـــأَْن تَـــْمنََعُهْم بَـــْعَد هـــذا االشْـــــــِتياِق عَــــْن لِـــقائِـــَك أَْو تَـــطْرَُدهُــــْم بَـــْعَد هـــذا 
االشْــــــــِتعاِل عَــــْن بـــاِب رَحْــــــَمِتَك يـــا إِلـــِهي يَـــكاُد أَْن يَـــنَْقِطعَ الـــرَّجـــاُء عَــــْن قُـــُلوِب األَصْْـــــــــــِفيآِء أَيْـــَن نَـــَسائِــــُم فَـــْضلَِك، قَـــدْ 
ـــِتيْ َوعَــــْدتَـــها فِــــي أَلْــــواحِــــــَك، فَـــَوعِـــــزَّتِــــَك ال يُـــْصِبُحونَ  أَحَــــــاطَـــتُْهْم األَعْــــدآُء مِـــــْن كُـــــلِّ األَطْـــراِف أَيْـــَن رَايـــاُت نَـــْصرَِك الّـَ
أَحِـــبَّائَُك إاِلَّ َويَـَرْوَن كَــأَْس الـبآَلِء فِــي مُــقابَـَلِة ُوجُــــوهِــِهْم بِــَما آمَــنُوا بِــَك َوبِــآيـاتِــَك، َولَـْو إِنّـِي أَعْــَلُم بِــأَنّـََك أَرْحَــــُم بِــِهْم مِــنْ 
أَنْــفُِسِهْم َومــا ابْــتََليْتَُهْم إاِلَّ إِلظْـهاِر أَمْــرَِك َوارْتِـــقائِــِهْم إِلــى جَــــبَُروِت الــبَقآِء فِــي جِــــوارَِك َولَــكْن أَنْــَت تَــْعَلُم بِــأَنَّ بَــيْنَُهمْ 
ـَقُهْم عَـــَلى االصْــــــــــِطباِر فِــي حُــــبَِّك ثُــمَّ أَْشهِــْدهُـــْم مــا قَــدَّرْتَ  ضُــــــــــَعفآُء يَجْــــزَعُـــوَن مِـــَن الــباَليــا، أَسْــــــئَُلَك يــا إِلــِهي بِــأَْن تُــَوفّـِ
لَــُهْم خَـــْلَف سُـــــــراِدِق عِــــْصَمِتَك لِيُسْـــــــرِعُـــنَّ إِلــى الــَقضآِء فِـــي سَـــــــِبيلَِك َويَسْـــــــتَِبُقنَّ الــبآَلَء فِـــي حُـــــبَِّك، أَْو فَــأَظْهِـــْر رايَــاتِ 
نُـْصرَتِــَك ثُـمَّ اجْـــَعْلُهْم مُـْقتَِدرًا عَــَلى أَعْــدائِـَك لِيَظْهَــَر سُـــــْلطانُـَك عَــَلى مَـْن فِـي مَـْمَلَكِتَك َواقْـِتدارَُك بَـنْيَ خَــْلِقَك، إِنّـََك أَنْـتَ 
ـــِذْي آمَــــَن بِــــَك عَــــَلى نُـــْصرَةِ  املُــْقتَِدُر عَــــَلى مـــا تَـــشآُء ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الـــَعلِيُم الـــَحِكيُم، أَْن أَثْـــِبْت يـــا إِلـــِهي عَــــبَْدَك الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت الـَحاكِـــُم عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ  أَمْــرَِك، ثُـمَّ احْــــفَظُْه فِــي كَـــنَِف حِــــفِْظَك َوحِــــمايَـِتَك فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولـى َو

أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم.

(95)
ا يَـْحُجبُُهْم عَــِن الـنَّظَرِ  ــُر بِــِه أَفْـِئَدةُ عِـــباِدَك عَــمَّ سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي فَـأَمْــِطْر مِـــْن سَـــــحاِب فَـيِْض فَـْضلَِك مـا تُطَهّـَ
ــــِه إِلــى نَــفِْسَك لِــيَْعرِفُــنَّ كُـــلٌّ مُـــوجِــــَدهُـــْم َوخــالِــَقُهْم ثُــمَّ أَصْــــــــــِعْدهُـــْم يــا إِلــِهي ِبسُــــــْلطانِ  إِلــى َوجْـــــِهَك َويَــْمنَُعُهْم عَـــِن الــتََّوجّـُ
قُـــدرَتِــــَك إِلـــى مَـــقامٍ يُـــَميِّزُوَن الـــنَّْكَهَة الـــدَّفْـــرآَء مِــــْن رائِـــَحِة قَـــِميِص اسْـــــــِمَك الـــَعلِيِّ األَعْــــلی، َويُـــْقِبُلوَن إِلَـــيَْك بِـــُقُلوبِـــِهمْ 
َمواِت َواألَرِْض ال يَـْعتَنُوَن بِــِه واَل يَـْشَغُلُهْم عَــنْ  َويُـؤانِــُسوَن مَــَعَك فِــي خَــِفيَّاِت سِـــــرِّهِــْم بِــَحيُْث لَـْو يُـؤْتُـوَن مـا فِــي الـسَّ
ـــــَه إِلَــــيَْك مِـــــْن سِـــــــهامِ إِشَــــــــاراتِ  ـــِذْي تَـــَوجّـَ ِذكْـــــرَِك َوَوصْـــــــــــِفَك، ثُـــمَّ أَسْــــــــئَُلَك يـــا مَــــْحبُوبِــــي َورَجـــائِــــي بِــــأَْن تَـــْحفََظ عَــــبَْدَك الّـَ
إِنّـَكَ  ـــًها إِلـى كَـــْعبَِة أَمْــرَِك َو املُنْكِريـَن َورِمـاحِ َدالالِت املُْعرِضِــــــــنَي، ثُـمَّ اجْــــَعْلُه خـالِـًصا لِـنَفِْسَك َونـاطِــــًقا بِــِذكْـــرَِك َومُــتََوجّـِ
ـِذْي مـا خَــيَّبَْت اآلمِـــلنَِي عَــْن بـاِب رَحْــــَمِتَك َومـا مَــنَْعَت الـقاصِـــــــــِديـَن عَــْن سَــــــاحَــــِة فَـْضلَِك ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُْقتَِدرُ  أَنْـَت الّـَ

املُتَعاِل املَُهيِْمُن الَعِزيزُ املُتََكبُِّر املُْختَاُر.

(96)
ـِذْي بِــِه اخْـــَضرَّْت سِـــــْدراُت رِضْــــــــــواِن أَمْــرَِك، َوأَثْــَمرَْت بِــفَواكــِه الــُقْدِس فِــي هــذَا  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ــِذْي فِـــيِه هَـــبَّْت َروائِـــحُ مَـــَواهِـــِبَك َوأَلــطافِـــَك، َوأُوتِـــيَ كُــــلُّ شَـــــــيٍْء مــا قُـــدَِّر لَـــُه فِـــي مَـــَلُكوِت قَـــَضائِـــَك َوجَـــــبَُروتِ  بِـــِيعِ الّـَ الــرَّ

�٣٤



تَـْقِديـرَِك، بِــأَْن ال تَـْجَعَلِنيْ بَـِعيًدا عَــْن سَـــــاحَــــِة قُـْدسِــــَك واَل َمحْــــُرومًــا عَــْن حَــــرَمِ عِــزِّ تَـْوحِـــيِْدَك وَكَــْعبَِة تَـفِْريـِدَك، ثُـمَّ ابْـتَِعثْ 
يـا إِلـِهي فِــي صَـــــــــْدِرْي نَـاَر حُــــبَِّك لِـيَْحتَِرَق بِــها ِذكْـــُر مـا سِـــــواَك َويَـنَْعِدَم َوصْـــــــــُف الـنَّفِْس َوالـَهَوى َويَـبَْقى ِذكْـــُر نَـفِْسكَ 
اٌل ملِــــــا  ـَك فَــعَّ إِنّـَ الــَعلِيِّ األَبْــهی، َوهــذا غــايَــُة أَمَـــلِي َوبُــْغيَِتي، يَــا مَـــْن بِـــيَِدَك جَـــــبَُروُت اإِلبْــداعِ َومَـــَلُكوُت االخْــــِتراعِ، َو

تََشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَغفَّاُر.

(97)
َج فِــي كُــلِّ قَـطْرٍَة بُـُحوُر رَحْــــَمِتَك َوأَلْـطَافِــَك، َوظَهَــَر فِــي كُــلِّ  سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذْي مِــنُْه تَـَموَّ
ـَن كُـــلَّ نَــفٍْس بِــِطراِز حُــــبَِّك لِــئاَل يَــبَْقى أَحَــــٌد فِــي أَرْضِـــــــــَك إاِلَّ َويَــُكونُ  ذَرٍَّة أَنْــواُر شَــــــْمِس مَــْكرُمَــِتَك َومَــواهِـــِبَك، بِــأَْن تُــزَيّـِ
رَّاِء مِلَظَْهِر نَفِْسَك لِيَِصُلنَّ ِعباُدَك إِلى ذُْرَوِة  إِنََّك أَنَْت يا إِلِهي َقِبْلَت ُكلَّ الضَّ ْن ِسواَك، َو ُمْقِبالً إَِليَْك َوُمنَْقِطًعا َعمَّ
فَـــْضلَِك َومـــا قَـــدَّرَْت لَـــُهْم فِـــي أَلْـــواحِ الـــَقضآِء بِـــُجوِدَك َوأَلْـــطافِـــك، فَـــَوعِــــزَّتِــــَك لَـــْو يَـــفُْدوَن فِـــي كُــــلِّ حِـــــنيٍ أََنْـــفَُسُهْم فِـــي 
ــكَ  إِنّـَ سَـــــــِبيلَِك لَـــيَُكوُن قَـــلِيالً عِــــنَْد عَــــطَايـــاَك، إِذًا أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن تَـــْجَعَلُهْم راغِــــبنَي إِلَـــيَْك َومُـــْقِبلنَِي إِلـــى شَـــــــطِْر رِضـــاَك، َو
أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُتَعاِل الـَعِزيـزُ الـَغفَّاُر، ثُـمَّ اقْـبَْل يـا إِلـِهي مِــْن عَــبِْدَك مـا ظَهَــَر مِــنُْه حُـــبًّا 
ـَك أَنْــتَ  إِنّـَ ـِتَك، َو بِـــنَي مِـــْن بَــِريّـَ لِــنَفِْسَك، ثُــمَّ اسْــــــتَِقْمُه عَـــَلى كَـــلَِمِتَك الــُعْليَا، ثُــمَّ أَنْــِطْقُه بِـــثَنآِء نَــفِْسَك َواْحشُــــــرْهُ مَـــعَ املُـَقرَّ

الَِّذْي ِفي َقبَْضِتَك َمَلُكوُت ُكلِّ َشيٍْء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَعِزيزُ املُْختاُر.

(98)
َمواِت َواألَرَضِـــــــــنَي، تَـفَْعُل مـا تَـشآءُ  سُــــــبَْحانَـَك يـا مَــْن فِــي قَــبَْضِتَك زِمَــاُم أَفْـِئَدِة الـعارِفِــنَي َوفِــي يَـِميِنَك مَــْن فِــي الـسَّ
بِـــُقْدرَتِــــَك َوتَـــْحُكُم مـــا تُـــِريـــُد بِـــِإراَدتِــــَك، كُــــلُّ ِذْي مَـــِشيٍَّة مَـــْعُدوٌم عِــــنَْد ظُــُهوراِت مَـــشيَِّتَك، وَكُــــلُّ ِذي إِراَدٍة مَـــفُْقوٌد لَـــَدى 
ا سِـــــــواَك،  ــِذْي بِــــَكلَِمِتَك اجْــــــتَذَبْـــَت قُـــُلوَب األَصْـــــــــــِفيآِء عَــــَلى شَــــــــأٍْن انْـــَقطَُعوا فِــــي حُــــــبَِّك عَــــمَّ شُــــــــئُونـــاِت إِراَدتِــــَك، أَنْـــَت الّـَ
ــِتَك، أَْي رَبِّ أَنَـــا أَمَـــٌة مِــــنْ  َوأَنْـــفَُقوا أَنْـــفَُسُهْم َوأَْرواحَــــــُهْم فِـــي سَـــــــِبيلَِك َوحَــــــَمُلوا فِـــي حُــــــبَِّك مـــا ال حَــــــَمَلُه أَحَــــــٌد مِــــْن بَـــِريّـَ
ْهُت إِلى َمْديَِن رَْحَمِتَك َوأَرَْدُت بَداِئعَ أَْلطَاِفَك، ألنَّ ُكلَّ َجوارِِحيْ تَْشَهُد ِبأَنََّك أَنَْت اْلَكِريُم ذُو الفَْضِل  إِماِئَك تََوجَّ
الـــَعِظيمِ، يـــا مَــــْن َوجْــــــُهَك كَـــــْعبَِتي َوجَــــــمالُــــَك حَــــــرَمِـــــي وشَــــــــطْرَُك مَــــطَْلِبي َوِذكْـــــرَُك رَجـــائِــــي َوحُــــــبَُّك مُــــؤنِــــِسيْ َوعِـــــْشُقكَ 
ا قَـدَّرْتَـهُ  مُـوجِـــِدْي َوِذكْــرَُك أَنـيِسيْ َوقُـْربُـَك أَمَـلِي َوَوصْـــــــــُلَك غَـايَـُة رَجَـــائِـي َومُـنْتَهى مَـطَْلِبيْ، أَسْـــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَِني عَــمَّ

إِنََّك أَنَْت ُسْلطَاُن البَِريَِّة ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم. لِِخيرَِة إِماِئَك، ثُمَّ اْرزُقِني َخيَْر الدُّنْيا َواآلِخرَِة َو

(99)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِـَمطَْلعِ آيـاتِــَك َوَمظْهَــِر أَسْـــــمائِـَك َوَمخْــزَِن إِلْـهامِــَك َومَـْكَمِن عِــْلِمَك، بِـأَْن تُـرْسِــــَل عَــَلى 
يـــَن بِــــأُلُـــوهِــــيَِّتَك، ثُـــمَّ  أَحِـــــبَّائِــــَك مـــا يَـــْجَعُلُهْم ثـــابِــــِتنَي عَــــَلى أَمْــــرَِك َومُــــذْعِـــــِننَي بِــــَوحْــــــدانِــــيَِّتَك َومُــــْعتَرِفِــــنَي بِــــفَرْدانِــــيَِّتَك َومُــــِقرِّ
أَصْــــــــــِعْدهُـــْم يـا إِلـِهي إِلـى مَــقامٍ يَـنْظُُروَن فِــي كُـــلِّ األَشْــــــيآِء آيـاِت قُــْدرَِة َمظْهَـــِر نَـفِْسَك الـَعلِيِّ األَبْـهی، أَْي رَبِّ أَنْـتَ 
ـــِذْي تَـــفَْعُل مـــا تَـــشآُء َوتَـــْحُكُم مـــا تُـــِريـــُد، كُـــــلُّ ِذْي قُــــْدرٍَة ضَـــــــــــِعيٌف عِـــــنَْد ظُـــُهوراِت قُــــوَّتِــــَك وَكُـــــلُّ ِذْي عِـــــزٍّ ذَلِـــيٌل لَــــَدى  الّـَ
شُـــــــئُونــاِت عِــــزَِّك، أَسْــــــئَُلَك بِـــنَفِْسَك َوبِـــما أَنْــَت عَـــَليِْه بِـــأَْن تَــْجَعَلِني نــاصِـــــــــرًا ألمْـــرَِك َونــاطِـــــًقا بِـــثَنَائِـــَك َومُـــْقِبالً إِلــى حَـــــرَمِ 

ا ِسواَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزْ الَحِكيُم. ِعزَِّك َوُمنَْقِطًعا َعمَّ

(100)
ي َوابْــِتالئِـــي، فَــَوعِــــزَّتِـــَك قَـــْلُب الــبََهاِء يَــنُوُح بِـــما َورََد عَـــَلى  ي َوغَـــمِّ سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى اضْــــــــــِطرابِـــي َوهَـــمِّ
ـــُهوا  ِذيـَن نَـبَذُوا الـدُّنْـيا عَــْن َورائِــِهْم َوتَـَوجّـَ أَحِـــبَّائِــِه فِــي سَـــــِبيلَِك، َوعَــيْنُُه يَـتَذَرَُّف بِــما صَـــــــــَعَد إِلَـيَْك فِــي تِــْلَك األَيّـَامِ مِـــَن الّـَ
ًة لِـــنَفِْسكَ  ـــِتيْ جَــــــَعْلتَها مُــــْختَصَّ إِلـــى شَــــــــاِطئِ عِـــــزِّ رَحْــــــَمِتَك، فَـــأَلْــــِبْسُهْم يـــا إِلـــِهي رَِداَء مَــــْكرُمَــــِتَك َوأَثْـــواَب رَحْــــــَمِتَك الّـَ

�٣٥



َونَـَسَجتْها أَيـاِدي أَلْـطافِــَك َومَــواهِــِبَك، ثُـمَّ أَشْــــــِربْـُهم مِـــْن كُـــأُوِس رَحْــــَمِتَك الـُكبْرى مِـــْن أَيـاِدي عُــطُوفَـِتَك، ثُـمَّ أَسْــــــِكنُْهمْ 
اٌل ملِــــــا تَــَشاُء، ثُــمَّ أَسْــــــئَُلَك بِـــِقَدمِ ذاتِـــَك بِـــأَْن تُــَصبِّرَ  ـَك أَنْــَت فَــعَّ إِنّـَ يــا مَـــْحبُوبِـــي فِـــي جِــــوارَِك حَـــــْوَل سُــــــراِدِق األَبْــَهی، َو
ـِتيْ فِـــيها نَــاحَـــــْت أَهْـــُل مَـــإِل األَعْـــَلی، َوبَــَكْت أَهْـــُل جَـــــنَِّة املَـأَْوی، َوأَخَـــذَْت كُــــلَّ الــُوجُـــــوهِ  الــبَهآَء فِـــي هــِذِه املُـِصيْباِت الّـَ
ــــُهوا إِلــى شَـــــــطِْر اسْــــــِمَك الــَعلِيِّ األَعْـــلى ال إِلــَه إاِلَّ  ـِذيــَن تَــَوجّـَ ـِذْي أَحَـــــاَط عِـــباَد الّـَ فْرآِء فِـــي هــذا الحُـــــزِْن الّـَ غُــباُر الــصَّ
أَنْـَت املُْقتَِدُر املُتََعاِل الـَغفُوُر الـرَّحِــــيُم، فَـيا إِلـِهي كُـــلُّ الـِعبَاِد مَــْشُغولَــٌة بِــأَنْـفُِسِهْم مِـــْن شِـــــدَِّة الـباَليـا الّـَـِتيْ أَحَــــاطَـتُْهمْ 
ـائِــَك، فَـيا إِلـِهي ال تَـنْظُرْ  مِـــْن قَــضائِــَك، َولِـَساُن الـبَهآِء مَــْشُغوٌل بِــِذكْـــِر أَصْـــــــــِفيائِــَك َوقَــْلُب الـبَهآِء ذاكِـــٌر ألَحِــــبَّائِــَك َوأَرِقّـَ
إِلـــى مـــا يَـــلِيُق لِـــَجاللِـــَك َوعَــــفْوِكَ  إِلَـــيَّ َوعَــــَلى مـــا غَـــفَْلُت فِــــي أَدآِء خِـــــْدمَــــِتَك، فَـــانْـــظُْر إِلـــى بُـــُحوِر رَحْــــــَمِتَك َوأَلْـــطافِــــَك َو

إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم. َويَنْبَِغي ألَْلطَاِفَك َوَمواِهِبَك، َو

(101)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي تَـَرى مـا َعجِزَْت أَلْـُسُن مـا سِـــــَواَك عَــْن ِذكْــرِِه، َوتَْشهَــُد مـا تَـَكْلَكَل عَــن بَـيانِــِه غَـيْرَُك، بِــَحيْثُ 
َحاِب سِـــــَهاُم االفْــِتتَاِن َومِـــْن سَــــــَماِء الــَقَدِر رِمــاحُ  تَــَموَّجَــــْت بُــُحوُر االبْــِتآلِء َوتَــَهيََّجْت أَْريَــاُح الــَقَضاِء َوتَــْمطُُر مِـــَن الــسَّ
ـــِذيـــَن آمَــــنُوا بِــــَك َوبِــــآيـــاتِـــــَك كَـــــيَْف َوقَــــُعوا بَـــنْيَ مَــــخالِـــيِب أَعْـــــدائِــــَك َوسَــــــــدُّوا عَـــــَلى  االمْــــِتَحاِن، أَْي رَبِّ تَـــَرى عِـــــبَاَدَك الّـَ
ُوجُــــوهِــِهْم أَبْـواَب الـرَّخَــآِء َوتَـرَكُــوهُــْم فِـي هـذا الـِحْصِن الّـَِذْي مُـِنعَ عَــنُْه الـرَّاحَــــُة َوالـرَّجـآُء، َوَورََد عَــَليِْهْم فِـي سَـــــِبيلَِك مـا 
اُن الـَعرِْش َوالـثَّرى َوأَهْــُل مَـإِل األَعْــلی، فَـيَا إِلـِهي هـؤآُلِء عِــباٌد الّـَِذيـنَ  ال َورََد عَــَلى أَحَـــٍد مِــْن قَـبُل، َويَْشهَــُد بِـذلِـَك سُـــــكَّ
انْــَقطَُعوا عَــــْن ِديــارِهِــــْم حُـــــبًّا لِجَـــــَمالِــَك، َواهْــــتَزَّهُــــْم أَْريــاُح شَـــــــْوقِـــَك إِلــى مَـــقامٍ انْــَقطَُعوا عَــــْن كُــــلِّ ِنسْـــــــبٍَة فِـــي سَـــــــِبيلَِك، 
َوحــاَربَــُهْم طُـَغاةُ عِـــباِدَك مِـــْن أَهْـــِل مَـــْمَلَكِتَك، َوأَخْـــرَجُـــــوهُـــْم عَـــْن كُـــلِّ الــدِّيــاِر َوجَـــــَعُلوهُـــْم أُسَــــــاَرى بِـــأَيــاِدي الفَجَـــــرَِة مِـــنْ 
ــِذْي لَـــْن يُـــوجَــــــَد أَرَْدى مِــــنُْه فِــــي  عِــــباِدَك َوالـــَكفَرَِة مِــــْن أَشْــــــــِقيآِء أَهْــــِل أَرْضِــــــــــَك، إِلـــى أَْن أَْدخَــــُلْوهُــــْم فِــــي هـــذا املَــقامِ الّـَ
ـــــتُْهْم فِـــي حُـــــبِّكَ  ـِتيْ َمسّـَ َحاُب عَـــَليِهْم َويَــنُوُح الــرَّعْـــُد لِــْلَقَضايــا الّـَ مَـــْمَلَكِتَك، َوأَخَـــذَتْــُهُم الــباَليــا عَـــَلى شَـــــــأٍْن يَــبِْكي الــسَّ
َورِضَـــــــــائِــَك، َوأَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـِهي لَـْم يَـُكْن فِــي أَرْضِــــــــَك مَــْن يُنْسَـــــُب إِلَـيَْك إاِلَّ هـؤآُلِء الّـَِذيـَن اسْـــــتُْشِهَد مِــنُْهْم عِــدَّةٌ َوبَـِقيَ 
عِـــــدَّةٌ أُخْــــرى، َولَــــْو أَنَّ يـــا إِلـــِهي مِلِـــثْلِنا ال يَـــلِيُق أَْن نَنْسِـــــــَب أَنْـــفَُسنا إِلـــى نَـــفِْسَك ألنَّ الخَـــــطَايـــا َوالـــَغفَْلَة عَــــْن أَمْــــرِكَ 
ــِتَك َوالتَّسَـــــــبُّحِ فِــــي غَـــَمرَاِت عِــــزِّ رَحْــــــَمِتَك، َولـــِكْن يـــا إِلـــِهي يَْشهَــــُد أَلـــُسنُنَا  ِة بَحْــــــِر أَحَــــــِديّـَ مَــــنََعتْنا عَــــِن الـــُوُروِد فِــــي لُـــجَّ
َماِء، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمكَ  َوقُـُلوبُـنَا َوجَــــوارِحُــــنَا بِــأَنَّ رَحْــــَمتََك أَحَــــاطَـْت كُــلَّ األَشْــــــيآِء َورَأْفَـتََك سَـــــبََقْت مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ
ــُر هـؤآُلِء عَــْن كُـــلِّ  ِذْي بِــِه انْـَقَلبَِت الـكائِــنَاُت َواهْــتَزَِّت املَوجُــــوداُت، بِــأَْن تُـنَزَِّل مِـــْن سَــــــَحاِب رَحْــــَمِتَك مـا يُطَهّـِ األَعْــظَمِ الّـَ
ـــِه إِلـى سـاحَــــةِ  زَايـا عَـــِن الـتََّوجّـُ بَـآلٍء َومَــْكُروٍه، ثُـمَّ أَصْــــــــــِعْدهُـــْم إِلـى مَــَقامٍ ال يَـْشَغُلُهُم الـبآَليـا عَـــْن بَـَدائِــعِ ِذكْـــرَِك واَل الـرَّ
بْــتُ  ـِتَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا مَـــْحبُوَب الــبَهآِء َومَـــْقُصوَد الــبَهآِء إِنّـِـي بِـــنَفِْسي أَقُــوُل فِـــي كُـــلِّ األَحْـــــيَاِن يــا لَــيَْت تَــَقرَّ عِـــزِّ أَحَـــــِديّـَ
ـِذيـَن مـا اتَّخَـــذُوا  بِــنَي مِـــْن عِـــباِدَك الّـَ ِتَك َواملَُقرَّ َا أَسْــــــَمعُ ضَـــــــــجِيجَ املُخْـــلِِصنَي مِـــْن بَـِريّـَ إِلَــيَْك فِــي يَـْومٍ قَــبَْل هـذا، َولَــكْن ملَّ
ألنْــــفُِسِهْم َولِــــيًّا إاِلَّ أَنْــــَت واَل مَــــْلَجأً إاِلَّ أَنْــــَت، ثُــــمَّ اخْـــــتاُروا فِــــي سَــــــــِبيلَِك ألَنْــــفُِسِهْم مــــا ال اخْـــــتَارَهُ أَحَــــــٌد عِـــــنَْد ظُـــُهورِ 
ـِتيْ أَحَـــــاطَـتْ  ـِتَك َومَــطَالِــعِ قُــْدِس َربُــوبِــيَِّتَك، لِــذا يَحْـــــزَُن قَــْلِبي َويُــَكدَُّر فُــؤَاِدْي َوأُنــاِديْــَك بِــُقْدرَتِـــَك الّـَ مَــظَاهِـــِر عِـــزِّ أَحَـــــِديّـَ
ُهوِد، ِبأَْن تَْحفَظَُهْم َعْن ُكلِّ ما يَْكرَهُ رَِضائَُك َوهذا ال ألَنْفُِسِهْم بَْل لِيَبْقى ِبِهْم اْسُمَك  ُكلَّ الُوُجوِد ِمَن الَغيِْب َوالشُّ
ـَك تَــْعَلُم يــا إِلــِهي بِـــأَنَّ كُـــلَّ الــِعباِد قَــْد أَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــنَْك َوقــامُـــوا بِـــاملُـَحاَربَــِة عَـــَلى  إِنّـَ بَــنْيَ عِـــباِدَك َوِذكْـــرَُك فِـــي بِـــالِدَك، َو
ـِذْي بِــِه انْـَقَلبَِت الـُوجُــــوُد َواضْــــــــــطََربَـِت الـنُّفُوسُ  ـِذيـَن آمَــنُوا بِــظُُهورَِك الّـَ نَـفِْسَك َولَــيَْس لَــَك عِـــبَاٌد لِـيُِطيَعَك إاِلَّ هـؤآُلِء َوالّـَ
َوتَـــبَْلبََلِت الـــرُّقُــــوُد، فَـــيَا إِلـــِهي أَنْـــَت الـــَكِريْـــُم ذُو الـــفَْضِل الـــَعِظيمِ، فَـــأَنْـــِزْل عَـــــَليِْهْم مـــا يَـــطَْمِئنُّ بِــــِه قُــــُلوبُـــُهْم َوتَـــْسُكنُ 

نُفُوُسُهْم َوتَُجدَُّد أَْرواُحُهْم َوتُطَيَُّب أَْجَساُدُهْم، إِنََّك أَنَْت َمْوليُهْم َوَمْوَلى العامَلنَِي َواْلَحْمُد هللَِِّ رَبِّ العامَلنَِي.
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ــي فِـــي هـــذا  سُـــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــَه الـــَعامَلِــنَي َومَـــْحبُوَب الـــَعارِفِـــنَي تَـــرَانِـــي جَـــــالِـــًسا تَـــْحَت سَـــــــيٍْف عُــــلَِّق بِـــَخيٍْط، َوتَـــْعَلُم بِـــأَنّـِ
يِْف أَْدعُـــو  إِذًا تَــْحَت الــسَّ رُْت فِــي أَمْــرَِك َوبَــلَّْغُت ِذكْـــرََك َوثَــنَائَـَك وَكُـــلَّ مــا أَمَــرْتَــِني بِــِه فِــي أَلْــواحِــــَك، َو الــَحاِل مــا قَــصَّ
أَحِــــبَّائََك بِــَكلِماِت الّـَِتيْ تَنْجَــــِذُب مِـــنَْها الـُقُلوُب إِلـى أُفُـِق َمجْــــِدَك وَكِـــبِْريـائِــَك، أَْي رَبِّ صَـــــــــفِّ آذانَـُهْم إِلصْـــــــــَغاِء نَـَغَماتِ 
الّـَِتيْ ارْتَـفََعْت عَــْن يَـِمنيِ عَــرِْش عَــظََمِتَك، فَـَوعِــزَّتِــَك يـا إِلـِهي لَـْو يَـْسَمُعها أَحَــــٌد مـا قَـدَّرْتَـُه فِــيها حَــــقَّ اإِلصْـــــــــَغاِء لَـيَِطيرُ 
ـَك أَنْــَت اهللَُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُـْقتَِدُر املُـَهيِْمُن الــَقيُّوُم، يــا  ـِذْي يَــنِْطُق فِـــيِه كُــــلُّ مــا خُـــلَِق فِـــيِه بِـــأَنّـَ إِلــى مَـــَلُكوِت أَمْـــرَِك الّـَ
ـــِه إِلَـيَْك َوعَــِن الـنَّظَِر إِلـى  ــْر أَبْـَصاَر عِـــباِدَك ثُـمَّ اجْــــتَِذبْـُهْم بِــآيـاتِــَك عَــلی شَــــــأٍْن ال يَـْمنَُعُهُم الـباَليـا عَــِن الـتََّوجّـُ إِلـِهي طَهّـِ
أُفُـِق أَمْــرَِك، يـا إِلـِهي قَـْد أَحَــــاطَـِت الـظُّْلَمُة كُـــلَّ الـِبالِد َوبِــَها اضْـــــــــطََربَـْت أَكـثَُر الـِعباِد، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك األَعْــظَمِ بِــأَنْ 
ــُهنَّ إِلَـيَْك َويَـذْكـرُنّـََك بَـنْيَ عِــباِدَك َويَـرْفَـُعنَّ رَايـاِت نُـْصرَتِــَك بِـالـِحْكَمِة َوالـبَياِن َويَـنَْقِطُعنَّ  تَخْــُلَق فِـي كُــلِّ بَـَلٍد خَــْلًقا لِـيَتََوجّـَ

َعِن األَْكواِن، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تََشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ املُْستََعاُن.
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سُـــــبَْحانَـَك يـا مَـْن بِـيَِدَك جَــــبَُروُت الـِعزِّ َومَـَلُكوُت الخَــْلِق، تَـفَْعُل مـا تَـَشاُء ِبسُـــــْلطَانِـَك َوتَـْحُكُم مـا تُـِريْـُد بِـُقدرَتِــَك، لَـْم تَـزَلْ 
ـهُ  كُــــنَْت مُـــقدَّسًـــــــا عَـــْن ِذكْــــِر املُـْمِكناِت واَل تــزاُل تَــُكوُن مُـــتََعالِــيًا عَـــْن ِذكْــــِر املَـْوجُـــــوَداِت، إِنَّ الــُوجُـــــوَد بِـــنَفِْسِه يَْشهَــــُد أَنّـَ
ُه مَــفُقوٌد لَـَدى تَجَــــلِّياِت أَنْـواِر قُـْدِس فَـرْدانِــيَِّتَك،  مَــْعُدوٌم تِــْلَقاَء ظُـُهوراِت عِـــزِّ َوحْــــدانِــيَِّتَك، َواملَْوجُــــوَد بِــنَفِْسِه يَْشهَـــُد بِــأَنّـَ
ـــَك بِـــــهِ  ــــــُدوَن َويَــــذْكــــرُنّـَ ا سِــــــــواَك، وَكُــــــلُّ مــــا يَــــِصفُنََّك بِـــــِه املُـــَوحّـِ كُــــــنَْت بِـــــنَفِْسَك ُمسْــــــــتَْغِنيًا عَـــــْن ُدونِـــــَك َوبِـــــذَاتِـــــَك غَــــِنيًّا عَـــــمَّ
املُخْــلُِصوَن إِنّـَُه ظَهَــَر مِــَن الـَقَلمِ الّـَِذْي حَــــرَّكَــتُْه أَصـابِــعُ قُـْدرَتِــَك َوأَنَـامِــُل قُـوَّتِــَك الّـَِتيْ كـانَـْت مَــْقُهورَةً تَـْحَت ِذرَاعِ أَمْــرِكَ 
ِبحَـــــرَكَــــِة عَـــُضِد اقْــِتَدارَِك، فَــَوعِــــزَّتِـــَك بَــْعَد عِــــْلِميْ بِـــذلِــَك ال أَجِــــُد نَــفِْسيْ ُمسْـــــــتَِطيًعا عَـــَلى ِذكْــــرَِك َوثَــنَائِـــَك، َولَــْو أَصِـــــــــفُكَ 
ا تَحَـــــرََّك بِــِه لِــَسانِــي َوجَـــــَرى عَـــَليِْه قَــَلِمي، أَْي رَبِّ كَـــيْنُونَــُة الــِعرْفــانِ  بِــَوصْــــــــــٍف َوأَذْكُـــرَُك بِــِذكْـــٍر أَجِــــُد نَــفِْسي خَـــجاِلً عَـــمَّ
إِنّـِيَُّة الـَحيْرَِة تَْشهَــُد بِــَحيْرَتِــها لِـظُُهورَاِت سَـــــْلطَنَِتَك وَكَــيْنُونَـُة الـذِّكْــِر تَْشهَــُد بِــِنْسيَانِــَها  تَْشهَــُد ِبَعجْــــزِهـا عَــْن عِــرْفـانِــَك، َو
كُ  ا كـاَن األَمْــُر كَـــذلِـَك مـا يَـفَْعُل هـذا الـفَِقيُر َوبِــأَيِّ حَــــبٍْل يَـتََمسَّ َومَــْحوِهَــا عِـــنَْد ظُـُهوراِت آيَـاتِــَك َوبُـُروزَاِت ِذكْـــرَِك، فَـَلمَّ
َمواِت َواألَرَضِــــــــــنَي بِـــاسْـــــــِمكَ  هــذا املِــْسكنُي؟ أَسْـــــــئَُلَك يــا إِلــَه الــعامَلِــنَي َويــا مَـــْحبُوَب الــَعارِفِـــنَي َومَـــْقُصوَد مَـــْن فِـــي الــسَّ
ـِتَك َوطَــاَر كُــــلُّ مُـــْقِبٍل فِـــي هَـــوآِء َوحْـــــَدتِـــَك وَكِــــبِْريــائِـــَك، َوبِـــِه كَــــُمَل كُــــلُّ  ـِذْي بِـــِه ارْتَــَقى كُــــلُّ نِـــَداٍء إِلــى سَــــــَماِء عِــــزِّ أَحَـــــِديّـَ الّـَ
نَاِقٍص َوَعزَّ ُكلُّ ذَلِيٍل َونَطََق ُكلُّ َكلِيٍل َوبَرََء ُكلُّ َعلِيٍل َوُقِبَل ما َلْم يَُكْن َقاِبالً لَِحْضرَِتَك واَلِئًقا لَِعظََمِتَك َوُسْلطَاِنَك، 
بِــأَْن تَـنُْصرَنَـا بِــُجنُوِد غَـيِْبَك َوبِــَقِبيٍل مِـــْن مَــلِئَكِة أَمْــرَِك، ثُـمَّ اقْـبَْل مِـــنَّا مـا عَــِمْلناهُ فِــي حُــــبَِّك َورِضَـــــــــائِــَك، واَل تَـطْرُْدنَـا يـا 
إِلـِهي عَـــْن بـاِب رَحْــــَمِتَك، واَل تُـَخيِّبْنَا مِـــْن بَـَدائِــعِ فَـْضلَِك َومَــواهِـــِبَك، أَْي رَبِّ تَْشهَـــُد أَرْكـانُـنا َوجَــــوارِحُــــنَا بِــَوحْــــَدانِــيَِّتكَ 
رْ  َوفَـرَْدانِــيَِّتَك، فَـأَنْـِزْل عَــَليْنا قُـوَّةً مِـــْن عِـــنِْدَك َوقُـْدرَةً مِـــْن لَـُدنْـَك لِنَسْـــــتَِقيَم عَــَلى أَمْــرَِك َونَـنُْصرََك بَـنْيَ عِـــبَاِدَك، أَْي رَبِّ نَـوِّ
ـامِـــكَ  ـِذيــَن هُـــْم َوفَــْوا بِــِميثَاقِــَك فِــي أَيّـَ أَبْــَصارَنَــا بِــأَنْــواِر جَــــَمالِــَك َوقُــُلوبَــنا بِــأَنْــواِر مَــْعرِفَــِتَك َوعِـــرْفَــانِــَك، ثُــمَّ اكْـــتُبْنا مَــعَ الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـَشاُء، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَقاِدُر الـعالِـُم الـَحاكِـــُم املَُهيِْمنُ  َوبِــُحبَِّك انْـَقطَُعوا عَــِن الـَعامَلِـنَي، َو

الَقيُّوُم.

(104)
يـا مَـْن قُـْربُـَك رَجَــــائِـي َوَوصْـــــــــُلَك أَمَـلِي َوِذكْــرَُك مُـنَائِـي َوالـُوُروُد فِـي سَـــــاحَــــِة عِــزَِّك مَـْقَصِدْي َوشَــــــطْرَُك مَـطَْلِبي َواسْـــــُمكَ 
ِذْي بِــِه طَـيَّرَْت الـَعارِفِــنَي فِــي  شِـــــفَائِــي َوحُــــبَُّك نُـوُر صَـــــــــْدِرْي َوالـِقيَاُم فِــي حُــــُضورَِك غَـايَـُة مَــطَْلِبي، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ــَهًة إِلـى َوجْـــِهَك َونـاظِـــرَةً إِلـى  هَــوآِء عِــزِّ عِــرْفَـانِـَك، َوَدعَــْوَت املَُقدَّسِــــنَي إِلـى بِـَساِط قُـْدِس إِفْـَضالِـَك، بِـأَْن تَـْجَعَلِني مُـتََوجّـِ
شَــــــطْرَِك َونَـاطِــــَقًة بِــثَنَائِــَك، أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَـِتيْ نَـِسيُت ُدونَـَك َوأَقْــبَْلُت إِلـى أُفُـِق فَـْضلَِك َوتَـرَكْـــُت مـا سِـــــواَك رَجَــــاًء لِـُقْربِــكَ 

�٣٧



ـِذْي فِـــيِه اسْــــــتَضآَء أَنْــواُر َوجْـــــِهَك، فَــأَنْــِزْل يــا مَـــْحبُوبِـــي عَـــَليَّ مَـــا يُــثَبِّتُِنيْ عَـــَلى أَمْـــرِكَ  إِذًا أَكُـــوُن مُـــقِبَلًة إِلــى املَـَقرِّ الّـَ
إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَعِزيزُ الَقِديُر. ِه إَِليَْك، َو لِئاَل يَْمنََعِني ُشبُهاُت املُْشرِِكنَي َعِن التََّوجُّ

(105)
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ يا إِلِهي أَنَْت الَِّذْي ِبِعزَِّتَك تََعزَّزَ أُوُلوا الِعزَِّة َواإِلْعزَاِز، َوِبُقْدرَِتَك اْستَْقَدَر أُوُلوا الُقْدرَِة َواالْقِتداِر 
َماِء، ومِــْن كَــْوثَـِر مِــَداِدَك اسْـــــتَْحيَْت أَفْـِئَدةُ أَهْــِل مَـَلُكوتِ  َوبِـأَمْـرَِك اسْـــــتَْعَلى مَـظَاهِــُر أَمْـرَِك عَــَلى مَـْن فِـي األَرِْض َوالـسَّ
هْـــُت إِلَــيَْك خَــالِـًصا لِـَوجْــــِهَك َوأَقْــبَْلُت إِلـى حَــــرَمِ األُنْـِس وَكَـــْعبَِة الـُقْدِس مُــِقرًّا بِــُقْدرَتِــكَ  ـِذْي تَـَوجَّ اإِلنْـشآِء، أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَ
ـِتيْ فِـــيَْها تَجَـــــلَّيَْت عَـــَلى كُــــلِّ األَشْـــــــياِء بِـــُكلِّ أَسْــــــمائِـــَك َوعَـــاشَـــــــرُت مَـــعَ أَحِــــبَّائِـــكَ  َوسَــــــْلطَنَِتَك، إِلــى أَْن َورَْدُت املَـِديْــنََة() الّـَ
َوَوجَــــْدُت مِــَن الـبَيِْت نَـفََحاِت قُـْدسِــــَك َوفَـْوحَــــاِت أُنْـِسَك، أَْي رَبِّ ال تُـَخيِّبِْني عَــْن بَـابِــَك واَل تَـطْرُْدنِــيْ عَــْن شَــــــاِطئِ حُــــبِّكَ 
إِنَّ املَــــطُْروَد ال تَسْـــــــــتَِقرُّ نَــــفُْسُه إاِلَّ فِـــــي جِــــــوارِ  َورِضَـــــــــــــائِـــــَك، ألنَّ الــــفَِقيَر ال يَجِـــُد لِــــنَفِْسِه مَـــــْلَجأً إاِلَّ بَــــاَب غَـــــنَائِـــــَك، َو
عِــنَايَـِتَك، أَْي رَبِّ لَـَك الحَـــْمُد بِـَما عَــرَّفْـتَِني َمظْهَــَر نَـفِْسَك َوجَـــَعْلتَِني مُـوقِـنًا بِـآيـاتِــَك، أَسْـــــئَُلَك بِـأَْن تَـْجَعَلِني ثَـابِـتًا عَــَلى 
مـا أَمَــرْتَـِني بِــِه َوحَــــافِــظًا لِـَلئالِئِ حُــــبَِّك الّـَـِتيْ جَــــَعْلَت قَــْلِبيْ َمخْـــزَنَـَها َومَــكَمنََها، ثُـمَّ أَنْـِزْل يـا إِلـِهي فِــي كُـــلِّ حِــــنيٍ مـا 
ـكَ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت الــَحِكيُم َو إِنّـَ ـَك أَنْــَت الــَقِديــُر َو إِنّـَ ـَك أَنْــَت الــَعِزيــزُ َو إِنّـَ يَــْحفَظُِني عَـــْن ُدونِـــَك َويَسْـــــــتَِقيُمِني عَـــَلى أَمْـــرَِك، َو

أَنَْت الَعلِيُم، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْعِط البَاِذُل املُْقتَِدُر الَغفَّاُر َوالَحْمُد هللَِِّ الَعِزيِز الَجبَّاِر.

(106)
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ يا إِلِهي َلَك الَحْمُد ِبَما أَظَْهرْتَِنيْ ِفي أَيَّاِمَك َوأَْلَقيَْت َعَليَّ ُحبََّك َوِعرْفانََك، أَسئَُلَك ِباْسِمك الَِّذْي 
بِــنَي مِــْن عِــباِدَك، َوأَشْــــــرَقَـْت شَــــــْمُس اسْـــــِمَك الـرَّحْــــَمِن عَــَلى  بِــِه ظَهَــرَْت لَـئالِئُ الـِحْكَمِة َوالـبَيَاِن مِــْن خَــزَائِــِن أَفْـِئَدِة املَُقرَّ
لُ  مَــــْن فِــــي أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــَمائِــــَك، بِــــأَْن تَـــْرزُقَـــِني مِــــْن بَـــَدائِــــعِ نَـــْعَمائِــــَك املَــْكنُونَـــِة بِــــفَْضلَِك َوعَــــطائِــــَك، فَـــيَا إِلـــِهي هـــذا أَوَّ
ا قَــدَّرْتَــُة ألصْــــــــــِفيَائِــَك، َويــا إِلــِهي  ا شَــــــرَّفْــتَِني ِبهــذَا الــفَْضِل الــَعِظيمِ ال تَــْمنَْعِنيْ عَـــمَّ ـامِـــَك، فَــَلمَّ ـامِـــي قَــِد اتّـَـَصَل بِــأَيّـَ أَيّـَ
إِنّـِي حَــــبٌَّة قَــْد زَرَعْــتََها فِــي أَرِْض حُــــبَِّك َوأَنْـبَتْتَها بِــيَِد إِحْــــَسانِــَك، إِذًا تَـطُْلُب بِــكيْنُونَـِتَها مَــاَء رَحْــــَمِتَك وَكَـــْوثَـَر فَـْضلَِك، 
ـَك أَنْــَت ســاقِـــي قُــُلوِب الــعارِفِـــنَي مَـــاَء الــَكْوثَــرِ  إِنّـَ ـيَها فِـــي ظِــــلَِّك َوجِــــوارَِك، َو فَــأَنْــِزْل عَـــَليَْها مِـــْن سَــــــَماِء عــنَايَــِتَك مــا يُــَربّـِ

َوالتَّْسِنيمِ َوالَحْمُد هللَِِّ رَبِّ الَعامَلنَِي.

(107)
ا عِــــنَْدَك ثُــمَّ أَْدخِــــْلِنيْ  ـِذْي بِـــِه بُــِعثَِت املُـْمِكنَاُت َواسْــــــتََضائَـِت الــُوجُـــــوهُ بِـــأَْن ال تُــَخيِّبَِنيْ عَـــمَّ أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــِذكْــــرَك الّـَ
بِــرَحْــــَمِتَك فِــي ظِـــلَِّك املَْمُدوِد، أَْي رَبِّ فَـاجْــــَعْل رَجَــــائِــي أَنْـَت َوقَـْصِدْي أَنْـَت َوأَمَــلِي أَنْـَت َومَــْقَصِدي أَنْـَت َوبَـيِْتي أَنْـتَ 
وَكَــــْعبَِتي أَنْــَت َومَـــطَْلِبي جَـــــَمالَـــَك املُشْـــــــِرَق الــَعِزيــزَ املَحْـــــُموَد، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــَما أَنْــَت عَـــَليِْه بِـــأَْن تُــرْسِــــــَل عَـــْن يَــِمنيِ 
ـكَ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت مَــْحبُوبِــي فِــي الــدُّنْــيَا َواآلخِــــرَِة َو إِنّـَ قُــْدرَتِـــَك مــا تُــَعزِّزُ بِــِه أَحِــــبَّائَـَك َوتَخْـــذُُل بِــِه أَعْـــَدائَـَك، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت َو

أَنَْت َمْقُصوُد الَعارِِفنَي َوالَحْمُد هللَِِّ رَبِّ العامَلنَِي.

(108)
ـِذيــَن بِــِهمْ  لَــَك الحَــــْمُد يــا إِلــِهي بِــَما َوفَــيَْت بِــَما رُقِــَم مِـــْن قَــَلمِ أَمْــرَِك فِــي األَلْــواحِ الّـَـِتيْ أَرْسَــــــْلتََها إِلــى خِــــيرَِة خَـــْلِقَك الّـَ
فُـِتَحْت أَبْـواُب رَحْــــَمِتَك َوأَشْــــــرَقَـْت شَــــــْمُس هِــدايَـِتَك، َولَـَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي عَــَلى مـا أَظْهَــرَْت مَــا كـاَن مَــْكنُونًـا فِــي أَزَلِ 
ا جَـــــاَء الــَوعْـــدُ  ـنَْت سَــــــَماَء أَمْـــرَِك َوأَلْــواَح كِـــتَاِب بُــرْهَـــانِـــَك، فَــَلمَّ اآلزَاِل فِـــي سُــــــرَاِدِق الــِعزَِّة َوالــَعظََمِة َواإِلجْـــــالِل، َوبِـــِه زَيّـَ
ــــرًا لِهـذَا الـظُُّهوِر الّـَِذْي مِــنْهُ  َوظَهَــَر املَْوعُــوُد أَنْـَكُروهُ عِــبَاُدَك الّـَِذيـَن يَـدَّعُــوَن اإِليـَماَن ِبَمظْهَــِر نَـفِْسَك الّـَِذْي جَـــَعْلتَُه ُمبَشّـِ
ٍة آَمنُوا ِبَك َوِبآياِتَك َوِبأَيِّ بُرْهاٍن َكفَُروا ِبُسْلطَاِنَك، ُكلَّما  َقرَّْت ُعيُوُن أَْهِل ِخبَاِء أََحِديَِّتَك، أَْي رَبِّ َلْم أَْدِر ِبأَيِّ ُحجَّ
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ـُكْم َوبِـــما نُــزَِّل مِــــْن سَـــــــَماِء املَـِشيَِّة َواالقْـــِتَدارِ  أَْدعُـــوهُـــْم إِلَـــيَْك َوأَقُـــوُل يــا قَـــْومِ فَــانْــظُُروا بِـــَما عِــــنَْدكُــــْم مِــــْن آيــاِت اهللَِّ َربّـِ
ـِذْي أَنْــَت تَــْعَلُم بِــأَنَّ كُـــلَّ كَـــلَِمٍة مِـــْن كَـــلَِماِت الّـَـِتيْ خَـــرَجَــــْت مِـــْن فَــمِ إِراَدتِـــكَ  يَــعتَرِضُــــــــــوَن عَـــَليَْك َويُــْعرِضُــــــــــوَن عَـــنَْك بَــْعَد الّـَ
َك بِـالّـَِذْي لَـْم يَـكْن لَـْه شَـــــأٌْن لِـيَتََكلََّم عِــنَْد أَحَـــٍد مِــْن خُــدَّامِ بـابِـَك وَكَــيْفَ  تَـتََضوَُّع مِــنْها نَـفََحاُت رَحْـــَمِتَك َومِــنُْهْم مَـْن تَـَمسَّ
ـْر قُـُلوبَـُهْم َوأَبْـَصارَهُــْم لِـيَنْظُُروا بِـُعيُونِـِهْم َويَـفَْقُهوا بِـُقُلوبِـِهْم لَـَعلَّ  املََقاُم الّـَِذْي فِـيِْه يَـنِْطُق لِـَساُن عَــظََمِتَك، أَْي رَبِّ طَهّـِ
بُـُهْم إِلـى سَـــــْلَسِبيِل عِـــرْفـانِــَك، أَْي رَبِّ أَنـَت الّـَِذْي أَخَــذَْت َعهْـــِدْي مِـــنُهْم فِــي  يَجْــــِذبُـُهْم آيـاتُـَك إِلـى َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َويُـَقرِّ
ــْدَت ذلِـَك عَــَلى شَــــــأٍْن انْـَقطَعَ عَــنُْه اعْــِتذاُر خَــْلِقَك، قُــْلَت َوقَــْولُــَك الـَحقُّ ال يُـَعاَدُل بِــَكلَِمٍة مِـــنْ  كُـــلِّ سَــــــطٍْر مِـــْن كِـــتابِــَك َوأَكّـَ
عِــنِْدِه مـا نُـزَِّل فِــي الـبَياِن، إِذًا تَـَرى يـا إِلـِهي مـا ارْتَـكبُوا فِــيْ أَمْــرَِك، َوبِــَما اكتَسَـــــبَْت أَيْـِديـِهْم فِــي أَيّـَامِــَك يَـنُوُح مِــنْ 
ٍة قَــامُـــوا عَـــَلى  اُن سُــــــرَاِدِق عَـــظََمِتَك َوأَهْـــُل مَـــَدائِـــِن أَسْــــــَمائِـــَك، لَــْم أَْدِر يــا إِلــِهي بِـــأَيِّ حُـــــجَّ ظُـْلِمِهْم سِــــــْدرَةُ أَمْـــرَِك َوسُــــــكَّ
ـَدهُـــْم عَـــَلى  مآِء بِـــأَْن تُــَؤيّـِ الــظُّْلمِ َوبِـــأَيِّ بُــرْهَـــاٍن أَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن مَـــطَْلعِ آيــاتِـــَك، أَســئَُلَك يــا مَـــالِــَك األَسْـــــــمآِء َوفَــاطِـــــَر الــسَّ
ـِذْي فِــيِه أَضَــــــــــاَء أَنــواُر طَـْلَعِتَك،  ـــُهوَن إِلــى أُفُــِق الّـَ اإِلنْــَصاِف فِــي أَمْــرَِك، لَــَعلَّ يَجُِدوَن عَـــرَْف قَــِميِص رَحْــــَمِتَك َويَــتََوجّـَ
أَْي رَبِّ إِنّـَُهْم ضُـــــــــَعفآُء َوأَنـَت الـَقِويُّ الـَقِديـُر، َوهُــْم فُـَقرآُء َوأَنْـَت الـَغِنيُّ الْـَكِريـُم، َوأَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـِهي بِـأَنّـِي مـا أَرَْدتُ 
لِـنَفِْسي أَمْــرًا فِــي أَيّـَامِــي، فَـَديْـُت ُروحِـــي َوذاتِــي إِلعْــآلِء كَــلَِمِتَك بَـنْيَ خَــْلِقَك َوارْتِــفاعِ ِذكْــرَِك بَـنْيَ عِــباِدَك، َوأَرْسَـــــْلتَِني 
ْت نِـْعَمتَُك وَكَــُمَل أَمْـرَُك َونُـزِّلَـتْ  ْوِق مَـطَالِـعُ َوحْـــِيَك َومَـَشاِرُق إِلْـهامِــَك َوبِـها ثَـبََت بُـرْهَــانُـَك َوتَـمَّ ٍة بِـها اهْــتَزَّ مِــَن الـشَّ بِـُحجَّ
آيــاتُــَك َوظَهَـــرَْت بَــيِّنَاتُــَك، َوأَنــَت تَــْعَلُم يــا إِلــِهي بِــأَنّـِـي مــا أَرَْدُت إاِلَّ مــا أَرَْدَت َومــا أُِريْــُد إاِلَّ مــا تُــِريْــُد، إِْن أَنْــِطُق بَــنيَْ 
ـِتك وإِْن أَصْـــــــــــُمُت عَــــْن بَــَدائِـــعِ  عِــــباِدَك مــا أَلْـــَهْمتَِني بِـــُجوِدَك َوأَمَـــرْتَــِنيْ بِـــِذكْــــرِِه بَــنْيَ خَــــْلِقَك يَــْعتَرُِض عَــــَليَّ طُــَغاةُ بَــِريّـَ
ِذكْـــرَِك يَـُقوُم كُـــلُّ جَــــَوارِحِــــي بِــثَنائِــَك، لَـْم أَْدِر بِــأَيِّ مَــاٍء خَــَلْقتَِني َوبِــأَيِّ نـاٍر أَْوقَـْدتَـِني، فَـَوعِـــزَّتِــَك ال أَصْـــــــــُمُت عَــْن ِذكْـــرِكَ 
َولَـْو يَـُقوُم عَــَليَّ مَــْن فِــي سَـــــَمائِــَك َوأَرْضِــــــــَك، أَذْكُـــرَُك فِــي كُـــلِّ األَحْــــواِل مُــنَْقِطًعا عَــِن الـعامَلِـنَي، َوالحَــــْمُد لَـَك يـا مَــْحبُوبَ 

أَفِئَدِة الَعارِِفنَي.

(109)
ــــٌه إِلــى شَـــــــطِْر عِــــنَايَــِتَك َوعَـــيْنَُه إِلــى أُفُــِق فَــْضلَِك َوأَلْــطَافِـــكَ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى بِـــأَنَّ طَــرَْف الــبَهآِء مُـــتََوجّـِ
إِلـَه مَـنْ  َويَـَدهُ مُـرْتَـِفَعٌة إِلـى سَـــــمآِء مَـواهِــِبَك، فَـَوعِــزَّتِــَك كُــلُّ عُــْضٍو مِــْن أَعْــَضائِـي يُـناِديـَك َويَـُقوُل يـا مَـْحبُوَب الـعامَلنَِي َو
ـِذْي َدعَـــوَت مَـــْن فِـــي سَــــــَمائِـــَك َوأَرْضِـــــــــَك بِـــأَنْ  َمواِت َواألَرَضِـــــــــنَي َورَجــآَء أَفْــِئَدِة املُخْـــلِِصنَي، أَسْــــــئَُلَك ِببَحْـــــرَِك الّـَ فِـــي الــسَّ
ن سِـــــواكَ  ـــِه إِلَــيِْه َوالـتََّقرُِّب إِلـى شَــــــطْرِِه، ثُـمَّ اجْــــَعْلُهْم يـا إِلـِهي مُــنَقِطِعنَي عَـــمَّ ـِذيـَن مُــِنُعوا عَـــِن الـتََّوجّـُ تَـنُْصَر عِـــبَاَدَك الّـَ
َونــاطِـــــِقنَي بِـــِذكْــــرَِك َومُـــثِْننَي بِـــثَنَائِـــَك، فَــاْرزُقْـــُهْم يــا إِلــِهي رَحِـــــيَق رَحْـــــَمِتَك لِــيَْجَعَلُهْم غــافِـــلنَِي عَـــْن ُدونِـــَك َوقــائِـــِمنَي عَـــَلى 
بُـُهْم،  أَمْــرَِك َوُمسْـــــتَِقيِمنَي عَــَلى حُــــبَِّك، إِنّـََك أَنْـَت إِلـُهُهْم َومَــْعبُوُدهُــْم لَـْو تَـطْرُُدهُــْم مَــْن يَـنْظُُر إِلَـيِْهْم َولَـْو تُـبِْعُدهُــْم مَــْن يُـَقرِّ
فَــَوعِـــزَّتِـــَك ال َمهْـــرََب إاِلَّ أَنْــَت واَل مَــْلَجأَ إاِلَّ إِلَــيَْك واَل عــاصِـــــــــَم إاِلَّ أَنْــَت، فَــَويْــٌل مِلَـْن اتَّخَـــذَ لِــنَفِْسِه مِـــْن ُدونِــَك َولِــيًّا َونَــِعيمٌ 
مآِء، ال إِلـهَ  ُكوا بِــذَيْـِل عَــطَائِــَك، أُولـِئَك أَهْــُل الـبَهآِء بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ لِـلَِّذيـَن انْـَقطَُعوا عَــْن كُــلِّ مَــْن فِــي أَرْضِــــــــَك َوتَـَمسَّ

إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم َوالَحْمُد هللَِِّ رَبِّ العامَلنَِي.

(110)
لَــــْم أَْدِر يـــا إِلـــِهي أَأَنْـــِطُق بِــــبَدائِــــعِ ِذكْـــــرَِك بَـــنْيَ عِـــــباِدَك َوأُعَــــرِّفُـــُهْم خَــــِفيَّاِت رَحْــــــَمِتَك َوأَسْــــــــرَاِر أَمْــــرَِك أَْو أَجْــــــَعُل قَــــْلِبي 
َـا جَـــــاَء أَمْـــرَُك املُـبْرَُم بِـــِإظْــهاِر أَمْـــرَِك ال  وِعَـــاَءهــا، َولَــْو أَنَّ املُـِحبَّ ال يُــِحبُّ أَْن يَــْسَمعَ أَحَـــــٌد حَـــــِديــَث مَـــْحبُوبِـــِه، َولــِكْن ملَّ
أَتَـَوقّـَـُف أَبَـًدا َوأَذْكُـــرَُك َولَــْو تَـنِْزُل عَــَليَّ مِـــْن سَــــــَحاِب الـَقَضآِء سِـــــَهاُم الـبآَلِء، فَـَوعِـــزَّتِــَك ال يَـْمنَُعِني عَــْن ِذكْـــِر مـا أُمِـــرْتُ 
َمواِت َواألَرَضِـــــــــنَي، مَـــعَ إِرَاَدتِـــَك لَــيَْس لِــي إِراَدةٌ َوعِـــنَْد مَـــِشيَِّتَك لَــيَْس لِــي مَـــِشيٌَّة، أَكُـــوُن بِـــفَْضلَِك فِـــي  بِـــِه جُـــــنُوُد الــسَّ
ا سِـــــواَك، َولـِكْن يـا إِلـِهي أُحِــــبُّ أَْن تَـأْمُــرَنِــي بِــِإظْـهاِر مـا هُــَو املَْكنُونُ  كُـــلِّ األَحْــــواِل حـاضِـــــــــرًا لِخِــــْدمَــِتَك َومُــنَْقِطًعا عَــمَّ

�٣٩



ـِتَك َويَــْضطَِربُــنَّ املُشْــــــرِكُــــوَن َويَــرْجِــــُعنَّ إِلــى أَسْــــــفَلِ  فِـــي عِــــْلِمَك لِــيَِطيُرنَّ املُخْــــلُِصوَن مِــــن االشْـــــــِتياِق إِلــى هَـــوآِء أَحَـــــِديّـَ
الـَجِحيمِ املََقامِ الّـَذْي قَـدَّرَْت لَـُهْم ِبسُـــــْلطَانِــَك، أَْي رَبِّ تَـَرى أَحِـــبَّائََك بَـنْيَ أَيْـِدْي أَعْــدائِــَك َوتَـْسَمعُ ضَـــــــــجِيَجُهْم مِــن كُــلِّ 
ــــُهْم مـــــا أَراُدوا إاِلَّ َوجْــــــــَهَك َومـــــا أَقْـــــبَُلوا إاِلَّ إِلـــــى   األَشْــــــــــطَاِر بِــــــما َورََد عَــــــَليِْهْم فِــــــي سَـــــــــِبيلَِك، أَْي رَبِّ أَنْـــــَت تَـــــْعَلُم بِــــــأَنّـَ
إِخْـــماَد نَــاِر الّـَـِتيْ أَْوقَــْدتَــها بِــأَيْــِدي قُــْدرَتِـــَك، أَيْ  ـِذيــَن ظَـَلُموهُـــْم مــا أَرَاُدوا بِــذلِــَك إاِلَّ اإِلعْـــراَض عَـــنَْك َو حَــــْضرَتِـــَك، َوالّـَ
ــْر بِــها مَــْن عَــَلى األَرِْض كُـــلِّها، إِلـى مَــتَى يـا إِلـِهي تَـنْظُُر َوتَـْصِبُر قَــدْ  رَبِّ فَـأَخْــِرْج مِـــْن شَــــــفَتَيْ مَــِشيَِّتَك كَـــلَِمًة َوَسخّـِ
ا ذَكـرُْت ألَنّـََك أَنْـَت الـَعلِيمُ  أَخَــذَِت الـظُّْلَمُة كُـــلَّ الـجِهاِت وَكـاَد أَْن تَـنَْعِدَم آثـارَُك فِــي بِــالِدَك، أَسْــــــتَْغِفرَُك يـا إِلـِهي عَــمَّ
، لَــيَْس لَــنا أَنْ  ــُر كَـــيَْف تُــِحبُّ َوعِـــنَْدَك مِـــْن خَـــِفيَّاِت األُمُــوِر مــا ال عِـــنَْد غَــيْرَِك، إِذَا أَتَــى الــَوعْـــُد تُظْهِــُر مــا تُــِريْــُد َوتَُسخّـِ
إِنّـََك أَنْـَت الـَحقُّ عَــالَُّم الـُغيُوِب، فَـاغْـِفْر لِـي  نُـِريـَد إاِلَّ مـا أَنْـَت أَرَْدَت لَـنا، عِــنَْدَك عِــْلُم كُــلِّ شَــــــيٍْء تَـْعَلُم عـاقِــبََة األُمُــوِر َو

إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم. وأَلَِحبَِّتي، ثُمَّ اْرزُْقُهْم َخيَْر الدُّنْيا َواآلِخرَِة َو

(111)
ــِذيـــَن َجحَــــــُدوا أَمْــــرََك وَكَـــــفَُروا  ــَة أَصْـــــــــــِفيائِــــَك َوعِـــــزَّةَ الّـَ سُـــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــِهي تَـــَرى ضَـــــــــــْعَف أَحِـــــبَّائِــــَك َوقُـــْدرَةَ أَعْــــدائِــــَك َوِذلّـَ
بِــآيـاتِــَك، إِنّـَُهْم يُـنِْكُروَن آيـاتِــَك بِــَما أَعْــطَيْتَُهْم مِــَن الـنَِّعمِ الـفَانِــيَِة َوهـؤآُلِء يَـْشُكُرونَـَك بِــَما َورََد عَــَليِْهْم ابْـِتغآَء مـا عِــنَْدكَ 
ـــــدَِّة َوالـبآَلِء َوثَـنَائََك عِـــنَْد هُــبُوِب أَْريـاحِ الـَقضآِء، َوأَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـِهي  مِـــَن الـنَِّعمِ الـبَاقِــيَِة َومـا أَحْــــلى ِذكْـــرََك فِــي الشّـِ
ا َورََد َعَليِْه ِفي َسِبيلَِك بَْل أَِجُد ُكلَّ أَْعَضاِئي َوَجوارِِحي يَْشتاُق البآَلَء إِلظْهاِر أَْمرَِك يا  ِبأَنَّ البَهآَء ال يَْجزَُع َعمَّ
مـالِـَك األَسْـــــماِء، مِـــْن مـاِء حُــــبَِّك اسْـــــتَبَْقى الـبَهآُء فِــي مَــَلُكوِت اإِلنْـشآِء، َومِـــْن نَـاِر ِذكْـــرَِك اشْــــــتََعَل الـبَهآُء بَـنْيَ األَرْضِ 
مآِء، طُـوبـى لِـي َولِهـِذِه الـنَّاِر الّـَـِتيْ تُـْسَمعُ مِـــْن زَفِــيرِهـا ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املَـْحبُوُب فِــي صَــــــــــْدِر الـبَهآِء َواملَـذْكُـــورُ  َوالـسَّ
َمواِت َواألَرِْض عَـــَلى أَْن يَــْمنَُعنَّ الــبَهآَء عَـــْن ِذكْـــرَِك َوثَــنَائِــَك ال  فِــي قَــْلِب الــبَهآِء، فَــَوعِـــزَّتِـــَك لَــْو يَــْجتَِمُعنَّ مَــْن فِــي الــسَّ
، لَـْو يَـْقتُُلونَـِني املُشْـــــرِكُــوَن إِذًا َدمِــي يَـنِْطُق بِــِإذْنِــَك َويَـُقوُل ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت يـا مَــْقُصوَد الـبَهاِء،  يَسْـــــتَِطيُعنَّ واَل يَـْقِدُرنَّ
ـــُه إِلَـيَْك َويُـناِدي أَيْـَن أَنْـَت يـا مَــولَـى الـعامَلِـنيَ  َولَـْو يَـطْبَُخونَـِني فِــي قِــْدِر الـبَْغضآِء قُـتَاُر الّـَِذْي يَـفُوُح مِــْن َلحْــــِمي يَـتََوجّـَ
َومَـْقُصوَد الـعارِفِـنَي، َولَـْو يُحْـــرِقُـونَـِني بِـالـنَّاِر فَـَوعِــزَّتِــَك رَمَـاِدْي يَـنِْطُق َويَـُقوُل قَـْد فـازَ الـُغالُم بِـَما أَراَد مِــْن َربّـِِه الـَعِزيـزِ 
ــِذْي كـــاَن كـــذلِـــَك هَــــْل يُـــَخوِّفُـــُه اجْــــــِتَماُع املُــُلوَك عَــــَلى ضُـــــــــــرِِّه فِــــي أَمْــــرَِك، ال فَـــَونَـــفِْسَك يـــا مـــالِـــَك املُــُلوَك ال  الـــَعالَّمِ، َوالّـَ
يُجْــــزِعُـــِني سَــــــطَْوةُ الـعامَلِـنَي فِــي حُــــبَِّك َوقُــْمُت بِــنَفِْسي عَـــَلى أَمْــرَِك بِــَحْولِـَك واَل يَـْضطَِربُـِني جُــــنُوُد الـظَّامِلِـنَي، َوأُنـاِدي 
مَـْن فِـي األَرِْض يـا عِــبَاَد اهللَِّ اتّـَُقوا اهللََّ واَل تَحْـــرِمُـوا أَنْـفَُسُكْم مِــْن هـذا الـرَّحِـــيِق الّـَِذْي جَـــَرى عَــْن يَـِمنيِ عَــرِْش رَحْـــَمةِ 
ا أَرَْدتُــْم َوتُــِريــُدونَــُه فِـــي الــَحيوِة الــبَاطِـــــَلِة، َدعُـــوا الــدُّنْــيا  ا عِــــنَْدكُــــْم َوعَـــمَّ ـُكُم الــرَّحْـــــمِن، تَــاهللَِّ مــا عِــــنَْدهُ خَـــيٌْر لَــُكْم عَـــمَّ َربّـِ
ــِذْي عَــــرَفَـــُه يَـــنَْقِطعُ عَــــنِ  ــِذْي شَــــــــرَِب خَــــْمَر ِذكْــــرِِه يَـــْغفُُل عَــــْن ِذكْــــِر مـــا سِــــــواهُ َوالّـَ ـــــُهوا إِلـــى األُفُـــِق األَعْــــَلی، إِنَّ الّـَ َوتَـــَوجّـَ
ــــــُدوَن فِـــــي هَـــــوآِء عِــــــرفــــانِـــــَك َوعَـــــَرجَ  ـــِتيْ بِـــــها طَــــاَر املُـــَوحّـِ الــــدُّنْــــيا َومــــا فِـــــيها، يــــا إِلــــِهي َوسَـــــــــيِِّدي أَسْـــــــــئَُلَك بِـــــالــــَكلَِمِة الّـَ
املُخْـــلُِصوَن إِلـى سَـــــمآِء أَحَــــِديّـَِتَك بِــأَْن تُـْلِهَم أَحِـــبَّتََك مـا تَـطَْمِئنُّ بِــِه قُـُلوبُـُهْم عَــَلى أَمْــرَِك، ثُـمَّ اسْـــــتَِقْمُهْم عَــَلى شَــــــأٍْن ال 

ِه إَِليَْك، إِنََّك أَنَْت املُْعِط البَاِذُل الَغفُوُر الرَّحيُم. يَْمنَُعُهْم َشيٌْء َعِن التََّوجُّ

(112)
ـِذيــَن أَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن جَـــــَمالِــَك َواعْـــتَرَضُــــــــــوا عَـــَلى مــا نُــزَِّل عَـــْن يَــِمنيِ عَـــرْشِ  كَر أَخَـــذَ عِـــباَدَك الّـَ يــا إِلــِهي تَــَرى بِـــأَنَّ الــسُّ
ــِذيــنَ  عَــــظََمِتَك، قَـــْد أَتَــيُْت يــا إِلــِهي عَــــَلى ظُــَلِل املَــَعانِـــي َوالــبَيَاِن، إِذًا اضْــــــــــطََربَــْت أَهْــــُل األَكْــــواِن َوتَــزَلْـــزَلَـــْت أَرْكــاُن الّـَ
ــِذْي يــا إِلــِهي نــاَديْــَت الــُكلَّ إِلــى شَـــــــطِْر رَحْـــــَمِتكَ  كَــــفَُروا بِـــبُرْهــانِـــَك، يــا مَـــْن فِـــي قَـــبَْضِتَك مَـــْن فِـــي اإِلمْـــكاِن، أَنْــَت الّـَ
ــِذيــَن انْــَقطَُعوا عَـــْن ُدونِـــَك َوسَـــــــرُعُـــوا إِلــى َمشْـــــــِرِق جَـــــمالِــكَ  َوَدعَـــْوتَــُهْم إِلــى أُفُــِق فَــْضلَِك َوأَلْـــطَافِـــَك، َومــا أَجَـــــابَــَك إاِلَّ الّـَ
إِلْـهامِــَك، تَـْعَلُم يـا إِلـِهي لَـيَْس عَــَلى َوجْــــِه األَرِْض مَــْن يَـذْكُــرَُك إاِلَّ هـؤآلِء َوتَـراهُــْم بَـنْيَ أَيْـِدي الـظَّامِلنِيَ  َومَــطَْلعِ َوحْــــِيَك َو

�٤٠



ــــًها إِلــى مَــَقرِّ عَـــرْشِـــــكَ  مِـــْن خَـــْلِقَك، َومِـــنُْهْم يــا إِلــِهي مَــْن سُــــــِفَك َدمُــُه فِــي سَــــــِبيلَِك، َومِـــنُْهْم مَــْن خَـــَرَج عَـــْن ِديــارِه مُــتََوجّـِ
اِر، أَسْـــــئَُلَك يـا مَــنْ  ــــالسِـــــِل َواألَغْـالِل َومِـــنُْهْم بَـنْيَ أَيـاِدْي الـفُجَّ َومُــِنعَ عَــِن الـدُّخُــوِل فِــي فِــنآِء عَــظََمِتَك، َومِـــنُْهْم فِــي السّـَ
ـُة فِــي سَــــــِبيلَِك عَــزِّزْهُــْم ِبسُــــــْلطانِــَك،  بِــيَِدَك زِمـاُم االخْــِتياِر بِــأَْن تَـنُْصرَهُــْم بِــبَدائِــعِ نُـْصرَتِــَك، أَْي رَبِّ قَــْد أَخَــذَتْـُهُم الـذِّلّـَ
ـَك قَــدَّرْتَ  ْعُف فِــي حُــــبَِّك فَــأَغْــلِبُْهْم عَـــَلى األَعْـــدآِء بِــُقْدرَتِـــَك َواقْــِتدارَِك، َولَــْو أَنّـِـيْ يــا إِلــِهي أَعْـــَلُم بِــأَنّـَ َوقَــْد أَخَـــذَهُـــُم الــضَّ
لَــُهْم مـا ال يُـعاِدُل بِــِه مـا فِــي سَــــــمائِــَك َوأَرْضِــــــــَك َولـِكْن أُحِــــبُّ بِــأَْن تَـراهُــْم فِــي الـِعزَِّة َواالقْــِتداِر فِــي أَيّـَامِـــَك، إِنّـََك أَنْـتَ 

املُْقتَِدُر َعَلى َخْلِقَك ُكلٌّ ِفي َقبَْضِتَك َوِفي َكفِّ اْقِتدارَِك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَحِكيُم.

(113)
ـــِذْي أَعْــــطَيْتَُهمْ  ـــِذْي خَــــَلْقَت فِــــيِْهْم َوسَــــــــْمعِ الّـَ ـــــُهوَن إِلَــــيَْك بِــــبََصِر الّـَ سُــــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــِهي أَْشهَـــــُد بِــــأَنَّ الـــِعباَد لَــــْو يَـــتََوجّـَ
ـِتيْ نُــزِّلَــْت عَـــْن يَــِمنيِ عَـــرِْش عَـــظََمِتَك َوبِـــها تَسْــــــتَِضيُْء ُوجُـــــوهُـــُهْم َوتَــطَْمِئنُّ قُــُلوبُــُهْم َوتَــِطيرُ  َلتَجْـــــِذبُــُهم كَـــلَِمٌة َواحِــــَدةٌ الّـَ
ماِء بِــأَْن تَـْجَعلَ  أَْرواحُــــُهْم فِــي هَــوآِء عِـــزِّ أَحَــــِديّـَِتَك َوسَـــــَماِء ُربُـوبِــيَِّتَك، أَسْـــــئَُلَك يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء َومَــلِيَك األَرِْض َوالـسَّ
َ بِــــِهْم قُـــُلوُب عِــــباِدَك، ثُـــمَّ اجْــــــَعْلُهْم يـــا إِلـــِهي أَمْــــطَاَر سَـــــــَحاِب فَـــْضلِكَ  ــامِــــَك لِـــيَْحينَيَّ أَحِـــــبَّائَــَك كُــــؤوَس رَحْــــــَمِتَك فِــــي أَيّـَ
ـِتَك َويَــنْبَُت مِـــنَْها مــا تَــفُوُح نَــفَحاتُــها فِـــي مَـــْمَلَكِتكَ  َوأَْريــاَح َربِـــيعِ عِـــنَايَــِتَك لِــتَْخَضرَّ بِـــِهْم أَراضِـــــــــي قُــُلوِب خَـــْلِقَك َوبَــِريّـَ
ـِتيْ  لِيَجَِدنَّ كُـــلٌّ رائِــَحَة قَــِميِص أَمْــرَِك، إِنّـََك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مـا تُـِريـُد، فَـَوعِـــزَّتِـــَك يـا إِلـِهي مَــن شَــــــرَِب مِـــن كَـــأِْس الّـَ
ـِذيــَن رَقَــُدوا فِـــي مِــــَهاِد الــَغفَْلِة َوالــنِّْسيَاِن،  تَــُدوُر بِـــَها يَــُد رَحْـــــَمِتَك يَــنَْقِطعُ عَـــْن ُدونِـــَك َويَنْجَـــــِذُب بِـــَكلَِمٍة مِــــنُْه عِــــباُدَك الّـَ
ــــُهوَن إِلــى شَـــــــطِْر آيَــِتَك الــُكبَْرى واَل يُــِريــُدوَن مِـــنَك إاِلَّ أَنْــَت واَل يَــطُْلبُوَن إاِلَّ مــا قَــدَّرَْت لَــُهْم مِـــْن قَــَلمِ قَــَضائِـــكَ  َويَــتََوجّـَ
إِنّـََك أَنْـتَ  بُـُهْم إِلَـيَْك فِــي كُــلِّ األَحْــــواِل َو فِــي لَـوحِ تَـْقِديـرَِك إِذًا يـا إِلـِهي بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ فَـأَنْـِزْل عَــَلى أَحِـــبَِّتَك مـا يُـَقرِّ

املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املُْستََعاُن.

(114)
يا إِلِهي َقرَّْت َعنْيُ البَهآِء ِبالنَّظَِر إِلى أُفُِق البآَلِء الَِّذْي أَتَى ِمْن َسمآِء َقَضاِئَك َوأََخذَهُ ِمْن ُكلِّ الجِهاِت ِبما رُِقَم 
وَح فِـي لَـيَلةِ  مِــْن قَـَلمِ تَـْقِديْـرَِك، فَـَونَـفِْسَك مـا يُنْسَـــــُب إِلَـيَْك إِنّـَُه مَلَْحبُوب الـبَهآِء َولَـْو يَـُكوُن سَـــــمُّ الـرَِّدی، يـا إِلـِهي إِنَّ الـرُّ
ــي  ــامُــــُه قَـــْد خَــــَرَج فِــــي ظُـــْلَمِتها إِلـــى الـــَعرآِء َوحْــــــَدهُ أَكَـــــبَّ بِــــَوجْــــــِهِه عَــــَلى الـــتُّراِب َوقـــاَل يـــا َربّـِ ــِتيْ انْتَهَـــــْت إِلَـــيْها أَيّـَ الّـَ
إِحْــــسانِـَك، فَـَوجَــــمالِـَك يـا مـالِـَك األَسْـــــمآِء َوفـاطِـــرَ  َومَـْحبُوبِـي إِْن تُـِريـُد أَْن تَـرُدَّ هـِذِه الـَكأَْس فَـأَرْجِـــْعها عَــنِّي بِـفَْضلَِك َو
مآِء إِنَّ الـبَهآَء يَجُِد نَـفََحاِت كَـــلِماتِــِه الّـَِتيْ خَــرَجَــــْت مِـــْن فَـِمِه فِــي حُــــبَِّك َويَجُِد االلْـِتهاَب الّـَِذْي أَخَــذَهُ فِــي شَــــــْوقِــهِ  الـسَّ
إِنّـِـي َونَــفِْسَك أَقُــوُل يــا َربّـِـي َوسَــــــيِِّدي  إِلــى لِــقائِــَك َواشْــــــِتياقِــِه إِلــى مَــطَْلعِ نُــوِر فَــرَْدانِــيَِّتَك َوَمشْــــــِرِق عِـــزِّ َوحْــــدانِــيَِّتَك، َو
َومَـــواْلئِـــي لَـــيَْس لِــي إِراَدةٌ تِـــْلقاَء ظُــُهوِر إِراَدتِـــَك واَل لِــيْ مَـــِشيٌَّة عِــــنَْد طُــُلوعِ مَـــِشيَِّتَك، فَــَوعِــــزَّتِـــَك ال أُريْــُد إاِلَّ مــا أَنْــتَ 
، إِنَّ مُــْختَاَر الـبَهآِء مـا اخـتَرْتَـُه لِـنَفِْس الـبَهآِء يـا مـالِـَك الـبَهآِء بَـْل ال أَجِـــُد لِـنَفِْسيْ  تُـِريْـُد واَل أُحِـــبُّ إاِلَّ مـا أَنْـَت تُـِحبُّ
ِذكْـــرًا تِـــْلقآَء ظُـُهوراِت أَسْــــــَمائِــَك كَـــيَْف لَــَدى تَجَـــــلِّي أَنْــواِر ذاتِـــَك، فَــآٍه آٍه لَــْو أَذْكُـــرَُك نَــفَْس الــذِّكْـــِر يَــُدلُّ عَـــَلى شِـــــرْكِـــي 
َويَْشهَــــُد عَـــَلى غَــفَْلِتي عِــــنَد ظُــُهوِر نُــوِر تَــْوحِــــيِدَك، هَـــْل يَــُكوُن لِــُدونِـــَك مِــــْن ظُــُهوٍر لَــدى ظُــُهورَِك أَْو لِــَغيْرَِك مِــــْن ُوجُـــــودٍ 
لِـيَذْكُــرََك أَْو يُـباهِــيَ بِــثَنائِــِه إِيّـَاَك؟ ال فَـَونَـفِْسَك قَـْد ثَـبََت بِــالـبُرْهـاِن بِــأَنّـََك أَنْـَت الـواحِـــُد الـفَرُْد املُسْـــــتََعاُن، لَـْم تَـزَْل كُــنْتَ 
بِـال ِذكْــِر شَـــــيٍْء مَـَعَك واَل تَـزاُل تَـُكوُن بِـال ُوجُـــوِد شـيٍْء عِــنَْدَك لَـْو يُـثْبَُت غَـيْرَُك كَــيَْف يُـثْبَُت تَـْقِديـُس ذاتِــَك عَــِن األَمْـثالِ 
ـِذْي خَـــَلْقتَُه بِـــَكلَِمِة أَمْـــرِكَ  ــــِديــَن ال يَــرْتَــِقي إِلــى هَـــوآِء الــِعْلمِ الّـَ إِنَّ أَعْـــلى أَفْــِئَدِة املُـَوحّـِ َوتَــنِْزيــُه نَــفِْسَك عَـــِن األَشْـــــــباِه، َو
ـِذْي خُـــلَِق مِـــْن قَــَلِمكَ  ـِذْي يُنْسَــــــُب إِلـى ذاتِـــَك، كُـــلُّ األَذْكـاِر َواألَفْـكاِر مُــنَْقِطَعٌة عَـــْن هـذا املَـقامِ الّـَ وَكَـــيَْف إِلـى الـِعْلمِ الّـَ
إِنَّ ِذكْـــــَر الـــَعَدمِ آيـــاِت الـــِقَدمِ َكحَــــــرَكَـــــِة الـــَقطْرَِة عِـــــنْدَ  ـــِذْي قَــــدَّسْــــــــتَُه عَـــــِن الـــذِّكْـــــِر َوالـــبَيَاِن، َو األَعْـــــلى فَـــَكيَْف املَـــقاُم الّـَ
تَـَموُّجـاِت أَبْحُــــِر أَحَــــِديّـَِتَك، أَسْـــــتَْغِفرَُك يـا إِلـِهي مِـــْن هـذا التَّشْـــــِبيِه ألنَّ التَّشْـــــِبيَه َوالـتَّْمِثيَل مِـــْن شُــــــئُونـاِت خَــْلِقَك كَـــيْفَ 

�٤١



إِيــقانِـــي بِـــأَنَّ ِذكْـــَر ُدونِـــَك لَــْن يَــِصَل إِلَــيَْك َوثَــناءَ  يَــتََقرَُّب إِلَــيَْك َويَــْصَعُد إِلــى نَــفِْسَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا إِلــِهي مَـــعَ عِـــْلِميْ َو
غَــيْرَِك ال يَـتَعاَرُج إِلـى سَــــــمآِء قُــْربِــَك، لَــْو أَصْـــــــــُمُت مِـــْن ثَـنائِــَك َوبَـدائِــعِ ِذكْـــرَِك لَــيَْحتَِرُق كَـــِبِدْي َوتَـذُوُب نَـفِْسيْ، بِــِذكْـــرِكَ 
يـــا إِلـــِهي يَـــْسُكُن عَــــطَِشيْ َويَسْـــــــتَِريـــحُ فُـــؤاِدْي َوبِـــِه آنَـــَس الـــبَهآُء كـــأُنْـــِس الـــرَّضِــــــــــيعِ إِلـــى ثَـــْدِي رَحْـــــَمِتَك َوبِـــِه اشْـــــــتاقَ 
الــبَهآُء كــاشْــــــِتياِق الــظَّْمآِن إِلــى كَـــْوثَــِر عَـــطائِــَك يــا رَحْــــمُن يــا مَــْن بِــيَِدَك جَــــبَُروُت اإِلمــكاِن، لَــَك الحَــــْمُد يــا إِلــِهي بِــما 
أَِذنْـتَِني بِــِذكْـــرَِك لَــواْلهُ بِــما يَسْــــــتأْنِــُس الـبَهآُء َويَـفْرَُح قَــْلُب الـبَهآِء، بِــِذكْـــرَِك جُــــِعْلُت غَــِنيًّا مِـــْن ِذكْـــِر الـعامَلِـنَي َوبِــُحبَِّك ال 
أَجْـــــزَُع عَـــْن ضُــــــــــرِّ الــظَّامِلِــنَي، فَــأَرْسِــــــْل يــا إِلــِهي عَـــَلى أَحِــــبَِّتي مــا تَــفْرَُح بِـــِه قُــُلوبُــُهْم َوتَسْــــــتَِنيُر بِـــِه ُوجُـــــوهُـــُهْم َوتُسَــــــرُّ بِـــهِ 
إِعْــآلِء كَـــلَِمِتَك فَـأَظْهِــْر يـا إِلـِهي مـا تَـَقرُّ بِــِه عُــيُونُـُهمْ  ذَواتُـُهْم، َوأَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـِهي أَنَّ فَـرَحَــــُهْم فِــي اسْــــــِتْعآلِء أَمْــرَِك َو

اُب. َوَقدِّْر َلُهْم َخيَْر الدُّنْيا َواآلِخرَِة إِنََّك أَنَْت الَعِزيزُ املُْقتَِدُر الَوهَّ

(115)
تَــــَرى يــــا إِلــــِهي كَـــــيَْف حَــــــاَل بَــــنْيَ عِـــــباِدَك َوَمظْهَـــــِر نَــــفِْسَك ظُـــْلُم املُـــْعرِضِـــــــــــنَي مِـــــن خَـــــْلِقَك، أَْي رَبِّ فَــــأَنْــــِزْل عَـــــَليِْهْم مــــا 
يُــْشِغُلُهْم بِـــأَنْــفُِسِهْم، ثُــمَّ اجْـــــَعْل بِـــأْسَـــــــُهْم بَــيْنَُهْم لِتَسْـــــــتَِريــحَ بِـــذلِــَك األَرُْض َومَـــْن عَــــَليْها، أَْي رَبِّ إِنَّ أَمَـــًة مِــــْن إِمــائِـــكَ 
ا قَـدَّرْتَـُه لِـِخيْرَِة إِمـائِــَك ثُـمَّ اجْــــتَِذبْـها بِــآيـاتِــَك عَــَلى  أَراَدْت َوجْــــَهَك َوطـارَْت فِــي هَــوآِء رِضـائِــَك، أَْي رَبِّ ال تَحْــــرِمْــها عَــمَّ

َشأٍْن تَذُْكرَُك بنَْيَ إَِماِئَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تََشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيزُ املُْستَعاُن.

(116)
يـــا إِلـــِهي َومَــــْحبُوبِــــيْ ال مَــــفَرَّ ألَحَــــــٍد عِـــــنَْد نُـــزُوِل أَحْــــــكامِـــــَك واَل َمهْـــــرََب لِـــنَفٍْس لَــــدى صُـــــــــــُدوِر أَوامِـــــرَِك، أَْوحَــــــيَْت الـــَقَلمَ 
ا  إِلْــهامِـــَك، فَــَلمَّ أَسْــــــراَر الــِقَدمِ َوأَمَـــرْتَــُه أَْن يُــَعلَِّم اإِلنْــَساَن مــا لَــْم يَــْعَلْم َويُشْــــــِربَــُهْم كَـــْوثَــَر املَـَعانِـــي مِـــْن كَـــأِْس َوحْـــــِيَك َو
اِق مِـــــْن كُـــــلِّ األَشْــــــــطَاِر َوبِــــذلِـــَك َورََد عَــــَلى  ظَهَـــــَر مِـــــنُْه عَــــَلى الـــلَّوحِ حَــــــرٌْف مِـــــْن عِـــــْلِمَك املَــْكنُوِن ارْتَـــفَعَ ضَـــــــــــجِيجُ الـــُعشَّ
ـامِ مَـــطَْلعَ  اُن سُــــــراِدِق َمجْـــــِدَك َونــاحَـــــْت أَهْـــُل مَـــدائِـــِن أَمْـــرَِك، تَــَرى يــا إِلــِهي فِـــي تِـــْلَك األَيّـَ األَخْـــياِر مــا بَــَكْت عَـــنُْه سُــــــكَّ
أَسْــــــمائِـــَك تَــْحَت سُــــــيُوِف أَعْـــدائِـــَك َوفِـــي هــِذِه الــحالَــِة يُــناِدْي مَـــْن فِـــي أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِـــَك َويَــْدعُـــوهُـــْم إِلَــيَْك، فَــيا إِلــِهي 
ـَر فِـــيِهْم كَــــلِماتُــَك، لَــْم أَْدِر يــا إِلــِهي مــا فِـــي قُــُلوبِـــِهْم َومــا يَــظُنُّوَن فِـــي  ـِتَك ِبسَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتدارَِك لِــيُؤَثّـِ ـــْر قُــُلوَب بَــِريّـَ طَهّـِ
ـَك تَــْدعُـــوهُـــمْ  ـُهْم لَــْو عَـــلُِموا أَنّـَ إِنّـَ ـَك تَــْدعُـــوهُـــْم إِلــى أُفُــِقَك األَعْـــَلى لِــيَزْداَد بِــذلِــَك شَــــــأْنُــَك َوعِـــزَُّك، َو ـُهْم ظَـنُّوا بِــأَنّـَ حَــــقَِّك كَـــأَنّـَ
ُدوا عَــــْن ظِـــــلِّ سِـــــــْدرَِة فَـــردانِــــيَِّتَك،  وا عَــــْن حُــــــُكومَــــِتَك َومـــا تَـــبَعَّ إِلـــى مـــا يَـــْحيى بِــــِه قُـــُلوبُـــُهْم َوتَـــبَْقى بِــــِه أَنْـــفُُسُهْم مـــا فَـــرُّ
ا عِـــنَْدهُــْم َومـا يَـْدعُــوهُــْم إِلـى أُفُـِق َوحْــــدانِــيَِّتَك إاِلَّ  فَـاكْـــِشْف يـا إِلـِهي أَبْـَصاَر خَــْلِقَك لِـيََرْوا َمظْهَـــَر نَـفِْسَك مُــَقدَّسًــــــا عَــمَّ
خـالِـًصا لِـَوجْــــِهَك فِـي حِـــنيِ الّـَِذْي ال يَـطَْمِئنُّ لِـنَفِْسِه حَــــيوةً فِـي أَقَـلِّ مِــْن سـاعَــٍة، لَـْو يُـِريْـُد نَـفَْسُه مـا يُـْلِقيْها بَـنْيَ أَيْـِديْ 
أَعْــدائِـَك، فَـَوعِــزَّتِــَك قَـِبْلُت الـباَليـا إِلحْـــياِء مَـْن فِـي سَـــــمائِـَك َوأَرْضِــــــــَك، إِنَّ الّـَِذْي أَحَـــبََّك ال يُـِحبُّ نَـفَْسُه إاِلَّ إِلعْــآلِء أَمْـرِكَ 
ـِذْي عَــرَفَـَك ال يَـْعرُِف سِـــــواَك واَل يَـْلتَِفُت إِلـى ُدونِــَك عَــرِّْف يـا إِلـِهي عِـــباَدَك مـا أَرَْدَت لَــُهْم فِــي مَــَلُكوتِــَك ثُـمَّ عَــرِّفْـُهمْ  َوالّـَ
إِلـى  مـا حَــــَمَلُه مَــْصَدُر أَسْــــــمائِــَك الـُحْسنى إِلحْــــيآِء أَنْـفُِسِهْم حُــــبًّا لِـنَفِْسَك لَــَعلَّ إِلـى كَـــْوثَـِر الـَحيَواِن هُــْم يَـْقُصُدوَن َو
ـــــُهوَن أَْي رَبِّ ال تَـــَدعْــــُهْم بِــــأَنْـــفُِسِهْم فَـــاجْــــــِذبْـــُهْم بِــــُجوِدَك إِلـــى أُفُـــِق سَـــــــمآِء َوحْــــــِيَك هُــــمُ  شَــــــــطِْر اسْـــــــِمَك الـــرَّحْــــــمِن يَـــتََوجّـَ

إِنََّك أَنَْت الَغِنيُّ الَغفُوُر الرَِّحيُم. الفَُقرآُء َو

(117)
سُـــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــِهي قَـــْد ظَهَــــرَْت طَــالئِـــعُ َربِـــيعِ فَـــْضلَِك َواخْــــَضرَّْت بِـــها أَراضِــــــــــي مَـــْمَلَكِتَك َوأَمْـــطَرَْت سَـــــــَحاُب سَـــــــمآءِ 
ـــنَْت أَرْضُــــــــــــها َوتَــــَروَّى أَشْـــــــــجارُهــــا  ـــِتَك، َوبِـــــِه تَــــزَيّـَ ـــِتيْ فِـــــيها حُـــــــِبَس مَـــــْن أَراَد عَـــــتَْق بَــــِريّـَ كَــــــرَمِــــــَك عَـــــَلى هــــِذِه املَـــِديــــنَِة الّـَ
ِذْي بِــِه تَـْخَضرُّ الْـُقُلوُب َوتُجَــــدَُّد الـنُّفُوسُ  َواسْــــــتَفْرَحَــــْت أَهْــُلها، َولـِكنَّ قُـُلوَب أَحِــــبَِّتَك ال تُسَــــــرُّ إاِلَّ مِـــْن َربِــيعِ عَــواطِــــِفَك الّـَ

�٤٢



َوتَـثُْمُر أَشْــــــجاُر الـُوجُــــوِد، أَْي رَبِّ قَــْد اصْـــــــــفَرَّ نَـباُت قُــُلوِب أَحِــــبَِّتَك فَـأَمْــِطْر عَــَليِهْم مِـــْن سَــــــَحاِب املََعانِــي مـا يُـنِْبُت مِـــنْ 
ــــــــٌد إِلـى شَــــــطْرِ  صُـــــــــُدورِهِــْم كَــألُ عِــْلِمَك َوحِـــْكَمِتَك، ثُـمَّ اسْـــــُررْهُــْم بِــِإظْهاِر أَمْــرَِك َواسْـــــِتْعآلِء سَـــــْلطَنَِتَك، أَْي ربِّ كُــلٌّ مُــتَرَصّـِ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر ِبسُـــــــْلطانِــــَك ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَعِزيـــزُ  ـــــٌه إِلـــى أُفُـــِق فَـــْضلَِك ال تَحْــــــرِمْــــُهْم بِــــِإحْــــــَسانِــــَك إِنّـَ جُــــــوِدَك َومُــــتََوجّـِ

املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(118)
إِذا ظَهَـــَر مَــْن خُـــلَِق بِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدهِ  امِ، َو ُكوا بِــأَسْــــــمائِــَك َويَـْدعُـــونَـها فِــي الـلَّيالِـي َواألَيّـَ تَـَرى يـا إِلـِهي عِـــباَدَك تَـَمسَّ
وا مِــْن حَــــْولِـِه وَكَــفَُروا بِــآيـاتِــَك الْـُكبْرى إِلـى أَْن أَخْــرَجُــــوهُ مِــْن ِديـارِِه َوأَْدخَــُلوهُ  مَــَلُكوُت األَسْـــــمآِء َوجَــــبَُروُت الـبَقآِء انْـفَضُّ
ْجِن األَعْـــظَمِ، َومَـــعَ هــذَا الــبآَلءِ  رَِت الــدُّنْــيا لِــنَفِْسِه َويَــُكوُن جــالِــًسا فِـــي هــذا الــسِّ ـِذْي عُـــمِّ إِلــى أَخْـــرَِب بِـــالِدَك بَــْعَد الّـَ
الّـَِذْي مـا رَأَْت شِـــــبَْهُه عَــنْيُ اإِلبْـداع يَـْدعُــو الـنَّاَس إِلَـيَْك يـا مـالِـَك االخْــِتراعِ، أَسْـــــئَُلَك يـا خـالِـَق األُمَــمِ َومُــْحِييَ الـرِّمَــمِ 
ـــــُروا بِــُقْدرَتِــَك أَصْـــــــــناَم الـَهوى َويَـْدخُــُلوا فِــي ظِـــلِّ  بِــأَْن تُـَؤيّـَِد عِـــباَدَك عَــَلى عِـــرفـاِن َمظْهَـــِر ذاتِــَك َومَــطَْلعِ قَــيُّومِـــيَِّتَك لِيَُكسّـِ
تَُك عَـــَلى  رَحْــــَمِتَك الـُكبْرى الّـَـِتيْ سَــــــبََقِت األَشْــــــيآَء بِــاسْــــــِمَك الـَعلِيِّ األَبْـهی، لَــْم أَْدِر يـا إِلـِهي إِلـى مَــتى يَـرْقُــُدوَن بَـِريّـَ
بْـــُهْم يـــا إِلـــِهي إِلـــى املَــنْظَِر األَعْــــلى  إِلـــى مَـــتى يَـــنامُـــوَن عَــــَلى بِـــساِط الـــبُْعِد َوالـــنَّوی، قَـــرِّ فِـــراِش الـــَغفَْلِة َوالـــَهوی، َو
ــــــُدوَن إِلــــى هَـــــوآِء االشْـــــــــِتياِق َوامْلُخْـــــلُِصوَن إِلــــى مَـــــطَْلعِ نَــــيِّرِ  ـــِتيْ بِـــــها طــــاَر املُـــَوحّـِ َواجْـــــــتَِذبْــــُهْم مِـــــْن نَــــفَحاِت َوحْـــــــِيَك الّـَ
ــِتَك َوطـــالِـــًعا عَــــْن فَجْـــــِر ُربـــوبِـــيَِّتَك، فَـــَوعِــــزَّتِــــَك لَـــوْ  اآلفـــاِق، أَْي رَبِّ فَـــاخْــــُرْق حُـــــُجباتِــــِهْم لِـــيََرْوَك ُمشْـــــــرِقًـــا عَــــْن أُفُـــِق أَحَـــــِديّـَ
َوجَــــــُدوا حَــــــالَوةَ ِذكْـــــرَِك َومـــا يَـــنِْزُل عَـــــَليِْهْم عَـــــْن يَـــِمنيِ عَـــــرِْش عَـــــظََمِتَك لَــــيََضُعوَن مـــا عِـــــنَْدهُـــــْم َويُسْــــــــرِعُـــــوَن فِــــي بَـــيدآءِ 
االشْــــــِتياِق لِـيَرْتَـدَّ إِلَـيِْهْم َلحَــــظاُت أَعْــنُيِ مَــرْحَــــَمِتَك َويَتَجَــــلَّى عَــَليِْهْم شَــــــْمُس جَــــمالِـَك، أَْي رَبِّ فَـاجْــــِذْب أَفْـِئَدتَـُهْم بِــِذكْــرِكَ 

ثُمَّ اْجَعْلُهْم َغِنيًّا ِبَغناِئَك َوُمَؤيًَّدا َعَلى إِظْهاِر أَْمرَِك بنَْيَ َخْلِقَك، إِنََّك أَنَْت املُْعِط الَغفُوُر الرَّحيُْم.

(119)
سُـــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي تَــَرى كَــــيَْف ابْــتُلِيُْت بَــنْيَ عِــــباِدَك َومــا َورَد عَــــَليَّ فِـــي سَـــــــِبيلَِك، أَنْــَت تَــْعَلُم بِـــأَنّـِـي مــا تَــَكلَّْمُت إاِلَّ 
إِراَدِتَك، َوما تَنَفَّْسُت إاِلَّ ِبِذْكرَِك َوثَناِئَك َوما َدَعْوُت الُكلَّ إاِلَّ إِلى ما َدَعا ِبِه  ِبِإذِْنَك َوما يُفَكُّ َشفَتَاِئي إاِلَّ ِبأْمرَِك َو
بُـــُهْم إِلـــى َمشْــــــــِرِق عِـــــنايَـــِتَك َومَــــطَْلعِ أَلْـــطافِــــَك َوأُفُـــِق غَـــنائِــــكَ  أَصْـــــــــــِفيائُــَك فِــــي أَزَِل اآلزاِل، َومَــــا أَمَــــرْتُـــُهْم إاِلَّ بِــــما يُـــَقرِّ
رُْت فِـــي أَمْـــرَِك، أَرْسَـــــــْلُت فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــياِن نَــفََحاتِ  إِلْـــهامِــــَك، َوأَنْــَت تَــْعَلُم يــا إِلــِهي بِـــأَنّـِـي مــا قَـــصَّ َوَمظْهَــــِر َوحْـــــِيَك َو
ـــُهوَن بِــِه إلَـيَْك، أَسْـــــئَُلكَ  َوحْــــِيَك عَــَلى األَشْــــــطاِر َوعَــرَْف قَـِميِص رَحْــــمانِــيَِّتَك إِلـى األَقْـطَاِر، لَـَعلَّ يَجُِدونَـُه عِـــباُدَك َويَـتََوجّـَ
ـــُهوا إِلَــيْكَ  ـذيِــَن تَـَوجّـَ ــُر بِــِه قُــُلوُب الّـَ ِتَك َومَــهابِــِط َوحْــــِيَك بِــأَْن تُـنَزَِّل مِـــْن سَــــــَحاِب رَحْــــَمِتَك مـا يُطَهّـَ يـا إِلـِهي بِــأَنْـواِر أَحَــــِديّـَ
ثُـمَّ امْــحِ عَــْن صُـــــــــُدورِهِــْم مـا يَـْعتَرُِض بِــِه الـِعباُد فِــي أَمْــرَِك، يـا إِلـِهي غَـَلبَْت إِراَدتُـَك إِراَدتِــي َوظَهَـــَر مِـــنِّيْ مـا ابْـتُلِيْتُ 
بِــِه فَـارْحَــــْمِني يـا أَرْحَــــَم الّـَراحِـــِمنَي، َوفّـِْق يـا إِلـِهي عِــباَدَك عَــَلى نُـْصرَِة أَمْــرَِك ثُـمَّ أَشْــــــِربْـُهْم مـا تَـْحيى بِــِه قُـُلوبُـُهْم فِــي 
ْر  َمْمَلَكِتَك لِئاَل يَْمنََعُهْم َشيٌْء َعْن ِذْكرَِك َوثَناِئَك، يَْخرُُجوَن ِمْن أَماِكِنِهْم ِباْسِمَك َويَْدُعوَن الُكلَّ إَِليَْك، أَْي رَبِّ طَهِّ
كَ  ـِذيْـَن أَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن جَــــمالِـَك وَكَـــفَُروا بِــآيـاتِـــَك، إِنّـَ ـــِه إِلـى غَــيْرَِك َوآذانَـُهْم عَـــْن إِصْــــــــــغآِء كَـــلِماِت الّـَ ُوجُــــوهَـــُهْم عَـــِن الـتََّوجّـُ

أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ُكلِّ َشيٍْء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحكيُْم.

(120)
ْي َوابْــِتالئــي بَــنْيَ عِـــباِدكَ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى مَــَقرِّي َومَــقامِـــي َوتَْشهَـــُد اضْــــــــــِطرابِــي َواضْــــــــــِطراِرْي َوضُــــــــــرِّ
ـِذيــَن يَــْقرَئُـوَن آيــاتِـــَك َويَــْكفُُروَن بِـــُمنْزِلِــها، َويَــْدعُـــوَن أَسْـــــــمائَـَك َويَــْعتَرِضُــــــــــوَن عَـــَلى مُـــوجِــــِدهــا َويَسْـــــــتَْقِربُــوَن بِـــاسْـــــــِمكَ  الّـَ
الــَحِبيِب َويَــْقتُُلوَن مَــْحبُوَب الــعامَلِـنَي، إِلــِهي َوسَــــــيِِّدي أَِن افْــتَحْ عُـــيُونَــُهْم مِلُـشاهَـــَدِة جَـــــمالِــَك أَْو أَرْجِــــْعُهْم إِلــى مَــَقرِّهِـــمْ 

�٤٣



ـَك أَنْــَت الــَعِزيْــزُ الــَحِكيُم فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا إِلــِهي كُـــلَّما أُِريــدُ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا تَــشآُء َو إِنّـَ فِــي أَسْــــــفَِل الــنِّيراِن، َو
إِراَدتُــَك، فَــيَا إِلــِهي إِنَّ املِــْسكنيَ  أَْن أَذْكُــــرََك يَــْمنَُعِنيْ عُــــُلوَُّك َواقْـــِتدارَُك، وَكُــــلَّما أُِريْــُد أَْن أَصْـــــــــــُمَت يُــنِْطُقِني حُـــــبَُّك َو
ــُه خَــــيُْر عـــاِدٍل،  إِْن أَطْـــرََدهُ إِنّـَ ــُه خَــــيُْر مُــــْعٍط، َو ، إِْن قَـــِبَل مِـــــنُْه إِنّـَ يَـــْدعُــــو مَــــواْلهُ الـــَغِنيَّ َوالـــَعاجِـــــزَ يَـــذْكُـــــُر مَــــواْلهُ الـــَقِويَّ
َواملَْقبُوُل يـا إِلـِهي مَــْن أَقْــبََل إِلَــيَْك َواملَحْــــُروُم مَــْن غَــفََل عَــْن ِذكْـــرَِك فِــي أَيّـَامِـــَك طُـوبـى مِلَْن ذاَق حَــــالَوةَ ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــكَ 
ـــِه إِلـى مَــناهِــجِ رِضـائِــَك َومَــسالِـَك أَمْــرَِك َولَـْو يُـحاِربُـُه مَــْن عَــَلى األَرِْض كُـــلُّها، فَـانْـظُرْ  إِنّـَُه ال يَـْمنَُعُه شَــــــيٌْء عَــِن الـتََّوجّـُ
ُدمُـــوَع الــبَهآِء يــا مَـــْحبُوَب الــبَهآِء ثُــمَّ انْــظُْر زَفَــراِت قَــْلِب الــبَهآِء يــا مَـــْقُصوَد الــبَهآِء، فَــَوعِـــزَّتِـــَك َوعَـــظََمِتَك َوجَـــــاللِــَك لَــوْ 
ـــَه إِلَــيْها أبَـًدا،  هِا تُـْشِغُلِنيْ عَـــْن ِذكْـــرَِك فِــي أَقَــلِّ مِـــْن آٍن أَتْـرُكُـــها َولَــْن أَتَـَوجّـَ إنّـَ تُـورِثُـِني الـجِناَن كُـــلَّها بِــَدوامِ نَـفِْسَك َو
ِذْي يـا إِلـِهيْ بِــُحبَِّك مُــِنْعُت عَــِن الـدُّنْـيا َوالـعافِــيَِة فِــيها، َوبِــِذكْـــرَِك قَـِبْلُت الـباَليـا كُـــلَّها، أَسْــــــئَُلَك يـا أَنِــيَس الـبَهآءِ  أَنَـا الّـَ
إِنّـَكَ  ا سِــــواَك َو َومَـْحبُوَب الـبَهآِء بِـأَْن تَـْكِشَف الـِحجاَب الّـَِذْي حـاَل بَـيْنََك َوبَـنْيَ عِــباِدَك لِـيَْعرِفُـنََّك بِـَعيِْنَك َويَـنَْقِطُعنَّ عَــمَّ
أَنْـَت املُـْقتَِدُر الـَغفُوُر الـرَّحِــــيُم، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُـتَعاِل الـَكاِف املُـتَباِه الـَعِزيـزُ الـَعلِيُم، َوالحَــــْمُد لَــَك إِذْ إِنّـََك أَنْـَت رَبُّ 

مواِت َواألَرَِضنَي. السَّ

(121)
ا سِـــــواكَ  ـِذْي أَرَْدُت رِضَــــــــــائَـَك َوأَقْــبَْلُت إِلـى شَــــــطِْر إِفْـضالِـَك َوقَــْد جِـــئْتَُك مُــنَْقِطًعا عَـــمَّ سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَنَـا الّـَ
ـــُدْوَن إِلـى ظِـــلِّ  واَلئِــذًا بِــَحْضرَتِــَك َومُــْقِبالً إِلـى حَــــرَمِ أَمْــرَِك وَكَــْعبَِة عِــزَِّك، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــِندائِــَك الّـَِذْي بِــِه سَـــــرَُع املَُوحّـِ
عِـــنايَــِتَك الــُكبْرى َوهَـــرََب املُخْـــلُِصوَن مِـــْن أَنْــفُِسِهْم إِلــى اسْــــــِمَك الــَعلِيِّ األَبْــهی، َوبِـــِه نُــزِّلَــْت آيــاتُــَك َوحُـــــقَِّقْت كَـــلِماتُــكَ 
ـِذيــَن هُـــْم شَـــــــِربُــوا خَـــْمرَ  تَُك واَلَح َدلِــيُلَك، بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مِـــَن الّـَ َوظَهَـــَر بُــرْهــانُــَك َوأَشْـــــــرَقَــْت شَـــــــْمُس جَـــــمالِــَك َوثَــبَتَْت حُـــــجَّ
الـــَحيَواِن مِــــْن أَيـــاِدي إِحْـــــسانِـــَك، َوانْـــَقطَُعوا عَــــِن األَكْــــواِن فِـــي سَـــــــِبيلَِك َوأَخَــــذَهُــــْم سُـــــــْكُر خَــــْمِر مَـــعارِفِـــَك عَــــَلى شَـــــــأْنٍ 
ــرًا عَـــنْ  سَــــــرُعُـــوا إِلــى َمْشهَـــِد الــِفدآِء نــاطِــــِقنَي بِـــثَنائِـــَك َوذاكِـــريْــَن بِـــِذكْـــرَِك، ثُــمَّ أَنْــِزْل يــا إِلــِهي عَـــَليَّ مــا يَــْجَعُلِنيْ ُمطَهّـَ
ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مــا تَــشآْء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  إِنّـَ ــِذيِـــَن كَــــفَُروا بِـــَك َوبِـــآيــاتِــــَك، َو غَـــيْرَِك ثــمَّ خَــــلِّْصِني مِــــْن أَعْــــدائِـــَك الّـَ

املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(122)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي تَـَرى َوتَـْعَلُم بِـأَنّـِي مـا َدعَــوُت عـباَدَك إاِلَّ إِلـى شَـــــطِْر مَـواهِــِبَك َومـا أَمَـرْتُـُهْم إاِلَّ مـا أُمِــرُْت بِـهِ 
ـِذْي نُــزَِّل مِـــْن قَــَدرَِك املَـْحتُومِ َوقَــضائِـــَك املَـرْقُــومِ، فــيا إِلــِهي لَــيَْس لِــيْ مِـــْن ِذكْـــٍر إاِلَّ بِـــِإذْنِـــَك واَل  فِـــي مُـــْحَكمِ كِـــتابِـــَك الّـَ
لِــيْ مِـــْن حَــــرَكَـــٍة إاِلَّ بِــأَمْــرَِك، فَــيا إِلــِهي أَنْــَت أَظْهَـــرْتَــِني بِــُقْدرَتِـــَك َوأَقَــْمتَِنيْ إِلظْـهاِر أَمْــرَِك َوبِــذلِــَك ابْــتُلِيُْت عَـــَلى شَــــــأْنٍ 
مَــنَْعَت لِـسانِــي عَــْن ِذكْــرَِك َوثَـنائِــَك، لَـَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي عَــَلى مـا قَـدَّرَْت لِـيْ بِــأَمْــرَِك َوسْـــــْلطانِــَك، أَسْـــــئَُلَك بِــأَْن تُـثَبِّتَِنيْ 
َوأَحِـــبَّائِــي عَــَلى حُــــبَِّك َوأَمْــرَِك، فَـَوعِـــزَّتِــَك يـا إِلـِهي إِنَّ الـذِّلََّـَة فِــي احْــــِتجاِب الـَعبِْد عَــنَْك َوالـِعزَّةَ فِــي عِـــرْفـانِــِه إِيّـَاَك، مَــعَ 
اسْــــــِمَك ال يَــُضرُّنِــي شَــــــيٌْء َومَــعَ حُـــــبَِّك ال يُجْـــــزِعُـــِنيْ بَــآلُء الــعامَلِـنَي، أَْي رَبِّ فَــأَنْــِزْل عَـــَليَّ َوعَـــَلى أَحِــــبَِّتي مــا يَــْحفَظُنا 

إِنََّك أَنَْت الَعِزيْزُ اْلَكِريُم. َعْن َشرِّ الَِّذِينَُهْم أَْعرَُضوا َعنَْك وََكفَُروا ِبآياِتَك َو

(123)
بِــنَي فِــي رِضْـــــــــوانِــَك األَعْــَلى مَــقامـاٍت لَـْو يَظْهَـــُر مَــقاٌم مِـــنْها لَـيَنَْصِعُق مَــنْ  سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي قَـْد قَـدَّرَْت لِـِعباِدَك املَُقرَّ
ـِذْي اسْــــــتَظَلَّ  ـــُهنَّ إِلـى املَْمُلوِك الّـَ َمواِت َواألَرِْض، فَـَوعِـــزَّتِــَك لَــْو يَـَرْونَـُه املُُلوُك لَــيَنَْقِطُعنَّ عَــْن مَــمالِـكِهْم َويَـتََوجّـَ فِــي الـسَّ
ِفي ِجواِر رَْحَمِتَك الُكبْرى ِفي ِظلِّ اْسِمَك األَبْهی، أَْسئَُلَك يا َمْحبُوَب العامَلنَِي َوَمْقُصوَد العارِِفنَي ِباْسِمَك الَِّذْي 
بِــــِه تُـــَقلُِّب مَــــْن تَـــشآُء َوتُـــَقرُِّب مَــــْن تَـــشآُء، بِــــأَْن تَـــفْتَحَ أَبْـــصاَر أَحِـــــبَِّتَك لِـــئاَل يَـــْحتَجِبُوا كـــما احْــــــتََجَب مَــــْن فِــــي الـــِبالدِ 

�٤٤



ـَك أَنْــتَ  إِنّـَ ـَك أنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا تَــشآُء َو َويَــَرْوا آثــاَر قُــْدرَتِـــَك ظــاهِـــرًا َومــا قَــدَّرَْت لَــُهْم فِــي مَــمالِــَك عِـــزَِّك بــاطِــــنًا، إِنّـَ
املَْحبُوُب ِفي اآلِخرَِة َواألُولى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُّ األَبْهی.

(124)
سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي كُــــلَّما أُِريــُد أَْن أَذْكُــــرََك يَــْمنَُعِني خَــــِطيئَاتِــــيَ الــُكبْرى َوجَـــــِريــراتِــــيَ الــُعظْمی، َوبِـــها أَجِــــدُ 
ُعِنيْ َواطْـِمئْنانِــي بِــُجوِدَك يُـطِْمُعِنيْ بِــأَنْ  نَـفِْسيْ َمحْــــُرومَــًة عَـــنَْك َومَــْمنُوعَـــًة عَـــْن ِذكْـــرَِك، َولـِكنَّ إِيـقانِــي بِــَكرَمِـــَك يُـَشجِّ
ـــِتيْ سَــــــــبََقِت األَشْــــــــيآَء َويَْشهَـــــُد بِــــها مَــــْن فِــــي لُــــَججِ  أَذْكُـــــرََك َوأَطْـــُلَب مِـــــنَْك مـــا عِـــــنَْدَك، أَسْــــــــئَُلَك يـــا إِلـــِهي بِــــرَحْــــــَمِتَك الّـَ
وِء، فَــاحْـــــفَظِْني فِـــي حِـــــْصِن عِــــْصَمِتَك وَكَــــنَِف حِـــــمايَــِتَك، أَنَــا  ــارَةٌ بِـــالــسُّ ـها أَمّـَ األَسْـــــــمآِء بِـــأَْن ال تَــَدعَــــِني بِـــنَفِْسيْ ألنّـَ
ــَدنِـــي حُـــــْسُن قَـــضائِـــكَ  ــِذْي يـــا إِلـــِهي مـــا أُِريْـــُد إاِلَّ مـــا أَنْـــَت قَـــَضيْتَُه بِـــُقْدرَتِــــَك، َوهـــذا مَـــا اخْــــتَرْتُـــُه لِـــنَفِْسي أَْن يُـــَؤيّـِ الّـَ
إِذْنِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك يـــا حَــــــِبيَب قُـــُلوِب املُشْـــــــتاقِـــنَي بِـــَمظاهِــــِر أَمْـــرَِك َومَـــهابِـــطِ  َوتَـــْقِديـــرَِك َويُـــْسِعَدنِـــي شُــــــــئُونـــاُت إِمْـــضائِـــَك َو
َوحْـــــــِيَك َومَــــطالِــــعِ عِـــــزَِّك َومَــــخاِزِن عِـــــْلِمَك، بِــــأَْن ال تَــــْجَعَلِني َمحْـــــــُرومًــــا عَـــــْن بَــــيِْتَك الحَـــــــرامِ َواملَـــْشَعِر َواملَـــقامِ، أَْي رَبِّ 
ــِذْي لَـــْم تَــزَْل كُــــنْتَ  ـَك أَنْــَت الّـَ ـْقِني عَـــَلى الــُوُروِد فِـــي ســاحَـــــِة قُـــْدسِــــــِه َوالــطَّواِف فِـــي حَـــــْولِــِه َوالــِقيامِ تِـــْلقاَء بــابِـــِه، إِنّـَ َوفّـِ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَعلِيُم. ُمْقتَِدرًا واَل تَزاُل تَُكوُن ُمَهيِْمنًا ال يَْعزُُب َعْن ِعْلِمَك ِمْن َشيٍْء، َو

(125)
يا َمْن ُكلُّ َشيٍْء ُمضطَرٌِب ِمْن َخْشيَِتَك، وَُكلُّ الُوُجوِه ساِجَدةٌ ِعنَْد ظُُهوراِت أَنْواِر َوْجِهَك، وَُكلُّ األَْعناِق خاِضَعٌة 
راٌت ِبأَْمرَِك،  لَِسْلطَنَِتَك، وَُكلُّ الُقُلوِب ُمنْقاَدةٌ لُِحُكوَمِتَك، وَُكلُّ األَركاِن ُمْضطَِربٌَة ِمْن َسطَْوِتَك، وَُكُل األَْرياحِ ُمَسخَّ
ـــهِ  ـِذيـَن مـا مَــنََعتُْهُم الـدُّنْـيا عَـــِن الـتََّوجّـُ إِعْـــآلِء كَـــلَِمِتَك َوسُــــــْلطانِــَك، بِــأَْن تَـْجَعَلنا مِـــَن الّـَ أَسْــــــئَُلَك بِــنَفاِذ أَمْــرَِك َواقْــِتدارَِك َو
إَِليْك، أَْي رَبِّ فَاْجَعْلِني ِمَن الَِّذيَن جاَهُدوا ِفي َسِبيلَِك ِبأَْموالِِهْم َوأَنْفُِسِهْم، ثُمَّ اْكتُْب لِيْ أَْجَر هؤآلِء ِفي َلْوحِ

قَـضائِــَك، ثُـمَّ اجْــــَعْل لِـيْ مَــْقَعَد صِــــــــْدٍق عِــنَْدَك، ثُـمَّ أَلْـِحْقِني بِــِعباِدَك املُخْــلِِصنَي، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــرُسُـــــلَِك َوأَصْـــــــــِفيائِــكَ 
َوبِــالّـَِذْي خَــتَْمَت بِــِه مَــظاهِــَر أَمْــرَِك بَـنْيَ بَـِريّـَِتَك َوزَيّـَنْتَُه بِــخاتَـمِ الـَقبُوِل بَـنْيَ أَهْــِل أَرْضِــــــــَك َوسَـــــمائِــَك، بِــأَْن تُـَوفّـَِقِنيْ عَــَلى 
ـِذيــَن ال  مــا قَــدَّرْتَــُه لِــِعباِدَك َوأَمَـــرْتَــُهْم بِـــِه فِـــي أَلْــواحِـــــَك، ثُــمَّ اغْــِفْر لِــي يــا إِلــِهي بِـــفَْضلَِك َوجُـــــوِدَك ثُــمَّ اجْـــــَعْلِنيْ مِــــَن الّـَ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَقيُّوُم. َخْوٌف َعَليِْهْم واَل ُهْم يَْحزَنُوَن َو

(126)
ــــِديــَن، َوبِــأَنْــواِر َوجْـــــِهَك اسْــــــتَضائَـْت ُوجُـــــوهُ  ـِذْي مِـــْن نــاِر حُـــــبَِّك اشْـــــــتََعَل أَفْــِئَدةُ املُـَوحّـِ سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَنْــَت الّـَ
بِــنَي، فَــما أَعْـــذََب يــا إِلــِهي كَـــْوثَــَر عِـــرْفــانِــَك َومــا أَحْــــَلى يــا مَــْحبُوبِــيْ سِـــــهاَم األَشْــــــِقيآِء فِــي حُــــبَِّك َورِضــائِــَك فَــما  املُـَقرَّ
ـــِذْي بِــــِه تَــــبَدََّل االضْــــــــــــِطراُب بِــــاالطْـــِمئْنانِ  إِظْـــهاِر أَمْــــرَِك، أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ أَلَــــذَّ سَــــــــيَْف املُشْــــــــرِكِـــــنَي فِــــي سَــــــــِبيلَِك َو
إِبْـــالغِ كَــــلَِمِتكَ  ــَدنِـــي َوعِــــباَدَك عَــــَلى إِعْــــآلِء ِذكْــــرَِك َو ــُة بِـــالـــِعزَِّة، بِـــأَْن تُـــَؤيّـِ ْعُف بِـــالـــُقْدرَِة َوالـــذِّلّـَ َوالـــَخْوُف بِـــاألَمـــاِن َوالـــضَّ
إِظْهاِر أَمْـرَِك بِـَحيُْث ال يَـْمنَُعنا يـا مَـْحبُوبِـي سَـــــطَْوةُ الـظَّامِلنَِي َوغَـَضُب املُشْـــــرِكِــنَي، أَْي رَبِّ أَنَـا أَمَـتَُك الّـَِتيْ سَـــــِمْعتُ  َو
ـِذْي مِـــنُْه ظَهَـــرَْت كُـــنُوزُ األَرْضِ  نِـــدائَـَك َوسَــــــرُعْـــُت إِلَــيَْك هــاِربَــًة مِـــْن نَــفِْسيْ َومُـــْقِبَلًة إِلَــيَْك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
إِنّـَكَ  إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء َو كُــلُّها بِـأَْن تَـْحفَظَِنيْ مِــْن إِشـاراِت الّـَِذيـنَُهْم كَــفَُروا بِـنَفِْسَك َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــنَْك َو

أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.

(127)
سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي لَــْم أَْدِر أَيَّ نــاٍر اشْــــــتََعْلَت فِــي صَــــــــــْدِرْي بِــَحيُْث يُــْسَمعُ مِـــْن كُـــلِّ أَرْكــانِــي زَفِــيرُهــا َويُْشهَـــدُ 
َك أَنْـَت كُـــنَْت قـاِدرًا فَـْوَق كُـــلِّ ِذي قُــْدرٍَة يُـخاطِــــبُِني لِـساُن قَــْلِبي "هـِذِه كَـــلَِمٌة تَـرْجِـــعُ  لَــِهيبُها، لَــْو يَـذْكُـــرَُك لِـسانِــي بِــأَنّـَ

�٤٥



ـُه لَـــُهَو املُـَقدَُّس عَـــْن ِذكْــــِر الــعامَلِــنَي" فَــَوعِــــزَّتِـــَك يــا مَـــْحبُوبِـــي أَجِــــُد فِـــي كُــــلِّ أَرْكــانِـــيْ لِــسانًــا  إِنّـَ إِلــى شَـــــــْكلِها َومِــــثْلِها َو
َويَـُكوُن نـاطِـــًقا بِــِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك، بِــُحبَِّك ال يُجْــــزِعُــِنيْ بُـْغُض أَعْــدائِــَك َوبِــِذكْـــرَِك ال يُحْــــزِنُـِني شُــــــئُونـاُت قَـضائِــَك، فَـأَثْـِبتْ 
فِـــي قَـــْلِبيْ حُـــــبََّك ثُــمَّ َدعْــــِني لِــيَرَِد عَــــَليَّ سُـــــــيُوُف مَـــْن عَــــَلى األَرِْض كُــــلِّها، تَــاهللَِّ كُــــلُّ شَـــــــْعٍر مِــــْن أَشْـــــــعاِرْي يَــُقوُل لَـــواْل 
الــباَليــا فِــي سَــــــِبيلَِك مــا لَــذَّ لِــي حُــــبَُّك َوعِـــْشُقَك، أَْي رَبِّ فَــأَنْــِزْل عَـــَليَّ َوعَـــَلى أَحِــــبَِّتي مــا يَسْــــــتَِقيُمُهْم عَـــَلى أَمْــرَِك، ثُــمَّ 
اجْـــــَعْلُهْم أَيــاِدَي أَمْـــرَِك بَــنْيَ عِـــباِدَك لِيَنْتَشِـــــَر مِـــنُْهْم آثــارَُك َويَظْهَـــَر سُــــــْلطانُــَك، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا تُــِريْــدُ 

إِنََّك أَنَْت الَعِزيزُ الَحِميُد. َو

(128)
سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي إِنّـِـيْ عَـــبٌْد مِــــْن عِــــباِدَك آمَـــنُْت بِـــَك َوبِـــآيــاتِـــَك َوتَــرانِـــيْ يــا إِلــِهي مُـــْقِبالً إِلــى بــاِب رَحْـــــَمِتَك َوشَـــــــطْرِ 
عِـــنايَـِتَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَسْــــــمائِــَك الـُحْسنى َوصِـــــــــفاتِـــَك الـُعْليا بِــأَْن تَـفْتَحَ عَـــَلى َوجْــــِهيْ أَبْـواَب الـَخيْراِت، ثُـمَّ َوفّـِْقِنيْ عَـــَلى 
ا سِـــــواَك،  هْـــُت إِلَـيَْك مُــنَْقِطًعا عَــمَّ فاِت، أَْي رَبِّ أَنَـا الـفَِقيُر َوأَنْـَت الـَغِنيُّ قَـْد تَـَوجَّ الـَحَسناِت يـا مـالِـَك األَسْـــــماِء َوالـصِّ
ا قَــدَّرْتَــُه لِــِخيْرَِة عِـــباِدَك، أَْي رَبِّ فَــاكْـــِشفْ  أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال تَحْــــرِمَــِني مِـــْن نَــفَحاِت رَحْــــَمِة رَحْــــمانِــيَِّتَك واَل تَــْمنََعِنيْ عَـــمَّ
ــِتَك َوأُشـــاهِــــَد آثـــاَر قُـــْدرَتِــــَك فِــــي مَــــظاهِــــِر صُـــــــــــنِْعَك، أَْي رَبِّ فَـــاجْــــــِذبْـــِني بِــــآيـــاتِــــكَ  غِـــــطَاَء عَــــيِْنيْ ألَرى مـــا أَرَْدتَـــُه لِـــبَِريّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا  الــُكبْرى ثُــمَّ أَنْــِقذْنِــيْ مِـــْن غَــَمراِت الــنَّفِْس َوالــَهوی، ثُــمَّ اكْـــتُْب لِــيْ خَـــيَْر الــدُّنْــيا َواآلخِــــرَِة إِنّـَ
تَــشاُء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَعِزيــزُ املُسْـــــــتَعاُن، أَْي رَبِّ لَـــَك الحَـــــْمُد بِـــما أَيْــَقظْتَِني عَـــِن الــنَّومِ بِـــَحيُْث انْتَبَهْــــُت َوأَرَْدُت أَنْ 
ــَك أَنْـــتَ  أَعْــــرَِف مـــا غَـــفََل عَــــنُْه أَكـــثَُر عِــــباِدَك، أَْي رَبِّ فَـــاجْـــــَعْلِنيْ ُمسُـــــــتَِقيًما عَــــَلى مـــا أَرَْدتُـــُه فِـــي حُـــــبَِّك َورِضـــائِـــَك، إِنّـَ

الَِّذْي يَْشَهُد ُكلُّ َشيٍْء ِبُقْدرَِتَك َوُسْلطاِنَك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُتَعاِل الَعِزيزُ املَنَّاُن.

(129)
ـِذيــَن كَـــفَُروا بِــاسْــــــِمَك املُـْختاِر َوأَنْــَكُروا عَـــظََمتَكَ  سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي تَــَرى عِـــباَدَك األَخْـــياَر تَــْحَت أَيــاِدي األَشْــــــراِر الّـَ
َواخْــِتيارََك َوقُـْدرَتَـَك َواقْـِتدارََك، َويَـُقولُـوَن مـا قـالَـُه الـيَُهوُد مِــْن قَـبُْل، أَْي رَبِّ فَـأَخْــِرْج يَـَد قُـْدرَتِــَك مِــْن رِدآِء عَــظََمِتَك، ثُـمَّ 
اُن مَــَلُكوتِ  ِذْي َورََد عَــَليِْهْم فِــي سَــــــِبيلَِك مـا نـاَح بِــِه سُــــــكَّ ِذيـَن مـا مُــِنُعوا عَــْن أُفُـِق َوحْــــِيَك بَـْعَد الّـَ انْـُصْر بِــها أَحِــــبَّتََك الّـَ
أَمْـــرَِك، أَْي رَبِّ فَــاخْـــِتْم قُـــُلوبَــُهْم بِـــَخاتَــمِ عِــــْصَمِتَك لِــئاَل يَــْدخُـــَل فِـــيها ِذكْــــُر غَـــيْرَِك، ثُــمَّ اجــَعْلُهْم مُـــناِديًــا بِـــاسْـــــــِمَك بَــنيَْ 
َك أَنْـَت الـَعِزيـزُ  إِنّـَ َك أَنْـَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مـا تَـشاُء َو بِــنَي مِـــْن أَصْــــــــــِفيائِــَك، إِنّـَ خَـــْلِقَك، ثُـمَّ اْرزُقْــُهْم خَـــيَْر مـا قَــدَّرْتَـُه لِـْلُمَقرَّ

املُْستَعاُن.

(130)
سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي تَـَرى كَـــيَْف أَحـاطَـِت الـباَليـا عِـــباَدَك فِــي كُـــلِّ األَطْـراِف، وَكُـــلٌّ قـامُــوا عَــَليِْهْم بِــاالعْــِتساِف، 
ُل أَبْـصارُنـا عَــنِ  فَـَوعِـــزَّتِــَك لَـْو يَـْجتَِمعُ عَــَليْنا أَشْــــــِقيآُء األَرِْض كُـــلُُّهْم َويُحْــــرِقُـونَـنا بِــأَشَــــــدِّ مـا يُـْمكُن فِــي اإِلبْـداعِ ال يُـَحوَّ
هامَ  ــــِه إِلــى مَـــنْظَرَِك األَبْــهی، فَــَوعِـــزَّتِـــَك إِنَّ الــسِّ الــنَّظَِر إِلــى أُفُــِق اسْــــــِمَك الــَعلِيِّ األَعْـــلى واَل يُــَقلَُّب قُــُلوبُــنا عَـــِن الــتََّوجّـُ
فِـي سَـــــِبيلَِك ِديْـباٌج لِـَهيَاكِــلِنا َوالـرِّمـاَح فِـي حُــــبَِّك حَــــِريـٌر ألبْـدانِـنا، فَـَوعِــزَّتِــَك ال يَـنْبَِغي ألَحِـــبَّائِـَك إاِلَّ مـا سُـــــِطَر مِــْن قَـَلمِ 

إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم. تَْقدِيرَِك ِفي هذا اللَّْوحِ الَعِزيِز الَعِظيمِ َوالَحْمُد لِنَفِْسَك ِفي ُكلِّ األَْحواِل َو

(131)
ا مَــْسُجونًـا مَــظُْلومًــا بِــما اكتَسَـــــبَْت أَيْـِدي األَشْــــــِقيآِء الّـَِذيْـَن مَــنََعُهمْ  سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـَرى بَـهائََك فِــي حِـــْصِن الـَعكَّ
ــــِه إِلَــيَْك يــا مــالِــَك األَسْــــــماِء، فَــَوعِـــزَّتِـــَك ال يَــْمنَُعِني الــبآَلُء عَـــْن ِذكْـــرَِك َوثَــنائِـــَك، إِنَّ الــبَلِيََّة فِـــي حُـــــبِّكَ  الــَهَوى عَـــِن الــتََّوجّـُ
ـَة فِـــي سَــــــِبيلَِك نِـــْعَمتَُك ألَصْــــــــــِفيائِـــَك، أَْشهَــــُد بِـــأَنَّ الــبآَلَء أَضــاَء َوجْـــــَه الــبَهآِء عَـــْن َمشْــــــِرقِ  ِزيّـَ رَحْـــــَمتَُك عَـــَلى خَـــْلِقَك َوالــرَّ

�٤٦



ـِذيـَن آمَــنُوا بِــَك َوبِــآيـاتِـــكَ  َد الّـَ مآِء، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ بِــأَْن تُـَؤيّـِ َن هَـــيَْكَلُه بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ الـبَقآِء َوزَيّـَ
بُـُهمْ  ــِه إِلـى مَـطْلِعِ شَـــــْمِس عِــنايَـِتَك، فَـأَلْـِهْمُهْم يـا إِلـِهي بِـما يُـنِْطُقُهْم بِـِذكْــرَِك َويُـَقرِّ عَــَلى االسْـــــِتقامَـِة عَــَلى حُـــبَِّك َوالـتََّوجّـُ

إَِليَْك ِفي الدُّنْيا َواآلِخرَِة، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املَنَّاُن.

(132)
سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِــُقْدرَتِـــَك الّـَـِتي أَحــاطَـِت املُـْمِكناِت َوِبسُــــــْلطانِــَك الّـَـِذي اسْــــــتَْعلى عَـــَلى املَـْوجُــــوداتِ 
ـــِتيْ كــــانَــــْت مَــــْكنُونَــــًة فِــــي عِـــــْلِمَك َوبِــــها خَـــــَلْقَت سَــــــــمائَـــَك َوأَرْضَــــــــــــَك بِــــأَْن تَــــْجَعَلنا ُمسْــــــــتَِقيِمنَي عَـــــَلى حُــــــبِّكَ  َوبِــــَكلَِمِتك الّـَ
َورِضـائِــَك َونـاظِـــِريـَن إِلـى َوجْــــِهَك َونـاطِـــِقنَي بِــثَناِء نَـفِْسَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلنا يـا إِلـِهي نـاشِـــــِري آثـارَِك بَـنْيَ بَـِريّـَِتَك َوحـافِــِظي 
ـــْلتُ  ـَك أَنْــَت كُــــنَْت مِــــْن ُدوِن ِذكْــــِر شَـــــــيٍْء َوتَــُكوُن بِـــِمثِْل مــا كُــــنَْت فِـــي أَزَِل اآلزاِل، عَـــَليَْك تَــوَكّـَ إِنّـَ ِديــِنَك فِـــي مَـــْمَلَكِتَك، َو
إِلــى ظِــــلِّ رَحْـــــَمِتَك سَــــــرُعْـــُت ال تَــطْرُْدنِـــي يــا إِلــِهي عَـــْن بــابِـــَك خــائِـــبًا واَل  ْكُت َو هْـــُت َوبِـــَحبِْل عُـــطُوفَــِتَك تَــَمسَّ إِلَــيَْك تَــَوجَّ َو

تَْمنَْعِني َعْن فَْضلَِك ألنِّي ُكنُْت راِجيًا، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُْم َوالَحْمُد َلَك يا َمْحبُوَب الَعارِِفنَي.

(133)
بِــــنَي َوسَـــــــيْفَُك رَجـــاُء الـــعاشِـــــــِقنَي َوسَـــــــْهُمَك مَــــْحبُوُب املُشْـــــــتاقِــــنَي َوقَـــضائُــَك أَمَــــُل الـــَعارِفِــــنَي،  يـــا مَــــْن بَـــالئُــَك َدواُء املُــَقرَّ
بُـنا إِلـى نَـفِْسَك، ثُـمَّ اسْــــــتَِقمْ  أَسْــــــئَُلَك بِــَمْحبُوبِــيَِّة نَـفِْسَك َوبِــأَنْـواِر َوجْــــِهَك بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَليْنا عَــْن شَــــــطِْر أَحَــــِديّـَِتَك مـا يُـَقرِّ

ْر ُقُلوبَنا ِبأَنْواِر َمْعرِفَِتَك َوُصُدورَنَا ِبتََجلِّياِت أَْسماِئك. يا إِلِهي أَرُْجَلنَا َعَلى أَْمرَِك َونَوِّ

(134)
هْـــُت َوجْــــِهيْ إِلَــيَْك َوأَكُـــوُن آمِـــالً بَـدائِــعَ فَـْضلَِك َوظُـُهوراِت كَـــرَمِـــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال تُـَخيِّبَِنيْ عَــنْ  ـِذْي َوجَّ أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَ
ــامِــــكَ  بـــاِب رَحْـــــَمِتَك واَل تَـــَدعَــــِني بَـــنْيَ املُشْـــــــرِكـــنَي مِــــْن خَــــْلِقَك، فَـــيا إِلـــِهي أَنَـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك اعْــــتَرَفْـــُت بِـــَك فِـــي أَيّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدرُ  إِنّـَ َوأَقْــبَْلُت إِلــى شــاِطئِ تَــْوحِــــيِدَك مُــْعتَرِفًــا بِــفَرْدانِــيَِّتَك َومُــذْعِـــنًا بِــَوحْــــدانِــيَِّتَك َوآمِـــالً عَـــفَْوَك َوغُــفْرانَــَك َو

َعَلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعزيزُ الَغفُوُر.

(135)
سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَْشهَـــُد أَنّـََك أَنْـَت اهللَُّ ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت مُــَقدَّسًــــــا عَــْن ِذكْـــِر غَــيْرَِك َومُــتَعالِـيًا عَــنْ 
َوصْـــــــــِف خَــْلِقَك، قَـِد اعْــتَرََف كُــلُّ شَـــــيٍْء بِـَوحْـــدانِـيَِّتَك َوأَقَـرَّ مَـْن فِـي املُْلَك بِـفَرْدانِـيَِّتَك، لَـْم يَـْصَعْد إِلَـيَْك حـقائِـُق الـِعرْفـانِ 
مِـــْن أُْولِـي اإِليـقاِن مِـــْن خَــْلِقَك، واَل يَـْعُرُج إِلـى هَــوآِء قُــْدسِـــــَك جَــــواهِــُر الـذِّكْـــِر َوالـبَياِن مِـــْن بَـِريّـَِتَك، ألَنَّ الـِعرْفـاَن كـانَ 
ـِتَك، فَــَوعِـــزَّتِـــكَ  َوصْــــــــــَف خَـــْلِقَك كَـــيَْف يَــِصُل إِلَــيَْك، َوالــذِّكْـــَر َوالــبَياَن يُنْسَــــــباِن إِلــى عِـــباِدَك كَـــيَْف يَــلِيقاِن لِــساحَـــــِة أَحَـــــِديّـَ
ـِتَك كُــــلُّ مــا يُــذْكَــــرُ  َعجِـزَْت كَــــيْنُونَــُة الــِعرْفــاِن عَـــْن عِــــرْفــاِن نَــفِْسَك، َوقَــَصرَْت ذاتِـــيَُّة األَذْكــاِر عَـــْن بِـــساِط عِــــزَِّك َوجَـــــبَّاِريّـَ
بِــالـبَياِن أَْو يُـْدرََك بِــالـِعرْفـاِن إِنّـَُه َوصْـــــــــُف خَــْلِقَك وَكـاَن َمخْــُلوقًـا بِــَمِشيَِّتَك َومَــْجُعوالً بِــِإراَدتِــَك، أَسْـــــئَُلَك يـا مَــْن ال تُـْعرَفُ 
بِــَغيْرَِك واَل تُـْدرََك بِــِسواَك بِــَمظُْلومِـــيَِّة مَــطَْلعِ أَمْــرَِك بَـنْيَ أَراِذِل خَـــْلِقَك َوبِــما َورََد عَـــَليِه فِــي سَــــــِبيْلَِك بِــأَْن تَـْجَعَلِنيْ فِــي 
هْـــُت إِلَـيَْك كـما  كُـــلِّ األَحْــــواِل راضِــــــــيًا بِــرِضـائِــَك َونـاظِـــرًا إِلـى أُفُـِق مَــِشيَِّتَك َوُمسْـــــتَِقيًما عَــَلى مَــَحبَِّتَك، أَْي رَبِّ قَـْد تَـَوجَّ
أَمَـــرْتَــِني فِـــي كِــــتابِـــَك َوأَقْـــبَْلُت إِلــى أُفُــِق عِــــنايَــِتَك بِـــما أَِذنْــَت لِــيْ فِـــي أَلْـــواحِـــــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن ال تَــطْرَُدنِـــي عَــــْن بــابِ 
ـــامِــــــكَ  فَــــْضلَِك َوتَــــْكتَُب لِــــي أَجْـــــــَر مَـــــْن فــــازَ بِـــــلِقائِـــــَك َوقَـــــاَم عَـــــَلى خِـــــــْدمَـــــِتَك َوأَخَـــــذَتْــــُه رَشَـــــــــحاُت بَحْـــــــِر أَلْـــــطافِـــــَك فِـــــي أَيّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا تَــشاُء ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُـَهيِْمنُ  إِشْـــــــراقــاُت شَـــــــْمِس مَـــواهِـــِبَك عِــــنَْد ظُــُهوِر أَنْــواِر َوجْـــــِهَك إِنّـَ َو

الَقيُّوُم.

�٤٧



(136)
ْكُت ِبَحبِْل أَْلطاِفَك َوتََشبَّثُْت ِبذَيِْل إِفْضالَِك، أَْسئَُلَك بَاْسِمَك الَِّذي  ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ يا إِلِهي أَنَا َعبُْدَك الَِّذْي تََمسَّ
ُهوِد، َوبِـــِه مَـــرَّْت نَــفَْحُة الــَحيَواِن عَـــَلى مَـــْن فِـــي اإِلمْـــكاِن بِـــأَْن تَــْجَعَلِني قَـــِويًّــا  ـــرَْت بِـــِه الــُوجُـــــوَد مِــــَن الــَغيِْب َوالــشُّ َسخّـَ
ماَء، َوتَْحفَظَِني َعْن ُكلِّ َسَقمٍ َوبَآلٍء، أَْشَهُد أَنََّك أَنَْت مالُِك األَْسمآِء َوالحاِكُم  ِبُقوَِّتَك الَِّتيْ أَحاطَِت األَرَْض َوالسَّ
عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَعلِيُم الـَحِكيُم، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لِـي مـا يَـنْفَُعِني فِــي كُـــلِّ عـالَــمٍ مِـــْن عَــوامِلِـَك ثُـمَّ 
ـِذيـَن مـا مَــنََعتُْهْم فِــي اهللَِّ لَــْومَــُة الئِــمٍ واَل شَــــــماتَـُة ُمشْــــــرٍِك واَل إعْــراُض مُــْعرِضٍ  اْرزُقْــِني مـا كَـــتَبْتَُه ألصْـــــــــِفياِء خَــْلِقَك الّـَ

إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن ِبُسْلطاِنَك ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(137)
سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي لَـَك الحَــــْمُد بِــما عَــرَّفْـتَِني مَــطَْلعَ رَحْــــَمِتَك َوَمشْـــــِرَق فَـْضلَِك َومَــْصَدَر أَمْــرَِك، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذيْ 
ًكا بِــَحبْلَِك َومُــنَْقِطًعا  بِــنَي َوطــارَْت أَفْــِئَدةُ املُخْـــلِِصنَي بِــأَْن تَــْجَعَلِني فِــي كُـــلِّ األَحْـــــواِل مُــتََمسِّ ْت ُوجُـــــوهُ املُـَقرَّ بِــِه ابْــيَضَّ
ـْن ظــاهِـــِري َوبــاطِــــِني بِـــرِداءِ  عَـــْن ُدونِـــَك َونــاظِــــرًا إِلــى أُفُــِق َوحْـــــِيَك َوعــامِـــالً بِـــما أَمَـــرْتَــِني بِـــِه فِـــي أَلْــواحِــــَك، أْي رَبِّ زَيّـِ
ا تَشْــــــتَِهيْ بِــهِ  ـْدنِــي َوأَهْـــلِيْ عَـــَلى طــاعَـــِتَك َوالــتََّجنُِّب عَـــمَّ ا ال يُــِحبُُّه رِضــائُـَك َوأَيّـِ أَلْــطافِــَك َوعِـــنايَــِتَك، ثُــمَّ احْـــــفَظِْني عَـــمَّ

النَّفُْس َوالَهوی، إِنََّك أَنَْت َمْوَلى الَورى َومالُِك اآلِخرَِة َواألُولى ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُْم.

(138)
ماِء أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه ظَهَـــَر مَــطَْلعُ قُــوَّتِـــَك َوَمشْــــــِرُق اقْــِتدارَِك َوجَــــَرى كُـــلُّ  الــلَُّهمَّ يــا إِلــَه األَسْــــــماِء َوفــاطِــــَر الــسَّ
جِــــْسمٍ َوحَـــــيَّ كُـــلُّ َجسَــــــٍد َوثَــبََت كُـــلُّ ُروحٍ بِــأَْن تَــْجَعَلِني مُــنَْقِطًعا إِلَــيَْك َوخــاِدمًــا ألَمْــرَِك َومُــِريــًدا مــا أَرَْدتَــُه ِبسُــــــْلطانِــكَ 
َوعــامِـــالً مــا يُــِحبُُّه رِضــائُـَك، ثُــمَّ أَسْــــــئَُلَك يــا إِلــِهي بِــأَْن تُــَقدَِّر لِــي مــا يَــْجَعُلِني مُــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِــَك، يــا إِلــِهي تَــرَانِــي 
ًكا بِـَحبِْل إِفْـضالِـَك أَنْـِزْل عَــَليَّ رَحْــــَمًة مِــْن عِــنِْدَك ثُـمَّ اكْــتُْب لِـيْ مـا كَــتَبْتَُه ألَصْـــــــــِفيائِـَك إِنّـََك أَنْـتَ  ـــًها إِلَـيَْك َومُـتََمسِّ مُـتََوجّـِ

املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم.

(139)
ــرَْت مَـــألَ اإِلنْــشاِء مِـــْن حَـــــرَكَـــِة قَــَلِمَك األَعْـــَلى َوأَظْهَـــرَْت لَــئالِئَ بَحْـــــِر الــِعرْفــاِن إِذْ نَــطََق لِــسانُــكَ  سُــــــبَْحانَــَك يــا مَـــْن َسخّـَ
ـــزََك سَــــــطَْوةُ أَهْـــلِ  مآِء، أَْشهَـــُد أَنَّ قُــْدرَتَــَك أَحَــــاطَـِت الــكائِــناِت َورَحْــــَمتََك سَــــــبََقِت املُـْمِكناِت، مــا َعجّـَ بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ
ـكَ  الــعالَــمِ َومــا مَـــنََعَك ضَــــــــــْوضــآُء األُمَـــمِ، أَظْهَـــرَْت فِـــي املُـْلَك مــا أَرَْدتَــُه ِبسُــــــْلطانِـــَك َوحَـــــَكْمَت بِـــما تَــَعلََّق بِـــِه مَـــِشيَّتَُك، إِنّـَ
ـــِذْي بِــــهِ  كُـــــنَْت لَــــْم تَـــزَْل فِــــي عُـــــُلوِّ الـــُقْدرَِة َواالسْــــــــِتْقالِل واَل تَـــزاُل فِــــي سُــــــــُموِّ الـــَعظََمِة َواإِلجْــــــالِل، أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ
تَـــَضوَّعَـــــْت نَـــفَحاُت قَــــِميِص َوصْــــــــــــلَِك َومَــــرَّْت عَـــــَلى هَـــــياكـــِل الـــُوجُــــــوِد أَْريـــاُح جُــــــوِدَك َوفَـــْضلَِك بِــــأَْن تَـــْجَعَلِني فِــــي كُـــــلِّ 
ـًقا عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَــنائِــَك، ثُــمَّ احْــــفَظِْني يــا إِلــِهي بِــِذراعَـــيْ قُــْدرَتِـــَك َوقَــدِّْر لِــي مــا  ـًدا لِخِــــْدمَــِة أَمْــرَِك َومُــَوفّـَ األَحْــــواِل مُــَؤيّـَ
يَـنْبَِغي لِـُجوِدَك فِــي كُـــلِّ عَــالَــمٍ مِـــْن عَــوامِلِـَك، أَْي رَبِّ تَـرَانِــي مُــْقِبالً إِلـى بَحْــــِر فَـْضلَِك وَكَـــْعبَِة عَــطائِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال 
ــِذْي يـــا إِلـــِهي  ـــــــَحاِت بَحْــــــِر جُــــــوِدَك واَل مَــــْمنُوعًــــا عَــــْن أَمْــــطاِر سَـــــــحاِب مَــــرْحَــــــَمِتَك، أَنَـــا الّـَ تَـــْجَعَلِني َمحْــــــُرومًــــا عَــــْن تَـــرَشّـُ
ـــيْتَِني َوأَطْـــَعْمتَِني  ـــَك خَـــــَلْقتَِني َوَرزَقْــــتَِني َوَربّـَ ْكُت بِـــــَحبْلَِك املُـــْحَكمِ املَـــِتنيِ، أَْشهَـــــُد أَنّـَ تَشَــــــــبَّثُْت بِـــــذَيْــــلَِك املُـــِنيِر َوتَــــَمسَّ
َوأَغْـذَيْـتَِني لِـِعرْفـاِن مَـطَْلعِ آيـاتِــَك َوَمظْهَــِر بَـيِّناتِــَك، فَـأَحْـــَمُدَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي بِـما جَـــَعْلتَِني فـائِـزًا ِبهـذا املَقامِ األَعْــَلى 
ْر بَــَصِرْي بِـــأَنْــواِر أُفُــِق ظُــُهورِكَ  ـَك أَنْــَت املُـْعِط املُـْقتَِدُر الــباِذُل الــَغفُوُر الْــَكِريــُم، أَْي رَبِّ نَــوِّ َوهَـــِذِه الــرُّتْــبَِة الــُعْليا، إِنّـَ
ـــــًها إِلـــى َوجْــــــِهَك َومُــــنَْقِطًعا عَــــْن ُدونِــــَك بِــــَحيُْث ال  َوقَـــْلِبي بِــــتََشْعُشعاِت شَــــــــْمِس عِـــــْلِمَك َوحِــــــْكَمِتَك ألَكُـــــوَن بِــــُكلِّي مُــــتََوجّـِ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدرُ  ئُونــاُت عَـــْن عِــــرْفــاِن َمظْهَــــِر نَــفِْسَك َومَـــطَْلعِ آيــاتِـــَك َوَمشْـــــــِرِق َوحْـــــِيَك َومَـــْصَدِر أَمْـــرَِك، إِنّـَ تَــْمنَُعِني الــشُّ

املُتَعاِل املَُهيِْمُن الَعِزيزُ الَحِكيُم.
�٤٨



(140)
ـَك ال تُــوصَــــــــــُف بِــِسواَك واَل تُــذْكــُر بِــُدونِــَك، كُـــلَّما يَــْعُرُج أَهْـــُل الــَحِقيَقةِ  سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي قَــِد اعْـــتَرََف عَـــبُْدَك هــذا بِــأَنّـَ
ــِذْي خُــــلَِق فِــــي أَفْـــِئَدتِــــِهْم بِــــأَمْــــرَِك َوتَـــْقِديـــرَِك، كَــــيَْف يَـــْقِدُر الـــَعَدُم أَنْ  إِلـــى سَـــــــماِء ِذكْــــرَِك ال يَـــِصُلنَّ إاِلَّ إِلـــى املَــقامِ الّـَ
يَـْعرَِف الـِقَدَم أَْو يَـِصفَُه بِــما يَـنْبَِغيْ لِسُـــــْلطانِــِه َوعَــظََمِتِه وَكِـــبِْريـائِــِه، ال َونَـفِْسَك يـا مـالِـَك األُمَــمِ قَـْد َشهِــَد الـُكلُّ ِبَعجْــــزِ 
نَـفِْسِه َواقْـِتداِر نَـفِْسَك َوُدنُـوِّ ذاتِــِه َوعُــُلوِّ ذاتِــَك، أَسْـــــئَُلَك بِــآخِـــِريّـَِتَك الّـَِتي كـانَـْت نَـفَْس أَوَّلِـيَِّتَك َوظَاهِــِريّـَِتَك الّـَِتيْ كـانَـتْ 
عَـــنْيَ بــاطِــــِنيَِّتَك بِـــأَْن تَــْجَعَل أَحِــــبَّائَـَك َوأَبْــنائَـُهْم َوذَِوْي قَــرابَــِتِهْم مَـــظاهِـــَر تَــْقِديْــِسَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك َومَـــطالِــعَ تَــنِْزيــِهَك بَــنيَْ 

إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم. ِعباِدَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء َو

(141)
ُهوِد َومــالِــكَ  لَــَك الحَـــــْمُد يــا إِلــِهي بِـــما جَـــــَعْلتَِنيْ هَـــَدفًــا لِــِسهامِ أَعْـــدائِـــَك فِـــي سَــــــِبيلَِك، أَشْـــــــُكرَُك يــا عَـــالِــَم الــَغيِْب َوالــشُّ
إِعْــــالِء كَــــلَِمِتَك، أَْي رَبِّ أَيُّ  الـــُوجُــــــوِد بِــــما جَــــــَعْلتَِني مَــــْسُجونًـــا فِــــي حُــــــبَِّك َوسَـــــــَقيْتَِني كَــــأَْس الـــباَليـــا إِلظْــهاِر أَمْــــرَِك َو
بَـالئِــي أَذْكُـــرُهُ تِــْلقآَء َوجْــــِهَك أَأَذْكُـــُر مـا َورََد عَــَليَّ مِـــْن قَــبُْل مِـــْن أَشْــــــِقياِء خَــْلِقَك أَْو مـا أَحَــــاطَـِني فِــي هـِذِه األَيّـَامِ فِــي 
مآِء بِــما رَأَيْـُت فِــي هـِذِه األَيّـَامِ مِـــْن طُـغاِة عِـــباِدكَ  سَـــــِبيِل رِضـائِــَك، أَشْــــــُكرَُك يـا إِلـَه األَسْـــــماِء َوأَحْــــَمُدَك يـا فـاطِـــَر الـسَّ
ِذيـَن اسْـــــتَقامُــوا عَــَلى أَمْــرَِك إِلـى أَْن طـارَْت أَْرواحُــــُهْم إِلـى سَـــــمآِء فَـْضلِكَ  َوبُـغاِة بَـِريّـَِتَك، أَسْـــــئَُلَك بِــأَْن تَـْجَعَلنا مِـــَن الّـَ

َوَهواِء ِعنايَِتَك إِنََّك أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(142)
ـــَه َوجْــــُه الـبَهآِء إِلـى َوجْــــِهَك َوَوجْــــُهَك َوجْــــُهُه َونِـدائَُك نِـدائُُه َوظُُهورَُك ظُُهورُهُ َونَـفُْسَك نَـفُْسهُ  سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي قَـْد تَـَوجّـَ
َوأَمْـــرَُك أَمْـــرُهُ َوحُـــــْكُمَك حُـــــْكُمُه َوجَـــــمالُـــَك جَـــــمالــَه َوسُـــــــْلطانُــَك سُـــــــْلطَانُــُه َوعِــــزَُّك عِــــزُّهُ َوقُـــْدرَتُــَك قُـــْدرَتُــُه، أَسْـــــــئَُلَك يــا خــالِــقَ 
األُمَــمِ َومـالِـَك الـِقَدمِ بِــأَْن تَـْحفََظ إِمـائََك فِــي سُـــــراِدِق عِـــْصَمِتَك وَكـفِّْر عَــنُْهنَّ مـا ال يَـنْبَِغي فِــي أَيّـَامِـــَك، فَـاجْــــَعْلُهنَّ يـا 
ا ال يَـــنْبَِغيْ لِِنسْـــــــبَِتِهنَّ إِلَـــيَْك يـــا مـــالِـــَك األَسْـــــــماِء َومُــــنِْزلَ  ــــــبُهاِت َومُــــَقدَّســـاٍت عَــــمَّ إِلـــِهي طـــاهِــــراٍت مِــــَن األَْريـــاِب َوالشّـُ

اآلياِت، إِنََّك أَنَْت الَِّذْي ِفي َقبَْضِتَك زِماُم املُْمِكناِت ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعِزيزُ الَقيُّوُم.

(143)
إِمــائَـَك عِــــنَْد هُـــبُوِب أَْريــاحِ االمْـــِتحاِن َوظُــُهورِ  ــرحْـــــمِن بِـــأَْن تَــْحفََظ عِــــباَدَك َو سُـــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ِننَي فِـــي حِــــْصِن حُـــــبَِّك َوأَمْـــرَِك عَـــَلى شَـــــــأٍْن ال يُسَــــــلُِّط عَـــَليِْهمْ  شُـــــــئُونــاِت االفْــِتتاِن، ثُــمَّ اجْـــــَعْلُهْم يــا إِلــِهي مِـــَن املُـتََحصِّ
ـــِذيـــَن نَـــَقُضوا َعهْـــــَدَك َومِـــــيثاقَــــَك َوقـــامُــــوا بِــــأَعْــــلى االِسْــــــــِتكباِر عَــــَلى مَــــطَْلعِ ذاتِــــكَ  أَعـــاِدي نَـــفِْسَك َوأَشْــــــــراُر عـــباِدَك الّـَ
َوَمظْهَــــِر إِجْـــــاللِــَك، أَْي رَبِّ هُــــْم قَـــْد قــامُـــوا لَـــدى بــاِب فَــْضلَِك أَِن افْــتَحْ عَــــَلى ُوجُـــــوهِــــِهْم بِـــَمفاتِــــيحِ أَلْـــطافِـــَك إِنّـَـك أَنْــتَ 
ــُهوا إِلَـيَْك َوأَقْـبَُلوا إِلـى مَـَقرَِّك فَـاعْــَمل بِـِهْم مـا  املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء َوالـحاكِــُم عَــَلى مـا تُـِريـُد، أَْي رَبِّ هـؤآلِء قَـْد تَـَوجّـَ

يَنْبَِغي لِرَْحَمِتَك الَِّتي َسبََقِت العامَلنَِي.

(144)
ِتكَ  ـِذْي فِــيِه أَشْــــــرَقَــْت شَــــــْمُس أَحَــــِديّـَ إِلـِهي َوسَــــــيِِّدْي أَنَـا عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك قَــْد قُــْمُت عَــِن الـِفراِش فِــي هـذا الفَجْــــِر الّـَ
عَـــْن أُفُـِق سَــــــمآِء مَــِشيَِّتَك َواسْــــــتََضاَء مِـــنْها اآلفـاُق بِــما قُــدَِّر فِــي صَـــــــــحائِــِف قَــضائِــَك، لَــَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي عَـــَلى مـا 
ا سِــــــواَك َومُـــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِـــَك، ثُــمَّ  أَصْــــــــــبَْحنا ُمسْــــــتَِضيْئًا بِـــنُوِر عِـــرْفــانِـــَك، أَْي رَبِّ فَــأَنْــِزْل عَـــَليْنَا مــا يَــْجَعُلنا غَــِنيًّا عَـــمَّ
اكْـــتُْب لِــيْ وأَلحِــــبَِّتيْ َوذَِوْي قَــرابَــِتيْ مِـــْن كُـــلِّ ذَكَـــٍر َوأُنْــثى خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولــی، ثُــمَّ اعْـــِصْمنا يــا مَــْحبُوَب اإِلبْــداعِ 
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ـِذيــَن جَـــــَعْلتَُهْم مَــظاهِـــَر الــَخنَّاِس َويُــَوسْــــــوِسُــــــوَن فِــي صُــــــــــُدوِر الــنَّاِس،  َومَــْقُصوَد االخْـــِتراعِ بِــِعْصَمِتَك الــُكبْرى مِـــَن الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الـَقيُّوُم، صَـــــــــلِّ الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي عَــَلى مَــْن جَــــَعْلتَُه قَـيُّومًــا  إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء َو
ْلَت بَـنْيَ األَتْـِقياِء َواألَشْـــــِقيآِء بِـأَْن تُـَوفّـَِقنا عَــَلى مـا تُـِحبُّ َوتَـرْضـی، َوصَـــــــــلِّ الـلَُّهمَّ يـا  عَــَلى أَسْـــــمائِـَك الـُحْسنى َوبِـِه فَـصَّ
َك أَنْـَت مـالِـكُ  ـــُهوا إِلَــيَْك َوأَقْــبَُلوا إِلـى َوجْــــِهَك َوسَــــــِمُعوا نِــدائَـك وإِنّـَ ـِذيـَن تَـَوجّـَ إِلـِهي عَـــَلى كَـــلِماتِـــَك َوحُــــروفـاتِـــَك َوعَـــَلى الّـَ

إِنََّك أَنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر. الِعباِد َوُسْلطانُُهْم َو

(145)
ـــــدائِــَد بِــُكلِّها أَحـاطَـتِْني، إِلـِهي إِلـِهي ال تَـَدعْــِني بِــنَفِْسيْ ألِنَّ املَكارِهَ بِــأَسْــــــرِهـا  إِلـِهي إِلـِهي ال تَـبَْعْد عَــنِّي ألنَّ الشّـَ
ها أَحْــــــرَقَـــتِْنيْ، َوفِــــي ظِـــــلِّ جَــــــنَاحَــــــي رَحْــــــَمِتكَ  أَخَــــذَتْـــِنيْ، َومِـــــْن زاُلِل ثَـــْدِي عِـــــنايَـــِتَك فَـــأَشْــــــــِربْـــِني ألنَّ األَعْــــطَاَش بِــــأَتَـــمِّ
ــةَ  ـــِر آيــاِت عِــــزَِّك فَــاحْـــــفَظِْنيْ ألنَّ الــذِّلّـَ فَــأَظْــلِْلِنيْ ألنَّ األَعْــــداَء بِـــأَجْـــــَمِعها أَراَدتْــِنيْ، َوعِــــنَْد عَــــرِْش الــَعظََمِة تِــــْلقاَء تَظَهّـُ
ـــــُرورِ  ْعَف بِــأَلْــطَِفها قَــُربَــتِْني، َومِـــْن كُـــُؤوِس السّـُ ـــــتِْني، َومِـــْن أَثْــماِر َشجَــــرَِة أَزَلِــيَِّتَك فَــأَطْـِعْمِنيْ ألنَّ الــضَّ بِــأَكْـــَملِها َمسّـَ
مِــــْن أَيـــاِدي رَأْفَـــِتَك فَـــاْرزُقْـــِنيْ ألنَّ الـــُهُموَم بِـــأَعْــــظَِمها أَخَــــذَتْـــِنيْ، َومِــــْن سَـــــــناِدِس سُـــــــْلطاِن ُربُـــوبِـــيَِّتَك فَـــاخْــــَلْعِنيْ ألنَّ 
ـِتَك فَــأَرْقِـــْدنِـــيْ ألنَّ الــباَليــا بِـــأَكْــــبَرِهــا َورََدتْــِنيْ، َوفِـــي عَـــرْشِ  االفْــِتقاَر بِـــَجْوهَـــرِهــا عَـــرَّتْــِنيْ َوعِــــنَْد تَــَغنِّي َورْقــاِء صَــــــــــَمِديّـَ
ِة تِـــْلقاءَ  ِة عِـــنَْد تَـَشْعُشعِ طَـْلَعِة الجَــــماِل فَـأَسْــــــِكنِّي ألنَّ االضْــــــــــِطراَب بِــأَقْــَومِـــها أَهْـــَلَكتِْني، َوفِــي أَبْحُــــِر الـُغفِْريّـَ األَحَــــِديّـَ

تََهيُّجِ ُحوِت الَجالِل فَأَْغِمْسِني ألنَّ الَخطايا ِبأَطَْوِدها أَماتَتِْنيْ.

(146)
ـِذْي بِــِه تُـبَدِّلُ  ـِذْي بِــِه اسْــــــتََقرَّ جَــــمالُــَك عَـــَلى عَـــرِْش أَمْــرَِك، َوبِــاسْــــــِمَك الّـَ فَسُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ُكلَّ َشيٍْء َوتَْحُشُر ُكلَّ َشيٍْء َوتَْسأَُل َعْن ُكلِّ َشيٍْء َوتَْجِزْي ُكلَّ َشيٍْء َوتَْحفَُظ ُكلَّ َشيٍْء َوتَْرزُُق ُكلِّ َشيٍْء، َوتَرْفَعُ 
ــَلْت بِـــذاتِـــَك، فَــيا إِلــِهي هــِذهِ  ـِتيْ الذَْت لِــجِنابِـــَك َوالْــتََجأَْت ِبَمظْهَـــِر نَــفِْسَك َوتَــوَكّـَ كُـــلَّ شَـــــــيٍْء بِـــأَْن تَــْحفََظ هــِذِه األَمَـــَة الّـَ
مَــــِريـــٌض اسْــــــــتَظَلَّْت فِــــي ظِـــــلِّ َشجَــــــرَِة شِـــــــفائِــــَك، َوعَــــلِيٌل قَــــْد هَــــَربَـــْت إِلـــى مَــــْديَـــِن حِــــــراسَــــــــِتَك، َوسَــــــــِقيٌم أَراَدْت تَـــْسِنيمَ 
هَــــْت إِلــى شَـــــــطِْر غُــفْرانِـــَك، إِذًا يــا إِلــِهي َومَـــْحبُوبِـــي  مَـــواهِـــِبَك، َوَوجْـــــعاٌن سَــــــرُعَـــْت إِلــى مَـــنْبَعِ سَــــــِكينَِتَك، َوعــاٍص تَــَوجَّ
فَـأَلْـِبْسها ِبسُـــــْلطاِن عِــنايَـِتَك قَـِميَص بَـرِْدَك َوشِــــفائِـَك، ثُـمَّ أَشْـــــِربْـها مِــْن كَــأِْس رَحْـــَمِتَك َوأَلْـطافِـَك، ثُـمَّ احْـــفَظْها عَــْن كُــلِّ 
افِــي الـَكافِــي  إِنّـََك أَنْـَت الـشَّ ا سِـــــواَك َو إِنّـََك أَنْـَت املَُقدَُّس عَــمَّ داٍء َوسَـــــَقمٍ َوَوجَــــعٍ َوعِـــلٍَّة َوعَــْن كُـــلِّ مـا يَـْكرَهُــُه رِضـاَك، َو

الحاِفُظ الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(147)
أَنْـَت الّـَِذْي يـا إِلـِهي بِــأَسْـــــمائِــَك يَـبْرَأُ كُــلُّ عَــلِيٍل، َويُـْشفى كُــلُّ مَــِريـٍض َويُـْسَقى كُــلُّ ظَْمآٍن، َويَسْـــــتَِريـحُ كُــلُّ مُــْضطَرِبٍ 
ُر كُــــلُّ ظُــْلَمٍة، َويَــفْرَُح كُــــلُّ َمحْـــــزُونٍ  ، َويُــَعزُّ كُــــلُّ ذَلِــيٍل َويَــْغنى كُــــلُّ فَــِقيٍر، َويَــفَْقُه كُــــلُّ جــاهِـــٍل َويَــتَنَوَّ َويُهْــــَدى كُــــلُّ مُـــِضلٍّ
َمواُت َواسْــــــتََقرَّتِ  َويَسْــــــتَبْرُِد كُـــلُّ َمحْــــُروٍر، َويَسْــــــتَرْفِــعُ كُـــلُّ داٍن، َوبِــاسْــــــِمَك يــا إِلــِهي تَحَــــرَّكَـــِت املَـْوجُــــوداُت َورُفِــَعِت الــسَّ
ا كــانَ  َحاُب َوأَمْـــطَرَْت عَـــَلى كُــــلِّ األَراضِــــــــــي، َوهــذا مِــــْن فَــْضلَِك عَـــَلى الــَخالئِـــِق أَجْـــــَمِعنَي، فَــَلمَّ األَرُْض َورُفِـــَعِت الــسَّ
ـــِذْي بِــــِه أَظْهَـــــرَْت نَـــفَْسَك َوأَرْفَـــْعَت أَمْــــرََك عَــــَلى كُـــــلِّ املُــْمِكناِت، ثُـــمَّ بِــــُكلِّ أَسْــــــــمائِــــكَ  األَمْــــُر كـــذلِـــَك أَسْــــــــئَُلَك بَـــاسْــــــــِمَك الّـَ
الــُحْسنَى َوصِـــــــــفاتِـــَك الــُعْليا َوأَذْكــاِر نَــفِْسَك الــَعلِيِّ األَعْـــَلى بِــأَْن تُــنَزَِّل فِــي هــذا الــلَّيِْل مِـــْن سَــــــحاِب رَحْــــَمِتَك أَمْــطَارَ 
ــِذْي نَسَــــــــبْتَُه إِلَـــى نَـــفِْسَك األَبْـــهى فِــــي مَــــَلُكوِت اإِلنْـــشآِء، ثُـــمَّ أَلْـــِبْسُه يـــا إِلـــِهي مِـــــنْ  شِـــــــفائِــــَك عَــــَلى هـــذا الـــرَّضِــــــــــيعِ الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى  ــــالمَــِة، ثُـمَّ احْــــفَظُْه يـا مَــْحبُوبِــي عَــْن كُــلِّ بَـالٍء َوسَـــــَقمٍ َومَــْكُروٍه، َو فَـْضلَِك قَـِميَص الـعافِــيَِة َوالسّـَ

�٥٠



إنّـَكَ  إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَقيُّوُم، ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْه يـا إِلـِهي خَــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِـــرَِة َوخَــيَْر األَوَّلِـنَي َواآلخِـــِريـَن َو كُــلِّ شَــــــيٍْء َو
َعَلى ذلَِك َلَقِديٌر َحِكيٌم.

(148)
ــِذْي بِـــِه أَرْفَــْعَت أَعْــــالَم هِــــدايَــِتَك َوأَشْـــــــرَقْـــَت أَنــواَر عِــــنايَــِتَك َوأَظْهَــــرْتَ  فَسُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
سُـــــْلطاَن ُربُـوبِـيَِّتَك، َوبِـِه ظَهَــَر مِــْصباُح أَسْـــــمائِـَك فِـي مِــْشكاِة صِــــــــفاتِــَك، َوبِـِه طََلعَ هَــيَْكُل الـتَّوحِـــيِد َوَمظْهَــُر التَّجْــــِريـِد، 
ـــرَتْ  قاَوِة، َوبِــِه تَفَجّـَ اللَـِة َوانْهَــَدمَــْت آثـاُر الـشَّ َوبِــِه رُفِــعَ مَــناهِــجُ الهِــدايَـِة َوظَهَــَر سُـــــبُُل اإِلراَدِة، َوبِــِه تَـزَلْـزَلَـْت أَرْكـاُن الـضَّ
ماِويّـَِة، َوبِــِه حَــــفَظَْت عِـــباَدَك َونَـزَّلْـَت شِـــــفائََك، َوبِــِه ظَهَـــرَْت مَــرْحَــــَمتَُك عَــَلى عِـــباِدكَ  يَـنابِــيعُ الـِحْكَمِة َوتَـنَزَّلَـْت مـائِــَدةُ الـسَّ
َك بِـــرَحْـــــَمِتَك َوتَشَــــــبََّث بِـــذَيْــِل عُـــطُوفَــِتَك، ثُــمَّ  ـــــَل إِلَــيَْك َورَجَـــــعَ عَـــَليَْك َوتَــَمسَّ ـِذْي تَــَوسّـَ َومَـــْغِفرَتُــَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك، بِـــأَْن تَــْحفََظ الّـَ
افِــي  أَنْـِزْل عَــَليِْه شِـــــفآًء مِـــْن عِـــنِْدَك َوسَـــــالمَــًة مِـــْن لَـُدنْـَك َوصَـــــــــبْرًا مِـــْن جـانِــِبَك َوسُـــــُكونًـا مِـــْن حَــــْضرَتِــَك، إِذْ إِنّـََك أَنْـَت الـشَّ

الحاِفُظ النَّاِصُر القاِدُر املُْقتَِدُر الَعِزيْزُ الَعلِيُم.

(149)
ةٍ  ِتَك َوبُــرهــانِـــَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن طَـاَف كُـــلُّ حُـــــجَّ سُــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي لَــَك الحَـــــْمُد بِـــما أَنْــطَْقتَِني بِـــآيــاتِـــَك َوأَظْهَـــرْتَــِني بِـــُحجَّ
ــِذيــَن أَنْــَكُروا آيــاتِــــَك َوأَْدحَـــــُضوا  حَـــــْوَل إِراَدتِــــيْ وَكُــــلُّ بُــرْهــاٍن حَـــــْوَل مَـــِشيَِّتي، أَْي رَبِّ تَــرانــي بَــنْيَ أَعــاِدْي نَــفِْسَك الّـَ
ـــرَْت بِـــهِ  ـِذْي َسخّـَ بُــرْهــانَــَك َوأَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن جَـــــمالِــَك َوقــامُـــوا عَـــَلى سَـــــــفَْك َدمِــــَك، أَسْـــــــئَُلَك يــا مــالِــَك األَسْـــــــمآِء بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
األَشْــــــياَء بِــأَْن تُـَؤيّـَِد عِــباَدَك َوأَحِـــبّائََك عَــَلى االسْـــــِتقامَــِة عَــَلى أَمْــرَِك، ثُـمَّ أَشْــــــِربْـُهْم مـا تَـْحيى بِــِه أَفْـِئَدتُـُهْم فِــي أَيّـَامِــَك، 
أَْي رَبِّ فَـاجْــــَعْلُهْم فِـي كُــلِّ األَحْــــواِل نـاظِـــِريـَن إِلـى رِضـائِـَك َوشـاكِــِريـَن لِـظُُهوراِت قَـضائِـَك، ألنّـََك أَنْـَت املَحْــــُموُد فـيما 
فَـَعْلَت َوتَـفَْعُل َواملُطاُع فِـيما أَرَْدَت َوتُـِريْـُد َواملَْحبُوُب فِـيْما شِــــئَْت َوتَـشآُء، تَـنْظُُر أَحِـــبَّائََك ِبَلحَــــظاِت أَعْــنُيِ أَلْـطافِـَك واَل 
ــَقنا عَــــَلى  تُـــنَزُِّل لَـــُهْم إاِلَّ مـــا هُــــَو خَــــيٌْر لَـــُهْم بِــــفَْضلَِك َومَــــواهِــــِبَك، نَـــْسئَُلَك يـــا غَـــيَْث الـــُجوِد َوغِــــياَث املَــنُْجوِد، بِــــأَْن تُـــَوفّـِ
ْكنا ِباْسِمَك الَقِويِّ الَقِديِر، َصلِّ يا إِلِهي  إِظْهاِر أَْمرَِك َوالِقيامِ َعَلى نُْصرَِتَك، َوَلْو إِنَّا ُضَعفآُء َولِكْن تََمسَّ ِذْكرَِك َو
ـــِه إِلـى َوجْــــِهَك، سَــــــرُعُـــوا بِــالـُقُلوِب إِلـى  اِر عَـــِن الـتََّوجّـُ ـِذيْـَن اسْــــــتَقامُــوا عَـــَلى أَمْــرَِك َومـا مَــنََعتُْهْم إِشـاراُت الـفُجَّ عَـــَلى الّـَ
شَــــــطِْر فَـْضلَِك إِلـى أَْن شَــــــِربُـوا كَــْوثَـَر الـَحيَواِن مِــْن أَيـاِدْي عَــطائِــَك، إِنّـََك أَنْـَت املْْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـتَ 

الَعِزيزُ اْلَكِريُم.

(150)
يـا إِلـِهي لَــَك الحَــــْمُد بِــما أَخَـــذَنِــيْ عَـــرُْف عِـــنايَـِتَك َوقَــلَّبَتِْنيْ نَـفَحاُت رَحْــــَمِتَك إِلـى شَــــــطِْر أَلْــطافِــَك، أَْي رَبِّ أَشْــــــِربْـِني 
ا سِــــواَك طـائِـرًا فِـي هَــوآِء انْـِقطاعِــَك َونـاظِـــرًا إِلـى شَـــــطْرِ  مِــْن أَنـامِــِل عَــطائِـَك الـَكْوثَـَر الّـَِذْي مَـْن شَـــــرَِب مِــنُْه انْـَقطَعَ عَــمَّ
رَأْفَــِتَك َومَـــواهِـــِبَك، أَْي رَبِّ فَــاجْـــــَعْلِنيْ فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــواِل ُمسْـــــــتَِعدًّا لِــْلِقيامِ عَـــَلى خِـــــْدمَـــِتَك َواإِلقْــباِل إِلــى كَــــْعبَِة أَمْـــرِكَ 
َوجَـــــمالِــَك، لَـــْو تُــِريــُد فَــاجْـــــَعْلِنيْ نَــباَت ِريــاِض فَــْضلَِك لِتُحَـــــرِّكَــــِنيْ أَْريــاُح مَـــِشيَِّتَك كَــــيَْف تَــشآُء بِـــَحيُْث ال يَــبْقى فِـــي 
ـــــرُّ املَـْكنُوُن َواالسْــــــُم املَخْـــزُوُن َوفُــكَّ اإِلنــاءُ  ـِذْي بِــاسْــــــِمَك ظَهَـــَر السّـِ ـَك أَنْــَت الّـَ ُكوِن، إِنّـَ قَــبَْضِتيْ اخْـــِتياُر الحَــــرَكَـــِة َوالــسُّ
املَْختُوُم َوتَـَعطََّر بِــِه مـا كـاَن َومـا يَـُكوُن، أَْي رَبِّ قَـْد سَــــــرَُع الـظَّمآُن إِلـى كَـــْوثَـِر إِفْـضالِـَك َوأَراَد املِـْسِكنُي االنْـِغماسَ 
فِـي بَحْـــِر غَـنائِـَك، فَـَوعِــزَّتِــَك يـا مَـْحبُوَب الـعامَلنَِي َومَـْقُصوَد الـعارِفِـنَي قَـْد أَخَــذَنِـيْ حُـــزُْن الـِفراِق فِـي األَيّـَامِ الّـَِتي فِـيها 
أَشْــــــرَقَـْت شَــــــْمُس الـوِصـاِل لِـبَِريّـَِتَك، فَـاكْــتُْب لِـي أَجْــــَر مَـْن فـازَ بِـُحُضورَِك َوَدخَــَل سـاحَــــَة الـَعرِْش بِـِإذْنِـَك َوحَــــَضَر لَـَدى 
َمواُت بِـــأَْن تَــْجَعَلِني راضِـــــــــيًا بِـــما قَــدَّرْتَــهُ  ـِذْي بِـــِه أَنــارَِت األَرَضُــــــــــوَن َوالــسَّ الــَوجْـــــِه بِـــأَمْـــرَِك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
فِـــــي أَلْـــــواحِـــــــَك بِـــــَحيُْث لَـــــْن أَجِــــــَد فِـــــي نَــــفِْسي مُـــــرَاًدا إاِلَّ مــــا أَنْــــَت أَرَْدتَــــُه ِبسُـــــــــْلطانِـــــَك َومَـــــِشيًَّة إاِلَّ مــــا أَنْــــَت قَـــــَضيْتَهُ 
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ــُه يـا إِلـِهي بَـْعَد مـا لَـْم أَجِـــْد سَـــــِبيالً إاِلَّ مـا بَـيَّنْتَُه ألَصْـــــــــِفيائِـَك؟ يَْشهَــُد كُــلُّ الـذَّرَّاِت بِـأَنّـََك أَنْـتَ  بِـَمِشيَِّتَك، إِلـى مَـْن أَتَـَوجّـَ
اهللَُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت مُـــْقتَِدرًا عَـــَلى مــا تَــشآُء َوحــاكِـــًما عَـــَلى مــا تُــِريْــُد، قَــدِّْر لِــي يــا إِلــِهي مــا يَــْجَعُلِني 
ًكا بِــَحبِْل فَـْضلَِك َومُــناِديًـا بِــاسْــــــِمَك َومُــنْتَِظرًا مـا يَجْــــِرْي مِـــْن قَــَلِمَك،  ـــًها إِلـى شَــــــطْرَِك َومُــتََمسِّ فِــي كُـــلِّ األَحْــــواِل مُــتََوجّـِ
أَْي رَبِّ أَنَــا الــفَِقيُر َوأَنْــَت الــَغِنيُّ املُـتَعاِل، فَــارْحَـــــْمِنيْ بِــبَدائِــعِ رَحْـــــَمِتَك، ثُــمَّ أَرْسِـــــْل عَـــَليَّ فِــي كُـــلِّ آٍن مــا أَحْـــــيَيَْت بِــهِ 

ِديَن ِمْن َخْلِقَك َواملُْخلِِصنَي ِمْن بَِريَِّتَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املُتَعاِل الَعلِيُم الَحكيُْم. ُقُلوَب املَُوحِّ

(151)
ِذيْـَن كَـــفَُروا بِــآيـاتِــَك الـُكبْرى  ِذيْـَن طـافُـوا حَــــولِـي مِـــَن الـِعباِد الّـَ سُــــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـْعَلُم بَـالئِــي َومـا َورََد عَــَليَّ مِـــَن الّـَ
َوأَعْــــرَضُـــــــــــوا عَــــْن طَـــْلَعِتَك الـــنَّْورآِء، َوعِـــــزَّتِــــَك قَـــْد بَـــَلَغِت الـــباَليـــا إِلـــى مَــــقامٍ ال تُـــْحصى واَل تَجْــــــِرْي مِـــــْن قَـــَلمِ اإِلنْـــشآِء، 
مآِء بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــيْ عَــَلى شَــــــأٍْن ال يَـْمنَُعِني شَــــــيٌْء عَــْن ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــكَ  أَسْـــــئَُلَك يـا مـالِـَك األسْـــــماِء َوفـاطِـــَر األَرِْض َوالـسَّ
ْي رَأْسِــــــيْ َوأَطْــَلعُ مِــــَن الــبَيْتِ  ا أَمَـــرْتَــِني بِـــِه فِـــي أَلْـــواحِـــــَك، أَقُـــوُم عَـــَلى أَمْـــرَِك عَـــَلى شَـــــــأٍْن أُعَـــرِّ واَل يَــْشَغُلِني أَمْـــٌر عَـــمَّ
إِذا قَـَضيُْت مـا قَـَضيَْت َوأَدَّيْـُت مـا كَـــتَبَْت يَـْجتَِمعُ عَــَليَّ  صـائِــًحا بِــاسْـــــِمَك بَـنْيَ خَــْلِقَك َونـاطِــــًقا بِــِذكْـــرَِك بَـنْيَ عِـــباِدَك، َو
ــِتَك َويَـــفَْعُلوَن مـــا يَـــشاُؤوَن فِــــي سَــــــــِبيلَِك، أَْي رَبِّ أَنَـــا املُشْــــــــتاُق فِــــي حُــــــبَِّك بِــــما ال يَشْــــــــتاقُــــُه أَحَــــــٌد هـــذا  أَشْــــــــراُر بَـــِريّـَ
إِبْـراِز مـا كُــِنزَ فِــي خَــزائِــِن عِــْلِمَك،  َجسَـــــِدْي بَـنْيَ يَـَديْـَك َوُروحِـــيْ تِــْلقآَء َوجْــــِهَك فَـافْـَعْل بِــِهما مـا شِــــئَْت إِلعْــآلِء كَــلَِمِتَك َو

إِنََّك أَنَْت املَُهيِْمُن َعَلى ما تُِريُد. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء َو

(152)
سُــــــــبَْحانَـــَك يـــا إِلـــِهي ال أَجِـــــُد فِــــي مَــــْمَلَكِتَك مَــــْن يَـــْقِدُر أَْن يُـــْقِبَل إِلَــــيَْك حَــــــقَّ اإِلقْــــباِل أَْو يَسْــــــــتَِمعَ مـــا خَـــــَرَج مِـــــْن فَـــمِ 
َمِشيَِّتَك َحقَّ االْسِتماعِ، أَْسئَُلَك يا مالَِك اإِلبْداعِ َوَمليَْك االْخِتراعِ ِبأَْن تَُؤيَِّدُهْم َعَلى ما تُِحبُّ َوتَرْضی، ليَُقوُمنَّ 
ـِذْي سَــــــبََق كَـــرَمُــَك َوعَـــَلْت قُــْدرَتُـكَ  مواِت َواألَرَضِـــــــــنَي، أَْي رَبِّ أَنْـَت الّـَ عَـــَلى أَمْــرَِك بَـنْيَ خَـــْلِقَك َويَـنِْطُقنَّ بِــِذكْـــرَِك بَـنْيَ الـسَّ
ـامِـــَك، َولَــوْ  ـِتَك ِبَلحَـــــظاِت أَعْـــنُيِ أَلْــطافِــَك واَل تَــَدعْـــُهْم بِــأَنْــفُِسِهْم َوأَهْـــوائِــِهْم فِــي أَيّـَ َوأَحــاطَـْت رَحْـــــَمتَُك، فَــانْــظُْر إِلــى بَــِريّـَ
أَنّـَُهْم يـا إِلـِهي بَـِعُدوا عَــْن قُـْربِــَك َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن َوجْــــِهَك َولـِكْن أَنْـَت الـَكِريْـُم فِــي ذاتِــَك َوالـرَّحِـــيُم فِــي نَـفِْسَك، عـامِــْلُهمْ 
ِبَخِفيَّاِت ُجوِدَك َوَمواِهِبَك، إِنََّك أَنَْت الَِّذْي أََقرَّ ُكلُّ َشيٍْء ِبُقْدرَِتَك َواْعتَرََف ُكلُّ َشيٍْء لَِعظََمِتَك َواْقِتدارَِك ال إِلَه إاِلَّ 

أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(153)
الــها مــعبودا مــسجودا مــقتدرا، شــهادت مــيدهــم كــه تــو بــوصــف مــمكنات مــعروف نــشوى و بــاذكــار مــوجــودات 
مـوصـوف نـگردی، ادراكـات عـالـم و عـقول امـم بـساحـت قـدسـت عـلى مـا يـنبغى راه نـيابـد و پـى نـبرد، آيـا چـه 
خـطا اهـل مـديـنهء اسـماء را از افـق اعـاليـت مـنع نـمود و از تـقرّب ببحـر اعـظمت محـروم سـاخـت، يـك حـرف از 
كِـــتابـت اّم الـبيان و يـك كـلمه از آن مـوجـد امـكان، چـه نـاسـپاسـى از عـبادت ظـاهـر كـه كـّل را از شـناسـائـيت 
بــــاز داشــــتی، يــــك قــــطره از دريــــاى رحــــمتت نــــار جــــحيم را بيفســــرد و يــــك جــــذوه از نــــار مــــحبّتت عــــالــــم را بــــر 
افــروزد، اى عــليم اگــر چــه غــافــليم و لــكن بــكرمــت متشــبّث و اگــر چــه جــاهــليم ببحــر عــلمت مــتوجّـــــه، تــوئــى آن 
جـوادى كـه كـثرت خـطا تـرا از عـطا بـاز نـدارد و اعـراض اهـل عـالـم نـعمتت را سـّد نـنمايـد، بـاب فـضلت الزال 
مــفتوح بــوده شــبنمى از دريــاى رحــمتت كــّل را بــطراز تــقديــس مــزيّــن فــرمــايــد، و رشــحى از بحــر جــودت تــمام 
وجــود را بــغناى حــقيقى فــائــز نــمايــد، اى ســتّار پــرده بــرمــدار الزال ظــهورات كــرمــت عــالــم را احــاطــه نــموده و 
انـوار اسـم اعـظمت بـر كـّل تـابـيده، عـبادت را از بـدايـع فـضلت محـروم مـنما و آگـاهـى بـخش تـا بـر وحـدانـيّتت 

�٥٢



گـواهـى دهـند و شـناسـائـى ده تـا بـسويـت بشـتابـند، رحـمتت مـمكنات را احـاطـه نـموده و فـضلت كـل را اخـذ 
كــرده، از امــواج بحــر بخششــت بــحور طــلب و طــمع ظــاهــر هــر چــه هســتى تــوئــى مــا دونــت اليــق ذكــر نــه إاِلَّ 
بِـــــالــــدُّخُـــــوِل فِـــــي ظِــــــلَِّك َوالــــُوُروِد فِـــــي بِـــــساطِـــــــَك، در هــــر حــــال آمــــرزش قــــديــــمت را مــــيطلبيم و فــــضل عــــميمت را 
مــيجوئــيم، امــيد چــنانــكه نــفسى را از فــضلت محــروم نــسازى و از طــراز عــدل و انــصاف مــنع نــنمائــى تــوئــى 

َماِء. سلطان كرم و مالك عطا َواملَُهيِْمُن َعَلى َمْن ِفي األَرِْض َوالسَّ

(154)
ي بِـُجوِدَك َوعَــطائِـَك َوأَِزْل كُــْربَـِتي ِبسَـــــْلطَنَِتَك َواقْـِتدارَِك، تَـرَانـي يـا إِلـِهي مُـْقِبالً إِلَـيَْك حِـــنَي إِذْ  ْج هَــمِّ إِلـِهي إِلـِهي فَـرِّ
ـِذيْ  ُهوِد بِــاسْــــــِمَك الّـَ أَحـاطَـْت بِــيَ األَحْــــزاُن مِـــْن كُـــلِّ الـجِهاِت، أَسْــــــئَُلَك يـا مـالِـَك الـُوجُــــوِد َواملَُهيِْمُن عَــَلى الـَغيِْب َوالـشُّ
ـِذيــَن مــا  إِشْـــــــراقــاِت أَنْــواِر نَــيِِّر عَـــطائِـــَك، أَْن تَــْجَعَلِني مِـــَن الّـَ ــرَْت األَفْــِئَدةَ َوالــُقُلوَب َوبِـــأَمْـــواجِ بَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك َو بِـــِه َسخّـَ
مآِء، أَْي رَبِّ تَـَرى مـا َورََد عَـــَليَّ فِــي  ـــِه إِلَــيَْك يـا مَــْولَــى األَسْــــــمآِء َوفـاطِــــَر الـسَّ مَــنََعُهْم شَــــــيٌْء مِـــَن األَشْــــــياِء عَـــِن الـتََّوجّـُ
أَيّـَامِـــَك أَسْــــــئَُلَك ِبَمشْــــــِرِق أَسْــــــمائِــَك َومَــطَْلعِ صِـــــــــفاتِــَك أَْن تُـَقدَِّر لِـيْ مـا يَـْجَعُلِنيْ قـائِــًما عَــَلى خِــــْدمَــِتَك َونـاطِــــًقا بِــثَنائِــكَ 
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر الـــَقِديْـــُر َوبِــــاإِلجـــابَـــِة جَــــــِديْـــٌر، ثُـــمَّ أَسْـــــــئَُلَك فِــــي آخِـــــِر عَــــرْضِــــــــــيْ بِــــأَنْـــواِر َوجْــــــِهَك أَْن تُـــْصلِحَ أُمُــــوِري  إِنّـَ
ـِذْي َشهِــَد كُـــلُّ ِذْي لِـساٍن بِــُقْدرَتِــَك َوقُــوَّتِــَك َوِذي ِدرايَـٍة بِــَعظََمِتَك َوسُــــــْلطانِــكَ  َوتَـْقِضيَ َديْـِنيْ َوحَــــوائِــجِي، إِنّـََك أَنْـَت الّـَ

اِمعُ املُجِيُب. ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت السَّ

(155)
قَــــْلبًا طــــاهِـــــرًا فَــــاخْـــــُلْق فِــــيَّ يــــا إِلــــِهيْ، سِـــــــرًّا ســــاكــــنًا جَــــــدِّْد فِــــيَّ يــــا مُــــنائِــــي، َوبِــــُروحِ الــــُقوَِّة ثَــــبِّتِْنيْ عَـــــَلى أَمْــــرَِك يــــا 
مَـْحبُوبِـي، َوبِـنُوِر الـَعظََمِة فَـأَْشهِـْدنِـيْ عَــَلى صِــــــــراطِـــَك يـا رَجـائِـي، َوِبسُـــــْلطَاِن الـرِّفْـَعِة إِلـى سَـــــمآِء قُـْدسِــــَك عَــرِّجْـــِنيْ يـا 
ــِة فَـــأَبْـــِهْجِني يـــا آخِـــــِري، َوبِــــنََغماِت األَزَلِـــيَِّة فَـــاسْـــــــتَرِحْــــــِني يـــا مُــــؤْنِــــِسي، َوبِــــَغنآِء طَــْلَعِتكَ  َمِديّـَ أَوَّلِـــي، َوبِــــأَْريـــاحِ الـــصَّ
ـــــرْنِــيْ يـا ظـاهِــُر فَـوَق ظـاهِــِرْي َوالـباطِــــُن ُدونَ  ِني عَــْن ُدونِــَك يـا سَــــــيِِّدْي، َوبِــظُُهوِر كـيْنُونَـِتَك الـدَّائِــَمِة بَشّـِ الـَقِديـَمِة نَـجِّ

باِطِنيْ.

(156)
ــــًها  لَــَك الحَـــــْمُد يــا إِلــِهي بِـــما أَيْــَقظْتَِنيْ بَــْعَد نَــْومِـــيْ َوأَظْهَـــرْتَــِنيْ بَــْعَد غَــيْبَِتيْ َوأَقَــْمتَِنيْ بَــْعَد رَقْــِدْي، أَصْــــــــــبَْحُت مُـــتََوجّـِ
ـــِذْي بِــــِه أَنــــارَْت آفــــاُق سَــــــــَمواِت قُــــْدرَتِـــــَك َوعَـــــظََمِتَك َومُــــْعتَرِفًــــا بِــــآيــــاتِـــــَك َومُــــوقِــــنًا بِــــِكتابِــــكَ  إِلــــى أَنْــــواِر فَجْــــــِر ظُـــُهورَِك الّـَ
ًكا بِـَحبْلَِك، أَسْـــــئَُلَك بِـاقْـِتداِر مَـِشيَِّتَك َونُـفُوِذ إِراَدتِــَك أَْن تَـْجَعَل مـا أََريْـتَِنيْ فِـي مَـنامِــي أَمْـنَتَ أَسَـــــاٍس لِـبُيُوتِ  َومُـتََمسِّ
حُـــــبَِّك فِـــي أَفْــِئَدِة أَْولِــيائِـــَك َوأَحْـــــَسَن أَسْــــــباٍب لِــظُُهوراِت فَــْضلَِك َوعِـــنايَــِتَك، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لِــيْ مِـــْن قَــَلِمَك األَعْـــلى خَـــيْرَ 
اآلخِــــرَِة َواألُولــی، أَْشهَـــُد أَنَّ فِـــي قَــبَْضِتَك زِمــاَم األُمُـــوِر تُــبَدِّلُــها كَـــيَْف تَــشآُء، ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَقِويُّ األَمــنُي، أَنْــتَ 
يْـُب بِـاإِليْـقاِن،  ْعُف بِـالـُقوَِّة َوالَعجْــــزُ بِـاالقْـِتداِر َواالضْـــــــــِطراُب بِـاالطِْمئْناِن َوالـرَّ ُة بِـالـِعزَِّة َوالـضَّ الّـَِذْي بِـأَمْـرَِك تُـبَدَُّل الـذِّلّـَ
ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــَعِزيْــزُ املَـنَّاُن ال تُــَخيُِّب مَــْن سَــــــئََلَك واَل تَــْمنَعُ مَــْن أَراَدَك قَــدِّْر لِــي مــا يَــنْبَِغي لِــَسمآِء جُــــوِدَك َوبَحْــــرِ 

َكرَِمَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُْر.

(157)
الـها مـعبودا مـسجودا شـهادت مـيدهـم بـوحـدانـيَّت تـو و فـردانـيَّت تـو و بـخششهاى قـديـم و جـديـد تـو، تـوئـى آن 
كـريـمى كـه امـطار سـحاب سـماء رحـمتت بـر شـريـف و َوضـيع بـاريـده، و اشـراقـات انـوار آفـتاب بخششـت بـر 
عـاصـى و مـطيع تـابـيده، اى رحـيمى كـه سـاذج رحـمت بـابـت را سـاجـد و جـوهـر عـنايـت كـعبهء امـرت را طـائـف 

�٥٣



از تـــو ســـؤآل مـــينمائـــيم فـــضل قـــديـــمت را مـــيطلبيم و جـــود جـــديـــدت را مـــيجوئـــيم كـــه بـــر مـــظاهـــر وجـــود رحـــم 
فرمائى و از فيوضات ايّامت محروم نسازى جميع محتاج و فقيرند َوأَنَْت الَغِنيُّ الغالُِب الَقِديُر.

(158)
ـِذْي اسْــــــتَجارََك يَـنْبَِغي أَْن يَـُكوَن فِــي كَـــنَِف حِــــفِْظَك َوحِــــْصِن حِــــمايَـِتَك، أَْي رَبِّ  يـا إِلـِهي أَصْـــــــــبَْحُت فِــي جِـــوارَِك َوالّـَ

رَْت ظاِهِرْي بَنُوِر َصباحِ َعطاِئك. ْر باِطِنيْ ِبأَنْواِر فَْجِر ظُُهورَِك كما نَوَّ نَوِّ

(159)
ات وجــود مــوجــود گشــت، و تــوئــى آن كــريــمى كــه اعــمال  الــها كــريــما رحــيما تــوئــى آن ســلطانــى كــه بــيك كــلمه
بــندگــان بخششــت را مــنع نــنمود و ظــهورات جــودت را بــاز نــداشــت، از تــو ســؤال مــينمايــم ايــن عــبد را فــائــز 

فرمائى بآنچه سبب نجات است در جميع عوالم تو، توئى مقتدر و توانا و توئى عالم و دانا.

(160)
الـها مـعبودا مـقصودا كـريـما رحـيما جـانـها از تـو و اقـتدارهـا در قـبضه قـدرت تـو، هـر كـه را بـلند كـنى از مَـَلك 
بـــگذرد و بـــمقام َورَفَـــْعنَاهُ مَــــكانًـــا عَــــلِيًّا رســـد، و هـــر كـــه را بـــيانـــدازى از خـــاك پســـتتـــر بـــلكه هـــيچ از او بهـــتر، 
پـــــروردگـــــارا بـــــا تـــــباه كـــــارى و گـــــناهـــــكارى و عـــــدم پـــــرهـــــيزكـــــارى مـــــقعد صـــــدق مـــــيطلبيم و لـــــقاى مـــــليك مـــــقتدر 
مــيجوئــيم، امــر امــر تــواســت و حــكم آن تــو و عــالــم قــدرت زيــر فــرمــان تــو، هــر چــه كــنى عــدل صــرف اســت بــل 
فـضل مـحض، يـك تجـّلى از تجـّليات اسـم رحـمانـت رسـم عـصيانـرا از جـهان بـر انـدازد و مـحو نـمايـد، و يـك 
نــسيم از نــسائــم يــوم ظــهورت عــالــم را بخــلعت تــازه مــزيّــن فــرمــايــد، اى تــوانــا نــاتــوانــان را تــوانــائــى بــخش و 
مـردگـان را زنـدگـى عـطا فـرمـا، شـايـد تـرا بـيابـند و بـدريـاى آگـاهـيت راه يـابـند و بـر امـرت مسـتقيم مـانـند، اگـر 
از لـغات مـختلفه عـالـم عـرف ثـناى تـو مـتضّوع شـود هـمه مـحبوب جـان و مـقصود روان چـه تـازى چـه فـارسـى 
اگـر از آن محـروم مـانـد قـابـل ذكـر نـه چـه الـفاظ چـه مـعانـی، اى پـروردگـار از تـو مـيطلبيم كـّل را راه نـمائـى و 

هدايت فرمائى توئى قادر و توانا و عالم و بينا.

(161)
ا ُدونَـــَك ِبسَــــــــْلطَنَِتكَ  لَــــَك الحَــــــْمُد يـــا إِلـــِهي عَــــَلى مـــا قَــــلَّبَْت ُوجُــــــوهَ عِـــــباِدَك إِلـــى يَـــمنيِ عَــــرِْش أَلْــــطافِــــَك َوقَــــدَّسْــــــــتَُهْم عَــــمَّ
إِجْــــاللِـَك، أَْشهَــُد بِــأَنَّ أَمْــرََك نـافِــذٌ َوحُــــْكَمَك جـاٍر َومَــِشيَّتََك ثـابِــتٌَة َومـا أَرَْدَت هُــَو بـاٍق، كُــلُّ شَــــــيٍْء فِــي قَـبَْضِة قُـْدرَتِــكَ  َو
أَِسيٌر، وَُكلٌّ َلدى ظُُهوِر َغناِئَك فَِقيٌر، فَيا إِلِهي َومْحبُوِبيْ َوغايََة أََملِيْ افَْعْل ِبِعباِدَك َوبَِريَِّتَك ما يَنْبَِغيْ لَِجمالَِك 
مواتِ  ـِذْي سَــــــبََقْت رَحْــــَمتَُك الـعامَلِـنَي َوأَحـاط فَـْضُلَك مَــْن فِــي الـسَّ َوعَــظََمِتَك َومـا يَـلِيُق لِـَكرَمِـــَك َومَــواهِــِبَك، إِنّـََك أَنْـَت الّـَ
ـــَه بِــَوجْــــِهِه إِلـى  ـِذْي تَـَوجّـَ بْـَت إِلَــيِْه؟ َومَــِن الّـَ ـِذْي أَقْــبََل إِلَــيَْك َومـا تَـَقرَّ ـِذْي نـاداَك َومـا أَجَــــبْتَُه؟ َومَــِن الّـَ َواألَرَضِـــــــــنَي، مَــِن الّـَ
اَك َوِذكْـــرََك إِيّـَاهُـــمْ  هَـــْت إِلَــيِْه َلحَــــظاُت عِـــنايَـِتَك؟ أَْشهَـــُد حِــــينَِئٍذ بِــأَنَّ إِقْــبالَــَك عِـــباَدَك سَــــــبََق إِقْــبالَــُهْم إِيّـَ َوجْــــِهَك َومـا تَـَوجَّ
ـاَك َولَــَك الــفَْضُل يــا مَـــْن بِـــيَِدَك مَـــَلُكوُت الــَعطآِء َوجَـــــبَُروُت الــَقضآِء، فَــأَنْــِزْل عَـــَلى قــاصِـــــــــِديــَك مــا  كــاَن قَــبَْل ِذكْـــرِهِـــْم إِيّـَ
ـِذيْ  ـْدهُـــْم عَـــَلى حُــــبَِّك َورِضــائِــَك، ثُــمَّ اسْــــــتَِقْمُهْم عَـــَلى صِـــــــــراِط أَمْــرَِك الّـَ بُــُهْم إِلــى نَــفِْسَك َوأَيّـِ يُــَقدِّسُــــــُهْم عَـــْن ُدونِــَك َويُــَقرِّ

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَعِظيُم. زَلَّ َعنُْه أَْقداُم املُِريِبنَي ِمْن بَِريَِّتَك َواملُْعرِِضنَي ِمْن ِعباِدَك َو

�٥٤



(162)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــزَفَـراِت قُـُلوِب الـعاشِــــِقنَي َوُدمُــوعِ عُــيُوِن املُشْـــــتاقِــنَي بِــأَْن ال تَـْجَعَلِنيْ َمحْــــُرومًــا مِــنْ 
ـامِــــَك َونَــَغماِت َورْقــآِء َوحْـــــدانِـــيَِّتَك عِــــنَْد ظُــُهوِر أَنْــواِر َوجْـــــِهَك، فَــيا إِلــِهي أَنَــا املِــْسكنُي قَــدْ  نَــفَحاِت رَحْـــــمانِـــيَِّتَك فِـــي أَيّـَ
ْكُت بِــَحبِْل اسْـــــِمَك الـباقِــي، إِذًا أَسْـــــئَُلَك بِــنَفِْسَك الـَعلِيِّ األَعْــلى  تَشَـــــبَّثُْت بِــذَيْـِل اسْـــــِمَك الـَغِنيِّ َوأَنَـا الـفانِــي قَـْد تَـَمسَّ
ــرْنِــيْ  بِــأَْن ال تَــَدعَـــِني بِــنَفِْسيْ َوهَـــواَي، خُـــذْ يَــِدي بِــأَيــاِدي اقْــِتدارَِك َوخَـــلِّْصِنيْ عَـــْن غَــَمراِت الــظُّنُوِن َواألَْوهــامِ َوطَهّـِ
كَ  إِنّـَ ــالً عَـــَليَْك واَلئِــذًا بِــَحْضرَتِـــَك َوهـاِربًـا إِلـى نَـفِْسَك، َو عَـــْن كُـــلِّ مـا يَـْكرَهُـــُه رِضـاَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلِنيْ مُــْقِبالً إِلَــيَْك َومُــتَوَكّـِ
ـَك أَنْــتَ  ـِذْي تَــفَْعُل مــا تَــَشآُء بِـــُقْدرَتِـــَك َوتَــْحُكُم مــا تُــِريــُد بِـــِإراَدتِـــَك ال مــانِـــعَ ملِـــــا قَــَضيَْت واَل رادَّ ملِـــــا أَمْـــَضيَْت إِنّـَ أَنْــَت الّـَ

املُْقتَِدُر الَعِزيْزُ املَنَّاُن.

(163)
ـِذْي بِـــهِ  ــــًها إِلــى شَـــــــطِْر فَــْضلَِك َوأَلْــطافِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــرَانــي مُـــْقِبالً إِلَــيَْك َومُـــتََوجّـِ
بِـــنَي كَـــْوثَــَر عِـــنايَــِتَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِنيْ بِـــُكلِّي مُـــنَْقِطًعا عَـــِن األَْوهــامِ َومُـــْقِبالً إِلــى  ــــِديــَن خَـــْمَر رَحْـــــَمِتَك َواملُـَقرَّ سَــــــَقيَْت املُـَوحّـِ
ـامِ ظُـُهوِر َمظْهَـــِر أَمْـــرَِك َومَـــطَْلعِ َوحْـــــِيَك ألَخْـــُرَق الــُحُجباتِ  ـْدنِـــي فِـــي أَيّـَ شَـــــــطِْر فَــْضلَِك يــا مَـــْولَــى األَنــامِ، يــا إِلــِهي أَيّـِ
الَِّتيْ َمنََعتِْنيْ َعِن اإِلْقباِل إَِليَْك َواالنِْغماِس ِفي بَْحِر ِعرْفاِنَك، ُخذْ يَِدي ِبأَياِدي ُقْدرَِتَك ثُمَّ اْجَعْلِنيْ ُمنَْجِذبًا ِمْن 
ُهوِد إاِلَّ ظُُهوراِت قُـْدرَتِــَك يـا  نَـَغَماِت َورْقـاِء أَحَـــِديّـَِتَك بِـَحيُْث ال أََرى فِـي الـُوجُـــوِد إاِلَّ طَْلَعتََك يـا مَـْقُصوُد واَل فِـي الـشُّ
ِعيُْف َوأَنْـــَت الـــَقِويُّ الـــحاكِـــــُم فِــــي املَـــبَْدِء َواملَـــآِب، ال  َوُدوُد، أَْي رَبِّ أَنَـــا املِـــْسكنُي َوأَنْـــَت الـــَغِنيُّ املُـــتَعاِل َوأَنَـــا الـــضَّ
ـِتيْ نُــزِّلَــْت مِـــْن سَــــــمآِء أَلْــطافِـــَك، قَــدِّْر لِــيْ يــا  تَــْجَعْلِني َمحْـــــُرومًـــا مِـــْن نَــفَحاِت َوحْـــــِيَك واَل مَـــأْيُــوسًــــــا مِـــَن الــفُيُوضــاِت الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت الـَعلِيْمُ  ْي َو إِلـِهي خَــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِـــرَِة َومـا يَـنْفَُعِنيْ فِــي كُــلِّ عـالَـمٍ مِــْن عَــوامِلَِك ألَنّـِي ال أَعْــَلُم نَـفِْعيْ َوضُـــــــــرِّ
ــِذيــَن غَـــرِقُـــوا فِـــي بُــُحوِر اإِلشــاراِت ثُــمَّ أَنْــِقذْهُــــْم ِبسُـــــــْلطانِـــَك يــا مــالِــَك األَسْـــــــمآءِ  الــَخِبيُر، ارْحَـــــْم يــا إِلــِهي عِــــباَدَك الّـَ
فاِت، إِنّـََك أَنْـَت الّـَِذْي لَـْم تَـزَْل كُـــنَْت حـاكِـــًما عَــَلى مـا تَـَشآُء واَل تَـزاُل تَـُكوُن بِــِمثِْل مـا كُـــنَْت فِــي أَزَِل اآلزاِل ال  َوالـصِّ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الرَِّحيُم.

(164)
إِلــــِهي إِلــــِهي خَـــــرَجْــــــُت مِـــــْن بَــــيِْتيْ مُــــْعتَِصًما بِــــَحبِْل عِـــــنايَــــِتَك َوأَْوَدعْـــــُت نَــــفِْسي تَــــْحَت حِــــــفِْظَك َوحِــــــراسَــــــــِتَك، أَسْــــــــئَُلكَ 
بِـُقْدرَتِــَك الّـَِتيْ بِـها حَـــفَظَْت أَْولِـيائََك مِــْن كُــلِّ ِذْي غَـفَْلٍة َوِذْي شَـــــرارٍَة وَكُــلِّ ظـالِـمٍ عَــِنيٍد وَكُــلِّ فـاجِــٍر بَـِعيٍد بِـأَْن تَـْحفَظَِني 

ِبُجوِدَك َوفَْضلَِك، ثُمَّ أَرِْجْعِنيْ إِلى َمَحلِّي ِبَحْولَِك َوُقوَِّتَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

(165)
ِتَك فَـأَشْــــــِربْـِنيْ يـا إِلـِهيْ، َومِـــْن أَثْـماِر َشجَــــرَِة كَـــيْنُونَـِتَك فَـأَطْـِعْمِنيْ يـا رَجـائـي، َومِـــْن زاُللِ  مِـــْن أَنْـهاِر كـافُـوِر صَـــــــــَمِديّـَ
عُــيُوِن مَـَحبَِّتَك فَـاسْـــــِقِني يـا بَـهآئِـي، َوفِـي ظِـــلِّ عُــطُوفَـِة أَزَلِـيَِّتَك فَـأَسْـــــِكنِّيْ يـا سَـــــنائِـي، َوفِـي ِريـاِض الـُقرِْب بَـنْيَ يَـَديْـكَ 
سَـــــيِّرْنِـي يـا مَـْحبُوبِـي، َوعَــْن يَـِمنيِ عَــرِْش رَحْـــَمِتَك فَـأَجْـــلِْسِني يـا مَـْقُصوِدْي، َومِــْن أَْريـاحِ طِـــيِْب بَـْهَجِتَك فَـأَرْسِــــْلِنيْ يـا 
ـِة فَــأَســِمْعِنيْ يــا مَــْشُهوِدْي،  ـِتَك فَــأَْدخِــــْلِنيْ يــا مَــْعبُوِدْي، َومِـــْن نَــَغماِت َورْقــآِء األَحَــــِديّـَ مَــطُْلوبِــي، َوفِــي عُـــُلوِّ جَــــنَِّة هُـــِويّـَ
َوبِــُروحِ الــُقوَِّة َوالــُقْدرَِة فَــأَحْــــِيِني يــا رازِقــي، َوعَـــَلى ُروحِ مَــَحبَِّتَك فَــاسْــــــتَِقْمِنيْ يــا نــاصِـــــــــِرْي، َوعَـــَلى سَــــــِبيِْل مَــرْضــاتِـــكَ 
نِّيْ يـــا  ثَـــبِّتِْنيْ يـــا خَــــالِـــِقي، َوفِــــي رِضْـــــــــــواِن الخُـــــُلوِد عِـــــنَْد طَـــْلَعِتَك فَـــأَخْــــلِْدنِــــيْ يـــا راحِــــــِميْ، َوعَــــَلى كُـــــرْسِـــــــيِّ عِـــــزَِّك مَــــكِّ
إِلـى شَــــــْمِس هِــدايَـِتَك فَـاهْــِدنِــيْ يـا جـاِذبِــيْ، َوعِـــنَْد ظُـُهوراتِ  إِلـى سَــــــمآِء عِـــنايَـِتَك عَــرِّجْــــِنيْ يـا بـاعِـــثي َو صـاحِــــِبيْ، َو
إِلـى صِــــــــرِْف كـافُـوِر الجَــــماِل فِـي مَـْن تُظْهِـرَنّـَُه فَـأَرْجِـــْعِنيْ يـا إِلـِهيْ،  غَـيِْب أَحَــــِديّـَِتَك فَـأَحْــــِضرْنِـيْ يـا مَـبَْدئِـيْ َومُـناَي، َو

إِنََّك أَنَْت املُتَعاِل الَعِزيزُ الرَِّفيعُ. ألنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشآُء َو
�٥٥



(166)
يـا مَــْن َوجْــــُهَك كَــْعبَِتيْ َوجَــــمالُـَك حَــــرَمِــيْ َوشَــــــطْرَُك مَــطَْلِبيْ َوِذكْــرَُك رَجـائِــيْ َوحُــــبَُّك مُــؤنِــِسيْ َوعِــْشُقَك مُــوجِـــِدْي َوِذكْــرُكَ 
ا قَـدَّرْتـُه لِـِخيْرَِة عِـــباِدَك،  أَنِــيِسيْ َوقُـْربُـَك أَمَــلِي َوَوصْـــــــــُلَك غـايَـُة رَجـائِــي َومُــنْتَهى مَــطَْلِبيْ، أَسْـــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَِنيْ عَــمَّ

إِنََّك أَنَْت ُسْلطاُن البَِريَِّة ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم. ثُمَّ اْرزُْقِنيْ َخيَْر الدُّنْيا َواآلِخرَِة َو

(167)
ــَك أَنْـــَت أَرْحَــــــمُ  ـــــَه إِلَــــيَْك مُــــنَْقِطًعا عَـــــْن سِـــــــواَك إِنّـَ ـــِذْي آمَــــَن بِــــَك َوبِــــآيـــاتِـــــَك َوتَـــَوجّـَ يـــا إِلـــِهي هَـــــذا عَـــــبُْدَك َوابْـــُن عَـــــبِْدَك الّـَ

الرَّاِحِمنَي، أَْسئَُلَك يا َغفَّاَر الذُّنُوِب َوَستَّاَر الُعيُوِب ِبأَْن تَْعَمَل ِبِه
مآَء ال  ـِتيْ سَــــــبََقِت األَرَْض َوالــسَّ مــا يَــنْبَِغيْ لِــَسمآِء جُـــــوِدَك َوبَحْـــــِر إِفْــضالِــَك َوتُــدخِــــَلُه فِـــي جِــــواِر رَحْـــــَمِتَك الــُكبْرى الّـَ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم.

ثُمَّ يَْشرَُع ِفي التَّْكِبيْراِت ستَّ َمرَّاٍت اهللَُّ أَبْهی.

بايد بعد از تكبيرات قرائت شود نوزده مرتبه:

إِنَّا ُكلٌّ هللَِِّ عاِبُدوَن
إِنَّا ُكلٌّ هللَِِّ ساِجُدوَن
إِنَّا ُكلٌّ هللَِِّ قاِنتُوَن
إِنَّا ُكلٌّ هللَِِّ ذاكُروَن
إِنَّا ُكلٌّ هللَِِّ شاكُروَن
إِنَّا ُكلٌّ هللَِِّ صاِبُروَن

بايد تمام اين اذكار هر يك نوزده مرتبه گفته شود

وِفي النِّساِء يَُقوُل هِذِه أََمتَُك َوابْنَُة أََمِتَك إِلى آِخرِه.
(َصالةُ املَيِِّت)

(168)
أَْي رَبِّ فَــــاجْـــــــَعْل ِرزْقِـــــي جَـــــــمالَــــَك َوشَـــــــــرابِـــــي وِصــــالَــــَك َوأَمَـــــلِي رِضــــائَـــَك َوعَـــــَملِي ثَــــنائَـــَك َوأَنــــيِْسيْ ِذكْــــــرََك َومُـــــِعيِنيْ 
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدرُ  إِنّـَ ــِذْي جَــــــَعْلتَُه مُــــَقدَّسًـــــــا مِــــْن حُــــــُدوداِت املُــْحتَجِِبنَي َو سُـــــــْلطانَـــَك َوُمسْـــــــتََقرِّي مَــــَقرََّك َوَوطَــِني املَــقاَم الّـَ

الَعِزيْزُ الَقِديُر.

(169)
ــِتَك،   سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي ال تَخْـــــذُْل مَــــْن عَــــزَّزْتَـــُه ِبسُـــــــْلطاِن أَزَلِـــيَِّتَك واَل تُـــبِْعْد مَــــْن أَْدخَــــْلتَُه فِــــي خِـــــيامِ صَـــــــــــَمِديّـَ
أَتَـطْرُُد يـا إِلـِهي مَـْن كُــنَْت لَـُه مُـَربّـِيًا؟ أَتَـرُدُّ يـا مُـنائِـيْ مَـْن كُــنَْت لَـُه مُـْحِصنًا، أَْو تُـِذلُّ مَـْن كُــنَْت لَـُه مُـَعزِّزًا، أَْو تَـنْسى 
ـِذْي لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت سُــــــْلطاَن املُـْمِكناِت َوُمحَــــرِّكَـــها واَل تَـزاُل تَـُكونَـنَّ  ــرًا؟ فَسُــــــبْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك أَنْـَت الّـَ مَــْن كُـــنَْت لَــُه مُــذَكّـِ
إِْن لَـْن تَـأخُــذَ أَيْـِدي أَحِـــبَّائِـكَ  مَـلِيَك املَْوجُـــوداِت َومُـَدبّـِرَهـا، فَسُـــــبَْحانَـَك يـا إِلـِهي إِْن لَـْم تَـرْحَـــْم عِــباَدَك فَـَمْن يَـرْحَـــْمُهْم، َو
إِنّـَا كُــلٌّ  إِنّـَا كُــلٌّ لَـَك عـابِــُدوَن، َوأَنْـَت املَْشُهوُد بِــالـَعْدِل َو فَـَمْن يَـأْخُــذْهُــْم ؟ فَسُـــــبَْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك أَنْـَت املَْعبُوُد بِــالـَحقِّ َو

َلَك شاِهُدوَن، إِذْ ُهَو املَْحبُوُب ِبالفَْضِل ال إِلَه إاِلَّ ُهَو املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

�٥٦



(170)
يــا إِلــِهي اسْــــــُمَك شِــــــفائِـــي َوِذكْــــرَُك َدوائِـــي َوقُــْربُــَك رَجَـــــائِـــيْ َوحُـــــبَُّك مُـــؤْنِـــِسيْ َورَحْـــــَمتَُك طَــِبيِبيْ َومُـــِعيِْنيْ فِـــي الــدُّنْــيا 

إِنََّك أَنَْت املُْعِط الَعلِيُم الَحِكيُم. َواآلِخرَِة َو

(171)
يـا إِلـِهي َوسَـــــيِِّدْي َومَــْقُصوِدْي أَراَد عَــبُْدَك أَْن يَـناَم فِــي جِـــواِر رَحْــــَمِتَك َويَسْـــــتَِريـحَ فِــي ظِـــلِّ قِــباِب فَـْضلَِك ُمسْـــــتَِعينًا 
ـِتي ال تَــناُم أَْن تَــْحفََظ عَـــيِْنيْ عَـــِن الــنَّظَِر إِلــى ُدونِــَك، ثُــمَّ زِْد نُــورَهــا  بِــِحفِْظَك َوحِــــراسَــــــِتَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــَعيِْنَك الّـَ
ـِذْي ضَــــــــــُعفَْت كَـــيْنُونَــُة الــُقْدرَِة عِـــنَْد ظُــُهوراِت قُــْدرَتِـــَك، ال إِلــَه إاِلَّ  مِلُـشاهَـــَدِة آثــارَِك َوالــنَّظَِر إِلــى أُفُــِق ظُــُهورَِك، أَنْــَت الّـَ

أَنَْت الَقِويُّ الغالُِب املُْختاُر.

(172)
إِلــِهي إِلــِهي كَــــيَْف أَخْــــتاُر الــنَّْوَم َوعُــــيُْوُن ُمشْـــــــتاقِـــيَْك ســاهِــــرَةٌ فِـــي فِـــراقِـــَك، وَكَــــيَْف أَسْـــــــتَريــحُ عَــــَلى الــِفراِش َوأَفْــِئَدةُ 
عـاشِـــــِقيَك مُــْضطَِربَـٌة مِـــْن َهجْــــرَِك، أَْي رَبِّ أَْوَدعْــُت ُروحِـــيْ َوذاتِــي فِــي يَـِمنْيِ اقْـِتدارَِك َوأَمـانِــَك، َوأَضَـــــــــعُ رَأْسِـــــيْ عَــَلى 
َك أَنْـَت الـحافِــُظ الـحارُِس املُـْقتَِدُر الـَقِديْـُر. َوعِـــزَّتِـــَك ال أُِريْـُد مِـــنَ  إِراَدتِـــك. إِنّـَ الـِفراِش بِــَحْولِـَك َوأَرْفَـعُ عَـــنُْه بِــَمِشيَِّتَك َو
الـنَّْومِ واَل مِــَن الـيَْقظَِة إاِلَّ مـا أَنْـَت تُـِريْـُد، أَنَـا عَــبُْدَك َوفِــي قَـبَْضِتَك أَيّـِْدنِــيْ عَــَلى مـا يَـتََضوَُّع بِــِه عَــرُْف رِضـائِــَك، هـذا 

. ِبنْيَ الَحْمُد َلَك يا إِلَه العامَلنِْيَ أََملِي َوأََمُل املَُقرَّ

(173)
الـها مـعبودا مـلكا مـقصودا بـچه لـسان تـرا شـكر نـمايـم، غـافـل بـودم آگـاهـم فـرمـودی، مـعرض بـودم بـر اقـبال 
تـأيـيد نـمودی، مـرده بـودم از آب حـيات زنـدگـى بـخشيدی، پـژمـرده بـودم از كـوثـر بـيان كـه از قـلم رحـمن جـارى 
شــده تــازگــى عــطا كــردی، پــروردگــارا وجــود كُـــّل از جــودت مــوجــود از بحــر كــرمــت محــروم مــفرمــا و از دريــاى 
رحـمتت مـنع مـكن در هـر حـال تـوفـيق و تـأيـيد مـيطلبم و از سـماء فـضل بـخشش قـديـمت را سـائـلم تـوئـى مـالـك 

عطا و سلطان ملكوت بقا.

(174)
ــــرَْت بِــــِه عِـــــباَدَك َوبِــــنُفُوذِ  ــِذْي َسخّـَ إِشْــــــــراقـــاِت أَنْـــواِر نَـــيِِّر فَـــْضلَِك َوبِــــاالسْـــــــمِ الّـَ إِلـــِهي إِلـــِهي أَسْـــــــئَُلَك ِببَحْــــــِر شِـــــــفائِــــَك َو
ــــرَنِـــــي بِـــــماءِ  مآِء، أَْن تُطَهّـِ ـــِتيْ سَــــــــبََقْت مَـــــْن فِـــــي األَرِْض َوالــــسَّ كَـــــلَِمِتَك الــــُعْليا َواقْــــِتداِر قَــــَلِمَك األَعْـــــلى َوبِـــــرَحْـــــــَمِتَك الّـَ
ًكا بِـَحبْلِ  ائِـَل قـائِـًما لَـدى بـاِب جُـــوِدَك َواآلمِــَل مُـتََمسِّ الـَعطآِء مِــْن كُــلِّ بـآلٍء َوسَـــــَقمٍ َوضَـــــــــْعٍف َوَعجْـــٍز، أَْي رَبِّ تَـَرى الـسَّ
ا أَراَد مِـــْن بَحْــــِر فَـْضلَِك َوشَــــــْمِس عِـــنايَـِتك. إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء ال إِلـهَ  كَـــرَمِـــَك، أَسْــــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَُه عَــمَّ

إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر اْلَكِريُم.

(175)
أَصْـــــــــبَْحُت يـا إِلـِهي بِـفَْضلَِك َوأَخْــُرُج مِــَن الـبَيِْت مُـتَوَكّـِـالً عَــَليَْك َومُـفَوِّضًـــــــــا أَمْـِرْي إِلَـيَْك فَـأَنْـِزْل عَــَليَّ مِــْن سَـــــماِء رَحْــــَمِتكَ 
بَـرَكَــًة مِــْن عِــنِْدَك ثُـمَّ أَرْجِـــْعِنيْ إِلـى الـبَيِْت سـامِلًا كـما أَخْــرَجْــــتَِنيْ مِــنُْه سـامِلًا ُمسْـــــتَِقيًما ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـفَرُْد الـواحِـــدُ 

الَعليُْم الَحِكيْم.

�٥٧



(176)
ـــــِديـــَن َومَــــْعبُوِديْ  إِلـــَه الـــعامَلِـــنَي َومَــــْقُصوِدي َومَــــْقُصوَد الـــعارِفِــــنَي َومَــــْحبُوبِــــيْ َومَــــْحبُوَب املُــَوحّـِ لَــــَك الحَــــــْمُد يـــا إِلـــِهي َو
بِــنْيَ َومُــناَي َومُــنَى املُخْـــلِِصنْيَ َورَجــائِــي َورَجــاَء اآلمِـــلنَِي َومَــالِذي َومَــالذَ الــقاصِـــــــــِديْــَن َومَــْلَجأْي َومَــْلَجأَ  َومَــْعبُوَد املُـَقرَّ
هِــــنَي َومَــــنْظَِرْي َومَــــنْظََر الـــنَّاظِـــــِريْـــَن َوجَــــــنَِّتي َوجَــــــنََّة الـــبالِـــِغنَي وَكَــــْعبَِتيْ وَكَــــْعبَةَ  الـــآلئِــــِذيـــَن َومَــــْقَصِدْي َومَــــْقَصَد املُــتََوجِّ
املُشْـــــــتاقِـــنَي َوجَـــــذْبِـــي َوجَـــــذَْب الــعاشِــــــِقنَي َونُــوِرْي َونُــوَر الــهائِـــِمنَي الــتَّائِـــِبنَي َوَولَـــِهيْ َوَولَـــَه الــذَّاكــِريــَن وَكَــــْهِفيْ وَكَــــْهفَ 
َمواِت َواألَرَضِـــــــــنْيَ، بِــما جَــــَعْلتَِنيْ ُمنْجَــــِذبًـا بِــآيـاتِــكَ  الـهاِربِــنَي َوحِــــْصِنيْ َوحِــــْصَن الـخائِــِفنَي َوَربّـِيْ َورَبَّ مَــْن فِــي الـسَّ
ِذْي يـا إِلـِهي  ـــًها إِلـى أُفُـٍق مِـــنُْه أَشْــــــرَقَـْت أَنْـواُر شَــــــْمِس وِْجهَـــِتَك َومُــْقِبالً إِذْ كـاَن مُــْعرِضًـــــــــا أَكـثَُر خَــْلِقَك، أَنْـَت الّـَ َومُــتََوجّـِ
ا ارْتَــفَعَ  مآِء بِــِمفْتاحِ اسْــــــِمَك األَقْــَدِس األَعَـــزِّ األَعْـــظَمِ األَبْــهى َوَدعَـــْوَت الــُكلَّ إِلــى بَحْــــِر الــلِّقآِء، فَــَلمَّ فَــتَْحَت بــاَب الــسَّ
نِــدائُـَك األَحْـــــلى أَخَـــذَ جَـــــذُْب الــنِّدآِء مَــْن فِــي مَــَلُكوِت األَسْــــــمآِء َواملَـألِ األَعْـــلی، َوبِــِه مَــرَّ عَـــرُْف قَــِميِص ظُـُهورَِك عَـــَلى 
ـِتَك، قــامُـــوا َوسَـــــــرُعُـــوا إِلــى بَحْـــــِر وِصــالِــَك َوأُفُــِق جَـــــمالِــَك َوخِـــــباِء ظُــُهورِكَ  الــعاشِــــــِقنَي مِــــْن خَـــْلِقَك َواملُشْـــــــتاقِـــنَي مِــــْن بَــِريّـَ
ا عِـــنَْدهُـــْم َومــا عِـــنَْد الــنَّاِس،  َوَمجْــــِدَك َوفُسْــــــطاِط عِـــزَِّك َولِــقائِــَك، َوأَسْــــــَكرَهُـــْم رَحِــــيُق الــوِصــاِل عَـــَلى شَــــــأٍْن انْــَقطَُعوا عَـــمَّ
ــــِه إِلــى سُـــــــراِدِق عَــــظََمِتَك َومــا خَــــوَّفَــتُْهْم جُـــــنُوُد الــَجبابِـــرَِة عَــــنِ  أُولــِئَك عِــــباٌد مــا مَـــنََعتُْهْم سَـــــــطَْوةُ الــفَراعِــــنَِة عَــــِن الــتََّوجّـُ
ـِذْي شَــــــرَِب كَـــْوثَـرَ  ُهوِد إِنَّ الّـَ الـنَّظَِر إِلـى َمشْــــــِرِق آيـاتِـــَك َومَــطَْلعِ بَـيَّناتِـــَك، َوعِـــزَّتِـــَك يـا إِلـَه الـُوجُــــوِد َومُــَربّـِيَ الـَغيِْب َوالـشُّ
حُــــبَِّك مِــْن يَـِد عَــطائِــَك ال تَـْمنَُعُه شـُؤونـاُت خَــْلِقَك واَل يَـْضطَرُِب مِــْن إِعْــراِض مَــْن فِــي مَــْمَلَكِتَك، يُـناِدْي بِــأَعْــلى الـنِّدآءِ 
ِعيَد مَــنْ  إِشْــــــراقـاِت شُــــــُموِس سَـــــمآِء مَــواهِــِبَك، إِنَّ الـسَّ ــــُر الـنَّاَس بِــأَمْــواجِ بَحْــــِر عَــطائِــَك َو مآِء َويُبَشّـِ بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
ـــَه إِلــى شَــــــْمِس عِـــنايَــِتَك َوالــَعلِيَم مَــنِ  أَقْــبََل إِلــى كَـــْعبَِة لِــقائِــَك َوانْــَقطَعَ عَـــْن سَــــــوائِــَك َوالــَعِزيــزَ مَــِن اعْـــتَرََف بِــِعزَِّك َوتَــَوجّـَ
رَْت عَــيْناهُ بِـنُوِر جَـــمالِـَك َوعَــرَفَـَك إِِذ ارْتَـفَعَ نِـدائُكَ  اطََّلعَ بِـظُُهورَِك َوأَقَـرَّ بِـُشئُونـاتِــَك َوآيـاتِــَك َوبَـيِّناتِــَك َوالـبَصيَر مَـْن تَـنَوَّ
ميعَ مَــْن فـازَ بِــِإصْـــــــــغآِء بَـيانِــَك َوتَـَقرََّب إِلـى طَـْمطامِ بَحْــــِر آيـاتِــَك، أَْي رَبِّ هـذا غَـِريْـٌب سَـــــرَُع إِلـى َوطِـَنِه األَعْــلى  َوالـسَّ
ـــَه إِلـى بَحْــــِر شِــــفائِــَك، فَـانْـظُْر يـا إِلـِهي َومُــْضرَِم الـنَّاِر فِــي كَــِبِدْي إِلـى عَــبَراِت عَــيْنَيَّ  فِــي ظِـــلِّ رَحْــــَمِتَك َومَــِريـٌض تَـَوجّـَ
َوزَفَـراِت قَـْلِبي َواحْــــِتراِق كَـــِبِدْي َواشْــــــِتعاِل جَــــوارِحِـــي، َوعِـــزَّتِــَك يـا بَـهآَء الـعالَـمِ إِنَّ الـبَهآَء يَـْحتَِرُق فِــي كُـــلِّ حِـــنيٍ بِــنارِ 
ـــُه إِلَــيِْه بِــَسْمعِ الـِفطْرَِة لـيَْسَمعُ زَفِــيَر الـنَّاِر مِـــْن كُـــلِّ عِـــْرقٍ  مَــَحبَِّتَك عَــَلى شَــــــأٍْن لَــْو يَـتََقرَُّب إِلَــيِْه أَحَــــٌد مِـــْن خَــْلِقَك َويَـتََوجّـَ
مِــــْن عُــــُروقِــــِه، قَـــْد أَخَــــذَنِــــيْ جَــــــذُْب بَـــيانِــــَك َوسُـــــــْكُر رَحِـــــيِق أَلْـــطافِــــَك عَــــَلى شَــــــــأٍْن ال يَـــنَْقِطعُ نِــــدائِــــي واَل تَـــرْجِـــــعُ إِلَـــيَّ يَـــدُ 
ــــًها إِلــى مَـــَلُكوِت بَــيانِـــَك َولِــسانِـــيْ نــاطِـــــًقا  رَجــائِـــيْ، أَْي رَبِّ تَــَرى عَـــيِْنيْ نــاظِــــرَةً إِلــى شَـــــــطِْر فَــْضلَِك َوسَـــــــْمِعي مُـــتََوجّـِ
ـــًها إِلـى َوجْــــِهَك بَـْعَد فَـنآِء مـا خُــلَِق بِــَكلَِمِتَك َويَـدْي مُــرتَـِفَعًة إِلـى سَــــــمآِء جُــــوِدَك َوعَــطائِــَك، هَــلْ  بِــثَنائِــَك َوَوجْــــِهيْ مُــتََوجّـِ
تَـْمنَعُ الـَغِريـَب الّـَِذْي َدعَــْوتَـُه إِلـى الـَوطَـِن األَعْــلى فِــي ظِـــلِّ جَــــناحَــــيْ رَحْــــَمِتَك، َوهَــْل تَـطْرُُد املِـْسِكنَي الّـَِذْي سَـــــرَُع إِلـى 
رُ  شَـــــــاِطئِ بَحْـــــِر غَـــنائِـــَك، َوهَــــْل تُــْغلُِق بــاَب فَــْضلَِك عَــــَلى ُوجُـــــوِه خَــــْلِقَك بَــْعَد إِذْ فَــتَْحتَُه بِـــِعزَِّك َوسُـــــــْلطانِـــَك، َوهَــــْل تُــَسكِّ
ــِتَك بَـــْعَد إِذْ هَــــَديْـــتَُهْم إِلـــى َمشْــــــــِرِق جَــــــمالِـــَك َومَــــطَْلعِ أَنْـــواِر َوجْــــــِهك؟ ال َوعِـــــزَّتِــــَك لَـــيَْس هـــذا ظَـــنِّيْ َوظَـــنَّ  أَبْـــصاَر بَـــِريّـَ
بِــنَي مِــْن عِــباِدَك َواملُخْــلِِصنَي مِــْن بَـِريّـَِتَك، أَْي رَبِّ تَـْعَلُم َوتَـَرى َوتَـْسَمعُ بِــأَنَّ عِــنَْد كُــلِّ َشجَــــٍر ارْتَـفَعَ نِــدائِــي َوعِــنْدَ  املَُقرَّ
كُــــلِّ َحجَـــــٍر ارْتَــفَعَ ضَـــــــــــجِيجِيْ َوصَـــــــــــِريْــِخيْ، هَــــْل خَــــَلْقتَِنيْ يــا إِلــِهي لِــْلبآَلِء أَْو إِلظْــهاِر أَمْـــرَِك فِـــي مَـــَلُكوِت اإِلنْــشآِء، 
ْي َومَــْسَكنَِتي، َوعِـــزَّتِـــَك إِنَّ الــبُكآَء مَــنََعِنيْ  تَــْسَمعُ َوتَــَرى يــا إِلــِهيْ حَــــِنيِْنيْ َوأَنِــيِْنيْ َوَعجْــــِزْي َوفَــْقِرْي َوفــاقَــِتيْ َوضُــــــــــرِّ
عَـــْن ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك َوارْتَــفَعَ نَــِحيبُُه عَـــَلى شَـــــــأٍْن تَــَحيَّرَْت بِـــِه الــثَّْكلى َومَـــنََعها عَـــْن بُــكائِـــها َوزَفَــراتِـــها، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلكَ 
ــِتيْ بِــــها ظَهَـــــَر سُــــــــْلطاُن مَــــِشيَِّتَك َونُـــفُوذُ إِراَدتِــــَك َوتَـــُمرُّ بِــــُقْدرَتِــــَك عَــــَلى الـــبَرِّ َوالبَحْــــــِر بِــــأَْن ال تَـــأْخُــــذَنِــــي  ِفينَِة الّـَ بِــــالـــسَّ
َعتِْنيْ بُـُحوُر غُـفْرانِــَك َورَحْــــَمِتَك َومـا سَـــــبََق مِــْن مُــعامَــَلِتكَ  الْـُكبْری، َوعِــزَّتِــَك قَـْد شَــــــجَّ ِبجَــــِريـراتِــي الـُعظْمى َوخَــِطيَئاتِــي 
ــــِديــَن مِــــْن سُـــــــفَرائِـــَك، أَْي رَبِّ أَرى أَنَّ ظُــُهوراِت عِــــنايَــِتَك اجْـــــتَذَبَــتِْنيْ َورَحِـــــيقَ  مَـــعَ املُخْــــلِِصنَي مِــــْن أَصْــــــــــِفيائِـــَك َواملُـَوحّـِ
ــــرُنِـــــيْ بِـــــآيــــاتِـــــَك َوظُـــُهوراتِـــــكَ  بَــــيانِـــــَك أَخَـــــذَنِـــــيْ مِـــــْن كُـــــلِّ الــــجِهاِت بِـــــَحيُْث ال أَرى مِـــــْن شَـــــــــيٍْء إاِلَّ َوقَــــْد يُــــَعرِّفُــــِنيْ َويُــــذَكّـِ
ـرُنِـي بِـُعُلوَِّك َوارْتِــفاعِــَك َوسُـــــُموَِّك َواسْـــــِتْعالئِـَك، وَكُــلَّما  ــُه طَرَُف طَرْفِـي إِلـى سَـــــمائِـَك يُـذَكّـِ َوشُـــــئُونـاتِــَك، َوعِــزَّتِــَك كُــلَّما يَـتََوجّـَ
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ـها تُــَعرِّفُــِنيْ ظُــُهوراِت قُــْدرَتِـــَك َوبُــُروزاِت نِـــْعَمِتَك، وَكُــــلَّما أَنْــظُُر البَحْـــــَر يُــُكلُِّمِنيْ فِـــي عَـــظََمِتكَ  أَلْــتَِفُت إِلــى األَرِْض إِنّـَ
ـــُه إِلــى الــجِباِل تُــِريــِني أَلْــِويَــَة نَــْصرَِك َوأَعــالَم عِـــزَِّك َوعِـــزَّتِـــَك، يــا مَــْن فِــي  َـا أَتَــَوجّـَ َواقْــِتدارَِك َوسَــــــْلطَنَِتَك وَكِـــبِْريــائِــَك، َوملَّ
ُة األُمَـمِ، قَـْد أَخَــذَتْـِنيْ حَــــرارَةُ حُــــبَِّك َوسُـــــْكُر رَحِـــيِق تَـوحِـــيِدَك عَــَلى شَــــــأٍْن أَسْـــــَمعُ مِــْن هَــِزيـزِ  قَـبَْضِتَك زِمـاُم الـعالَـمِ َوأَزِمّـَ
األَْريـاحِ ِذكْـــرََك َوثَـنائَـَك َومِـــْن خَـــِريْـِر املـآِء نَـْعتََك َوأَْوصـافَـَك َومِـــْن حَــــِفيِْف األَشْــــــجاِر أَسْــــــراَر قَــضائِــَك الّـَـِتيْ أَُوَدعْـــتَها 
ماِء لَـَك الحَــــْمُد بِــما عَــرَّفْـَت عِــباَدَك هـذا الـيَْوَم الّـَِذْي فـيِْه جَــــرى  فِــي مَــْمَلَكِتَك، سُـــــبْحانَـَك يـا إِلـَه األَسْـــــمآِء وفَـاطِـــَر الـسَّ
كَـــْوثَـُر الـَحيَواِن مِـــْن إِصْــــــــــبَعِ كَـــرَمِـــَك َوظَهَـــَر َربِــيْعُ املُـكاشَــــــفَِة َوالـلِّقاِء بِــظُُهورَِك مِلَـْن فِــي سَــــــمائِــَك َوأَرْضِـــــــــَك أَْي رَبِّ هـذا 
إِشْـــــــراِق أَنْــواِر صُــــــــــبْحِ  َر مِــــْن نُــْوِر َوجْـــــِهَك َو ـُه تَــنَوَّ إِشْـــــــراقِـــها، أَْشهَــــُد أَنّـَ ْمِس َو يَــوٌم قَـــْد جَـــــَعْلَت نُــورَهُ مُـــَقدَّسًـــــــا عَـــِن الــشَّ
فاِء َوتَـَقرََّب كُـــلُّ فَـِقيٍر إِلـى  ظُـُهورَِك، َوهـذا يَـْوٌم فِــيِه تَـرَدَّى كُـــلُّ مَــأْيُـوٍس بِــرِدآِء الـرَّجـآِء َوتَـزَيّـََن كُـــلُّ عَــلِيٍل بِــَقِميِص الـشِّ
بَحْــــِر الـَغنآِء، َوجَــــمالِـَك يـا سُــــــْلطاَن الـِقَدمِ َواملُسْــــــتَِوْي عَــَلى الـَعرِْش األَعْــظَمِ إِنَّ مَــطَْلعَ آيـاتِــَك َوَمظْهَـــَر شُــــــئُونـاتِــَك مَــعَ 
بَحْـــِر عِــْلِمِه َوسَـــــمآِء عِــرْفـانِـِه اعْــتَرََف ِبَعجْـــزِِه عَــْن عِــرْفـاِن أَْدنـى آيَـٍة مِــْن آيـاتِــَك الّـَِتي تُنْسَـــــُب إِلـى قَـَلِمَك األَعْــلى فَـَكيْفَ 
ذاِتَك األَبْهى وََكيْنُونَِتَك الُعْليا، َلْم أَْدِر يا إِلِهي ِبأَيِّ ِذْكٍر أَذُْكرَُك َوِبأَيِّ َوْصٍف أَِصفَُك َوِبأَيِّ ثَنآٍء أُثِْنيَْك َلْو أَِصفَُك 
فاِت أُشــاهِـــدُ  بِــاألَسْــــــمآِء أَرى أَنَّ مَــَلُكوتَــها خُـــلَِق ِبحَــــركــِة إِصْــــــــــبَِعَك َوتَــرتَــِعُد فَــرآئِــُصُه مِـــْن خَـــْشيَِتَك، َولَــْو أُثْــِنيَك بِــالــصِّ
ـــِذْي فِــــيْهِ  ــها خَـــــْلُقَك َوفِــــي قَــــبَْضِتَك واَل يَـــنْبَِغيْ مِلَـــظاهِـــــرِهـــا أَْن تَـــُقوَم تِـــــْلقآَء بَـــاِب مَــــْديَـــِن ظُـــُهورَِك وَكَـــــيَْف املَـــقامِ الّـَ أَنّـَ
مآِء، كُــلُّ مـا تَـزَيّـََن بِـَقِميِْص األَلْـفاِظ إِنّـَُه خُــلِقَ  اسْـــــتََويْـَت عَــَلى عَــرِْش عَــظََمِتَك، َوعِــزَّتِــَك يـا مـالِـَك األَسْـــــمآِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ
ا ثَـبََت تَـْقِديـُس نَـفِْسك الـُعْليا عَــْن كُـــلِّ مـا  فِــي مَــْمَلَكِتَك َوذُوَِّت بِــِإراَدتِــَك واَل يَـنْبَِغيْ لِـَحْضرَتِــَك واَل يَـلِيُق لِـَجنابِــَك، فَـَلمَّ
ـكَ  خُـــلَِق فِــي اإِلنــشآِء َوخَـــطََر فِــي قُــُلوِب األَصْــــــــــِفياِء َوأَفْــِئَدِة األَْولِــياِء يَــُلوُح أُفُــُق الــتَّوحِــــيِد َويَظْهَـــُر لِــُكلِّ حُــــرٍّ َوعَـــِبيٍْد أَنّـَ
َواحِـــٌد فِــي ذاتِــَك َوَواحِـــٌد فِــي أَمْــرَِك َوواحِـــٌد فِــي ظُُهورَِك طُوبـى مِلَِن انْـَقطَعَ فِــي حُــــبَِّك عَــْن سَـــــوائِــَك َوسَـــــرَُع إِلـى أُفُـقِ 
ظُـُهورَِك َوفَـازَ ِبهـِذِه الـَكأِْس الّـَـِتيْ جَــــَعَلِت الـبُُحوَر كُـــلَّها ُدوَن مَــقامِـــها، أَسْــــــئَُلَك يـا إِلـِهي بِــُقوَّتِــَك َوقُــْدرَتِــَك َوسُــــــْلطانِــكَ 
راَط املُسْــــــتَِقيَم لـيَْعتَرِفُـوا  ـــــِبيَل املُِبنَي َوهـذا الـصِّ ـِذْي أَحـاَط مَــْن فِــي سَــــــمآئِــَك َوأَرْضِــــــــَك بِــأَْن تُـَعرَِّف الـِعباَد هـذا السّـَ الّـَ
بِــَوحْــــدانِــيَِّتَك َوفَـرْدانِــيَِّتَك بِــيَِقنيٍ ال تَـْعتَِريـِه أَْوهـاُم املُِريـِبنَي واَل تَـْحُجبُُه ظُـنُوُن الـهآئِــِمنَي، أَْي رَبِّ أَنِــْر أَبْـصاَر عِـــباِدكَ 
َوقُـُلوبَـُهْم بِــنُوِر عِــرْفـانِــَك لِـيَطَّلُِعوا ِبهـذا املَقامِ األَسْـــــنى َواألُفُـِق األَبْـهى لِـئاَل يَـْمنََعُهُم الـنُّعاُق عَــِن الـنَّظَِر إِلـى إِشْــــــراقِ 
ـــــرَْت الـُكلَّ فِــيِه بِــظُُهورَِك َوطُـُلوعِـــكَ  ـــِه إِلـى أُفُـِق التَّجْــــِريْـِد، أَْي رَبِّ هـذا يَـْوٌم بَشّـَ نُـوِر الـتَّْوحِــــيِد واَل يَـُصدَّهُـــْم عَـــِن الـتََّوجّـُ
ــــرًا لِهـذا الـظُُّهورِ  إِشْــــــراقِــَك َوأَخَــذَْت َعهْــَد َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك فِــي كُــتُِبَك َوزُبُـرَِك َوصُـــــــــُحِفَك َوأَلـواحِـــَك َوجَــــَعْلَت الـبَياَن ُمبَشّـِ َو
ا أَنـاَر أُفُـُق الـعالَـمِ َوأَتـى االسْـــــُم األَعْــظَُم كَــفَُروا بِــِه َوبِــآيـاتِــِه إاِلَّ  األَعْــظَمِ األَبْـهى َوهـذا الـطُُّلوعِ األَنْـَوِر األَسْـــــنی، فَـَلمَّ
مَـــْن أَخَـــذَتْــُه حَـــــالَوةُ ِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك َوَورََد عَـــَليِْه مــا ال يُــْحِصيِه إاِلَّ عِــــْلُمَك املُـَهيِْمُن عَـــَلى مَـــْن فِـــي سَـــــــمائِـــَك َوأَرْضِــــــــــَك، 
ـــــــــى مَــْن فِــي اإِلمْــكاِن بِــأَمْــرَِك َوظُـُهورَِك َوسُــــــْلطانِــَك، قَــاَل َوقَــْولُــُه األَحْــــلى  َوأَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـِهي بِــأَنَّ مُــنِْزَل الـبَياِن َوصّـَ
إِيّـَاكُــْم أَْن يَـْمنََعُكُم الـبَياُن َوحُــــُروفـاتُـُه عَــِن الـرَّحْــــمِن َوسُـــــْلطانِــِه، َوقـاَل إِنّـَُه لَـْو يَـأْتِــي بِــآيَـٍة ال تُـنِْكُروهُ أَسْـــــرِعُــوا إِلَـيِْه لَـَعلَّ 
ـُه ملَــــــالِــُك الــِعباِد َومَـــلِيُك اإِليِــجاِد إِذًا تَــَرى يــا مَـــْحبُوَب الــعالَــمِ َوالــظاهِـــُر بِـــاالسْــــــمِ  إِنّـَ يُــنِْزُل لَــُكْم مِـــْن فَــضلِِه مــا أَراَد َو
ـُه قَــْد أَتَــى بِــَمَلُكوِت اآليــاِت عَـــَلى شَــــــأٍْن َشهِــَدِت الــذَّرَّاُت بِــأَنّـَـها مَــَلئَِت اآلفــاَق، مَــعَ هــذا الــظُُّهوِر األَظْهَـــرِ  األَعْـــظَمِ إِنّـَ
األَبْـهى َوهـِذِه اآليـاِت الّـَـِتيْ ال يُـْحِصيها إاِلَّ عِـــْلُمَك يـا مـالِـَك األَسْــــــمآِء تَـَرى َوتُـشاهِــُد إِعْــراضَـــــــــُهْم عَــْن َمشْــــــِرِق ذاتِــكَ 
َواعْــِتراضَـــــــــُهْم عَــَلى مَــنْبَعِ عِـــْلِمَك َوآيـاتِــَك، قَـْد أَخَــذَتْـُهُم الـِعزَّةُ بِــاإِلثْـمِ عَــَلى شَــــــأٍْن أَنْـَكُروا ظُـُهوراتِــَك َوبُـُروزاتِــَك َوآثـارَكَ 
الَِّتي يَرى ُكلُّ بَِصيٍر َعَلى ُكلِّ َشيٍْء ما يَْشَهُد ِبَعظََمِتَك َوُسْلطاِنَك َويَْعتَرُِف ِبظُُهورَِك َواْقِتدارَِك َوقاُلوا ِفي َحقِِّه 
اُن سُــــــراِدِق األَبْـهى َواملإَِل األَعْــلى َوذابَـْت مِـــْن أَقْــوالِـِهْم أَكْـــباُد أَصْـــــــــِفيآئِــَك َوقُــُلوُب أَْولـيائِــَك َوأَخَــذَتْـُهمُ  مَــا نـاَح بِــِه سُــــــكَّ
ـِذيْ  الـَغفَْلُة عَــَلى شَــــــأٍْن نَـبَذُوا آيـاتِــَك الـُكبْرى َوأَخَــذُوا أَْوهـامَــُهْم يـا مـالِـَك األَسْــــــماِء َومَــليَْك الـَعرِْش َوالـثَّری، َوأَنْـَت الّـَ
يْتَُه بِـيَْومِ اهللَِّ لِـئاَل يُـرى  يـا إِلـِهي َومَـْحبُوَب فُـؤآِدي زَيّـَنَْت بِـِذكْــِر هـذَا الْـيَْومِ لَـْوحَــــَك الّـَِذْي مـا اَطََّلعَ بِـِه إاِلَّ نَـفُْسَك َوسَـــــمَّ
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ا ظَهَـــَر أَخَـــذَِت الــزَّالِزُل أَرْكــاَن الــَقبآئِــِل وانْــَصَعَق فِــيهِ  فِــيِْه إاِلَّ نَــفُْسَك الــُعْليا واَل يُــذْكــَر فــيِْه إاِلَّ ِذكْـــرَُك األَحْـــــلی، فَــَلمَّ
كُــــلُّ عــالِــمٍ َوتَــَحيََّر كُــــلُّ عــارٍِف إاِلَّ مَـــْن تَــَقرََّب بِـــَحْولِــَك َوأَخَـــذَ رَحِـــــيَْق َوحْـــــِيَك مِــــْن يَــِد فَــْضلَِك َوشَـــــــرَِب بِـــاسْـــــــِمَك َوقــاَل لَـــكَ 
الحَــــْمُد يـا مَــْقُصوَد الـعامَلنَِي، َولَـَك الـثَّنآُء يـا َولَـَه أَفْـِئَدِة املُشْـــــتاقِــنَي، يـا إِلـِهي َوسَـــــيِِّدي َوغـايَـَة رَجـآئِــي َومُــنْتَهى أَمَــلِي 
ـِتي حُـــــِفرَتْ  ـِتيْ بُــِنيَْت مِــــْن أَْوهــامِ أَعْـــدائِـــَك َوفِـــي حُـــــفْرٍَة عَـــْمياِء الّـَ تَــَرى َوتَــْسَمعُ حَـــــِننَي املَـظُْلومِ مِــــَن الــِبئِْر الــظَّْلمآِء الّـَ
زايـا  مِـــْن ظُـنُوِن طُـغاِة خَــْلِقَك، َوجَــــمالِـَك يـا أَيّـُها الـظَّاهـُر بِــالـَجالِل إِنّـِي ال أَجْــــزَُع مِـــَن الـباَليـا فِــي حُــــبَِّك واَل مِـــَن الـرَّ
ـيَ  بِـــنَي مِـــْن خَـــْلِقَك َواملُخْـــلِِصنَي مِـــْن عِـــباِدَك، َولــِكْن يــا مُـــَربّـِ فِـــي سَــــــِبيْلَِك بَــِل اخْـــتَرْتُــها بِـــَحْولِــَك َوأَفْتَخِــــُر بِـــها بَــنْيَ املُـَقرَّ
الـعالَـمِ َومـالِـَك األُمَـمِ أَسْـــــئَُلَك فِـي هـذا الـِحنيِ الّـَِذْي أَكُــوُن آخِـــذًا بِـيَِد الـرَّجـآِء أَذْيـاَل رِدآِء كَــرَمِــَك َورَحْــــَمِتَك بِـأَْن تَـْغِفرَ 
بُــوا إِلــى بَحْـــــرِ  ــــُهوا إِلــى أَنْــواِر َوجْـــــِهَك َوأَقْــبَُلوا إِلــى أُفُــِق رِضــآئِـــَك َوتَــَقرَّ ـِذيــَن طــاُروا فِـــي هَـــوآِء قُــْربِـــَك َوتَــَوجّـَ عِـــباَدَك الّـَ
ـامِــــِهْم بِـــِذكْــــرَِك َواشْـــــــتََعُلوا بِـــناِر حُـــــبَِّك، قَـــدِِّر الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي لَـــُهْم قَـــبَْل صُــــــــــُعوِدهِـــْم َوبَــْعَدهُ مــا  رَحْـــــَمِتَك َونَــطَُقوا فِـــي أَيّـَ
يَنْبَِغي لُِعُلوِّ َكرَِمَك َوُسُموِّ ِعنايَِتَك، أَْي رَبِّ أَْسِكِن الَِّذيَْن َصِعُدوا إَِليَْك ِفي الرَِّفيِق األَْعلى ِفي ِظلِّ ِخبآِء َمْجِدَك 
ــــــحْ عَـــَليِْهْم مِـــْن بَحْـــــِر عَـــفْوَِك مــا يَــْجَعُلُهْم ُمسْــــــتَِحقِّنَي إِلبْــقآئِـــِهْم بِـــَدوامِ املُـْلَك فِـــي مَـــَلُكوتِـــكَ  َوسُــــــراِدِق عِـــزَِّك، أَْي رَبِّ رَشّـِ
اٌل مِلَا تَـشآُء، أَْي رَبِّ ال تَحْــــرِْم أَحِـــبَّائََك مِــْن نَـفَحاِت هـذا الـيَْومِ الّـَِذْي فِـيْهِ  إِنّـََك أَنْـَت فَـعَّ األَعْــلى َوجَــــبَُروتِــَك األَسْـــــنى َو
ظَهَـــــرَْت أَسْـــــــراُر اسْـــــــِمَك الـــَقيُّومِ َومـــا كـــاَن َمخْـــــزُونًـــا فِــــي خَــــزآئِــــِن عِـــــْلِمَك، أَْي رَبِّ هـــذا يَـــْوٌم اهْــــتَزَّ فِــــيِه كُـــــلُّ ذَرٍَّة مِـــــنَ 
ـَك أَظْهَـــرَْت نَــفَْسَك َوفَــتَْحَت بــابَ  الــذَّرَّاِت َوتَــُقوُل يــا مُــنِْزَل اآليــاِت َوسُــــــْلطاَن الــكائِــناِت إِنّـِـي أَجِــــُد عَـــرَْف وِصــالِــَك كَـــأَنّـَ
لِـــقائِــــَك عَــــَلى مَــــْن فِــــي سَـــــــمآئِــــَك َوأَرْضِــــــــــَك، أَْي رَبِّ مِـــــْن عَــــرِْف قَـــِميِصَك أَيْـــَقنُْت بِــــأَنَّ الـــعالَـــَم تَشَـــــــرََّف بِــــُقُدومِـــــَك َوفـــازَ 
بِـنَفَحاِت َوصْـــــــــلَِك، َولـِكْن يـا مَـْحبُوَب الـعالَـمِ َومَـْقُصوَد األُمَـمِ لَـْم أَْدِر بِـأَيِّ مَـقامٍ اسْـــــتََقرَّ عَــرُْش عَــظََمِتَك َوأَيُّ مَـَقرٍّ فـازَ 
ُهوِد قَـْد تَـَحيََّر كُــلُّ ِذْي عِــْلمٍ فِـي عِــرْفـانِـكَ  َر بِـأَنْـواِر َوجْــــِهَك َوعِــزَّتِــَك يـا مَـْولَـى الـُوجُــــوِد َومـالِـَك الـَغيِْب َوالـشُّ بِـُقُدومِــَك َوتَـنَوَّ
ُعوِد  وَُكلُّ ِذْي ِحْكَمٍة ِفي إِْدراَك آياِت َعظََمِتَك َعَلى َشأٍْن اْعتَرََف الُكلُّ ِبالُقُصوِر َعِن الِعرْفاِن َوِبالَعْجِز َعِن الصُّ
إِلـى سَـــــمآٍء فـيها تَجَــــلَّْت شَــــــْمٌس مِـــْن شُــــــُموِس مَــظاهِــِر عِـــْلِمَك َومَــشاِرِق حِـــْكَمِتَك مـا ألَحَــــٍد َوِذكْـــُر هـذا املَقامِ األَعْــلى 
ــِذْي جَـــــَعْلتَُه فَــْوَق عِــــرْفــاِن خَــــْلِقَك َوشَـــــــهاداِت عِــــباِدَك، لَـــْم يَــزَْل كــاَن َمسْـــــــتُورًا عَــــِن اإِلْدراكَ  َواملَــَقرِّ األَسْـــــــنى املَــقامِ الّـَ
َوالـُعُلومِ َومَــْختومًــا بِــِختامِ اسْــــــِمَك الـقَّيُّومِ، َوعِـــزَّتِـــَك َوسَــــــْلطَنَِتَك املُـَهيِْمنَِة عَـــَلى املُـْلِك َواملَـَلُكوِت لَــْو أَحَــــٌد مِـــن أَصْـــــــــِفيائِــكَ 
ُر فِــي أَسْـــــرارِِه َوآثـارِِه ومـا يَظْهَــرُ  ُر فِــي شُــــــئُونـاِت قَـَلِمَك األَعْــلى الّـَِذْي تُحَــــرِّكُــُه إِصْـــــــــبَعُ إِراَدتِــَك َويَـتَفَكَّ َوسُـــــفَرآئِــَك يَـتَفَكَّ
ـُه يَــرى مَـــرَّةً  مِــــنُْه لَـــيَتََحيَُّر عَـــَلى شَـــــــأٍْن يَــَرى الــلِّساَن عــاجِــــزًا عَـــِن الــذِّكْــــِر َوالــبَياِن َوالــَقْلَب قــاصِـــــــــرًا عَـــِن الــِعرْفــاِن، ألنّـَ
وِر َويَــُقوُم بِــِه مَــْن فِــي الــُقبُوِر َوطَـْورًا تَظْهَـــُر مِـــنْهُ  يَ مِـــْن عِـــنِْدَك بِــالــصُّ يَجْــــِرْي مِـــنُْه مــآُء الــَحيَواِن فِــي اإِلمْــكاِن َوسُــــــمِّ
الـنَّاُر كـأَنّـَها أُْوقِــَدْت مِـــْن نـاِر الـظُُّهوِر َوتَـَكلََّم الـَكلِيُْم فِــي الـطُّوِر، فَـما أَعْـــَجَب شُــــــئُونـاِت قُــوَّتِـــَك َومـا أَعْـــظََم ظُـُهوراتِ 
ُقْدرَِتَك، ُكلُّ َعلِيمٍ اْعتَرََف ِبالَجْهِل ِعنَْد إِْشراقاِت أَنْواِر َشْمِس ِعْلِمَك، وَُكلُّ َقِويٍّ اْعتَرََف ِبالَعْجِز ِعنَْد أَْمواجِ بَْحِر 
قُـــوَّتِــــَك، وَكُــــلُّ غَـــِنيٍّ اعْــــتَرََف بِـــالـــفَْقِر لَـــدى ظُــُهوراِت خَــــزآئِـــِن غَـــنآئِـــَك، وَكُــــلُّ عـــارٍف أَقَـــرَّ بِـــالـــفَنآِء لَـــدى تَجَـــــلِّياِت أَنْـــوارِ 
َجمالَِك، وَُكلُّ َعزيٍز أََقرَّ ِبالذُّلِّ ِعنَْد إِْشراِق َشْمِس ِعزَِّك، وَُكلُّ ِذي َعظََمٍة اْعتَرََف ِبفَنآِئِه َوفَنآِء َغيْرِِه َوبَقآِء َعظََمِتَك 
إِلَه ُكلِّ َشيٍْء َوُسْلطاِني َوُسْلطاَن ُكلِّ َشيٍْء َوَمْحبُوِبي َوَمْقُصوِدي تَْعَلُم  َوُسْلطاِنَك َوُعُلوَِّك َواْقِتدارَِك، يا إِلِهي َو
ـِتَك لَــَعلَّ يَسْــــــطَعُ مِـــْن زَفَــراتِ  ـــِديــَن مِـــْن بَــِريّـَ أَنّـِـيْ أَذْكُـــرَُك الــيَْوَم مِـــْن قِــبَِل املُـنَْقِطِعنَي مِـــْن خَـــْلِقَك َوأَصِـــــــــفَُك بِــلِساِن املُـَوحّـِ
ــِه إِلـى جَـــبَُروِت عِــرْفـانِـَك َومَـَلُكوِت آيـاتِــَك، فـَيا  قُـُلوبِـِهْم فِـي حُـــبَِّك َوهَــواَك مـا يَـْحتَِرُق بِـِه كُــلُّ مـا يَـْمنَعُ عِــباَدَك عَــِن الـتََّوجّـُ
مآِء هــذا يَــْوٌم فِـــيِه يُــناجِــــيَك مَـــِن اشْـــــــتََعَل صَــــــــــْدرُهُ مِـــْن نــاِر َوصْــــــــــلَِك، فَــأَيْــنَ  إِلــَه األَسْــــــمآِء َوفــاطِــــَر األَرِْض َوالــسَّ إِلــِهي َو
الــفَْصُل يــا إِلــِهي لِــيُْعرََف بِــِه الــَوصْــــــــــُل عِـــنَْد ظُـُهوِر نُــوِر فَــرْدانِــيَِّتَك َوبُــُروِز إِشْــــــراِق شَــــــْمِس َوحْــــدانِــيَِّتَك، أَسْــــــتَْغِفرَُك يــا 
إِلِهي َعْن ُكلِّ ذلَِك َوَعْن ُكلِّ ما َجرى َويَْجِرْي َعَليِْه َقَلِمي ِفي أَيَّاِمَك، أَْشَهُد ِبأَنََّك ما َجَعْلَت املُنَاجاةَ َشأِْني بَْل 
ـنَْت بِـــهِ  ــِذْي تَــزَيّـَ إِراَدتِــــَك َوجَـــــَعْلَت اآليــاِت مَـــْخُصوصَــــــــــًة ِبهــذا الــظُُّهوِر الــَعِظيمِ َوالــنَّبَِأ الّـَ شَـــــــأَْن مَـــْن سَـــــــبََقِني بِـــأَمْـــرَِك َو
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صَـــــــــحآئِــُف َمجْــــِدَك َولَـْوحُــــَك الـَحِفيُظ، يـا مُــْضرَِم الـنَّاِر فِــي صَـــــــــْدِر الـبَهآِء َوُمظْهِــَر الـنُّوِر فِــي قَـْلِب الـبَهآِء أَشْــــــُكرَُك بِــما 
عَـــلَّْمَت عِـــباَدَك ِذكْـــرََك َوسُــــــبَُل مُــناجـاتِـــَك مِـــْن لِـسانِــَك األَقْــَدِس األَعْـــَلى َوبَـيانِــَك األَعَـــزِّ األَسْــــــنی، لَــواْل إِذْنُـَك مَــْن يَـْقِدرُ 
أَْن يَـِصفََك بِــالـِعزِّ َوالـِكبريـآِء َولَـواْل تَـْعلِيُمَك مَــْن يَـْعرُِف سُـــــبَُل الـرِّضـاِء فِــي مَــَلُكوِت اإِلنـشآِء، أَسْـــــئَُلَك يـا مـالِـَك الـُجودِ 
َوُسْلطاَن الُوُجوِد ِبأَْن تَْحفََظ ِعباَدَك ِمْن َخطَراِت ُقلوِبِهْم، ثُمَّ أَْصِعْدُهْم إِلى َمقامٍ ال تَِزلُّ أَْقداُمُهْم ِمْن ظُُهوراِت 
ِتَك َوخَــْلِقَك، أَْي رَبِّ ال تَـْمنَْعُهْم عَــْن بَحْــــرِ  فِــْعلَِك الّـَـِتيْ اقْــتََضتْها شُــــــئُونـاُت حِــــْكَمِتَك َوسَــــــتَرَْت أَسْــــــرارَهـا عَــْن َوجْــــِه بَـِريّـَ
بِــنَي مِــْن أَصْـــــــــِفيائِــَك َواملُخْــلِِصنَي مِــْن أُمَــنآئِــَك، ثُـمَّ اْرزُقْـُهْم مِــْن بَحْــــِر االطِْمئْنانِ  عِــْلِمَك واَل تَحْــــرِمْــُهْم عَــّما قَـدَّرْتَـُه لِـْلُمَقرَّ
مــا يَــْسُكُن بِـــِه اضْــــــــــِطرابُــُهْم، َوبَــدِِّل الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي ظُــْلَمَة أَْوهــامِــــِهْم، بِـــنُوِر الــيَِقنيِ ثُــمَّ اجْـــــَعْلُهْم قَــائِـــِمنَي ُمسْــــــتَِقيِمنيَ 
عَـــَلى صِــــــــــراطِـــــَك املُسْـــــــتَِقيمِ لِــئاَلّ يَــْمنََعُهُم الــِكتاُب عَـــْن مُـــنْزِلِــِه َواألَسْـــــــمآُء عَـــْن خــالِــِقها َورازِقِـــها ومَـــبَْدئِـــها َوسُـــــــلطانِـــها 
ــي أَنْـــزَلْـــتَ  ــَك يـــا إِلـــِهي َوَربّـِ ياتِــــها، إِنّـَ ــها َواملُــْقتَِدِر عَــــليها َواملُــَهيِْمِن عَــــَلى مُــــَسمَّ َوُمظْهِــــرِهـــا َوُمهْـــــلِكها َومُــــِعزِّهـــا َومُــــِذلّـِ
إِعْــآلِء كَـــلَِمِتي َوبِــِه أَخَــذَْت َعهْـــَد نَـفِْسيْ عَــْن كُـــلِّ مـا خُــلَِق فِــي مَــْمَلَكِتَك، َوتَـَرى يـا مَــْحبُوبَ  الـِكتاَب إِلظْـهاِر أَمْــِرْي َو
ــِذْي يـــا إِلـــِهي  الـــعالَـــمِ أَنَّ طُــغاةَ خَــــْلِقَك جَــــــَعُلوهُ حِـــــْصنًا لَـــُهْم َوبِــــِه أَعْــــرَضُـــــــــــوا عَــــْن جَــــــمالِـــَك وَكَــــفَروا بِــــآيـــاتِــــَك، َوأَنْـــَت الّـَ
ــِذْي جَــــــَعْلُت الـــبَياَن َورَقَـــًة مِــــنْ  ــُقوا الـــرَّحْــــــمَن واَل تَـــْكفُُروا بِــــالّـَ ــــــــــيْتَُهْم فِــــي كِــــتابِــــَك الـــَعِظيمِ َوقُـــْلَت يـــا مَــــألَ الـــبَياِن اتّـَ َوصّـَ
ــُه لَـــُهو  إِْن طُــرَِد َومـــا فـــازَ إِنّـَ اُل َو ــُه لَـــُهو الـــفَضَّ ــًة مِــــْن عِــــنِْدْي إِلَـــيِْه إِْن فـــازَ بِـــالـــَقبُوِل إِنّـَ ــُه كـــاَن هَــــِديّـَ إِنّـَ أَْوراِق جَــــــنَِّتِه، َو
الـحاكِـــُم بِــالـَحقِّ َواملَحْــــُموُد فِــي أَفْـعالِـِه َواملُطَاُع فِــي أَوامِـــرِِه لَـيَْس ألحَــــٍد أَْن يَـْعتَرَِض عَــَليِْه، فَـيا إِلـِهي تَـَرى املَظُْلومَ 
ُة حَــــْولَــُه َوالـبُرْهـاُن يُـناِدْي بِــأَعْــلى  ـِذْي تَـطُوُف الـُحجَّ ـِذيـَن أَنْـَكروا حَــــقََّك َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن سُــــــْلطانِــَك، إِنَّ الّـَ بَـنْيَ أَيْـِدي الّـَ
امِـــِه مـا ال يَـْقِدُر الـَقَلُم أَْن يَـُقوَم بِــَوصْــــــــــِفِه َوارْتَـكبُوا مـا نـاحَ  الـنِّدآِء بَـنْيَ اإِلمْــكاِن بِــاسْــــــِمِه َوسُــــــْلطانِــِه قَــْد فَـَعُلوا فِــي أَيّـَ
ــــــُه أَحَـــــــٌد بِـــــَسْمعِ الــــِفطْرَِة لَــــيَْسَمعُ حَـــــــِننيَ  وُح َوصــــاَح مَـــــْن فِـــــي املَـــَلُكوِت َوأَهْـــــُل سُــــــــراِدِق الــــَجبَُروِت، لَــــْو يَــــتََوجّـَ بِـــــِه الــــرُّ
األَشْـــــيآِء َوأَنِـينَها بِـما َورََد عَــَلى مَـظُْلومِ اآلفـاِق مِــَن الّـَِذيـَن أَخَــذَْت مِــنُْهُم املِيثاَق فِـي يَـْومِ الـطَّالِق، هَــْل مِــْن مُـنِْصفٍ 
يــا إِلــِهي يُــنِْصُف فِـــي أَمْـــرَِك َوهَـــْل مِـــْن ِذي بَــَصٍر يَــنْظُُر بِـــَعيِْنَك؟ َوهَـــْل مِـــْن ِذي سَــــــْمعٍ يَــْسَمعُ بِـــأُذُنِـــَك َوهَـــْل مِـــْن ِذيْ 
امِــعُ مـا تَـنِْطُق بِــِه سِــــْدرَةُ املُنْتَهى  لِـساٍن يَـنِْطُق بِــالـَحقِّ فِــي أَيّـَامِــَك؟ َوعِــزَّتِــَك يـا أَيّـَُها الـنَّاظِـــُر مِــْن أُفُـِقَك األَبْـهى َوالـسَّ
ـــــرًا بِــظُُهوريْ  ُر فِــيما نُـزَِّل فِــيها َليَجُِد كُـــلَّ كِـــتاٍب مِـــنْها ُمبَشّـِ يْتَها بِــالـبَياِن َويَـتَفَكَّ لَــْو أَحَــــٌد يَـنْظُُر إلـى كُـــتُِبَك الّـَـِتي سَــــــمَّ
إِشْـــــراقـي، َومَـعَ إِعْــالنِـَك يـا إِلـِهي َوبـَيانِـَك يـا  َونـاطِـــًقا بِـاسْـــــمي َوشـاهِــًدا لـِنَفِْسي َومُـنَاِديًـا بِـأَمْـِرْي َوِذكْــِرْي َوطُلوعـي َو
ـامِـــيْ، أَْي رَبِّ أَْشهَـــُد فِـــي مَـــْوقِـــِفي هــذا رَغْــًما مِلَـنْ  مَـــْحبُوبِـــي سَــــــِمْعَت َورَأَيْــَت مــا قــالُــوا فِـــي حَـــــقِّيْ َوارْتَــكبُوا فِـــي أَيّـَ
ــِذيْ  ـَن بِـــِذكْــــرِِه صَـــــــــــَحائِـــفَُك وَكُــــتُبَُك َوأَلْـــواحُـــــَك َوالّـَ ــِذي تَــزَيّـَ ـَك أَنْــَت اهللَُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت، َوهــذا يَــْومُـــَك الّـَ أَعْــــرََض عَــــنَْك أَنّـَ
ــُه لَـــُهو  إِنّـَ ــــــرُّ املَسْـــــــتُوُر َوالـــِكتاُب املَــْمُهوُر، َو ــُه لَـــُهو الـــَكنْزُ املَخْــــزُوُن َوالـــَغيُْب املَــْكنُوُن َوالـــلَّْوُح املَــْحفوُظ َوالسّـِ يَـــنِْطُق إِنّـَ
املُطاُع ِفي ُكلِّ ما َحَكَم َوأََمَر َوأَظَْهَر َواملَْحبُوُب ِفيما يَأُْمُر ِبُسْلطاِنِه َويَْحُكُم ِبُقْدرَِتِه، َمْن يَتََوقَُّف أََقلَّ ِمْن آٍن إِنَُّه 
أَنْـَكَر حَــــقََّك وَكُـــلَّ مـا أَنْـزَلْـتَُه فِــي كُـــتُِبَك َوصُـــــــــُحِفَك َوأَرْسَـــــْلتَها مَــعَ أَصْـــــــــِفيآئِــَك َوأَنْـِبيآئِــَك َوسُـــــفَرآئِــَك َوأُمَــنآئِــَك، أَسْـــــئَُلَك يـا 
مواِت َواألَرِْض َوفِــي قَــبَْضِتَك مَــْن فِــي جَــــبَُروِت األَمْــِر َوالخَـــْلِق بِــأَْن ال تَـْمنَعَ لِـحاَظ أَلْــطافِــكَ  مَــْن بِــيَِدَك مَــَلُكوُت الـسَّ
ْجَن بِــاسْـــــِمَك َوَورََد عَــَليِْهْم مـا  ــــدآئِــَد فِــي سَـــــِبيلَِك َوذاقُـوا كَـــأَْس الـباَليـا فِــي حُــــبَِّك َوَدخَــُلوا الـسِّ ِذيـَن حَــــَمُلوا الشّـَ عَــِن الّـَ
ـــــُهوا إِذْ أَشْـــــــرَقَـــْت أَنْـــوارُ  ــِذيـــَن أَجـــابُـــوا إِِذ ارْتَـــفَعَ نِـــدآئُــَك َوتَـــَوجّـَ ــُهْم عِــــباُدَك الّـَ ــِتَك، أَْي رَبِّ إِنّـَ ال َورََد عَــــَلى خَــــْلِقَك َوبَـــِريّـَ
ـِذْي بِـــِه انْــَصَعَق مَـــْن فِـــي أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــمائِـــَك، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لَــُهْم مــا  َوجْـــــِهَك َوأَقْــبَُلوا إِذْ الَح أُفُــُقَك األَعْـــلى بَــاسْــــــِمَك الّـَ
ــِذيـــَن اسْــــــــتَْقبَُلوا سِـــــــَهاَم املُشْــــــــرِكـــنَي فِــــي أَمْــــرَِك َوحُــــــبَِّك َوسَــــــــرُعُــــوا إِلـــى َمشْــــــــِرِق الـــبآَلِء بِــــاسْــــــــِمكَ  قَـــدَّرْتَـــُه ألَصْـــــــــــِفيائِــــَك الّـَ
ِذْي يـا إِلـِهي َوعَــْدَت فِــي مُــْحَكمِ آيـاتِــَك بِــأَْن تَـذْكُـــرَهُــْم فِــي كِـــتابِــَك جَــــزآَء أَعْــمالِـِهْم فِــي أَيّـَامِـــَك، صَـــــــــلِّ  َوِذكْـــرَِك، أَنْـَت الّـَ
الـلَُّهمَّ عَــَليِْهْم وَكَـــبِِّر الـلَُّهمَّ عَــَلى ُوجُــــوهِــِهْم بِــتَْكِبيٍر أَشْــــــرَقَـْت شَــــــْمُسُه مِـــْن أُفُـِق فَـمِ مَــِشيَِّتَك َوظَهَـــرَْت أَنْـوارُهُ مِـــْن مَــَلُكوتِ 
ــهاتِـــِهمْ  رْهُـــْم بِـــأَنْــواِر فَجْـــــِر ظُــُهورَِك، ثُــمَّ اغْــِفْر يــا إِلــِهي آبــائَـُهْم َوأُمّـَ بَــيانِـــَك، أَْي رَبِّ أَغْــِمْسُهْم فِـــي بَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك َونَــوِّ
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ـَك أَنْــتَ  بِـــُجوِدَك وَكَــــرَمِــــَك َوأَلــطافِـــَك، ثُــمَّ أَرْسِــــــْل عَـــَليِْهْم عَـــْن يَــِمنيِ جَـــــنَِّتَك الــُعْليا نَــفََحاِت قَـــِميِْص جَـــــمالِــَك األَبْــهی، إِنّـَ
إِنّـََك أَنْـَت الـحاكِـــُم اآلمِـــُر املُـْعِط الـَغفُوُر الـَكِريـُم، َوالحَــــْمُد لَــَك يـا مَــْحبُوَب الـعالَــمِ َويـا أَيّـُها  املْـُقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء َو

املَذُْكوُر ِفي ُقلوِب العارِِفنَي.

(177)
أَلـلَُّهمَّ إِنّـِيْ أَسْــــــئَُلَك بِــاآليَـِة الـُكبْرى َوظُـُهوِر فَـْضلَِك بَـنْيَ الـَوَرى أَْن ال تَـطْرَُدنِــي عَــْن بـاِب مَــِديـنَِة لِـقائِــَك واَل تُـَخيِّبَِني 
ًكا بِـاسْـــــِمَك األَقْـَدِس األَنْـَوِر األَعَــزِّ األَعْــظَمِ الـَعلِيِّ األَبْـهى  عَــْن ظُُهوراِت فَـْضلَِك بَـنْيَ خَــْلِقَك، تَـرَانِـي يـا إِلـِهي مُـتََمسِّ
ـــي أَسْــــــــئَُلَك بِــــِندائِــــَك األَحْــــــلى َوالــــَكلَِمِة الــــُعْليا أَنْ  َوُمتَشَــــــــبِّثًا بِــــذَيْــــٍل تَشَــــــــبََّث بِــــِه مَــــْن فِــــي اآلخِــــــرَِة َواألُولــــی، أَلــــلَُّهمَّ إِنّـِ
ًكا  بَـِني فِــي كُـــلِّ األَحْــــواِل إِلـى فِــناِء بـابِــَك واَل تُـبِْعَدنِــي عَــْن ظِـــلِّ رَحْــــَمِتَك َوقِــباِب كَـــرَمِـــَك، تَـرَانِــي يـا إِلـِهي مُــتََمسِّ تُـَقرِّ
بِــاسْــــــِمَك األَقْــَدِس األَنْـَوِر األَعَــزِّ األَعْــظَمِ الـَعلِيِّ األَبْـهى َوُمتَشَــــــبِّثًا بِــذَيْـٍل تَشَــــــبََّث بِــِه مَــْن فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولـی، أَلـلَُّهمَّ 
إِشْـــــــراِق أَنْــواِر َوجْـــــِهَك مِـــَن األُفُــِق األَعْـــلى أَْن تَجْـــــِذبَــِنيْ مِـــْن نَــفَحاِت قَــِميِصكَ  إِنّـِـيْ أَسْــــــئَُلَك بِـــِضياِء غُــرَّتِـــَك الــَغرّآِء َو
ًكا بِـــاسْـــــــِمَك األَقْــَدِس األَنْــَوِر األَعَـــزِّ األَعْـــظَمِ الــَعلِيِّ األَبْــهى  َوتُشْـــــــِربَــِني مِــــْن رَحِـــــيِق بَــيانِـــَك، تَــرانِـــيْ يــا إِلــِهي مُـــتََمسِّ
ـِتيْ تَتَحَـــــرََّك عَـــَلى صَــــــــــفَحاتِ  َوُمتَشَــــــبِّثًا بِـــذَيْــٍل تَشَــــــبََّث بِـــِه مَـــْن فِـــي اآلخِــــرَِة َواألُولــی، أَلــلَُّهمَّ إِنّـِـي أَسْــــــئَُلَك بِـــَشَعراتِـــَك الّـَ
الـــَوجْــــــِه كـــما يَتَحَــــــرََّك عَــــَلى صَـــــــــــفَحاِت األَلْــــواحِ قَــــَلُمَك األَعْــــلى َوبِــــها تَـــَضوَّعَــــْت رائِــــَحُة مِـــــْسَك املَــَعانِــــي فِــــي مَــــَلُكوتِ 
ـِذيــَن جــاَدلُــوا بِـــآيــاتِـــكَ  اإِلنْــشآِء أَْن تُــقيَمِني عَـــَلى خِــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك عَـــَلى شَـــــــأٍْن ال يَــْعُقبُُه الــُقُعوُد واَل تَــْمنَُعُه إِشــاراُت الّـَ
ًكا بِــاسْـــــِمَك األَقْـَدِس األَنْـَوِر األَعَــزِّ األَعْــظَمِ الـَعلِيِّ األَبْـهى َوُمتَشَـــــبِّثًا  َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن َوجْــــِهَك، تَـرَانِــي يـا إِلـِهي مُــتََمسِّ
بِـذَيْـٍل تَشَـــــبََّث بِـِه مَـْن فِـي اآلخِـــرَِة َواألُولـی، أَلـلَُّهمَّ إِنّـِيْ أَسْـــــئَُلَك بِـاسْـــــِمَك الّـَِذْي جَــــَعْلتَُه سُـــــْلطاَن األَسْـــــمآِء َوبِـِه انْجَــــذَبَ 
ًكا بِــاسْــــــِمكَ  مآِء أَْن تُــِريَــِنيْ شَـــــــْمَس جَـــــمالِــَك َوتَــْرزُقَــِنيْ خَـــْمَر بَــيانِــَك، تَــرَانِــي يــا إِلــِهي مُــتََمسِّ مَــْن فِــي األَرِْض َوالــسَّ
ــيْ  األَقْـــَدِس األَنْـــَوِر األَعَــــزِّ األَعْــــظَمِ الـــَعلِيِّ األَبْـــهى َوُمتَشَـــــــبِّثًا بِـــذَيْـــٍل تَشَـــــــبََّث بِـــِه مَـــْن فِـــي اآلخِـــــرَِة َواألُولـــی، أَلـــلَُّهمَّ إِنّـِ
ــَدنِــــي عَــــَلى مـــا أَراَد بِــــهِ  أَسْـــــــئَُلَك بِــــِخباِء َمجْــــــِدَك عَــــَلى أَعْــــَلى الـــجِباِل َوفُسْـــــــطاِط أَمْــــرَِك عَــــَلى أَعْــــَلى األَتْـــالِل أَْن تُـــَؤيّـِ
ًكا بِـــاسْـــــــِمَك األَقْـــَدِس األَنْـــَوِر األَعَــــزِّ األَعْــــظَمِ الـــَعلِيِّ األَبْـــهى  إِراَدتُـــَك َوظَهَــــَر مِــــْن مَـــِشيَِّتَك، تَـــرَانِـــي يـــا إِلـــِهي مُـــتََمسِّ
ـِذيْ  َوُمتَشَــــــبِّثًا بِـــذَيْــٍل تَشَــــــبََّث بِـــِه مَـــْن فِـــي اآلخِــــرَِة َواألُولــی، أَلــلَُّهمَّ إِنّـِـي أَسْــــــئَُلَك ِبجَـــــمالِــَك املُشْــــــِرِق مِـــْن أُفُــِق الــبَقآِء الّـَ
ا عِــــنِْدي َوبـــاقِـــيًا بِـــما  إِذا ظَهَــــَر َسجَـــــَد لَـــُه مَـــَلُكوُت الجَـــــماِل وَكَــــبََّر عَــــْن َورائِـــِه بِـــأَعْــــلى الـــنِّدآِء أَْن تَـــْجَعَلِني فـــانِـــيًا عَــــمَّ
ًكا بِـاسْـــــِمَك األَقْـَدِس األَنْـَوِر األَعَــزِّ األَعْــظَمِ الـَعلِيِّ األَبْـهى َوُمتَشَـــــبِّثًا بِـذَيْـٍل تَشَـــــبََّث بِـهِ  عِــنَْدَك، تَـرَانِـي يـا إِلـِهي مُـتََمسِّ
اِق َوطـارَتْ  ـِذْي بِــِه احْــــتَرَقَــْت أَكْـــباُد الـُعشَّ مَــْن فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولـی، أَلـلَُّهمَّ إِنّـِي أَسْــــــئَُلَك ِبَمظْهَـــِر اسْــــــِمَك املَـْحبُوِب الّـَ
ًكا بِــاسْــــــِمكَ  أَفْـِئَدةُ مَــْن فِــي اآلفـاِق أَْن تُـَوفّـَِقِني عَــَلى ِذكْـــرَِك بَـنْيَ خَــْلِقَك َوثَـنائِــَك بَـنْيَ بَـِريّـَِتَك، تَـرَانِــي يـا إِلـِهي مُــتََمسِّ
ــيْ  األَقْـــَدِس األَنْـــَوِر األَعَــــزِّ األَعْــــظَمِ الـــَعلِيِّ األَبْـــهى َوُمتَشَـــــــبِّثًا بِـــذَيْـــٍل تَشَـــــــبََّث بِـــِه مَـــْن فِـــي اآلخِـــــرَِة َواألُولـــی، أَلـــلَُّهمَّ إِنّـِ
ـامِــــَك فِـــي جَـــــبَُروِت األَسْـــــــمآِء أَْن تُــبِْعَدنِـــي عَــــْن كُــــلِّ مــا يَــْكرَهُــــهُ  أَسْـــــــئَُلَك بِـــَحِفيِف سِــــــْدرَِة املُــنْتَهى َوهَــــِزيــِز نَــَسماِت أَيّـَ
ًكا بِــاسْــــــِمَك األَقْــَدِس األَنْـَوِر األَعَـــزِّ  بَـِني إِلـى مَــقامٍ تَجَــــلَّى فِــيِْه مَــطَْلعُ آيـاتِـــَك، تَـرَانِــي يـا إِلـِهيْ مُــتََمسِّ رِضـائُـَك َوتُـَقرِّ
األَعْــظَمِ الـَعلِيِّ األَبْـهى َوُمتَشَـــــبِّثًا بِــذَيْـٍل تَشَـــــبََّث بِــِه مَــْن فِــي اآلخِـــرَِة َواألَولـی، أَلـلَُّهمَّ إِنّـِيْ أَسْـــــئَُلَك بِــالحَــــرِْف الّـَِتي إِذا 
خَــــرَجَـــــْت مِــــْن فَـــمِ مَـــِشيَِّتَك مـــاجَـــــِت الـــِبحاُر َوهـــاجَـــــِت األَْريـــاُح َوظَهَــــرَِت األَثْـــماُر َوتَـــطاَولَـــِت األَشْـــــــجاُر َومَـــَحِت اآلثـــارُ 
ــِهمِ املُــْختاِر أَْن تُـــَعرِّفَـــِني مـــا كـــاَن مَــــْكنُونًـــا فِــــي كَـــــنائِــــزِ  َوخُــــرِقَـــِت األَسْـــــــتاُر َوسَـــــــرَُع املُخْـــــلُِصوَن إِلـــى أَنْـــواِر َوجْــــــِه َربّـِ
ًكا بِــاسْــــــِمَك األَقْــَدِس األَنْــَوِر األَعَـــزِّ األَعْـــظَمِ الــَعلِيِّ  عِـــرْفــانِــَك َوَمسْــــــتُورًا فِــي خَـــزائِــِن عِـــْلِمَك، تَــرَانِــي يــا إِلــِهي مُــتََمسِّ
األَبْـهى َوُمتَشَـــــبِّثًا بِــذَيْـٍل تَشَـــــبََّث بِــِه مَــْن فِــي اآلخِـــرَِة َواألُولـی، أَلـلَُّهمَّ إِنّـِيْ أَسْـــــئَُلَك بِــناِر مَــَحبَِّتَك الّـَِتيْ بِــها طـاَر الـنَّْومُ 
ْن فــازَ بِـــما أَنْــزَلْــتَُه فِـــي  عَـــْن عُـــيُوِن أَصْــــــــــِفيائِـــَك َوأَْولــيائِـــَك َوأَقــامَـــتُْهْم فِـــي األَسْـــــــحاِر لِــِذكْــــرَِك َوثَــنائِـــَك أَْن تَــْجَعَلِنيْ مِــــمَّ
ًكا بِــــاسْــــــــِمَك األَقْــــَدِس األَنْـــَوِر األَعَــــزِّ األَعْــــظَمِ الـــَعلِيِّ األَبْـــهى  كِـــــتابِــــَك َوأَظْهَـــــرْتَـــُه بِــــِإراَدتِــــَك، تَـــرَانِــــي يـــا إِلـــِهي مُــــتََمسِّ

�٦٢



بِـــنَي إِلــى  ــِذْي سَـــــــاَق املُـَقرَّ َوُمتَشَـــــــبِّثًا بِـــذَيْــٍل تَشَـــــــبََّث بِـــِه مَـــْن فِـــي اآلخِـــــرَِة َواألُولــی، أَلــلَُّهمَّ إِنّـِـيْ أَسْـــــــئَُلَك بِـــنُوِر َوجْـــــِهَك الّـَ
سِـــــهامِ قَـضائِــَك َواملُخْـــلِِصنَي إِلـى سُــــــيُوِف األَعْــداِء فِــي سَــــــِبيلَِك أَْن تَـْكتَُب لِـي مِـــْن قَـَلِمَك األَعْــلى مـا كـتَبْتَُه ِألُمَــنائِــكَ 
ًكا بِـــاسْـــــــِمَك األَقْـــَدِس األَنْـــَوِر األَعَــــزِّ األَعْــــظَمِ الـــَعلِيِّ األَبْـــهى َوُمتَشَـــــــبِّثًا بِـــذَيْـــلٍ  َوأَصْـــــــــــِفيائِـــَك، تَـــرَانِـــي يـــا إِلـــِهي مُـــتََمسِّ
ــِذْي بِــــِه سَــــــــِمْعَت نِــــدآَء الـــعاشِـــــــِقنَي َوضَـــــــــــجِيْجَ  ــي أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ تَشَــــــــبََّث بِــــِه مَــــْن فِــــي اآلخِــــــرَِة َواألُولـــی، أَلـــلَُّهمَّ إِنّـِ
بِــنَي َوحَــــِننَي املُخْــلِِصنَي َوبِــِه قَـَضيَْت أَمَــَل اآلمِــلنَِي َوأَعْــطَيْتَُهْم مـا أَراُدوا بِــفَْضلَِك َوأَلْـطافِــكَ  املُشْـــــتاقِــنَي َوصِــــــــِريـخَ املَُقرَّ
ـائِــَك أَْن تَـْكتَُب مِلَـْن أَقْــبََل إِلَــيْكَ  ـِذْي بِــِه مـاَج بَحْــــُر الـُغفْراِن أَمـاَم َوجْــــِهَك َوأَمْــطََر سَــــــحاُب الـَكرَمِ عَـــَلى أَرِقّـَ َوبِــاالسْــــــمِ الّـَ
ـِذيــَن لَــْم يَــتََكلَُّموا إاِلَّ بِـــِإذْنِـــَك َوأَلْــَقْوا مــا عِـــنَْدهُـــْم فِـــي سَــــــِبيلَِك َوحُـــــبَِّك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِـــنَفِْسكَ  َوصَــــــــــاَم بِـــأَمْـــرَِك أَجْـــــَر الّـَ
ُكوا بِــــأَحْــــــكامِــــكَ  ــِذيْـــَن تَـــَمسَّ إِشْــــــــراِق أَنْـــواِر شَــــــــْمِس جَــــــمالِـــَك َوأَغْـــصانِــــَك بِــــأَْن تُـــَكفَِّر جَــــــِريـــراِت الّـَ َوبِــــآيـــاتِــــَك َوبَـــيِّناتِــــَك َو
ًكا بِــــاسْــــــــِمَك األَقْــــَدِس األَنْـــَوِر األَعَــــزِّ األَعْــــظَمِ الـــَعلِيِّ  َوعَــــِمُلوا بِــــما أُمِـــــُروا بِــــِه فِــــي كِـــــتابِــــَك، تَـــرَانِــــي يـــا إِلـــِهي مُــــتََمسِّ

األَبْهى َوُمتََشبِّثًا ِبذَيٍْل تََشبََّث ِبِه َمْن ِفي اآلِخرَِة َواألُولی.
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ـِذْي أَظْهَـــرْتَــُه َوجَــــَعْلَت ظُـُهورَهُ نَــفَْس ظُـُهورَِك َوبُــطُونَــُه نَــفَْس بَــطُونِــَك، َوبِــأَوَّلِــيَِّتهِ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي أَسْــــــأَلُــَك بِــالّـَ
ِتِه ثَـبََت آخِــــِريّـَتَُك، َوبِــُقْدرَتِــِه َوسُــــــْلطانِــِه َشهِــَد كُـــلُّ ِذْي قُــْدرٍَة بِــاقْــِتدارَِك َوبِــَعظََمِتِه َشهِــَد كُـــلُّ ِذيْ  حُــــقَِّق أَوَّلِـيَّتَُك َوبِــآخِــــِريّـَ
إِحــاطَـتَُك، َوبِــَمِشيَِّتِه ظَهَـــرَْت مَــِشيَّتَُك َوبِــَوجْـــــِهِه الَح َوجْـــــُهكَ  عَـــظََمٍة بِــَعظََمِتَك وَكِـــبِْريــائِــَك َوبِــَقيُّومِـــيَِّتِه عُـــرَِف قَــيُّومِـــيَّتَُك َو
ماُء مِــْن ظُُهوراِت عِــزِّ أَحَــــِديّـَِتَك َوالـِبحارُ  َوبِــأَمْــرِِه ظَهَــَر أَمْــرَُك َوبِــآيـاتِــِه مُــلِئَِت اآلفـاُق مِــْن بَـدائِــعِ آيـاِت سَـــــْلطَنَِتَك َوالـسَّ
َه ُكلُّ األَْشياِء إِلى  ِمْن آللِئِ ُقْدِس ِعْلِمَك َوِحْكَمِتَك َوزُيِّنَِت األَْشجاُر ِبأَثْماِر َمْعرِفَِتَك، َوِبِه َسبََّحَك ُكلُّ َشيٍْء َوتََوجَّ
شَـــــطِْر رَحْـــمانِـيَِّتَك، َوأَقْـبََل كُــلُّ الـُوجُـــوِه إِلـى بَـواِرِق أَنْـواِر َوجْـــِهَك وَكُــلُّ الـنُّفُوِس إِلـى ظُُهوراِت عِــزِّ أَحَـــِديّـَِتَك، مـا أَعْــلى 
ِذْي ظَهَـــَر مِـــنُْه َوأَعْــطَيْتَهُ  قُـْدرَتَـَك َومـا أَعْــلى سَـــــْلطَنَتََك َومـا أَعْــلى اقْـِتدارََك َومـا أَعْــلى عَــظََمتََك َومـا أَعْــلى كِـــبِْريـائََك الّـَ
بِـُجوِدَك وَكَــرَمِــك، فَـيا إِلـِهي أَْشهَــُد بِـأَنَّ بِـِه ظَهَــرَْت آيـاتُـَك الـُكبْرى َوسَـــــبََقْت رَحْـــَمتَُك األَشْـــــياَء لَـواْلهُ مـا هَــَدرَِت الـَورْقـاءُ 
ِل نِـداٍء ارْتَـفَعَ مِــنْهُ  ِل كَــلَِمٍة خَــرَجَــــْت مِــْن فَـِمِه َوأَوَّ نآِء فِـي جَــــبَروِت الـَقَضاِء، َوأَْشهَــُد بِـأَنَّ مِــْن أَوَّ َومـا غَـنَّ عَــنَْدلِـيُْب الـسَّ
ماُء َومـا فِــيْها َواألَرُْض َومَــْن عَـــَليْها، َوبِــها انْـَقَلبَْت حَــــقائِــُق الـُوجُــــودِ  إِراَدتِـــَك انْـَقَلبَِت األَشْــــــياُء كُـــلُّها َوالـسَّ بِــَمِشيَِّتَك َو
َـــــَلُكوتِ  َواخْـــــــتََلفَْت َوتَــــــفَرَّقَــــــْت َوانْــــــفََصَلْت َوائْـــــتََلفَْت َواجْـــــــــتََمَعْت َوظَهَـــــــرَِت الْــــــكلِماُت الــــــتَّكِويــــــِنيَُّة فِــــــي عــــــالَــــــمِ املُـــــْلَك َوامْل
ــــــرَْت الْـــِعبادَ  ـُة فِـــي عَـــالَـــمِ الــالَّهُـــوِت، َوبِـــذلِــَك الــنِّداِء بَشّـَ ـُة فِـــي عــالَـــمِ الْـــَجبَُروِت َواآليــاُت األَحَـــــِديّـَ َوالــظُُّهوراُت الْـــَواحِـــــِديّـَ
ماِء َواضْــــــــــــطََربَـــتْ  ا ظَهَـــــَر اخْـــــتََلفَِت األُمَــــُم َوظَهَـــــَر االنْـــِقالُب فِــــي األَرِْض َوالـــسَّ بِــــظُُهورَِك األَعْـــــظَمِ َوأَمْــــرَِك األَتَـــمِّ فَـــَلمَّ
َلِت الْـــَكلَِمُة َوبِـــها ظَهَــــَر االمْـــِتيازُ بَــنْيَ كُــــلِّ ذَرٍَّة مِــــْن ذَرَّاِت األَشْـــــــياِء َوبِـــها  أَرْكــاُن األَشْـــــــياِء، َوبِـــِه ظَهَــــرَِت الــِفتْنَُة َوفُــصِّ
رَِت الْـَجِحيُْم َوظَهَــَر الـنَِّعيُْم، طُوبـى مِلَْن أَقْـبََل إِلَـيَْك فَـَويْـٌل مِلَْن أَعْــرََض عَــنَْك وَكَــفََر بِــَك َوبِــآيـاتِــَك فِــي هـذا الْـظُُهورِ  سُـــــعِّ
فاِت، َوفِـــي  ْت ُوجُـــــوهُ مَـــطالِـــعِ اإِلثْـــباِت يـــا مـــالِـــَك األَسْـــــــماِء َوالـــصِّ ــِذْي فِـــيِْه اسْـــــــَودَّْت ُوجُـــــوهُ مَـــظاهِــــِر الـــنَّفْيِ َوابْـــيَضَّ الّـَ
َمواِت. فَـَلَك اْلحَــــْمُد يـا إِلـِهي حَــــْمًدا حَــــِمْدَت بِــِه نَـفَْسَك واَل  ا خُــلَِق بَـنْيَ األَرَضِــــــــنَي َوالـسَّ قَـبَْضِتَك زِمـاُم املَْوجُــــْوداِت عَــمَّ
يَْعرِفُُه أََحٌد ُدونََك واَل يُْحِصيِْه نَفٌْس ِسواَك، أَْي رَبِّ أَنَْت الَِّذْي َعرَّفْتَِنيْ نَفَْسَك ِفي أَيَّامٍ ِفيْها َغفََل ِعباُدَك الَِّذيَْن 
إِنّـِـيْ يــا إِلــِهي لَـــْو حَـــــَكْمُت عَـــَلى  بِـــانْــِتسابِـــِهْم إِلــى نَــفِْسَك حَـــــَكُموا عَـــَلى مَـــْن عَـــَلى األَرِْض َوافْتَخَــــُرْوا عَـــَلى األُمَـــمِ َو
شَــــــْرِق األَرِْض َوغَــْربِــها َومَــَلْكُت خَـــزَائِــنَها كُـــلَّها َوأَنْــفَْقُت فِــي سَــــــِبيْلَِك مــا بَــَلْغُت إِلــى هــذا املَـقامِ إاِلَّ بِــَحْولِــَك َوقُــوَّتِـــَك، 
ـِتيْ عَـــلَّْمتَِنيْ  ـِتَك َوبَــقاِء سَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتدارَِك ال يُــعاِدُل بِــِذكْـــٍر مِـــَن األَذْكــاِر الّـَ َولَــْو أَشْـــــــُكرَُك يــا إِلــِهي بِــَدوامِ عِـــزِّ أَحَـــــِديّـَ
ا كــاَن شَـــــــأُْن ِذكْــــٍر مِــــْن أَذْكــارَِك هــذا فَــما مَـــقاُم مَـــْن عَـــرََف نَــفَْسكَ  بِـــفَْضلَِك َوأَمَـــرْتَــِنيْ بِـــأَْن أَْدعُـــْوَك َوأَذْكُــــرََك بِـــِه، فَــَلمَّ
إِنّـِيْ بِــَعنْيِ الْـيَِقنيِ رَأَيْـُت َوبِــِعْلمِ الـيَِقنْيِ أَيْـَقنُْت بِــأَنّـََك لَـْم تَـزَْل كُــنَْت مُــَقدَّسًـــــا عَــنْ  َوفَـازَ بِــلِقائِــَك َواسْـــــتَقاَم عَــَلى أَمْــرَِك؟ َو
ِذكْـــِر املَـْوجُــــْوداِت واَل تَــزاُل تَــكْوُن مُــتَعالِــيًا عَـــْن َوصْــــــــــِف املُـْمِكناِت، ال يَــنْبَِغيْ لَــَك ِذكْـــُر أَحَــــٍد إاِلَّ ِذكْـــرَُك أَْو ِذكْـــُر مِـــثْلِكَ 

�٦٣



ا ثَـبََت تَـْقِديْـُس ذاتِــَك عَــنِ  ــــبِْه َواملِثِْل َومُـتَعالِـيًا عَــِن الْـكفِْو والْـِعْدِل، فَـَلمَّ إِنّـََك كُــنَْت َولَـْم تَـزَْل واَل تَـزاُل مُـَقدَّسًـــــا عَــِن الشّـِ َو
ـــــبِْهيَِّة يَـثْبُُت بِــأَنَّ الـذِّكْـــَر مِـــْن أَيِّ ذاكـٍر كـاَن يَـرْجِـــعُ إِلـى نَـفِْسِه َوحَــــدِِّه واَل يَـرْتَـِقيْ إِلـى  امْلِـثْلِيَِّة َوتَـنِْزيْـُه نَـفِْسَك عَــِن الشّـِ
ـَك ال  ـِتَك َومَـــَقرِّ قُـــْدِس عَــــظََمِتَك، فَــما أَحْـــــلى ِذكْــــرََك ذاتَــَك َوَوصْــــــــــفََك نَــفَْسَك، أَْشهَــــُد يــا إِلــِهي بِـــاَنّـَ سُـــــــْلطاِن عِــــزِّ أَحَـــــِديّـَ
تَـــزاُل مـــا نَـــزَّلْـــَت عَــــَلى عِــــباِدَك إاِلَّ مـــا يُـــْصِعُدهُــــْم إِلـــى سَـــــــماِء قُـــْربِـــَك َومَـــَقرِّ عِــــزِّ تَـــْوحِـــــيِدَك، َوَوضَـــــــــــْعَت اْلحُــــــُدْوَد بَـــيْنَُهمْ 
َوجَــــَعْلتَها مَــطَْلعَ عَــْدلِـَك َوَمظْهَــَر فَـْضلَِك بَـنْيَ خَــْلِقَك َوحِـــْصَن حِـــمايَـِتَك بَـنْيَ بَـريّـَِتَك لِـئاَل يَـظْلَِم أَحَــــٌد أَحَــــًدا فِــي أَرْضِــــــــَك، 
ْن فـازَ  ُه مِـــمَّ طُـْوبـى مِلَْن نَـَهى الـنَّفَْس عَــِن الْـَهوى َواتّـَبَعَ مـا رُقِــَم مِـــْن قَـَلِمَك األَعْــلى حُــــبًّا لِجَــــمالِـَك َوطَـَلبًا لِـرِضـائِــَك إِنّـَ
ــتََك َواجْــــــتَذَبْـــَت أَفْـــِئَدةَ  ـــِذْي بِــــِه عَــــرَّفْـــَت نَـــفَْسَك عِـــــباَدَك َوبَـــِريّـَ ــبَعَ اْلهُـــــدی، أَْي رَبِّ أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ بِــــُكلِّ الْــــَخيِْر َواتّـَ
يامِ  ــَقِنيْ عَــــَلى الـــصِّ بِــــنْيَ إِلـــى مَــــطَْلعِ ظُـــُهوِر فَـــرْدانِــــيَِّتَك بِــــأَْن تُـــَوفّـِ الْـــعارِفِــــنْيَ إِلـــى مَــــَقرِّ عِـــــزِّ َوحْــــــدانِــــيَِّتَك َوأَفْـــِئَدةَ املُــَقرَّ
ُكْوا بِــُسنَِنَك َوحُــــُدْوداتِــَك خـالِـِصنيَ  ِذيْـَن تَـَمسَّ خـالِـًصا لِـَوجْــــِهَك يـا ذاْ الـَجالِل َواإِلكْـــرامِ، ثُـمَّ اجْــــَعْلِني يـا إِلـِهي مِـــَن الّـَ
لِـَوجْـــِهَك مِــْن ُدْوِن أَْن يَـكْونُـوا نـاظِـــِريْـَن إِلـى غَـيْرَِك، أُْولـِئَك كـانَـْت خَــْمرُهُــْم مـا خَــَرَج مِــْن فَـمِ مَـِشيَِّتَك األُولـى َورَحِـــيُقُهمْ 
نِــَدائََك األَحْــــلى َوسَــــــْلَسِبيُلُهْم حُــــبََّك َوجَــــنَّتُُهْم َوصْـــــــــَلَك َولِـقائََك ألنّـََك كُـــنَْت مَــبَْدأَهُــْم َومُــنْتََهاهُــْم َوغـايَـَة أَمَــلِِهْم َورَجـائِــِهْم، 
َعِميَْت َعنْيٌ تََرى ما ال تُِحبُّ َوانَْعَدَمْت نَفٌْس تُِريُْد ما ال تُِريُْد، فَيا إِلِهي أَْسئَُلَك ِبنَفِْسَك َوِبِهْم ِبأَْن تَْقبََل أَْعماَلناَ 
بِــفَْضلَِك َوعِـــنايَـِتَك َولَـْو أَنّـَها ال تَـلِيُق لِـُعُلوِّ شَــــــأْنِــَك َوسُـــــُموِّ قَـْدرَِك يـا حَــــِبيَْب قُـُلوِب املُشْـــــتاقِــنْيَ َوطَـِبيَْب أَفْـِئَدِة الْـعارِفِــنَي، 
بُـنا إِلـى َمظْهَـــرِ  ــرُنـا عَـــْن شَــــــائِــبَِة الـنَّفِْس َوالـَهوى َويُـَقرِّ فَـأَنْـِزْل عَـــَليْنا مِـــْن سَــــــماِء رَحْــــَمِتَك َوسَــــــحاِب إِفْـَضالِـَك مـا يُطَهّـِ
َك عَـــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء قَــِديْـٌر، صَـــــــــلِّ الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي عَـــَلى الـنُّْقطَةِ  إِنّـَ َك رَبُّ اآلخِــــرَِة َواألُْولـى َو إِنّـَ نَـفِْسَك الْــَعلِيِّ األَبْـهى َو
ُهوِد َوجَــــَعْلتَُه مَــرْجِـــًعا ملِـــــا يَـرْجِـــعُ إِلَـيَْك َوَمظْهَــرًا ملِـــــا يَظْهَــُر مِــنْكَ  األُْولـى الّـَِذْي بِــِه دارَْت نُـْقطَُة الْـُوجُــــوِد فِــي الْـَغيِْب َوالـشُّ
ـِذيْــَن هُـــْم اسْــــــتُْشِهُدوا فِــي  ْوا عَـــَلى حُــــبَِّك َورِضــائِــَك َوعَـــَلى الّـَ ـِذيْــَن مــا أَعْـــرَضُــــــــــْوا عَـــنَْك َواسْــــــتََقرُّ َوعَـــَلى حُــــُروفــاتِـــِه مِـــَن الّـَ
ــــــرْتَــنا بِـــِه فِـــي كُــــلِّ  ــِذْي بَشّـَ ـَك أَنْــَت الــَغفُوُر الــرَّحِـــــيُْم، ثُــمَّ أَسْـــــــئَُلَك يــا إِلــِهي بِـــالّـَ إِنّـَ سَـــــــِبيْلَِك بِـــَدَوامِ نَــفِْسَك َوبَــقاِء ذاتِـــَك َو
ـبَُعْوا الــنَّفْسَ  ـِذيْــَن اتّـَ أَلْــواحِــــَك وَكُـــتُِبَك َوزُبُــرَِك َوصُــــــــــُحِفَك َوبِـــِه انْــَقَلَب مَـــَلُكْوُت األَسْــــــماِء َوظَهَـــَر مــا سُــــــِتَر فِـــي صُــــــــــُدوِر الّـَ
َوالْـَهوى بِــأَْن تَـْجَعَلنا ثـابِــِتنَي عَــَلى حُــــبِِّه َوُمسْـــــتَِقيِمنْيَ عَــَلى أَمْــرِِه َومَــوالِـيَ ألْولِـيائِــِه َوأَعـاِدَي ألعْــدائِــِه، ثُـمَّ احْــــفَظْنا يـا 
ـِذيْــَن كَــــفَُرْوا بِـــلِقائِـــَك َوأَعْـــرَضُــــــــــْوا عَـــْن َوجْـــــِهَك َوأَراُدْوا قَــتَْل َمظْهَــــِر نَــفِْسك، يــا إِلــِهي َوسَـــــــيِِّدْي تَــْعَلمُ  إِلــِهي مِــــْن شَـــــــرِّ الّـَ
ُكوا بِـــأَعْـــدائِـــَك تَــْضِييًْعا ألَمْـــرَِك َوبَــْغيًا عَـــَلى نَــفِْسَك،  ـِتَك َوتَــَمسَّ ـُهْم ضَــــــــــيَُّعْوا أَمْـــرََك َوهَـــتَُكْوا سِـــــتَْر حُـــــرْمَـــِتَك بَــنْيَ بَــِريّـَ بِـــأَنّـَ
أَْي رَبِّ خُــــذْهُــــْم ِبَقهْـــــرَِك َوقُـــوَّتِــــَك ثُـــمَّ اهْــــِتَك مـــا سُــــــــِتَر بِــــِه عُــــيُوبُـــُهْم َوشَــــــــْقَوتُـــُهْم لِيَظْهَـــــَر مـــا فِــــي صُـــــــــــُدْورِهِــــْم عَــــَلى أَهْــــلِ 

َمْمَلَكِتَك يا ُمنِْزَل النَِّقمِ َوخالَِق األَُممِ َوساِبغَ النَِّعمِ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَعِزيْزُ اْلكِريُْم.

(179)
سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي تَْشهَـــُد أَلْـُسُن املُْمِكناِت عَــَلى سَـــــْلطَنَِتَك َواقْـِتدارَِك َوعَــَلى فَـْقِرْي َوافْـِتقاِرْي عِـــنَْد ظُـُهوراتِ 
ـــًها  ـِذْي طَـرْفُـُه لَــْم يَـزَْل كـاَن نـاظِـــرًا إِلـى شَــــــطِْر غُــفْرانِــَك َوقَــْلبُُه مُــتََوجّـِ غَــنائِــَك، ِاذًا يـا إِلـِهي فَـانْـظُْر هـذا الْــعاصِـــــــــيَ الّـَ
ـِذْي خَـــَلْقتَِنيْ بِـــأَمْـــرَِك َوأَحْـــــيَيْتَِنيْ مِـــْن نَــَسماِت جُـــــودِ  ِل الْــيَْومِ الّـَ إِنّـِـيْ يــا إِلــِهي مِـــْن أَوَّ إِلــى أُفُــِق فَــْضلَِك َومَـــواهِـــِبَك، َو
ْهُت إِلى أََحٍد ُدونََك، َوُقْمُت ِفي ُمقابََلِة األَْعدآِء ِبَسْلطَنَِتَك َواْقِتدارَِك َوَدَعْوُت الُكلَّ إِلى َشاِطئِ  رَْحماِنيَِّتَك ما تََوجَّ
ـامِــــيْ حِــــفَْظ نَــفِْسيْ مِــــْن طُــغاِة خَـــْلِقَك بَــْل إِعْـــآلِء ِذكْــــرَِك بَــنيَْ  بَحْـــــِر تــوحِــــيِْدَك َوسَــــــمآِء عِــــزِّ تَــفِْريْــِدَك، َومــا أَرَْدُت فِـــي أَيّـَ
ــامٍ يـــا إِلـــِهي كُــــنُْت فَـــِريْـــًدا بَـــنْيَ املُــذْنِــــِبنَي مِــــنْ  ــِتَك، َوبِــــذلِـــَك َورََد عَــــَليَّ مـــا ال حَــــــَمَلُه أَحَــــــٌد مِــــْن خَــــْلِقَك، وَكَــــْم مِــــْن أَيّـَ بَـــِريّـَ
رَّاِء كُــــنْتُ  عِــــباِدَك، وَكَــــْم مِــــْن لَــياٍل يــا مَـــْحبُوبِـــي كُــــنُْت أَسِــــــيرًا بَــنْيَ الــغافِـــلنَِي مِــــْن خَـــْلِقَك، َوفِـــي مَـــوارِِد الــبَأْســآِء َوالــضَّ
نــاطِــــًقا بِــثَناِء نَــفِْسَك بَــنْيَ سَــــــمائِــَك َوأَرْضِـــــــــَك وذاكــرًا بِــبَدائِــعِ ِذكْـــرَِك فِــي مَــَلُكوِت أَمْــرَِك َوخَـــْلِقَك، َولَــْو أَنَّ كُـــلَّ مــا ظَهَـــرَ 
مِــنِّيْ ال يَـنْبَِغيْ لِسُـــــْلطاِن عِــزِّ َوحْــــدانِـيَِّتَك واَل يَـلِيُْق لِـَشأْنِـَك َواقْـِتدارَِك، فَـَوعِــزَّتِــَك يـا مَـْحبُوبِـي لَـْم أَجِـــْد لِـنَفِْسيْ ُوجُــــوًدا 
تِــــْلقآَء مَــــْديَـــِن عِــــزَِّك وَكُــــلَّما أُِريْـــُد أَْن أُثْـــِنيَ نَـــفَْسَك بِــــثَنآٍء يَـــْمنَُعِني فُـــؤاِدْي ألَنَّ ُدونَـــَك لَـــْم يَـــْقِدْر أَْن يَـــِطيَر فِــــي هَــــوآءِ 
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مَــَلُكوِت قُــْربِــَك أَْو أَْن يَـْصَعَد إِلـى سَــــــمآِء جَــــبَُرْوِت لِـقائِــَك، فَـَوعِـــزَّتِــَك أُشـاهِــُد بِــأَنّـِيْ لَــْو أَْسجُــــُد لِـَكفٍّ مِـــَن الـتُّراِب إِلـى 
انِـعِ ألَجِـــُد نَـفِْسيْ بَـِعيًْدا عَــِن الـتََّقرُِّب إِلَـيِْه َوأُشـاهِــُد بِـأَنَّ عَــَملِي ال  اآلخِـــِر الّـَِذْي ال آخِـــَر لَـُه لِِنسْـــــبَِتِه إِلـى اسْـــــِمَك الـصَّ
يَـنْبَِغيْ لَـُه بَـْل كـاَن َمحْــــُدوًدا ِبحُــــُدوداِت نَـفِْسيْ، َولَـْو أَخْــِدُم أَحَــــًدا مِـــْن عِـــباِدَك بِــَحيُْث أَقُـوُم بَـنْيَ يَـَديْـِه بِــَدوامِ مَــَلُكوتِــكَ 
ا يَـلِيْقُ  رًا عَــْن أَدآِء خِــــْدمَــِتِه َوَمحْــــُرْومًــا عَــمَّ َوبَـقاِء جَــــبَُروتِــَك لِِنسْـــــبَِتِه إِلـى اسْـــــِمَك الـخالِـِق فَـَوعِـــزَّتِــَك ألَجِـــُد نَـفِْسي مُــَقصِّ
ـِذْي كــاَن شَـــــــأْنُــُه ذلِــَك كَـــيَْف يَــْقِدُر أَنْ  لَــُه، ألنَّ فِــي هــذا املَـقامِ ال يُــرى إاِلَّ ِنسْــــــبَتُُهْم إِلــى أَسْــــــمائِــَك َوصِـــــــــفاتِـــك، إِنَّ الّـَ
ـبَِت الـكافُ  فاُت َوجَــــبَُروتُـها، َوبِــِإشـارٍَة أُخْــرى رُكّـِ يَـذْكُــَر الّـَِذْي بِــِإشـارٍَة مِــْن إِصْـــــــــبَِعِه خُــلَِقِت األَسْـــــماُء َومَــَلُكوتُـها َوالـصِّ
بِـــنَي مِــــْن أَصْــــــــــِفيائِـــَك َوأَبْــهى مَـــشاعِــــِر املُخْــــلِِصنَي مِــــنْ  بِـــالــنُّوِن َوظَهَــــَر مِــــنْها مــا َعجِـزَ عَـــْن عِــــرفــانِـــِه أَعْـــلى أَفْــِئَدِة املُـَقرَّ
أَوِّدائِــَك، فَـَوعِـــزَّتِـــَك يـا مَــْحبُوبِــيْ صِـــــــــرُْت مُــتََحيِّرًا فِــي مَــظاهِـــِر صُـــــــــنِْعَك َومَــطالِـعِ قُــْدرَتِـــَك َوأُشـاهِـــُد نَـفِْسي عـاجِـــزًا عَـــنْ 
ــِذْي بِـــِه طَــيَّرَْت الــعاشِــــــِقنَي فِـــي هَــــواءِ  عِــــرْفــاِن أَْدنــى آيَــِتَك وَكَــــيَْف عِــــرْفــاِن نَــفِْسَك، إِذًا أَسْـــــــئَُلَك يــا إِلــِهي بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
إِراَدتِـــَك َوهَـــَديْــَت بِـــِه املُشْــــــتاقِـــنَي إِلــى رِضْــــــــــواِن قُــْربِـــَك َووِصَــــــــــالِــَك، بِـــأَْن تُهِـــبَّ مِـــْن رِضْــــــــــواِن عِـــنايَــِتَك َروائِـــحَ االطْـِمئْنانِ 
ـــِتيْ أَحــــاطَــــتُْهْم أَْريــــاُح االفْــــِتتاِن مِــــــْن كُــــــلِّ الــــجِهاِت، بِـــــَحيْثُ  ـــامِ الّـَ يْــــَن مِــــــْن أَحِـــــــبَّائِـــــَك فِـــــي هــــِذِه األَيّـَ عَـــــَلى املُـــْضطَرِّ
ا نُـــزَِّل عَــــَليِْهْم مِــــْن سَـــــــمآِء تَـــْقِديْـــرَِك، َوبَـــَلغَ  اضْـــــــــــطََربَـــِت الـــنُّفُوُس مِــــْن سَـــــــطَْوِة قَـــضائِــــَك َوتَـــزَلْـــزَلَـــْت أَرْكـــاُن الـــُوجُــــــوِد عَــــمَّ
ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مــا  إِنّـَ اضْــــــــــِطرابُــُهْم إِلــى مَـــقامٍ يَــكاُد أَْن يَخْــــُمَد فِـــي مِــــْشكاِة قُـــُلوبِـــِهْم سِــــــراُج حُـــــبَِّك َوِذكْــــرَِك، َو
ـَك أَنْــَت الــَغفُوُر الــَكِريْــُم، فَــيا إِلــِهي َوسَــــــيِِّدْي تَــْسَمعُ ضَــــــــــجِيْجَ مُـــِحبِّيَْك َوصَــــــــــِريــَخُهْم مِـــْن كُـــلِّ األَقْــطاِر بِـــما  إِنّـَ تَــشاُء َو
ــِذيْــَن كــانَــْت قُـــُلوبُــُهْم َمحْـــــُرومَـــًة عَـــْن نَــفَحاِت حُـــــبَِّك َولَـــيَْس لَـــُهْم مِــــْن مُـــِعنيٍ لِــيُِعيْنَُهم واَل مِــــْن نــاصِــــــــــرٍ  َورََد عَـــَليِْهْم مِــــْن الّـَ
لِـــيَنُْصرَهُــــْم. وَكـــذلِـــَك لَـــيَْس ألَعْــــدائِــــِهْم مِــــْن مـــانِــــعٍ لِـــيَْمنََعُهْم عَــــْن ضُـــــــــــرِّ هـــؤآُلِء لِـــذا يَـــفَْعُلوَن مـــا يُـــِريْـــدوَن َويَـــْعَمُلوَن مـــا 
ـــُهوا إِلـى ُدونِــكَ  ِذيْـَن مـا اسْـــــتَنَْصُروا مِــْن غَـيْرَِك َومـا تَـَوجّـَ يَـشاُؤوَن، إِذًا فـانْـُصْر يـا إِلـِهي بِــبَدائِــعِ نَـْصرَِك أَحِـــبّائََك الّـَ
وَكـانَـْت عُــيُونُـُهْم مُــنْتَِظرَةً لِـبَدائِــعِ مَــواهِــِبَك َوأَلْـطافِــَك، ثُـمَّ ارْحَــــْمُهْم يـا إِلـِهي بِــبَدائِــعِ رَحْــــَمِتَك ثُـمَّ أَْدخِــــْلُهْم فِــي حِــــْصنِ 
يْــَن، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن ال  ـِذْي يــا إِلــِهي لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت مَــأْمَــَن الْــخائِــِفنَي َومَــْلَجأَ املُـْضطَرِّ ـَك أَنْــَت الّـَ إِنّـَ حِــــمايَــِتَك َوعِـــنايَــِتَك، َو
ـِذيْــَن مــا خُـــلَِقْت كَـــيْنونــاتُــهْم إاِلَّ مِـــنْ  إِفْــضالِــَك، واَل تَــَدعَـــُهْم بَــنْيَ أَيْــِدْي الّـَ َعفآِء عَـــْن بَــدائِــعِ جُـــــوِدَك َو تَحْـــــرَِم هــؤاُلِء الــضُّ
نــاِر غَــَضِبَك َوَقهْــــرَِك َومــا َوجَـــــُدوا َروائِـــحَ الــرَّحْـــــمِ َواإِلنْــصاِف َوغَــرَّتْــُهُم الــدُّنْــيا بِـــُغُرورِهــا عَـــَلى شَـــــــأٍْن أَنْــَكُروا بُــرْهــانَــكَ 
َوأَشْــــــرَكُــوا بِــنَفِْسَك وَكَــفَروا بِــآيـاتِــَك َوسَـــــفَُكوا َدَم أَحِـــبَّائِــَك َوأُمَــنائِــَك، فَـَوعِــزَّتِــَك يـا مَــْحبُوبِــيْ ارْتَـكبُوا مـا لَـْم يَـرْتَـكبُْه أَحَــــدٌ 
مِــــْن قَـــبُْل، َوبِـــذلِــَك اسْـــــــتََحقُّوا غَـــَضبََك َوسِــــــياَط َقهْــــرَِك خُــــذْهُــــْم ِبسُـــــــْلطانِـــَك ثُــمَّ سَـــــــلِّْط عَــــَليِْهْم مَـــْن ال يَــرْحَـــــُمُهْم إاِلَّ بِـــأَنْ 
ـَك أَنْــَت لَـــْم تَــزَْل كُــــنَْت قــاِدرًا واَل تَــزاُل تَــُكوُن مُـــْقتَِدرًا  إِنّـَ يَــرْجِــــُعوا إِلَـــيَْك َويَــْدخُـــُلوا فِـــي ظِــــلِّ عِــــنايَــِتَك َويَــتُوبُــوا إِلَـــيَْك، َو
ــِذْي ابْـــتُلِيَ بَـــنيَْ  ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــتَعاِل الـــعاِدُل الـــَحِكيُم، سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي فَـــانْـــظُْر هـــذا املَــظُْلوَم الّـَ إِنّـَ َو
الـظَّامِلنَِي مِــْن خَــْلِقَك َواملُشْـــــرِكـنَي مِــْن أَعْــدائِـَك بَـْعَد الّـَِذْي مـا تَـنَفََّس إاِلَّ بِـِإذْنِـَك َوأَمْـرَِك، قَـْد كُــنُْت يـا إِلـِهي راقِـًدا عَــَلى 
املِهاِد َومَـرَّْت عَــَليَّ أَْريـاُح فَـْضلَِك َوأَلْـطافِـَك َوأَيْـَقظْتَِنيْ بِـها ِبسُـــــْلطانِـَك َومَـواهِــِبَك َوأَقَـْمتَِنيْ بَـنْيَ عِــباِدَك بِـثَنآِء نَـفِْسكَ 
ِذيْ  إِعْــآلِء كَـــلَِمِتَك، إِذًا اعْــتَرََض عَــَليَّ أَكـثَُر بَـِريّـَِتَك فَـَوعِـــزَّتِــَك يـا إِلـِهي مـا ظَـنَنُْت فِــي حَــــقِِّهْم مـا ظَهَـــَر مِـــنُْهْم بَـْعَد الّـَ َو
ـــــرْتَـُهْم ِبهـذا الـظُُّهوِر فِــي صَـــــــــحائِــِف أَمْــرَِك َوأَلْــواحِ قَــضائِــَك َومـا نَـزَّلْــَت مِـــْن عِـــنِْدَك كَـــلَِمًة إاِلَّ َوقَــْد أَخَــذَْت بِــها  إِنّـََك بَشّـَ
َعهْــَد هـذا الـُغالمِ مِــْن خَــْلِقَك َوبَـِريّـَِتَك، إِذًا صِــــــــرُْت مُـتََحيِّرًا يـا إِلـِهي َولَـْم أَْدِر مـا أَفْـَعُل بَـنْيَ هـؤآُلِء وَكُــلَّما أَصْـــــــــُمُت عَــنْ 
إِراَدتِـــكَ  وُح بَـنْيَ سَــــــمائِــَك َوأَرْضِـــــــــَك، وَكُـــلَّما أَسْــــــُكُن يُهَـــزِّزُنِــي مـا تَهُـــبُّ عَـــْن يَـِمنيِ مَــِشيَِّتَك َو بَـدائِــعِ ِذكْـــرَِك يُـنِْطُقِني الـرُّ
إِذْنِـــَك َوبِـــما ظَهَــــَر مِــــنِّي  ـِتيْ تُحَـــــرِّكُــــها أَْريــاُح قَــضائِـــَك َوتَــذْهَـــُب بِـــها كَــــيَْف تَــشاُء بِـــأَمْـــرَِك َو َوأَجِــــُد نَــفِْسيْ كَــــالْــَورَقَــِة الّـَ
يُــــوقِـــــُن كُـــــلُّ بَــــِصيٍر بِـــــأَنَّ األَمْـــــَر لَــــيَْس بِـــــيَِدْي بَــــْل بِـــــيَِدَك َولَــــْم يَــــُكْن زِمــــاُم االخْـــــِتياِر فِـــــي قَــــبَْضِتيْ بَــــْل فِـــــي قَــــبَْضِتكَ 
َواقْــِتدارَِك، مَــعَ ذلِــَك يــا إِلــِهي اجْــــتََمُعوا عَـــَليَّ أَهْـــُل مَــْمَلَكِتَك َويُــنَزِّلُــنَّ فِــي كُـــلِّ حِــــنيٍ مــا تَــفْزَُع بِــِه حَــــقائِــُق أَصْــــــــــِفيائِــكَ 
ـــِذْي بِــــِه هَـــــَديْـــَت الـــعاشِـــــــِقنَي إِلـــى كَـــــْوثَـــِر فَـــْضلَِك َوأَلْــــطافِــــَك َواجْــــــتَذَبْـــتَ  َوأُمَــــنائِــــَك، إِذًا أَسْــــــــئَُلَك يـــا إِلـــِهي بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ
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املُشْـــــتاقِــنَي إِلـى رِضْـــــــــواِن قُـْربِــَك َولِـقائِــَك، بِــأَْن تَـفْتَحَ أَبْـصاَر بَـِريّـَِتَك لِيَْشهَــُدنَّ فِــي هـذا الـظُُّهوِر ظُُهوَر عِــزِّ فَـرْدانِــيَِّتكَ 
ــرْهُـــْم يــا إِلــِهي مِـــَن الــظُّنُوِن َواألَْوهــامِ لِيَجُِدنَّ َروائِــحَ الــتَّْقِديــِس مِـــْن قَــِميْصِ  َوطُـُلوَع أَنْــواِر َوجْــــِهَك َوجَــــمالِــَك، ثُــمَّ طَهّـِ
ظُُهورَِك َوأَْمرَِك َلَعلَّ ال يَرُِد ِمنُْهْم َعَليَّ ما تَْمنَعُ ِبِه أَنْفَُسُهْم ِمْن نَفَحاِت ُشئُوِن رَْحماِنيَِّتَك ِفي أَيَّامِ ظُُهوِر َمظَْهِر 
َ مـا تَـْجَعُل بِــِه ذَواتَـُهْم ُمسْــــــتَِحقًَّة لِـظُُهوراِت َقهْـــرَِك َوغَــَضِبَك، َوأَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـِهي  نَـفِْسَك َومَــطَْلعِ أَمْــرَِك، واَل يَـرْتَـِكنبُّ
ْوِق َواالشْــــــِتياِق َوَدعَــْوتُـُهْم إِلـى نَـفِْسَك فِــي الـَعِشيِّ  بِــأَنّـِي كُـــنُْت بَـنْيَ مَــإِل الـبَيَاِن كَـــأَحَــــٍد مِـــنُْهْم َوعـاشَــــــرُْت مَــَعُهْم بِــالـشَّ
اُن مَــدائِــِن إِنْــشائِــَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا  إِلــهامِـــَك، َوَورََد عَـــَليَّ مِـــنُْهْم مــا َعجِزَْت عَـــْن ِذكْـــرِِه سُــــــكَّ َواإِلشْــــــراِق بِــبَدائِــعِ َوحْــــِيَك َو
مَــْحبُوبِــي مـا أَصْـــــــــبَْحُت إاِلَّ َوقَــْد صِـــــــــرُْت هَـــَدفًـا لِـِسهامِ غِـــلِِّهْم، َومـا أَمْــَسيُْت إاِلَّ َوقَــْد َورََد عَـــَليَّ رِمـاُح بُـْغِضِهْم، َومَــعَ 
ا جــاَء الــَوعْـــُد َوتَــمَّ  مــا جَـــــَعْلتَِني عــامِلًـا بِـــما فِـــي أَنْــفُِسِهْم َوقــاِدرًا عَـــَليِْهْم سَـــــــتَرُْت َوصَــــــــــبَرُْت نــاظِــــرًا إِلــى مِــــيقاتِـــَك، فَــَلمَّ
ِذيْـَن خَــَلْقتَُهْم مِــنْ  ــــتِْر أَقَـلَّ مِــْن أَْن يُـْحَصى إِذًا فَـزََع مَــْن فِــي جَــــبَُروِت األَمْــِر َوالخَــْلِق إاِلَّ الّـَ املِيْقاُت حَــــرَّكْــَت ذَيْـَل السّـِ
اُن مَــدائِــِن الـبَقاِء،  َ عَـــَليِْهُم املَـألُ األَعْـــلى َوسُــــــكَّ نـاِر حُــــبَِّك َوهَـــوآِء شَــــــْوقِــَك َومـاِء عِـــنايَـِتَك َوتُـراِب فَـْضلَِك، أُولـِئَك يُـَصلِّنيَّ
ْلَت بَــنْيَ الــُكلِّ بِــَكلَِمٍة أُخْـــرى الّـَـِتيْ خَـــرَجَــــتْ  ـــِديــَن َوأَهْـــَلكَت املُشْــــــرِكــنَي َوفَــصَّ فَــَلَك الحَــــْمُد يــا إِلــِهي بِــما عَـــَصْمَت املُـَوحّـِ
ــِذيْــَن هُــــْم خُــــلُِقوا بِـــَكلَِمِة أَمْـــرَِك َوبُــِعثُوا  مِــــْن فَــمِ مَـــِشيَِّتَك َوظَهَــــرَْت مِــــْن قَـــَلمِ إِراَدتِــــَك، َوبِـــذلِــَك اعْــــتَرََض عَــــَليَّ الــِعباُد الّـَ
بِــِإراَدتِـــَك َوبَــَلُغوا فِــي اإِلعْـــراِض إِلــى مَــقامٍ كَـــفَُروا بِــَك َوبِــآيــاتِـــَك َوحــاَربُــوا بِــنَفِْسَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا مَــْحبُوبِــي لَــْن يَــْقِدرَ 
إِنّـِي  الـَقَلُم أَْن يَـذْكُـــَر مـا َورََد مِـــنُْهْم عَــَلى َمظْهَـــِر أَمْــرَِك َومَــطَْلعِ َوحْــــِيَك َوَمشْــــــِرِق إِلْـهامِـــَك، فَـَلَك الحَــــْمُد فِــي كُـــلِّ ذلِـَك َو
َوعِــزَّتِــَك يـا إِلـِهي قَـْد كُــنُْت ُمشْـــــتاقًـا ملِـــــا قُـدَِّر فِــي سَـــــمآِء قَـضائِــَك َومَــَلُكوِت تَـْقِديْـرَِك ألنَّ مـا يَـرُِد عَــَليَّ فِــي سَـــــِبيْلَِك هُــو 
ـِذْي يـا إِلـِهي بِــُحبَِّك اسْــــــتَْغنَيُْت عَـــْن كُـــلِّ  مَــحبوُب ذاتِـــي َومَــْقُصوُد نَـفِْسيْ، َوهـذا لَــْم يَـكْن إاِلَّ بِــَحْولِـَك َوقُــوَّتِـــَك، أَنَـا الّـَ
َمواِت َواألَرِْض َوبِـــِه لَــْن أَجْـــــزََع َولَــْو يَــرُِد عَـــَليَّ ضُــــــــــرُّ الــعامَلِــنَي، فَــيا لَــيَْت كــاَن الــِحنُي حِــــينًا فِـــيِه يُــْسفَكَ  مَـــْن فِـــي الــسَّ
بِــنَي مِـــْن عِـــباِدَك َواملُْصطَِفنيَ  َدمِـــي عَــَلى َوجْــــِه األَرِْض بَـنْيَ يَـَديْـَك، َوتَْشهَـــُدنِــي عَــَلى الـحالَــِة الّـَـِتيْ بِــها َشهِــْدَت املَُقرَّ
إِمْـضائِـَك، أَسْـــــئَُلكَ  مِــْن خِـــيرَِة خَــْلِقَك، فَـَلَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي عَــَلى مـا قَـَضيَْت ِبسُـــــْلطاِن قَـضائِـَك َوتَـْقِضي بِـتَْقِديـرَِك َو
ـِذْي بِــِه رُفِــَعْت أَعْـــالُم أَمْــرَِك َوأَشْـــــــرَقَــْت أَنْــواُر َوجْـــــِهَك بِــأَْن تُــنِْزَل عَـــَليَّ َوعَـــَلى املُخْـــلِِصنَي مِـــنْ  يــا مَــْحبُوبِــي بِــاسْــــــِمَك الّـَ
إِنّـََك أَنْـتَ  عِــباِدَك كُــلَّ خَــيٍر قَـدَّرْتَـُه فِــي األَلْـواحِ، ثُـمَّ اجْــــَعْل لَـنا مَــْقَعَد صِــــــــْدٍق عِــنَْدَك يـا مَــْن بِــيَِدَك مَــَلُكوُت كُــلِّ شَــــــيٍْء َو

املُْقتَِدُر الَعِزيْزُ الرَّْحمُن.

(180)
أَلْـثَّناُء الّـَِذْي ظَهَـــَر مِـــْن نَـفِْسَك األَعْــلى َوالـبَهاُء الّـَِذي طَـَلعَ مِـــْن جَــــمالِـَك األَبْـهی، عَــَليَْك يـا َمظْهَـــَر الْـِكبِْريـاِء َوسُـــــْلطانَ 
ماِء، أَْشهَـــُد أَنَّ بِــَك ظَهَـــرَْت سَــــــْلطَنَُة اهللَِّ َواقْــِتدارُهُ َوعَــظََمُة اهللَِّ وَكِـــبِْريـاؤُهُ، َوبِــكَ  الْــبَقآِء َومَــلِيَْك مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ
أَشْـــــــرَقَــْت شُـــــــُموُس الْــِقَدمِ فِـــي سَــــــماِء الْــَقضاِء َوطَـَلعَ جَـــــماُل الْــَغيِْب عَـــْن أُفُــِق الْــبَداِء، َوأَْشهَـــُد أَنَّ ِبحَـــــرَكَـــٍة مِـــْن قَــَلِمكَ 
ظَهَــــَر حُــــــْكُم الْـــكاِف َوالـــنُّوِن َوبَـــَرزَ سِــــــرُّ اهللَِّ امْلَــْكنُوُن، َوبُـــِدئَــِت املُــْمِكناُت َوبُـــِعثَِت الـــظُُّهْوراُت، َوأَْشهَــــُد أَنَّ ِبجَــــــمالِـــكَ 
َل بَـنْيَ امْلُْمِكناِت َوصَـــــــــَعَد املُخْـــلُِصوَن إِلَـى  ظَهَـــَر جَــــماُل امْلَْعبُوِد َوبِــَوجْــــِهَك الَح َوجْــــُه امْلَْقُصوِد َوبِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدَك فُـصِّ
فْلی، َوأَْشهَـــُد بِــأَنَّ مَــْن عَـــرَفَـَك فَـَقْد عَـــرََف اهللََّ، َومَــْن فـازَ بِــلِقائِــَك فَـَقدْ  الـذِّْرَوِة الْــُعْليا َوامْلُشْــــــرِكـْوَن إِلَــى الـدَّركـاِت الـسُّ
فـازَ بِـلِقاِء اهللَِّ، فَـطُْوبـى مِلَْن آمَـَن بِـَك َوبِـآيـاتِــَك َوخَــَضعَ ِبسُـــــْلطانِـَك َوشُـــــرَِّف بِـلِقائِـَك َوبَـَلغَ بِـرِضـائِـَك َوطـاَف فِـي حَـــْولِـكَ 
َوحَــــَضَر تِــْلقاَء عَــرْشِـــــَك، فَـَويْـٌل مِلَْن ظَـَلَمَك َوأَنْـَكرََك وَكَـــفََر بِــآيـاتِــَك َوجـاحَــــَد ِبسُــــــْلطانِــَك َوحـارََب بِــنَفِْسَك َواسْــــــتَْكبََر لَــدى 
َوجْـــــِهَك َوجــاَدَل بِـــبُرْهــانِـــَك َوفَــرَّ مِـــْن حُـــــُكومَـــِتَك َواقْــِتدارَِك وَكــاَن مِـــَن امْلُشْــــــرِكِـــنْيَ فِـــي أَلْــواحِ الْــُقْدِس مِـــْن إِصْــــــــــبَعِ األَمْـــرِ 
مَـــْكتُوبًــا، فَــيا إِلــِهي َومَـــْحبُْوبِـــيْ فَــأَرْسِــــــْل إِلَـــيَّ عَــــْن يَــِمنْيِ رَحْـــــَمِتَك َوعِــــنايَــِتَك نَــفَحاِت قُـــْدِس أَلْـــطافِـــَك لِتَجْـــــِذبَــِنيْ عَــــنْ 
ــَك كُــــنَْت عَــــَلى كُــــلِّ شَــــــــيْءٍ  إِنّـَ ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــَلى مـــا تَـــشاُء َو إِنّـَ نَـــفِْسيْ َوعَــــِن الـــدُّنْـــيا إِلـــى شَــــــــطِْر قُـــْربِــــَك َولِـــقائِــــَك َو
مُــِحيْطًا، عَـــَليَْك يـا جَــــماَل اهللَِّ ثَـناُء اهللَِّ َوِذكْـــرُهُ َوبَـهاُء اهللَِّ َونُـورُهُ أَْشهَـــُد بِــأَنَّ مـا رَأَْت عَـــنْيُ اإِلبْـداعِ مَــظُْلومًــا شِـــــبَْهكَ 
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ـــــالسِـــــِل َواألَغْــالِل َومَــرَّةً كُـــنَْت تَـْحَت سُــــــيُوِف األَعْـــداِء َومَــعَ  كُـــنَْت فِــي أَيّـَامِـــَك فِــي غَــَمراِت الْــباَليـا مَــرَّةً كُـــنَْت تَـْحَت السّـَ
كُـــلِّ ذلِـَك أَمَــرَْت الـنَّاَس بِــما أُمِـــرَْت مِـــْن لَــُدْن عَــلِيْمٍ حَــــِكيْمٍ. ُرْوحِــــيْ لِـُضرَِّك الْــِفداُء َونَـفِْسيْ لِـباَلئِــَك الْــِفداُء أَسْــــــأَُل اهللَّ 
ــــــبُحاتِ  ـبَُعْوا مــا أُمِــــُروا بِـــِه حُـــــبًّا لِــنَفِْسَك أَْن يَــْكِشَف السّـُ ــِذيْــَن اسْـــــــتَضائَـْت ُوجُـــــوهُـــُهْم مِــــْن أَنْــواِر َوجْـــــِهَك َواتّـَ بِـــَك َوبِـــالّـَ
الّـَـِتيْ حـالَــْت بَـيْنََك َوبَـنْيَ خَـــْلِقَك َويَـْرزُقَــِنيْ خَـــيَْر الـدُّنْـيا َواآلخِــــرَِة إِنّـََك أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر امْلُـتَعاِل الْــَعِزيْـزُ الْــَغفُوُر الـرَّحِــــيُْم، 
ـــــْدرَِة َوأَْوراقِــها َوأَغْــصانِــها َوأَفْـنانِــها َوأُصُــــــــــولِـها َوفُـُرْوعِـــها بِــَدوامِ أَسْــــــمائِــَك الْــُحْسنى  صَــــــــــلِّ الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي عَـــَلى السّـِ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الْــَقِديْــُر، صَــــــــــلِّ الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي  َوصِـــــــــفاتِـــَك الْــُعْليا ثُــمَّ احْــــفَظْها مِـــْن شَــــــرِّ املُـْعتَِديْــَن َوجُــــنُوِد الــظَّامِلِـنْيَ إِنّـَ

إِماِئَك اْلفاِئزاِت إِنََّك أَنَْت اْلَكِريُْم ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيْمِ ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُْوُر اْلَكِريُْم. َعَلى ِعباِدَك اْلفاِئِزيَْن َو
زيارت نامه

(181)
ـَك خَـــَلْقتَِنيْ لِــِعرْفــانِـــَك َوعِــــباَدتِـــَك، أَْشهَــــُد فِـــي هــذا الْــِحنْيِ ِبَعجْـــــِزْي َوقُــوَّتِـــَك َوضَــــــــــْعِفيْ َواقْــِتدارِكَ  أَْشهَــــُد يــا إِلــِهي بِـــأَنّـَ

َوفَْقِرْي َوَغناِئَك، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.
(صالة صغير كه از زوال بزوال تالوت ميشود)

(182)
وَمْن أَراَد أَْن يَُصلِّيَ له أن يغسل يديه وفي حني الغسل يقول:

إِلـِهي قَـوِّ يَـِدْي لِـتَأْخُــذَ كِــتابَـَك بِــاسْـــــِتقامَــٍة ال تَـْمنَُعها جُــــنُوُد الْـعالَـمِ ثُـمَّ احْــــفَظْها عَــِن الـتََّصرُِّف فِــي مـا لَـْم يَـْدخُــْل فِــي 
ِمْلِكها، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُْر.

وفي حني غسل الوجه يقول:

ِه إِلى َغيْرِك.  رْهُ ِبأَنْواِر َوْجِهَك ثُمَّ اْحفَظُْه َعِن التََّوجُّ ْهُت َوْجِهيْ إَِليَْك نَوِّ أَْي رَبِّ َوجَّ

ًها إِلى الِقبَْلِة َويقول: وبَْعُد َلُه أَْن يَُقوَم ُمتََوجِّ

ــِذْي بِــــِه أَنـــاَر األُفُـــقُ  ــُه ال إِلـــَه إاِلَّ هُــــو لَـــُه األَمْــــُر َوالخَـــــْلُق، قَـــْد أَظْهَـــــَر َمشْـــــــِرَق الـــظُُّهْوِر َومُــــُكلَِّم الـــطُّْوِر الّـَ َشهِــــَد اهللَُّ أَنّـَ
َـــَلُكْوُت َوالْــــِعزَّةُ  ُـــْلُك َوامْل ماِء قَــــْد أَتَــــى املــــالِــــُك امْل األَعْـــــلى َونَــــطََقْت سِــــــــْدرَةُ امْلُـــنْتَهى َوارْتَــــفَعَ الــــنِّداُء بَــــنْيَ األَرِْض َوالــــسَّ

َوالَجبَُرْوُت هللِِّ َمْوَلى اْلَورى َومالَِك اْلَعرِْش َوالثَّری. 

ثُّم يركع َويقول :

. َمواِت َواألَرَِضنْيَ ُسبَْحانََك َعْن ِذْكِرْي َوِذْكِر ُدْوِنيْ َوَوْصِفي َوَوْصِف َمْن ِفي السَّ

ثّم يقوم للقنوت َويقول:

. يا إِلِهي ال تَُخيِّْب َمْن تََشبََّث ِبأَناِمِل الرَّجاِء ِبأَذْياِل رَْحَمِتَك َوفَْضلَِك يا أَرَْحَم الرَّاِحِمنْيَ

ثّم يقعد َويقول:

ــَك أَنْـــَت اهللَُّ ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت قَـــْد أَظْهَـــــرَْت أَمْــــرََك َوَوفَـــيَْت ِبَعهْـــــِدَك َوفَـــتَْحَت بـــابَ  أَْشهَـــــُد بِــــَوحْــــــدانِــــيَِّتَك َوفَـــرْدانِــــيَِّتَك َوبِــــأَنّـَ
ـِذيْـَن مـا مَــنََعتُْهمْ  ـــــالُم َوالـتَّْكِبيُْر َوالْــبَهاُء عَــَلى أَْولِـيائِــَك الّـَ الةُ َوالسّـَ َمواِت َواألَرَضِـــــــــنَي َوالـصَّ فَـْضلَِك عَــَلى مَــْن فِــي الـسَّ

ُشئُوناُت اْلَخْلِق َعِن اإِلْقباِل إَِليَْك َوأَنْفَُقْوا ما ِعنَْدُهْم رَجاَء ما ِعنَْدَك إِنََّك أَنَْت اْلَغفُْوُر اْلكِريُْم.
اگر نفسى مقام آيهء كبيره.
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"َشِهَد اهللَُّ أَنَُّه ال إِلَه إاِلَّ ُهو املَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم".

ــَك أَنْـــَت اهللَُّ ال إِلـــَه إاِلَّ  قـــرائـــت نـــمايـــد كـــافـــى اســـت و هـــمچنني در قـــعود: " أَْشهَـــــُد بِــــَوحْــــــدانِــــيَِّتَك َوفَـــرْدانِــــيَِّتَك َوبِــــأَنّـَ
أَنَْت". كافى است.

(صالة وسطى كه در بامداد و حني زوال و اصيل تالوت ميشود).

(183)
ماِل كـَمْن يَـنْتَِظُر رَحْــــَمةَ  إِذا قـاَم َواسْــــــتََقرَّ فِــي مَــقامِـــِه يَـنْظُُر إِلـى الـيَِمنيِ َوالـشِّ لِـْلُمَصلِّي أَْن يَـُقوَم مُــْقِبالً إِلـى اهللَِّ َو

َربِِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ ثُمَّ يَُقوُل:

ماِء أَسْـــــئَُلَك بِــَمطالِـعِ غَـيِْبَك الْـَعلِيِّ األَبْـهى بِــأَْن تَـْجَعَل صَـــــــــالتِــي نـارًا لِتُحْــــِرَق حُــــُجباتِــيَ  يـا إِلـَه األَسْـــــمآِء َوفـاطِـــَر الـسَّ
الَِّتي َمنََعتِْني َعْن ُمشاَهَدِة َجمالَِك َونُورًا يَُدلُِّنيْ إِلى بَْحِر وِصالِك.

ثُمَّ يَرْفَعُ يََديِْه لِْلُقنُوِت هللَِِّ تَبارََك َوتَعالى َويَُقوُل:

ـــِذْي ِبحَــــــرَكـــِتهِ  ًكا بِــــَحبْلَِك الّـَ ا سِـــــــواَك مُــــتََمسِّ يـــا مَــــْقُصوَد الْــــعالَــــمِ َومَــــْحبُوَب األُمَــــمِ تَـــرَانِــــي مُــــْقِبالً إِلَــــيَْك مُــــنَْقِطًعا عَـــــمَّ
إِراَدتِـــَك َومــا أُِريْــدُ  تَحَــــرَّكــِت املُـْمِكناُت، أَْي رَبِّ أَنَــا عَـــبُْدَك َوابْــُن عَـــبِْدَك أَكــْوُن حــاضِـــــــــرًا قــائِــًما بَــنْيَ أَيــاِدْي مَــِشيَِّتَك َو
إاِلَّ رِضَــــــــــائَـَك، أَسْـــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك َوشَـــــــْمِس فَــْضلَِك بِـــأَْن تَــفَْعَل بِـــَعبِْدَك مــا تُــِحبُّ َوتَــرْضــى َوعِــــزَّتِـــَك امْلُـَقدَّسَـــــــِة عَـــنِ 
الــذِّكْــــِر َوالــثَّناِء كُــــلُّ مــا يَظْهَــــُر مِــــْن عِــــنِْدَك هُـــو مَـــْقُصوُد قَــْلِبي َومَـــْحبُوُب فُــؤآِدْي، إِلــِهي إِلــِهي ال تَــنْظُْر إِلــى آمــالِــي 
َمواِت َواألَرِْض، َواسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ يــا مــالِــَك األُمَـــمِ مــا أَرَْدُت إاِلَّ مــا  ـِتيْ أَحــاطَـِت الــسَّ َوأَعْـــمالِــيْ بَــْل إِلــى إِراَدتِـــَك الّـَ

. أَرَْدتَُه واَل أُِحبُّ إاِلَّ ما تُِحبُّ

ثُمَّ يَْسُجُد َويَُقوُل:

ُسبَْحانََك ِمْن أَْن تُْوَصَف ِبَوْصِف ما ِسواَك أَْو تُْعرََف ِبِعرْفاِن ُدْوِنك.

ثُمَّ يَُقوُم َويَُقوُل:

أَْي رَبِّ فَاْجَعْل َصالِتي َكْوثََر اْلَحيَواِن لِيَبْقى ِبِه ذاِتي ِبَدوامِ َسْلطَنَِتَك َويَذُْكرََك ِفي ُكلِّ عاَلمٍ ِمْن َعوامِلِك.

ثُمَّ يَرْفَعُ يََديِْه لِْلُقنُوِت َمرَّةً أُْخرى َويَُقوُل:

ــرْتَ  ـِذْي بِــِه َسخّـَ يـا مَــْن فِــي فِــراقِــَك ذابَـِت الْــُقُلْوُب َواألَكْـــباُد َوبِــناِر حُــــبَِّك اشْــــــتََعَل مَــْن فِــي الْــِبالِد، أَسْــــــئَُلَك بِــاسْــــــِمَك الّـَ
ـرقــاِب، أَْي رَبِّ تَــَرى الْــَغِريْــَب سَــــــرَُع إِلــى َوطَـِنِه األَعْـــلى ظِــــلِّ قِـــبابِ  اآلفــاَق بِـــأَْن ال تَــْمنََعِنيْ عَـــّما عِـــنَْدَك يــا مــالِــَك الّـِ
عَــظََمِتَك َوجِـــواِر رَحْــــَمِتَك َوالـعاصِــــــــيَ قَـَصَد بَحْــــَر غُـفْرانِــَك َوالـذَّلِـيَْل بِــساَط عِــزَِّك َوالْـفَِقيَْر أُفُـَق غَـنائِــَك، لَـَك األَمْــُر فِــيما 

تَشاُء. أَْشَهُد أَنََّك أَنَْت امْلَْحُمْوُد ِفي ِفْعلَِك َوامْلُطاُع ِفي ُحكِمَك َواملْْختاُر ِفي أَْمرِك.

ثُمَّ يَرْفَعُ يََديِْه َويُكبُِّر ثَالَث َمرَّاٍت ثُمَّ يَنَْحِني لِلرُّكْوعِ هللَِِّ تَبارََك َوتَعالى َويَُقوُل:

يـا إِلـِهي تَـَرى ُرْوحِـــيْ ُمهْــتَزًّا فِــي جَــــوارِحِـــيْ َوأَرْكـانِــي شَــــــْوقًـا لِـِعباَدتِــَك َوشَــــــَغفًا لِـِذكْــرَِك َوثَـنائِــَك َويَْشهَــُد بِــما َشهِــَد بِــهِ 
لِــساُن أَمْــرَِك فِــي مَــَلُكْوِت بَــيانِــَك َوجَـــــبَُرْوِت عِـــْلِمَك، أَْي رَبِّ أُحِــــبُّ أَْن أَسْــــــئََلَك فِــي هــذا امْلَـقامِ كُـــلَّ مــا عِـــنَْدَك إِلثْــباتِ 

إِبْراِز ُقْدرَِتَك َواْقِتدارِك. إِظْهاِر َعْجِزْي َو إِْعالِء َعطاِئَك َوَغناِئَك َو فَْقِرْي َو

ثُمَّ يَُقوُم َويَرْفَعُ يََديِه لِْلُقنُوِت َمرَّةً بَْعَد أُْخرى َويَُقوُل:
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َعِنيْ َورَحْــــَمتُكَ  ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـَعِزيْـزُ الْـَوهّــاُب، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـحاكِـــُم فِــي املَبَْدِء َوامْلَآِب، إِلـِهي إِلـِهي عَــفُْوَك شَــــــجَّ
إاِلَّ مــالِــيْ َوشَـــــــأْنِـــي ألقُــْوَم لَــدى بــاِب مَـــْديَــِن قُــْربِـــَك أَوْ  قَــوَّتْــِني َونِـــدائُـَك أَيْــَقظَِنيْ َوفَــْضُلَك أَقــامَـــِنيْ َوهَـــدانِـــي إِلَــيَْك َو
ــــَه إِلَـــى األَنْــواِر امْلُشْـــــــرِقَـــِة مِــــْن أُفُــِق سَـــــــماِء إِراَدتِـــَك، أَْي رَبِّ تَــَرى امْلِــْسكنَي يَــْقرَُع بــاَب فَــْضلَِك َوالْـــفانِـــيَ يُــِريْــدُ  أَتَــَوجّـَ
كَـــْوثَــَر الْــبَقاِء مِـــْن أَيــاِدْي جُـــــْوِدَك لَــَك األَمْــُر فِــي كُـــلِّ األَحْـــــواِل يــا مَــْولَــى األَسْــــــماِء َولِــيَ التَّسْــــــلِيُْم َوالــرِّضــاُء يــا فــاطِــــرَ 

ماِء. السَّ

ثُمَّ يَرْفَعُ يََديِْه ثَالَث َمرَّاٍت َويَُقوُل:

اهللَُّ أَْعظَُم ِمْن ُكلِّ َعِظيْمٍ.

ثُمَّ يَْسُجُد َويَُقوُل:

بِــنْيَ أَْو أَْن تَـِصَل إِلـى فِــناِء بـابِــَك طُيُْوُر أَفْـِئَدِة امْلُخْــلِِصنْيَ،  سُـــــبْحانَـَك مِــْن أَْن تَـْصَعَد إِلـى سَـــــماِء قُـْربِــَك أَذْكـاُر امْلَُقرَّ
فاِت َوُمنَزًَّها َعِن األَْسماِء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُّ األَبْهی. أَْشَهُد أَنََّك ُكنَْت ُمَقدًَّسا َعِن الصِّ

ثُمَّ يَْقُعُد َويَُقوُل:

أَْشهَــُد بِــما َشهِــَدِت األَشْــــــياُء َوامْلأَلُ األَعْــلى َوالْـَجنَُّة الْـُعْليا َوعَــْن َورائِــها لِـساُن الـَعظََمِة مِــَن األُفُـِق األَبْـهى أَنّـََك أَنْـتَ 
ــِذْي بِـــِه اقْـــتََرَن الْـــكاُف بِـــرُكــِنِه الــنُّْوُن،  ــــــرُّ امْلَـْكنُوُن َوالــرَّمْـــزُ امْلَخْــــزُوُن الّـَ ـُه هُـــو السّـِ ــِذي ظَهَــــَر إِنّـَ اهللَُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت َوالّـَ

أَْشَهُد أَنَُّه ُهو امْلَْسطُْوُر ِمَن الَقَلمِ األَْعلى َوامْلَذْكْوُر ِفي ُكتُِب اهللَِّ رَبِّ اْلَعرِْش َوالثَّری.

ثُمَّ يَُقوُم ُمْستَِقيًما َويَُقوُل:

ُهوِد تَــَرى عَــــبَراتِــــي َوزَفَــراتِــــي َوتَــْسَمعُ ضَـــــــــــجِيْجِيْ َوصَـــــــــــِريْــِخيْ َوحَـــــِننْيَ فُــؤاِديْ  يــا إِلــَه الْـــُوجُـــــوِد َومــالِــَك الْـــَغيِْب َوالــشُّ
َوِعزَِّتَك اْجِتراحاِتي أَبَْعَدتِْنيْ َعِن التََّقرُِّب إَِليَْك َوَجريْراِتي َمنََعتِْني َعِن اْلُوُروِد ِفي ساَحِة ُقْدِسَك، أَْي رَبِّ ُحبَُّك 
أَضْــــــــــنانِـــي َوَهجْـــــرَُك أَهْـــَلَكِنيْ َوبُــْعُدَك أَحْـــــرَقَــِني أَسْـــــــئَُلَك بِـــَمْوِطئِ قَــَدمَـــيَْك فِـــي هــذا الْــبَيْداِء َوبِـــَلبَّيَْك لَــبَّيَْك أَصْــــــــــفيائِـــكَ 
ِفي هذا اْلفَضاِء وِبنَفَحاِت َوْحِيَك َونََسماِت فَْجِر ظُُهورَِك ِبأَْن تَُقدَِّر لِيْ ِزيارَةَ َجمالَِك َواْلَعَمَل ِبما ِفي ِكتاِبك.

ثُمَّ يُكبُِّر ثَالُث َمرَّاٍت َويَرْكعُ َويَُقوُل:

ــْدتَـــِنيْ عَــــَلى ِذكْــــرَِك َوثَـــنائِــــَك َوعَــــرَّفْـــتَِنيْ َمشْـــــــِرَق آيـــاتِــــَك َوجَــــــَعْلتَِني خـــاضِــــــــــًعا لِـــُربُـــوبِــــيَِّتكَ  لَـــَك اْلحَــــــْمُد يـــا إِلـــِهي بِــــما أَيّـَ
َوخاِشًعا ألُُلوِهيَِّتَك َوُمْعتَرِفًا ِبما نَطََق ِبِه لِساُن َعظََمِتك.

ثُمَّ يَُقوُم َويَُقوُل:

إِلـــِهي إِلـــِهي عِـــــْصيانِــــيْ أَنْـــَقَض ظَهْـــــِرْي َوغَــــفَْلِتيْ أَهْــــَلكتِْنيْ كُـــــلَّما أَتَـــفَكُر فِــــي سُــــــــْوِء عَــــَملِيْ َوحُــــــْسِن عَــــَملَِك يَـــذُْوبُ 
ـــَه إِلَـيَْك َوأَيـاِدَي الـرَّجـاءِ  كَــِبِدْي َويَـْغلِيْ الـدَُّم فِــي عُــُرْوقِــيْ، َوجَــــمالِـَك يـا مَــْقُصْوَد الْـعالَـمِ إِنَّ الْـَوجْــــَه يَسْـــــتَِحي أَْن يَـتََوجّـَ
تَْخجَــــُل أَْن تَـرْتَـِفعَ إِلـى سَــــــماِء كَـــرَمِـــَك، تَـَرى يـا إِلـِهي عَــبَراتِــي تَـْمنَُعِنيْ عَــِن الـذِّكْـــِر َوالـثَّنآِء يـا رَبَّ الْــَعرِْش َوالـثَّری، 
أَسْــــــئَُلَك بِــآيـاِت مَــَلُكْوتِــَك َوأَسْــــــراِر جَــــبَُرْوتِــَك بِــأَْن تَـْعَمَل بِــأَْولـيائِــَك مـا يَـنْبَِغيْ لِـُجْوِدَك يـا مـالِـَك الـُوجُــــوِد َويَـلِيُْق لِـفَْضلِكَ 

ُهْوِد. يا ُسْلطاَن اْلَغيِْب َوالشُّ

ثُمَّ يُكبُِّر ثَالُث َمرَّاٍت َويَْسُجُد َويَُقوُل:

بُنا إَِليَْك َويَْرزُُقنا ُكلَّ َخيٍْر أَنْزَْلتَُه ِفي ُكتُِبَك َوزُبُرَِك، أَْي رَبِّ نَْسئَُلَك ِبأَْن  َلَك اْلَحْمُد يا إِلَهنا ِبما أَنْزَْلَت َلنا ما يَُقرِّ
تَْحفَظَنا ِمْن ُجنُوِد الظُّنُوِن َواألَْوهامِ، إِنََّك أَنَْت اْلَعِزيْزُ الَعالُم.

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأَْسُه َويَْقُعُد َويَُقوُل:
�٦٩



ـِذيْــنَ  أَْشهَـــُد يــا إِلــِهي بــما َشهِـــَد بِـــِه أَصْــــــــــِفيائُـَك َوأَعْـــتَرُِف بِـــما اعْـــتَرََف بِـــِه أَهْـــُل الــِفرَدْوِس األَعْـــلى َوالــَجنَِّة الــُعْليا َوالّـَ
طَافُوا َعرَْشَك اْلَعِظيَْم، املُْلُك َواملََلُكوُت َلَك يا إِلَه العامَلنَِي.

(صالة كبير كه تالوت آن در شب و روز يك بار كافى است).

(184)
َـا اسْــــــتََويْــَت عَـــَلى كُــــرْسِــــــيِّ عِــــزِّ فَــرْدانِـــيَِّتَك َوتَــَعلَّيَْت عَـــَلى عَـــرِْش رَحْـــــَمِة َوحْـــــدانِـــيَِّتَك، يَــنْبَِغيْ بِـــأَنْ  ـَك أَنْــَت يــا إِلــِهي ملَّ إِنّـَ
تَـــْمُحَو عَـــــْن قُــــُلوِب املُـــْمِكناِت مـــا يَـــْمنَُعُهْم عَـــــِن الـــدُّخُـــــوِل فِــــي حَــــــرَمِ أَسْــــــــراِر ُربُـــوبِــــيَِّتَك، َويَـــْحُجبُُهْم عَـــــِن الـــُوُروِد فِــــي 
سُــــــراِدِق أُلُــوهِـــيَِّتَك، لِــيَْجَعَل كُـــلَّ الــُقُلوِب مِـــرْآةً لِجَـــــمالِــَك َومُـــِدالًّ عَـــَليَْك َوحــاكِـــيًا عَـــنَْك، لِيَظْهَـــَر فِـــي كُـــلِّ شَـــــــيٍْء آثــاُر عِـــزِّ 
َمواِت َواألَرِْض بِــما تَجَــــلَّيَْت لَـُهْم بِــِهْم ِبَمظْهَـــرِ  ـــَدَك كُـــلُّ مَــْن فِــي الـسَّ إِشْــــــراُق أَنْـواِر قُـْدِس حُــــُكومَــِتَك، لِـيَُوحّـِ سَـــــْلطَنَِتَك َو
ْج ُعيُوَن بَِريَِّتَك إِلى َمقامِ الَِّذْي ال يُشاِهُدنَّ  تَفِْريِْدَك، ثُمَّ َعرِّ يا إِلِهي ِعباَدَك َعْن َقِميِْص النَّفِْس َوالَهوی، أَْو َعرِّ
ــَر األَرْضُ  فِــي الـَهوى إاِلَّ هُــبُوَب هَــوآِء عِـــزِّ صَـــــــــَمدانِــيَِّتَك، واَل يَـنْظُُرنَّ فِــي الـنَّفِْس إاِلَّ ظُـُهوَر نَـفِْس رَحْــــمانِــيَِّتَك، لِيُطَهّـَ
َومـا عَــَليْها عَــِن الـدَّاللَـِة لِـَغيْرَِك َوالـتََّحكِّي عَــْن مَـظاهِــِر نَـفِْيَك، وكُــلُّ ذلِـَك يَظْهَــُر فِـي املُْلِك بِـَقْولِـَك كُــْن فَـيَُكوُن بَـْل أَقْـرَبَ 
مِــْن ذلِـَك، َولـِكنَّ الـنَّاَس هُــْم ال يَـْشُعُروَن، سُـــــبَْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك يـا مَـْحبُوبِـيْ فَـَوعِــزَّتِــَك حِـــيْنَِئٍذ أُشـاهِــُد بِـأَنّـََك اسْـــــتََجبْتَ 
ـِتيْ جَـــــَعْلتَها حــاكِـــيًَة عَـــْن أَنِـــيِس جَـــــمالِــَك َومُـــصاحِــــِب َوجْـــــِهَك قَــبْلَ  لِــيْ كُـــلَّ مــا َدعَـــْوتُــَك بِـــِه فِـــي هــِذِه الــلَّيَْلِة امْلُـبارَكَـــِة الّـَ
إِظــهاِرْي فِـــي ســاحَـــــِة قُـــْدسِــــــَك، بِـــَحيُْث جَـــــَعْلَت كُــــلَّ شَـــــــيٍْء َمظْهَــــَر أَمْـــرَِك َومَـــطَْلعَ فِـــْعلَِك َومَـــْكَمنَ  ِذكْــــِرْي بَــنْيَ يَــَديْــَك َو
عِـــْلِمَك َوَمخْـــزََن حِــــْكَمِتَك، َوأُشـاهِــُد بِــأَنَّ كُـــلَّ مـا خُــلَِق بِــُقْدرَتِــَك َوذُوَِّت بِــاقْــِتدارَِك لَــْو يُـنَْقُص مِـــنُْه عَــَلى قَــْدِر خَــرَْدٍل مِـــنْ 
ظُـُهوراِت صِـــــــــفاتِــَك َوأَسْــــــمائِــَك لَــْن يَـِتمَّ أَرْكـاُن صُـــــــــنْعِ صَـــــــــَمدانِــيَِّتَك َولَــْن يَـْكُمَل جَــــواهِــُر حِــــْكَمِة َربّـَانِــيَِّتَك، ألنَّ حُــــُروفـاتِ 
النَّفْيِ َمعَ بُْعِدِهنَّ َعْن نَفَحاِت ُقْدِس ِعرْفاِنَك َوَمعَ َغفَْلِتِهنَّ َعْن بَداِئعِ إِْشراِق فَْجِر َجمالَِك ِفي َسمآِء إِْجاللَِك َلْو 
لَـْم يَـُكْن فِــي مُــْلِكَك كَـــيَْف يَـْعُلو كَـــلِماُت إِثْـباتِــَك، فَـَوعِـــزَّتِــَك يـا مَــْحبُوبِــي كُـــلُّ الْـُوجُــــوِد ُوجِـــَد إِلعْــآلِء نَـْصرَِك َوانْـِتصارَِك، 
وَُكلُّ الُحُدوداِت آياٌت لَِسْلطَنَِتَك َوُمناٍد الْقِتدارَِك، تَعالى تَعالى بَداِئعُ ُقْدرَِتَك ِفي ُكلِّ َشيٍْء ِبَحيُْث َجَعْلَت أَْدنى 
خَــْلِقَك مَــطَْلًعا ألَعْــلى صِــــــــفاتِــَك َوأَحْــــَقَر صُـــــــــنِْعَك مَــَحالًّ ألَعْــظَمِ أَسْــــــمائِــَك، بِــَحيُْث جَــــَعْلَت الـفَْقَر َمظْهَـــرًا لِـَغنائِــَك َوالـذُّلَّ 
سَـــــِبيالً لِـِعزَِّك َوالخَـــطَأَ سَـــــبَبًا لِـُغفْرانِــَك، َوبِــِهْم تُـثْبَُت لِـنَفِْسَك أَسْـــــمائََك الـُحْسنى َولِـذاتِــَك بَـدائِــعَ صِــــــــفاتِــَك الـُعْليا، إِذًا 
إِفْـضالِـَك، َوتُهِـبَّ عَــَلى كُــلِّ الـُوجُــــْوِد مِــْن أَْريـاحِ  َا أَرَْدَت أَْن تُـْدخِـــَل كُــلَّ األَشْــــــياِء فِـي سُـــــراِدِق عِــزِّ فَـْضلَِك َو يـا إِلـِهي ملَّ
ــِذْي جَــــــَعْلتَُه عِــــلَّةَ  قَـــِميِْص عِــــزِّ فَـــرْدانِـــيَِّتَك، َوتَـــنْظَُر كُــــلَّ شَــــــــيٍْء ِبَلحَــــــظاِت أَعْــــنُيِ جُــــــوِدَك َوَوحْــــــدانِـــيَِّتَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــُحبَِّك الّـَ
ظُُهوراِت قُـْدِس صَـــــــــَمدانِـيَِّتَك َوشُـــــْعَلَة قُـُلوِب امْلُشْـــــتاقِـنَي مِــْن خَــْلِقَك، بِـأَْن تَخْــُلَق حِـــينَِئٍذ مِلُخْــلِِصيَْك مِــْن بَـِريّـَِتَك َومُـِحبِّيكَ 
مِــْن أَحِـــبَِّتَك مِــْن جَـــْوهَــِر الـُجوِد َوالـَعطآِء َوسـاِذجِ الـفَْضِل َوالـبَهآِء رِضْـــــــــواَن قُـْدسِــــَك األَعْــلی، َوتَـْجَعَلُه مُـَقدَّسًـــــا عَــْن كُــلِّ 
مــا سِــــــواَك َومُـــنَزَّهًـــا عَـــْن ُدونِـــَك، ثُــمَّ اخْـــُلْق يــا إِلــِهي فِـــيها مِــــْن أَنْــواِر عَـــرْشِــــــَك مُـــَغنِّياٍت مِــــْن بَــدائِـــعِ صُــــــــــنِْعَك األَحْـــــلى 
ا سَـــــــِمَعتْها أُذُُن الخَــــلِيَقِة مِــــْن أَهْــــِل أَرْضِــــــــــَك َوسَـــــــمائِــــَك َومُــــَقدَّسًـــــــا عَــــنْ  ـــرًا عَــــمَّ ــِتي جَــــــَعْلتَها ُمطَهّـَ لِـــيَذْكُــــرْنَـــَك بِــــَكلِماِت الّـَ
عِـــرْفـاِن بَـِريّـَِتَك، ثُـمَّ افْـتَحْ أَبْـواَب هـِذِه الـَجنَِّة عَــَلى َوجْــــِه أَحِــــبَّائِــَك لَـَعلَّ يَـْدخُــُلوَن فِــيْها بِــاسْــــــِمَك َوسَــــــْلطَنَِتَك، لِـيَِتمَّ بِــذلِـكَ 
ـِتيْ لَــْن يَــْقِدَر أَحَـــــٌد أَنْ  ـَك فِــيْها بِــنََغماِت الّـَ سُــــــْلطاُن مَــواهِـــِبَك عَـــَلى أَصــِفيائِــَك َومَــلِيَْك عَـــطائِــَك عَـــَلى أُمَــنائِــَك، لِــيَذْكُـــرَنّـَ
ــــرُ  ـــِتَك الــــتََّلبُُّس بِـــــأَثْــــواِب صَــــــــــــفَْوتِـــــَك َوالتَّظَهّـُ يَــــتََغنَّيَ بِـــــها أَْو يَــــتََكلََّم عَـــــَليْها حَـــــــتَّى ال يَخْـــــطَُر عَـــــَلى قَــــْلِب أَحَـــــــٍد مِـــــْن بَــــِريّـَ
إِنّـََك أَنْـَت عَــَلى كُــلِّ  بِــظُُهوراِت أَحِـــبَِّتَك، َولِـئاَل يَشْـــــتَِبَه عَــَليَّ أَحَــــُد مُــِحبِّيَك عَــْن مُــبِْغِضيَك َوُمخْــلِِصيَك عَــْن مُــعانِــِديـَك، َو
مـا تِـُريُـْد لَـقاِدٌر مُـْقتَِدٌر قَـِديٌـْر، سُـــــبْحانَـَك سُـــــبْحانَـَك يـا مَـْحبُوبِـي مِــْن أَْن تُـْعرََف بِـأَعْــلى عِــرْفـاِن املَْوجُـــوداِت، سُـــــبَْحانَـكَ 
سُــــــبَْحانَــَك مِـــْن أَْن تُــوصَــــــــــَف بِـــأَبْــهى َوصْــــــــــِف املُـْمِكناِت، ألَنَّ مُـــنْتَهى عِـــرْفــاِن الــِعباِد فِـــي مُـــنْتَهى ذُْرَوِة الْــُقْصوى لَــنْ 
يَـْقِدَر أَْن يَـْصَعَد عَــْن حَــــدِّ اإِلنْـشآِء، َولَــْن يُـْمِكَن أَْن يَـتَعاَرَج عَــْن شَــــــأِْن اإِلمْــكاِن َوبِــما قُــدَِّر لَــُه مِـــْن شُــــــئُوِن الـَقضآِء، 
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فَــَكيَْف يَــْقِدُر مــا خُـــلَِق بِـــَمِشيَِّة اإِلمْـــكانِـــيَِّة فِـــي رُتْــبَِة اإِلمْـــكاِن أَْن يَــْصَعَد إِلــى هَـــوآِء قُــْدِس عِــــرْفــانِـــَك أَْو يَــِصَل إِلــى 
مَــــَقرِّ عِـــــزِّ اقْــــِتدارَِك، سُــــــــبَْحانَـــَك سُــــــــبَْحانَـــَك مِـــــْن أَْن يَـــِطيَْر الـــفانِــــيْ إِلـــى عَـــــرِْش بَـــقائِــــَك أَْو يَـــِصَل الـــفَِقيُر إِلـــى ذُْرَوةِ 
اسْــــــِتْغنائِـــَك، لَــْم تَــزَْل َواصِـــــــــَف نَــفِْسَك لِــنَفِْسَك بِـــنَفِْسَك َونــاعِـــَت ذاتِـــَك لِــذاتِـــَك بِـــذاتِـــَك، فَــَوعِـــزَّتِـــَك يــا مَـــْحبُوبِـــي لَــْم يَــُكنْ 
غَـيْرَُك مَــذْكُــورًا حَــــتَّى يَـْعرِفَـَك واَل ُدونُـَك مَــْوجُــــوًدا لِـيَذْكُــرََك، أَنْـَت الّـَِذْي لَـْم تَـزَْل كُــنَْت فِــي مُــْلِكَك بِــظُُهوِر عِــزِّ َوحْــــدانِــيَِّتكَ 
َوطُـُلوعِ قُــْدِس كِـــبِْريــائِــيَِّتَك، َولَــْو يُــذْكَـــُر فِــي مَــمالِــِك اإِلنْــشآِء مِـــْن أَعْـــلى نُــْقطَِة الــبَقآِء إِلــى مُــنْتَهى رُتْــبَِة الــثَّرى أَحَـــــدٌ 
ُدونُــَك كَـــيَْف يُــثْبَُت اسْــــــتوائُـَك عَـــَلى عَـــرِْش فَــرْدانِـــيَِّتَك َويَــْعُلو بَــدائِـــعُ ِذكْـــرَِك فِـــي كَـــلَِمِة تَــْوحِــــيِدَك َوَوحْـــــدانِـــيَِّتَك، َوأَْشهَـــدُ 
ـَك أَنْــَت اهللَُّ ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت قــاِدرًا  َمواِت َواألَرِْض، بِـــأَنّـَ حِــــيْنَِئٍذ بِـــما َشهِـــْدَت بِـــِه لِــنَفِْسَك قَــبَْل خَـــْلِق الــسَّ
بِــَمظاهِــِر قُـْدرَتِــَك آليـاِت قُـْدرَتِــَك َوعـامِلًا بِــَمطالِـعِ عِــْلِمَك بِــَكلِماِت عِــْلِمَك، َولَـْم يَـُكْن ُدونُـَك مِــْن شَــــــيٍْء لِـيُذْكَــَر تِــْلقآَء مَــْديَـنِ 
تَـْوحِـــيِْدَك واَل غَـيْرَُك مِــْن أَحَــــٍد حَــــتَّى يُـوصَـــــــــَف فِــي سـاحَــــِة قُـْدِس تَـفِْريـِدَك، فَـَلَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي عَــَلى ظُُهوِر مَــواهِــِبكَ 
إِفْــضالِــَك، فَــَلَك الحَـــــْمُد حَـــــْمًدا يَهْــــِدي املُـِضلِّنيَ  َوعَـــطائِـــَك، فَــَلَك الحَـــــْمُد يــا مَـــْحبُوبِـــي عَـــَلى طُــُلوعِ شَـــــــْمِس عِــــنايَــِتَك َو
إِلـى تَـَشْعُشعِ أَنْـواِر صُـــــــــبْحِ هِــدايَـِتَك َويُـوصِــــــــُل املُشْـــــتاقِـنَي إِلـى مَـْكَمِن إِشْـــــراِق نُـوِر جَـــمالِـَك، فَـَلَك الحَـــْمُد حَـــْمًدا يُـَقرِّبُ 
املَِريْـَض إِلـى مَــِعنيِ شِـــــفائِــَك َوالـبَِعيَد إِلـى كَـــْوثَـِر لِـقائِــَك، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا يَـنْزَُع عَــْن هَــياكـِل الـِعباِد قَـِميَْص الـذُّلِّ 
َوالـــفَنآِء َويُـــْلِبُسُهْم رِداَء الـــِعزِّ َوالـــبَقآِء َويَهْــــِدي الـــفَُقرآَء إِلـــى شـــاِطئِ الـــُقْدِس َواالسْـــــــِتْغنآِء، فَـــَلَك الحَــــــْمُد حَــــــْمًدا بِــــهِ 
ــَك أَنْـــَت اهللَُّ ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت لَـــْم تَـــزَْل كُــــنَْت مُـــَقدَّسًـــــــا عَــــْن ِذكْــــِر ُدونِـــكَ  تَـــنِْطُق الْـــَورْقـــاُء عَــــَلى أَفْـــناِن سِــــــْدرَِة الـــبَقاِء، بِـــأَنّـَ
َومُــتَعالِـيًا عَـــْن َوصْـــــــــِف مـا سِـــــواَك، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه تَـَغنُّ عَـــنَْدلِـيُب الـبَهآِء فِــي جَــــبَُروِت الـَعمآِء بِــأَنَّ عَـــلِيًّا عَـــبُْدكَ 
ــِذْي اصْـــــــــــطَفَيْتَُه بَـــنْيَ رُسُـــــــلَِك َوصَـــــــــــفَْوتِــــَك َوجَـــــَعْلتَُه َمظْهَــــرًا لِـــنَفِْسَك فِـــي كُــــلِّ مـــا يَـــرْجِـــــعُ إِلـــيَْك مِــــْن ظُــُهوراِت صِــــــــــفاتِــــكَ  الّـَ
َوبُــُروزاِت أَسْــــــمائِــَك، فَــَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه تُــِقيُْم كُـــلَّ شَــــــيٍْء بِــثَنآِء نَــفِْسَك َوِذكْـــِر ذاتِـــَك َوتُــنِْطُق كُـــلَّ الــُوجُــــوِد بِــأَذْكــارِ 
َمواِت َواألَرَْض ِمْن آياِت ِعزِّ ُهِويَِّتَك َويُْدِخُل ُكلَّ َشيٍْء ِفي ُسراِدِق  ُسْلطاِن َجمالَِك، فََلَك الَحْمُد َحْمًدا يَْمألُ السَّ
قُـْربِــَك َولِـقائِــَك، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا يَـْجَعُل كُــلَّ شَــــــيٍْء كِــتاَب َوصْـــــــــِفَك َوصَـــــــــِحيْفََة ِذكْــرَِك، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه تَسْـــــتَِوي 
ظُـُهوراُت سَـــــْلطَنَِتَك عَــَلى عَــرِْش حُــــكومَــِتك وتَسْـــــتَِقرُّ شُــــــئُونـاُت إِجْــــاللِـَك عَــَلى كُـــرْسِـــــيِّ أُلُـوهِــيَِّتَك، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــهِ 
تُــثِْمُر أَشْـــــــجاُر الــيابِـــَسِة مِــــْن نَــَسماِت قُـــْدِس إِكْــــرامِــــَك َويُجَـــــدَُّد هَــــياكِــــُل املَــوجُـــــوداِت مِــــْن أَْريــاحِ عِــــزِّ إِفْــضالِــَك، فَــَلكَ 
اَلحَـــــْمُد حَـــــْمًدا بِـــِه تُــنَزُِّل آيــاِت عِـــزِّ تَــْوحــيِْدَك مِـــْن سَــــــمآِء قُــْدِس تَــفِْريــِدَك، فَــَلَك الحَـــــْمُد حَـــــْمًدا بِـــِه تُــَعلُِّم كُـــلَّ شَـــــــيٍْء مِـــنْ 
إِحْـــــــسانِــــَك، فَــــَلَك الحَـــــــْمُد حَـــــــْمًدا بِــــهِ  جَـــــــواهِـــــِر عِـــــْلِمَك َوســــاِذجِ حِــــــْكَمِتَك واَل يُــــَخيَُّب املَـــساكِـــــنْيُ عَـــــْن أَبْــــواِب رَحْـــــــَمِتَك َو
َمواِت َواألَرِْض مِـــْن كَـــنائِــِز اسْــــــِتْغنائِــَك َويَــتََعلَّى املُـْمِكناُت إِلــى ذُْرَوِة عِـــزِّ أَلْــطافِــَك، فَــَلكَ  يَسْــــــتَْغِني كُـــلُّ مَــْن فِــي الــسَّ
اِق فِـــي هَـــوآِء الــُقرِْب َواالشْـــــــِتياِق َويَسْــــــتَِضيُء نُــوُر الــنُّوِر فِـــي شَـــــــطِْر الــِعراِق،  الحَـــــْمُد حَـــــْمًدا بِـــِه تَــِطيُر قُــُلوُب الــُعشَّ
فاِت، فَــَلَك الحَــــْمدُ  بُــوَن عَـــْن كُـــلِّ الــجِهاِت َويَجْــــِذبُــُهْم إِلــى عَـــرِْش األَسْــــــمآِء َوالــصِّ فَــَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه يَــنَْقِطعُ املُـَقرَّ
َحْمًدا ِبِه تَْغفُُر الَخطَأَ َوالِعْصياَن َوتَْقِضي َحواِئجَ ُكلِّ األَْدياِن َوتُِهبُّ َرواِئحَ الُغفْراِن َعَلى اإِلْمكاِن، فََلَك الَحْمُد 
ــــُدوَن إِلــى مَـــعاِرجِ حُـــــبَِّك َويَــرْتَــِقي املُخْـــلُِصوَن إِلــى رِضْــــــــــواِن َوصْــــــــــلَِك، فَــَلَك الحَـــــْمُد حَـــــْمًدا بِـــهِ  حَـــــْمًدا بِـــِه يَــْصَعُد املُـَوحّـِ
يُـْقضى حَــــوائِــجُ الـطَّالِـِبنَي َومَــقاصِــــــــُد الـعارِفِــنَي، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه تَـْمُحو عَــِن الـُقُلوِب إِشـاراُت التَّحْــــِديْـِد َوتُـثْبَتُ 
دِّ َواملِثاِل،  ــــبِْه والـضِّ آيـاُت الـتَّْوحِـــيِد، فَـَلَك الحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه حَــــِمْدَت نَـفَْسَك فِــي أَزَِل اآلزاِل َوجَــــَعْلتَُه مُــَقدَّسًـــــا عَــِن الشّـِ
يـا مَـْن بِـيَِدَك جَـــبَُروُت الـفَْضِل َواإِلفْـضاِل َومَـَلُكوُت الـِعزِّ َواإِلجْـــالِل، سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي َوسَـــــيِِّدي تَْشهَــُد َوتَـَرى 
َوتَـْعَلُم مـا َورََد عَــَلى أَحِــــبَِّتَك فِــي أَيّـَامِـــَك َونَـزََل عَــَلى صَـــــــــفَْوتِــَك مِـــْن تَـراُدِف بَـاليـاَك َوتَـتابُـعِ قَـضايـاَك َوتَـوالِـي رزايـاَك، 
حَــــيُْث ضَـــــــــاقَـْت عَــَليِْهُم األَرُْض َوأَخَــذَتْـُهْم شُــــــئُونـاُت َقهْــرَِك مِــْن كُــلِّ الـجِهاِت َوآثـاُر خَــْشيَِتَك مِــْن كُــلِّ األَقْـطاِر، َوسُـــــدَّتْ 
عَـــَلى ُوجُـــــوهِـــِهْم أَبْــواُب رَحْـــــَمِتَك َوعِـــنايَــِتَك َومُـــِنَعْت عَـــْن رِضْــــــــــواِن قُــُلوبِـــِهْم أَمْـــطاُر فَــيِْض فَــْضلَِك َوأَلْــطافِـــَك، أَتَحْـــــرُِم يــا 
إِنْـــعامِـــــَك،  إِلـــِهي مُــــِحبِّيَك عَــــْن بَـــدائِــــعِ نَـــْصرَِك َوانْـــِتصارَِك، أَتُـــَخيُِّب يـــا مَــــْحبُوبِــــيْ ُمخْـــــلِِصيَْك عَــــْن جَــــــوامِـــــعِ جُــــــوِدَك َو
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أَتَــْمنَعُ يــا سَــــــيِِّدْي عــارِفِــيَْك عَـــْن شــاِطئِ قُــْدِس عِـــرْفــانِــَك، َوهَـــْل تَــْقطَعُ عَـــْن أَفْــِئَدِة مُــِريــِديــَك أَمْــطاَر عِـــزِّ إِفْــضالِــَك؟ ال 
َمواِت، َلْم تَزَْل  فََوِعزَِّتَك أَْشَهُد ِحيْنَِئٍذ ِبأَنَّ رَْحَمتََك َسبََقِت املُْمِكناِت َوِعنايَتََك أَحاطَْت ُكلَّ َمْن ِفي األَرَِضنَي َوالسَّ
كـــانَـــْت أَبْـــواُب جُــــــوِدَك مَــــفْتُوحَــــــًة عَــــَلى َوجْــــــِه عِــــباِدَك، واَل تَـــزاُل نَـــَسماُت فَـــْضلَِك ســـاِريَـــًة عَــــَلى قُـــُلوِب خَــــْلِقَك َوأَمْــــطارُ 
ـــرَْت ظُــُهوراِت نَـــْصرَِك فِـــي اإِلنْـــشآِء ملِــــــا سَـــــــبََق بِـــهِ  ــَك تَـــأَخّـَ ــِتَك َوأَهْــــِل مَـــْمَلَكِتَك، َوأَعْــــَلُم بِـــأَنّـَ مَـــْكرُمَـــِتَك جـــاِريَـــًة عَــــَلى بَـــِريّـَ
عِـــْلُمَك مِـــْن أَسْــــــراِر الـَقضآِء َوخَـــِفيَّاِت مـا قُــدَِّر خَـــْلَف حُــــُجباِت اإِلمْــضاِء، لِـيُفَْصَل بِــذلِـَك مَــْن َدخَـــَل فِــي ظِـــلِّ رَحْــــَمِتكَ 
ـِذي اسْــــــتَْكبََر عَـــَليَْك ثُــمَّ أَعْـــرََض عَـــِن الــلِّقآِء عِــــنَْد ظُــُهوِر جَـــــمالِــَك األَعْـــلی، فَسُــــــبْحانَــَك فَسُــــــبَْحانَــَك يــا  الــُكبْرى عَـــِن الّـَ
تَُك األَعْــــظَُم َوبُـــرْهـــانُـــَك األَقْـــَوُم عَــــَلى كُـــــلِّ مَــــْن فِــــي  َل فِــــي املُــْلِك أَحِـــــبَّائُــَك مِـــــْن أَعْــــدائِــــَك َوتَـــمَّ حُــــــجَّ َــا فُـــصِّ مَــــْحبُوبِــــيْ ملَّ
ـِذيْــَن هُـــْم اسْــــــتُْضِعفُوا فِــي أَرْضِـــــــــَك بِــما َورََد عَـــَليِْهْم فِــي سَــــــِبيلَِك، ثُــمَّ ارْفَــْعُهْم يــا  َمواِت َواألَرِْض، إِذًا فَــارْحَــــمِ الّـَ الــسَّ
إِراَدتِـــَك، فَـَوعِـــزَّتِـــَك مـا أَرَْدَت فِــي ظْـُهوراِت نَـْصرِكَ  إِلـِهي بِــاقْــِتدارَِك َومَــِشيَِّتَك ثُـمَّ أَظْهِــرْهُـــْم عَـــَلى األَمْــِر ِبسَــــــْلطَنَِتَك َو
إِظْـهاِر قُــْدرَتِـــَك لَــتَْمُحو آثــارُ  ــُر فِـــي إِنْــزاِل نَــْصرَِك َو ـَك لَــْو تُــؤَخّـِ إِنّـِـيْ ألَيْــَقنُْت بِـــأَنّـَ إِعْـــآلَء كَـــلَِمِتَك، َو إاِلَّ ارْتِـــفاَع أَمْـــرَِك َو
سَــــــْلطَنَِتَك فِــي مُــْلِكَك َوتَْضَمحِــــلُّ آيـاُت حُــــُكومَــِتَك فِــي مَــْمَلَكِتَك، فَـيا إِلـِهي قَــْد ضَـــــــــاَق صَـــــــــْدِرْي َوأَخَـــذَنِــيَ الـَهمُّ َوالـَغمُّ 
َعْن ُكلِّ الجِهاِت ِبما أَْسَمعُ ُكلَّ ِذْكٍر بنَْيَ ِعباِدَك ُدْوَن بَداِئعِ ِذْكرَِك، َوأَرى ُكلَّ َشيٍْء بنَْيَ بَِريَِّتَك إاِلَّ ما أََمرْتَُهْم ِبِه 
ـِذْي لَــْو أَحَـــــدٌ  بِــأَمْــرَِك َوقَــَضيَْت لَــُهْم ِبسُــــــْلطاِن مَــِشيَِّتَك َوقَــدَّرَْت لَــُهْم بِــَملِيِك تَــْقِديْــرَِك، َوبَــَلُغوا فِــي الــَغفَْلِة إِلــى مَــقامِ الّـَ
مِــْن أَحـبَّائِــَك يُـْلِقي عَــَليِْهْم مِــْن بَـدائِــعِ آيـاِت تَـْوحِـــيِدَك َوجَــــواهِــِر كَــلِماِت عِــزِّ تَـفِْريْـِدَك يَـْجَعُلوَن أَصـابِــَعُهْم فِــي آذانِــِهمْ 
ـَك أَنْــَت أَحْــــَصيَْت كُـــلَّ ذلِــَك بِــِإحــاطَـِة قَــيُّومِـــيَِّتَك َوأَحَــــطَْت بِــاقْــِتداِر ُربُــوبِــيَِّتَك،  إِنّـَ َويَــْعتَرِضُــــــــــوَن َعَـــَليِْه َويَسْــــــتَْهزِئُـوَن بِــِه، َو
سُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك يـا سَــــــيِِّدْي فَـانْـظُْر إِلـى صُـــــــــُدوِر الّـَِتيْ تَشَــــــبََّكْت مِـــْن سِـــــهامِ أَعْــدائِــَك فِــي مَــَحبَِّتَك، َوعَــَلى ُرُؤوسِ 
الّـَِتي ارْتَـفََعْت عَــَلى الـَقناِة إِلعْــآلِء أَمْـرَِك َوارْتِــفاعِ ِذكْــرَِك، ثُـمَّ ارْحَـــْم قُـُلوَب الّـَِتيْ احْـــتَرَقَـْت مِــْن نـاِر حُـــبَِّك َوَورََد عَــَليِْهمْ 
ِننَي إِلـى أَْن بَـَلغَ  مـا أَنْـَت تَـْعَلُم بِــِعْلِمَك، سُــــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي أَنْـَت تَـْعَلُم مـا قُــِضيَ مِـــْن أَيّـَامِـــَك فِــي ِعشْــــــِريْـَن مِـــَن الـسِّ
الــزَّمــاُن إِلَـــى الــِحنيِ َوَورََد عَــــَلى أَصْــــــــــِفيائِـــَك فِـــي هــِذِه املُــدَِّة الــبَِعيَْدِة مــا ال يُــْحصى بِـــالــبَياِن واَل يُــذْكَــــُر بِـــالــلِّساِن، 
ـــُهمْ  بِـــــَحيُْث مــــا َوجَـــــــُدوا مَـــــْوطِــــــَن أَمْـــــٍن واَل مَـــــْقَعَد صِـــــــــــْدٍق، إِذًا يــــا إِلــــِهي بَــــدِّْل خَـــــْوفَــــُهْم بِـــــظُُهوراِت أَمْـــــِنَك َوأَمــــانِـــــَك َوذُلّـَ
ِبسُــــــْلطاِن عِـــزَِّك َوفَـْقرَهُــْم بِــَملِيَك غَـنائِــَك َواضْـــــــــِطرابَـُهْم بِــبَدائِــعِ اسْــــــِتْقرارَِك، َوهُــبَّ عَــَليِْهْم مِـــْن نَـَسماِت عِـــزَِّك َورَحْــــَمِتَك، 
ِتَك َومَــلِيكُ  ا سِـــــواَك لِيَظْهَـــَر سُــــــْلطاُن أَحَــــِديّـَ ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْهْم مِـــْن بِــدائِــعِ عِـــنايَـِتَك مـا يُـْغِنيِْهْم عَــْن ُدْونِــَك َويَـنَْقِطُعُهْم عَــمَّ
ــِتيْ جَـــــرَْت عَــــَلى خُــــُدوِد أَحِـــــبَِّتَك؟ َوأَمــا تَــرْحَـــــُم يــا مَـــْحبُوبِـــيْ  إِفْــضالِــَك، أَمــا تَــنْظُُر يــا إِلــِهي عَــــَلى ُدمُـــوعِ الّـَ فَــْضلَِك َو
ـْت فِـــيها َورْقــاءُ  ــِتيْ اسْـــــــتََدفّـَ ــِتيْ عَـــَمْت فِـــي فِـــراقِـــَك َوتَــْعِطيِل آيــاِت نَــْصرَِك؟ َوأَمــا تَــنْظُُر يــا سَـــــــيِِّدْي قُـــُلوَب الّـَ عُـــيُوَن الّـَ
عِــــْشِقَك َوشَـــــــْوقِـــَك؟ فَــَوعِــــزَّتِــــَك كــاَد األَمْـــُر يَــِصُل إِلــى مَـــقامٍ يَــْمُحو الــرَّجــآُء عَــــْن أَفْــِئَدِة أَصْــــــــــِفيائِـــَك َويــأْخُــــذُهُــــْم نَــَقماتُ 
الـيَأِْس بِــما َورََد عَــَليِْهْم فِــي أَيّـَامِـــَك، فَـها أَنَـا ذا يـا إِلـِهي هَــَربْـُت عَــْن نَـفِْسيْ إِلـى نَـفِْسَك َوعَــْن ذاتِــيْ إِلـى تَجَــــلِّياتِ 
أَنْــــواِر ذاتِـــــَك، َوعَـــــْن شُــــــــئُونــــاِت بُــــْعِدْي َوغَــــفَْلِتيْ إِلــــى نَــــفَحاِت قُــــْربِــــَك َوِذكْـــــرَِك، َوَوفَــــْدُت عَـــــَلى تُــــراِب مَــــْديَــــِن مَــــْغِفرَتِـــــكَ 
إِحْـــــــسانِـــــَك َوسَـــــــــَكنُْت فِـــــي جِــــــواِر رَحْـــــــَمِتك الْـــــُكبْری، َوأَسْـــــــــتَْشِفعُ ِبسُـــــــــْلطاِن ِذكْــــــرَِك فِـــــي قَـــــِميِص جَـــــــمالِــــَك األَلْـــــطَفِ  َو
نَِة عَـــــَلى أَحِــــــبَِّتَك مـــا يَـــنْفَُعُهْم عَـــــْن ُدونِــــَك َويُخَـــــلُِّصُهْم لِـــظُُهوراِت مَــــلِيِْك مَــــِشيَِّتكَ  األَعْـــــلی، بِــــأَْن تُـــنَزَِّل فِــــي هـــِذِه الـــسَّ
ــرْ  َوسُـــــْلطاِن إِراَدتِــَك، بِــَحيُْث ال يُـِريْـُدوَن إاِلَّ مـا أَرَْدَت لَـُهْم بِــأَمْــرَِك واَل يَـشاُؤوَن إاِلَّ بِــما شِـــــئَْت لَـُهْم بِــَمِشيَِّتَك، ثُـمَّ طَهّـِ
ِتَك، ثُـمَّ امْــألْ قُــُلوبَـُهْم مِـــنْ  يـا إِلـِهي أَبْـصارَهُـــم مِلُـشاهَـــَدِة أَنْـواِر جَــــمالِـَك َوسَــــــْمَعُهْم السْــــــِتماعِ نَـَغماِت َورْقـاِء عِـــزِّ هُـــِويّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا  إِنّـَ ــــِه إِلــى غَــيْرَِك، َو بَــدائِـــعِ حُـــــبَِّك ثُــمَّ احْـــــفَْظ لِــسانَــُهْم عَـــْن ِذكْــــِر غَــيْرَِك َوُوجُـــــوهَـــُهْم عَـــِن الــتََّوجّـُ
إِنّـََك أَنْـَت الـَعِزيْـزُ املَُهيِْمُن الـَقيُّوُم، ثُـمَّ احْـــفَْظ يـا مَـْحبُوبِـي بِـَمَحبَِّتَك إِيّـَاهُــْم َومَـَحبَِّتِهْم إِيّـَاَك هـذا الـَعبَْد الّـَِذيْ  تَـشآُء َو
فَدى ِبُكلِِّه لَِحْضرَِتَك َوأَنْفََق ُكلَّ ما أَْعطَيْتَُه ِفي َسِبيِل َمَحبَِّتَك َوَمناِهجِ رِضاِئَك َعْن ُكلِّ ما يَْكرَُهُه نَفُْسَك، ثُمَّ ِمْن 
ُكلِّ ما يَْمنَُعِني َعِن الدُُّخوِل ِفي ُسراِدِق ُقْدِس َسْلطَنَِتَك َوالُوُروِد إِلى َمقاِعِد ِعزِّ أََحِديَِّتَك، ثُمَّ اْجَعْلِني يا إِلِهي 
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ِر فِــي بَـدائِــعِ صُـــــــــنْعِ أَزَلـيَِّتَك حَــــتَّى ال أَسْـــــتَأْنِــَس بِــأَحَــــٍد ُدونَـكَ  ِذيْـَن مـا شَــــــَغَلُهْم شَــــــيٌْء عَــْن زيـارَِة جَــــمالِـَك َوالـتَّفَكُّ مِـــَن الّـَ
َمواِت َواألَرِْض إاِلَّ بَــــِديــــعَ  ا خَـــــَلْقتَُه فِــــي مَــــَلُكوِت مُــــْلِك الــــسَّ واَل أَلْــــتَِفَت إِلــــى نَــــفٍْس سِـــــــواَك، واَل أَرى فِــــي شَــــــــيٍْء عَـــــمَّ
َجمالَِك َوظُُهوَر أَنْواِر َوْجِهَك، َوأَْستَْغِرَق ِفي طَماِطمِ ُسْلطاِن ُربُوِبيَِّتَك َويَماِيمِ ُقْدِس أََحِديَِّتَك َعَلى َمقامِ الَِّذْي

فاِت،  أَنْـسى كُــلَّ األَذْكـاِر ُدوَن أَذْكـاِر عِــزِّ هُــِويّـَِتَك، َوأَغْـفَُل عَــْن كُــلِّ اإِلشـاراِت يـا مَـْن بِـيَِدَك جَـــبَُروُت األَسْـــــماِء َوالـصِّ
فَُسبَْحانََك يا َمْقُصوِدْي فََوِعزَِّتَك أُِحبُّ أَْن أَُكوَن َعَلى َشأِْن الَِّذْي َلْو يَْحُضْرَن بنَْيَ يََديَّ طََلعاُت اللَّواِتي ُكنَّ ِفي 
ـرَْت ُوجُــــوهَــُهنَّ عَــْن مُــشاهَــَدِة املُْمِكناِت َويَظْهَــْرنَ  غُـرَفـاِت عِــْصَمِتَك، َوسَـــــتَرَْت جَــــمالَـُهنَّ عَــْن مُــالحَــــظَِة املَْوجُــــوداِت َوطَهّـَ
ـــُه إِلَـيِْهنَّ إاِلَّ مِلاُلحَــــظَِة أَسْـــــراِر صُـــــــــنِْعَك الّـَِذْي تَـَحيَّرَْت فِــيْهِ  بِــظُُهوراِت أَنْـواِر جَــــمالِـَك املَِنيْعِ، ال أَلْـتَِفُت عَــَليِْهنَّ واَل أَتَـَوجّـَ
بِـنَي وَكـاعَــْت أَنْـفُُس الـعارِفِـنَي، َوأَرْتَـِقي بِـَحْولِـَك َوقُـوَّتِــَك إِلـى مَـقامِ الّـَِذْي لَـْن يَـْشَغَلِنيْ شَــــــأٌْن عَــْن شُــــــئُونـاتِ  أَفْـِئَدةُ املَُقرَّ
عِـــــزِّ قَــــيُّومِـــــيَِّتَك واَل تَــــْحُجبُِنيْ هَـــــنَْدسِـــــــيَّاُت املُـــْلكيَِّة عَـــــْن ظُـــُهوراِت قُــــْدِس أُلُــــْوهِـــــيَِّتَك، سُــــــــبَْحانَــــَك سُــــــــبْحانَــــَك يــــا إِلــــِهي 
َومَـــْحبُوبِـــي َوسَـــــــيِِّدْي َومَـــْقُصوِدْي ال تُــَخيِّْب هــذَا الــذَّلِــيَْل عَـــْن شــاِطئِ عِــــزَِّك، واَل تَحْـــــرِْم هــذَا املِــْسِكنَي عَـــْن مَـــياِديْــنِ 
ـِذْي مــا اتَّخَـــذَ  إِحْـــــسانِـــَك َومَـــْوهِـــبَِتَك، ثُــمَّ ارْحَـــــْم هــذَا املُـفْتَِقَر الّـَ ائِـــَل عَـــْن أَبْــواِب فَــْضلَِك َو غَــنائِـــَك، واَل تَــطْرُْد هــذَا الــسَّ
لِـنَفِْسِه َولِـيًّا ُدونَـَك واَل أَنِــيًْسا سِـــــواَك واَل مُــصاحِــــبًا غَـيْرََك واَل مَــْحبُوبًـا إاِلَّ أَنْـَت واَل مَــْقُصوًدا إاِلَّ إِيّـَاَك، ثُـمَّ انْـظُرْنِــيْ 
ــــِتيْ حــــالَـــــْت بَــــيْنَنَا َوبَــــنْيَ إِنْــــزاِل نَــــْصرِكَ  يــــا إِلــــِهي ِبَلحَـــــــظاِت رَحْـــــــَمِتَك ثُــــمَّ اغْـــــِفْر جَـــــــِريْــــراتِــــــي َوجَـــــــِريــــراِت أَحِـــــــبَِّتَك الّـَ
ـَك أَنْــتَ  إِنّـَ ـِتيْ احْـــــتََجبَْت بِـــها ُوجُـــــوهُـــنا عَـــْن مُـــالحَـــــظَِة أَنْــواِر شَـــــــْمِس أَلْــطافِـــَك، َو إِفْــضالِــَك، ثُــمَّ كَــــفِّْر عَـــنَّا سَــــــيِّئاِت الّـَ َو
ا قَـَضيَْت بِــَقضائِــَك، ال إِلـهَ  ا شِـــــئَْت ِبسُــــــْلطانِــَك واَل تُـرَدُّ عَــمَّ املُْقتَِدُر عَــَلى مـا تَـشآُء َوتَـْحُكُم كَـــيَْف تَـشآُء ال تُـْسئَُل عَــمَّ

ُؤوُف. إاِلَّ أَنَْت الَعِزيْزُ القاِدُر الَحيُّ الرَّ
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