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بسمِه العزيز الكريم
ـامــه واضــطرب الــبهآء بــما وجــدك مــضطربًــا بــما فــات  قــد خجــل الــبهآء بــما وجــدك خــجالً فــي أيّـَ
ــك وأخَــــذَنـــي االهـــتزاز مـــن  عـــنك فـــي ظـــلِّه قـــد أخـــذتـــني األحـــزان بـــما عـــرفـــت حـــزنـــك فـــي أمـــر ربّـِ
ــك لَـــَعمري قـــد احـــترق الـــبهآء مـــن احـــتراق  ــتي حـــرَّكـــتها أريـــاح عـــنايـــة ربّـِ اهـــتزاز ســـدرة حـــبِّك الّـَ
قـلوبـكم وحـنني أنـفسكم نـسئل اهلل بـأن يـجعل إقـرارك يـد االقـتدار لـتنشقَّ بـها األسـتار ويـجعل 
اعـــترافـــك عـــضًدا لـــك لتخـــرج بـــحبل اســـمي الـــقديـــر يـــوســـف ذكـــري املـــنير مـــن غـــيَابـــِة األســـرار 
ويــأخــذك جــذُب نــغمات قــلمي األعــلى عــلى شــأٍن تــطلع مــن أفــِق قــلبك شــمس الــوفــآء بــاســمي 
األبـهى ويـمرُّ مـن ريـاض صـدرك مـا تنجـذب بـه األشـيآء ليجـد مـنُه املخـلصون والّـَـذيـن يـطوفـون 
مآِء ســـبحانـــك يـــا إلـــهي يـــا إلـــهي  ــك مـــالـــك األســـمآِء وفـــاطـــر األرِض والـــسَّ عَــــرف قـــميص حـــبِّ ربّـِ
والـنَّابـض فـي قـلبي تـعلم وتـرى أنَّ خجـلة أحـبَّتك تـرجـع إلـى مظهـر نـفسك ومـطلع أمـرك بـل إنّـَهُ 
يـرى نـفسه أخجـل مـنهم عـند اعـترافـهم بـما فـات عـنهم فـي أيّـَامـك أي رَبِّ هـؤآلِء عـبادك هـاجـروا 
في حبِّك وحملوا القضايا في سبيلك وعزَّتك يا إلهي كلَّما يقرُّ أحٌد منهم بجريراته بنَي يديك 
ــذيـــن ذاقـــوا كـــأس الـــبآلِء فـــي أمـــرك وشـــربـــوا أكـــواب  ــهم عـــبادك الّـَ يـــغطِّي الـــحيآء وجـــه الـــبهآِء ألنّـَ
ــــــدائـــد عـــلى شـــأٍن مـــا اســـتراحـــوا فـــي جـــوارك  الـــباســـآِء عـــند ظـــهور أنـــوار وجـــهَك وأخـــذتـــهم الشّـَ
ج أبحـر  وعـزَّتـك قـد ذاب الـبهآء حـبًّا ألحـبَّتك وتـبلبل بـما اعـترتـهم األحـزان عـنَد ظـهور أمـرك وتـموَّ
فـضلك وألـطافـك أَي رَبِّ مـن زفـرات قـلوبـهم ارتـفعت زفـرتـي ومـن احـتراق أفـئدتـهم احـترق قـلبي 
هود بــأن تــجعل كــلَّ واحــٍد مــنهم عَـــَلم هــدايــتك بــني  أســئُلك يــا مــالــك الــوجــود ومــربّـِـي الــغيب والــشُّ
عـبادك وإشـراق أنـوار شـمس عـنايـتك بـني بـريّـَتك قـد اخـتصصتهم يـا إلـهي ملـحبَّتك والـحضور 
لـدى عـرش عـظمتك هـذا مـقاٌم مـا سـبقهم أحـد فـي ذلـك كـم مـن لـياٍل يـا إلـهي مـا نـامـوا لـذكـرك 
ــامٍ نـــاحـــوا بـــما ورد عـــليك مـــن أعـــدآئـــك أســـئُلك يـــا مـــالـــك املـــلوك ورافـــع املـــملوك بـــأن  وكـــم مـــن أيّـَ
تــؤيّـِـدهــم عــلى نُــصرة أمــرَك وإعــالِء كــلمتك عــلى شــأٍن ينتشــر بــهم ذكــرك بــني خــلقك وثــنآئــك فــي 
ــذي  مــملكتك إنّـَـك أنــت املــقتدر املــتعالــي الــغفور الــكريــم ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي هــذا عــبدك الّـَ
يتَُه بـاسـمك فـي مـلكوت أسـمآئـك وربـيَّته تـحت جـناح فـضلك وألـطافـك إذًا تـراه مسـرعًــا إلـى  سـمَّ
ـنُه يــا إلــهي بــردآِء مــكرمــتك وثــوب جــودك وكــرمــك  شــطر مــواهــبك وراكــًضا إلــيك طــلبًا لــعطآئــك زيّـِ
ليجد منه األشيآء تضوُّعات قميص حبِّك ثمَّ زيِّن رأسه بإكليل ذكرك على شأٍن يكون معروفًا 
بـني الـعباد بـحبِّك واالسـتقامـة فـي أمـرك ثـمَّ أيّـِده فـي كـلِّ األحـوال عـلى نـصرتـك وذكـرَك وثـنآئـكَ 
بــنْيَ خــلقك وعــزَّتــك يــا إلــهي كــلَّما أتــفكر فــي عــظمتك وســلطانــك أجــد نــفسي أعــصى الــُعصاة 
ــتي جــعلتَها مــخصوصــة لــنفسك أرى وجــودي أذنَــَب مــن  فــي مــملكتك وكــلَّما أنــظر مــقامــاتــك الّـَ
ـــــــــتَّار َوعـــــفو اســـــمك الـــــغفَّار وعَــــــرف اســـــمك الـــــرَّحـــــمن لـــــترى  فـــــي أرضـــــك لـــــوال ســـــتر اســـــمك السّـَ
األصــفيآء فــي مــواقــف الــذُّنــوب والــعصيان لــك الحــمد بــما ســبقتهم رحــمتك وأحــاطــهم فــضلك 
ـــذي جــــعلته قــــيُّومًــــا عــــلى  وألــــطافــــك وبــــعد اعــــترافــــي بــــما أجــــريــــته مــــن قــــلمي أســــئلك بــــاســــمك الّـَ
ــــه إلــيك وال تــمنعُه عــن  مآِء بــأن ال تــطرد الّـَـذي تــوجّـَ األســمآِء ومــهيمنًا عــلى مــن فــي األرِض والــسَّ
بـدآئـع فـضلك وخـفيَّات رحـمتك أوقـد بـأيـادي قـدرتـك فـي قـلبِه سـراجًــــا لـيكوَن مشـتعالً فـي أيّـَامـك 
عود إلــى أفــق  ومــناديًــا بــاســمك عــلى شــأٍن ال يــمنعه الــحيآء عــن الــطَّيران فــي هــوآِء حــبِّك والــصُّ
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جـذبـك واشـتياقـك وال تـشغلُه شـؤونـات الخَــلق عـن إعـالء كـلمتك لـتراه مـقدَّسًـــــا كـما تـريـد ويـنبغي 
لـعظمتك وجـاللـك ولـو أنَّ يـا إلـهي هـذا شـأٌن كـبيٌر ومـقاٌم عـظيٌم ألنَّ غـيرك كـيف يـقدُر أَْن يـأتـي 
بـما يـكون آلئـًقا لـحضرتـك ومسـتحقًّا لـجاللـك ولـكن أنـَت الـكريـُم وأنـت الـرَّحـيُم يشهـد كـلُّ الـذَّرَّات 
بـأنّـَك أنـت الـغفوُر الـعطوف املـعطي الـعزيـز الـحكيم يـا إلـهي فـانـظر إلـيه بـطرِف عـنايـتك ولـحاظِ 
مــكرمــتك ثــمَّ اجــذبــه بــنغمات مــصدر وحــيك إلــى مــقام يــكون بــكلِِّه فــانــيًا فــي رضــآئــك وآمــالً مــا 
قدَّرته في ألواحك ثمَّ اجعل قلبه قويًّا باسمك القويِّ األمني ليخرج يد القوَّة وينصر بها أمرك 
يته بــاســمك اجــعله مــخصوصًــــــــــا  عــند ظــهور نــور جــمالــك وطــلوع شــمس إجــاللــك أي رَبِّ ملّـَا ســمَّ
هـت إلـى  بـني الـعباد لخـدمـتك أي رَبِّ أنـت تـعلم أنّـِي مـا أردت فـي أمـِر نـفسي بـل أمـرك ومـا تـوجَّ
ــذي يــنطق الــحني بــأن تــنزل عــليه  أحــٍد إالَّ ألمــرك وإظــهار عــنايــتك أســئُلك بــاســمك املخــزون الّـَ
وق واالنجــذاب فــي  وعــلى أحــبَّتك مــا هــو املخــزون فــي ســمآِء عــطآئــك ومــواهــبك لــيأخــذهــم الــشَّ
عهـدك يـا ربَّ األربـاب ثـمَّ اقـِض لـه ولـهم مـا يـقتضي السـمك الـوهـاب إنّـَك أنـَت املـقتدر املـتعالـي 

القويُّ العزيزُ العظيُم. 

األقدُس األمنعُ األعلى
ـتي فــيها أشــرقــت شــمس جــمال ربّـِـك الــعزيــز  أذكــر مــن أقــبل إلــيك إلــى أن دخــل فــي الــبقعِة الّـَ
الحـميد لـيأخـذه جـذب اآليـات عـلى شـأٍن يـكون راسـًخا فـي أمـر اهلل وحـبِِّه إنَّ هـذا مـقام كـريـم 
طـوبـى لـك بـما سـرعـت إلـى املـقصود وحـضرت لـدى الـوجـه وسـمعت مـا تـكلَّم بـه لـسان الـعظمة 
موات  واإلجــالل إنَّ هــذا لَـــفوز عــظيم اُشــكر ربّـَـك بهــذا الــفضل قــل يــا إلــهي وإلــه مــن فــي الــسَّ
واألرضـني ومـحبوبـي ومـحبوب الـعاملـني أشهـُد أنَّ بـك فـاحـت نـفحة الـقميص فـي الـدِّيـار وأنـارت 
وجــــوه األخــــيار وبــــك ارتــــفعت رايــــات الــــتَّقديــــس فــــي الــــبالد ونــــصب لــــوآُء التَّجــــريــــد عــــلى أعــــلى 
ــرت املـمكنات وأنـطقت املـوجـودات بـذكـرك يـا مُــنزل اآليـات  الـجبال أسـئُلك بـاسـمك الّـَـذي بـه سخّـَ
موات بــأن تــجعلني بــكلِّي مــنقطًعا عــن ســواك ومــقبالً فــي كــلِّ األحــوال  وفــاطــر األرضــني والــسَّ
إلـى شـطِر عـنايـتك وأفـِق ألـطافـك إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت الـغفور الـكريـم 
هـُت إلـيك وسـرعـُت إلـى املـقام الّـَذي فـيه سُـــــجن مظهـر نـفسك ومـطلع  أي رَبِّ أنـت تَـْعلم أنّـِي تـوجَّ
آيـاتـك ومشـرق بـيِّناتـك لـوال فـضلك وعـنايـتك كـيف فـزُت بهـذا املـقام الّـَذي مـنع عـنه عـبادك وخـلقك 
لــــك الحــــمد يــــا إلــــهي عــــلى مــــا أكــــرمــــتني بــــجودك وأعــــطيتني بــــفضلك أســــئُلك يــــا غــــايــــة رجــــآء 
ــدنـــي عـــلى خـــدمـــتك ونـــصرة أمـــرك بـــني عـــبادك  املخـــلصني ويـــا حـــبيَب قـــلوب الـــعاشـــقني بـــأن تـــؤيّـِ
وبـريّـَتك وتـجعلني مـن الّـَذيـن رزقـوا رحـيق االسـتقامـة واالطـمينان وفـازوا بـما أردت لـهم يـا مـالـك 
ا كــــــتبته  ا عــــــندك وال مــــــمنوعًـــــــا عــــــمَّ األديــــــان وخــــــالــــــَق األكــــــوان أي رَبِّ ال تــــــجعلني محــــــرومًــــــا عــــــمَّ
ألصـــفيآئـــك واجـــعلني مُــــريـــًدا بـــإرادتـــك ومتحـــرِّكًــــا بـــأمـــرك وطـــائـــرًا بـــإذنـــك وســـاكـــنًا بـــحبِّك والئـــذًا 
ـــــه إالَّ إلــــى  بــــحضرتــــك وعــــائــــذًا بــــجنابــــك بــــحيث ال أَلــــتفت إالَّ إلــــيك وال أنــــطق إالَّ بــــحبِّك وال أتــــوجّـَ
وجـهك إنّـَك أنـَت الّـَـذي لـم تـزل كـنت مـهيمنًا بـمشيَّتك وال تـزال تـكون مـقتدرًا بـإرادتـك كـلُّ شـيءٍ 
في قبضة قدرتك أسير وكلُّ غنيٍّ عند بحر غنآئك فقير وكلُّ عظيم عند طمطام عظمتك حقير 
ــر األريـاح وفـالـق اإلصـباح بـأن تـكفِّر عـنِّي مـا ال أحـببته ثـمَّ احـفظني فـي ظـلِّ  أسـئلك يـا مسخّـِ
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ــذي فــي قــبضتك مــلكوت األشــيآء وفــي يــمينك  ســدرة رحــمانــيَّتك ودوحــة وحــدانــيَّتك إنّـَـك أنــت الّـَ
زمـــام األســـمآء تـــفعل مـــا تـــشآء بســـلطانـــك وتـــحكم مـــا تـــريـــد بـــاقـــتدارك كـــلُّ ذي قـــدرٍة يـــا إلـــهي 
اعـترف بـالعجـز عـند ظـهورات قـدرتـك وكـلُّ ذي غَــنآٍء اقـرَّ بـالـفقر عـند شـئونـات غـنآئـك أسـئُلك يـا 
مالك االختراع ومحبوب من في اإلبداع بأن تؤيِّدني في كلِّ األحوال على اإلقبال إلى كعبة 

أمرك واإلستقالل على إظهار حبِّك بني بريَّتك ثمَّ اكتب لي بفضلك ما ينفعني في الدُّنيا
واآلخـرة إنّـَك أنـَت املـقتدُر املـتعالـي الـعزيـزُ الـقديـُر يـا عـليُّ اقـرء مـا نُـزِّل لـك إنّـَه يـؤيّـِدك عـلى أمـر 
ـذيـنهم كـفروا بـاهلل الـعليم الـخبير هـذه عـطيَّة قـد أشـرقـت مـن أفـق عـطآءِ  مـولـئك ويـحفظك عـن الّـَ
ربّـِـك الــعليِّ الــعظيم إذا فــزت بــها ورزقــت مــنها أقــبل بــقلبك إلــى قــبلة الــوجــود الّـَـذي ســجن بــنيَ 
ـــك مــــصدر  الــــيهود وقــــل لــــك الــــعطآء يــــا مُـــــنزل الــــعطآء ولــــك الــــفضل يــــا مــــالــــك الــــعدل أشهــــد أنّـَ
الــخيرات ومــطلع الــبركــات تُــنزل ملــن أرادك مــا هــو خــير لــه وتــقدِّر ملــن يــحبُّك مــا يــنفعه فــي كــلِّ 
عـــالـــمٍ مـــن عـــواملـــك أي رَبِّ ال تـــطرد مـــن تـــقرَّب إلـــى بحـــِر عـــواطـــفك وال تـــمنع هـــذا املـــسكني عـــن 
ـــك أنــــَت املــــقتدرُ  فات وإنّـَ ـــك أنــــَت مــــالــــُك األســــمآء والــــصِّ شــــاطــــىِء إفــــضالــــك تشهــــُد الــــذَّرَّات بــــأنّـَ

املتعالي العزيزُ الكريُم.

ــذيـــن طـــافـــوا حـــول عـــرش مـــشيَّتك وطـــاروا فـــي هـــوآِء إرادتـــك  قـــل سُـــــــبحانـــك يـــا إلـــهي أســـئلك بـــالّـَ
وأقــبلوا بــقلوبــهم إلــى أفــق وحــيك ومشــرق إلــهامــك ومــطلع أســمآئــك بــأن تــوفّـِـق عــبادك عــلى مــا 
ـامــك الّـَـذي بــه يظهــُر تــقديــس أمــرك بــني عــبادك وتــنتظم أمــور خــلقك ومــملكتك  أمــرتــهم بــه فــي أيّـَ
تك وظهـــرت بـــيِّناتـــك ونـــزَّلـــت آيـــاتـــك والحـــت آثـــارك وأنـــار  ت حُـــــجَّ أشهـــد يـــا إلـــهي هـــذا يـــوم فـــيه تـــمَّ
وجـــهك وكَــــُمَل بـــرهـــانـــك وأحـــاطـــت قـــدرتـــك وســـبقت رحـــمتك وأشـــرقـــت شـــمس فـــضلك عـــلى شـــأنٍ 
ا خـــلق  ــذي أخـــذت عهـــده عـــمَّ أظهـــرَت مظهـــر نـــفسك ومخـــزن عـــلمك ومـــطلع عـــظمتك واقـــتدارك الّـَ
موات واألرض وجـبروت األمـر والخـلق وأقـمته عـلى مـقامٍ مـا مـنعه ظـلم الـظَّاملـني  فـي مـلكوت الـسَّ
عـن إظـهاِر سـلطنتك وال سـطوة الـغافـلينعن إبـراز قـدرتـك وإعـالِء أمـرك بـحيث بـلَّغ املـلوك جهـرةً 
ا يــمنعهم  رســاالتــك وأوامــرك ومــا أراَد فــي حــنيٍ مــن األحــياِن حــفظ نــفسه بــل حــفظ عــبادك عــمَّ
يف يـــدعُ  ـــــه إلـــى أفـــق رضـــآئـــك يـــا إلـــهي تـــراه تـــحت الـــسَّ عـــن الـــتَّقرُّب إلـــى مـــلكوت قـــربـــك والـــتَّوجّـُ
جن يـدعـوهـم إلـى شـطر مـواهـبك وأَلـطافـك كـلَّما ازداد الـباليـا إنّـَه زاد فـي  األمـم إلـيك وفـي الـسِّ
إظـهار أمـرك وإعـالء كـلمتك أشهـد أنَّ بـه تحـرَّك الـقلم األعـلى وبـذكـره زُيّـِنت األلـواح فـي مـلكوتِ 
مآءتـرى وتـعلم يـا إلـهي  األسـمآء وبـه سـرت نـسماتـك َوفـاحـت نـفحات قـميصك بـني األرِض والـسَّ
ــة الـــكبرى لـــعزَّة خـــلقك أســـئلك يـــا  ــه ســـكن فـــي أخـــرِب الـــبالد لـــتعمير أفـــئدة عـــبادك وقـــبل الـــذِّلّـَ انّـَ
بـنا إلـى مـا قـدَّرت لـنا  ــرت األريـاح ونـزَّلـت األلـواح بـأن تـقرِّ فـالـق اإلصـباح بـاسـمك الّـَـذي بـه سخّـَ
ا يــكرهــه رضــآئــك ثــمَّ أشــربــنا فــي كــلِّ األحــيان كــوثــر الــحيوان  بــجودك وإحــسانــك وتــبعدنــا عــمَّ
ـذيـن نـصروك إذ كـنَت بـني آيـادي األعـدآء مـن طـغاة  بـأيـادي فـضلك يـا رحـمن ثـمَّ اجـعلنا مـن الّـَ
بني من  خلقك وعصاة بريَّتك ثمَّ اكتب لنا أجر من فاز بلقآئك وزار جمالك وكلَّ خير ُقدِّر للمقرَّ
ر قـــلوبـــنا بـــنور مـــعرفـــتك وأنـــر أبـــصارنـــا بـــضيآِء نـــظرهـــا إلـــى أفـــق  خـــلقك فـــي كـــتابـــك أي رَبِّ نـــوِّ
فـضلك ومشـرق أنـوارك ثـمَّ احـفظنا بـاسـمك األعـظم الـذي جـعلتُه مـهيمنًا عـلى األمـم مـن الّـَذيـن 
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يــدَّعــون مــا ال أذنــت لــهم فــي كــتابــك هــذا مــا أخــبرتــنا بــه فــي زبــرك وأَلــواحــك ثــمَّ اســتقمنا عــلى 
بـــني بـــتقديـــس ذاتـــك عـــن املـــثليَّة وتـــنزيـــه  ـــــه إلـــى دونـــك ونـــكون مـــن املـــقرَّ حـــبِّك عـــلى شـــأٍن ال نـــتوجّـَ
مد  ـــه هــــو الــــواحــــد الــــفرد الــــصَّ ـــــــبهيَّة بــــحيث نــــنطق بــــني عــــبادك بــــأعــــلى الــــنِّدآء إنّـَ نــــفسك عــــن الشّـِ
ـــذيـــن أعـــرضـــوا عـــنك  املـــقتدُر الـــعزيـــز الـــحكيم أي رَبِّ قـــوِّ قـــلوب أحـــبَّآئـــك لـــئالَّ تـــخوِّفـــهم جـــنود الّـَ
ـدهــم عــلى ذكــرك وثــنآئــك وتــبليغ أمــرك بــالــحكمة والــبيان إنّـَـك  لــيتَّبعوك فــيما ظهــر مــن عــندك وأيّـِ
يت نــفسك بــالــرَّحــمن واقــض لــي يــا إلــهي وملــن أرادك مــا يــنبغي لــعلوِّ جــاللــك وســموِّ  أنــت ســمَّ

إجاللك ال إله إالَّ أنت الغفوُر الرَّحيُم.
 

بسم محبوبه املظلوم
 تــرى مــحبوبــك يــا إلــهي بــني أيّـِـدي أعــدآئــك وتــسمع حــنينُه بــني أشــقيآِء خــلقَك أَي رَبِّ هــذا لــهو 
ـنَت األلــواحِ بــاســمه ونــزَّلــَت الــبياَن لــثنآئِـــِه وبــكيَت فــي كــلِّ األحــياِن لــفراقــِه إذًا تــراهُ يــا  ــذي زَيّـَ الّـَ
إلـهي وحـَدهُ بـني الّـَذيـَن كـفروا بـآيـاتـَك وأعـرضـوا عـن حـضرتـَك وغـفلوا عـن بـدايـعِ رحـمتَك يـا إلـهي 
ا ظهـر بـأمـرَِك ونـطقَ  هـذا هـو الّـَـذي قُــلَت فـي حـقِِّه لـوالهُ مـا نُـزِّلَــِت الـكتُب ومـا أُرسِـــــَلِت الـرُّسُــــــُل فـلمَّ
بـثنآئـك اجـتمع عـليه أشـراُر خـلِقَك بـأسـياِف الـبغضآِء يـا مـالـَك األسـمآِء وأنـت تـعلُم مـا ورَد عـليه 
مآِء وهـذا هـو الّـَذي  مـن الّـَذيـَن هـتكوا سِــــتَر الـكبريـآِء ونـبذوا ورآئِـهم َعهـَدَك ومـيثاقَـَك يـا فـاطـَر الـسَّ
ا أتــى مــن ســمآءِ  أنــفقَت ُروحَـــــَك لــنفِسِه وقــِبلَت ضُــــــــــرَّ الــعاملــنَي لــظهوره ونــاديــَت الــكلَّ بــاســمِه فــلمَّ
الـعظمِة واالقـتداِر بسـط عـليه عـباُدَك أَيـادي الـظُّلمِ والـنِّفاِق وورَد عـليه مـا ال يـتمُّ بـاألوراِق تـرى 
يــا مــحبوَب اآلفــاِق مــحبوبَــَك تــحَت مــخالــِب املــنكريــَن ورجــآَء قــلِبَك تــحَت ســيوِف الــظَّاملــنَي واآلنَ 
ــها املـــظلوُم ذاتـــي  ــها املـــسجوُن نـــفسي لـــسجنَك الـــفدآُء يـــا أيّـُ يـــخاطـــبُني مـــن أَعـــلى املـــقامِ يـــا أيّـُ
لـبآلئِــَك الـفدآُء أنـت الّـَذي لِـسجِنك ظهـرت أعـالُم قـدرتـَك وأشـرقـت مـن أفـِق الـبآلِء شـمُس ظـهورِكَ 
عـلى شـأٍن خـضع كُــلُّ شـيٍء لـعظمتَك كـلَّما مُـِنعُت عـن الـذِّكـِر والـبياِن ازداَد ذكُــرَك وارتـفعَ نـدآئُكَ 
وكـلَّما حـالـت بـينََك وبـني الـعباِد حُــــُجباُت أهـِل الـعناِد أشـرقـَت بـنوِر وجـِهَك مـن أفـق سـمآء فـضلك 
ـــــَر الـعبادَ  أنـت الـقيُّوُم بـلساِن اهللِّ الـعزيـِز املـحبوِب وأنـت املـقصوُد بـما جـرى مـن الـقلم الّـَـذي بشّـَ
ــَن اإلبـــداَع بـــطراِز حـــبَِّك الـــعزيـــِز املـــنيعِ قـــد قـــرَّت عـــنُي الـــعالـــمِ مـــن طـــلعِتكَ  بِــــاســـِمَك املـــكنوِن وزيّـَ
الــنَّورآِء ولــكنَّ الــنَّاَس اجــتمعوا عــلى إطــفآِء نــورَِك يــا مــن بــيدك زمــاُم الــعاملــنَي قــد نَــطَقِت الــذَّرَّاتُ 
بـثنآئِــَك واشـتعلِت الـكآئـناُت مـن رشـحات بحـِر حـبِّك ولـكنَّ الـنَّاَس أرادوا إخـماَد نـارَك ال ونـفِسكَ 
ا  عفآُء وأنـت الـقويُّ ال يـمنُعَك عَـــمَّ هُـــُم العجـزآُء وأنـت الـقديـُر وهـم الـفقرآُء وأنـت الـغنيُّ وهُـــُم الـضُّ
ـَن رِضــواُن الــعرفــاِن ومِــــن رشــحاتِ  أردتَــُه أمــٌر وال يَــُضرَُّك نــفاُق الــعاملــنَي مــن نــفحات بــيانِـــَك تــزيّـَ
ـامِــــَك أَنِ  ا ورد عــليك وال تــأخُــــذهُــــم بِـــما ارتــكبوا فــي أيّـَ قــلِمَك اهــتزَّ كُــــلُّ عــظيمٍ رمــيمٍ ال تحــزن عــمَّ

اصِبر إنََّك أنَت الغفُوُر الرَّحيُم.
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بسم اهلل األبديِّ بال زوال
قــل لــك الحــمُد يــا ربَّ األربــاب بــما أحــرقــت األحــجاب بــنار االنجــذاب وجــذبــتني حــرارة الــكلمة 
ــتي ظهـــرت مـــن فـــم إرادتـــك إلـــى مـــطلع وحـــيك ومشـــرق أمـــرك إلـــى أن أخـــذتـــني بـــوارق أنـــوار  الّـَ
فر إلـــــى ســـــمآء فـــــضلك  ــــذي يـــــا إلـــــهي رفـــــعت الـــــكفَّ الـــــصِّ ــــام ظـــــهورك أنـــــا الّـَ وجـــــهك ونـــــفحات أيّـَ
وألـــطافـــك وأقـــبلت بـــوجـــهي إلـــى شـــطر عـــنايـــتك ومـــواهـــبك هـــل تـــجعلني محـــرومًــــا بـــعد مـــا كـــان 
طـرفـي نـاظـرًا إلـى أفـق رحـمتك ومـنتظراً الـفيوضـات الّـَتي نـزَّلـتها مـن سـمآء عـطآئـك أو تـجعلني 
مآِء ال ونــفسك  ـذي ارتــفع بــني األرض والــسَّ مــمنوعًـــا بــعد مــا أســمعتني صــريــر قــلمك األعــلى الّـَ
مــا كــان ظــنِّي بــك هــذا بــل أكــون مــوقــنًا بــأنَّ رحــمتك ســبقت املــمكنات وفــضُلك أحــاط الــكآئــنات 
ك بــــحبل إفــــضالــــك أي رَبِّ قــــد أحــــرقــــني ظــــمأ الــــبعد  تُــــقرِّب مــــن تــــقرَّب إلــــيك وتــــعطي مــــن تــــمسَّ
والـــفراق فـــاســـقني كـــوثـــر الـــقرب والـــلِّقآء بـــأيـــادي ألـــطافـــك لـــيأخـــذنـــي سُـــــــكر رحـــيق رحـــمتك عـــلى 
ـــتي مــــنعت الــــعباد عــــن  شــــأٍن أقــــوم عــــلى نُــــصرة أمــــرك بــــني خــــلقك وأخــــرق ســــبحات الــــجالل الّـَ
ـــه إلـى أفـق الجـمال أي رَبِّ تشهـد كـلُّ األشـيآء بـفقري وغَــنائـك وعجـزي واقـتدارك أسـئُلك  الـتَّوجّـُ
ج البحـــر  ـــتي بـــها اشـــتعل الـــعالـــم وتـــموَّ مآء بـــالـــكلمة الّـَ يـــا مـــالـــك األســـمآء وفـــاطـــر األرض والـــسَّ
األعـظم بـأن تـؤيّـِدنـي عـلى حـبِّك وأمـرك عـلى شـأٍن أكـون طـالـًعا مـن أُفـق االنـقطاع بـاسـمك يـا 
مـالـك اإلبـداع ومـليك االخـتراع ثـمَّ أسـئُلك يـا إلـهي بـاسـمك الّـَذي بـه نُـِصبت رايـات اقـتدارك فـي 
بـــالدك وارتـــفعت أعـــالم أمـــرك فـــي ديـــارك بـــأن تـــجعلني فـــانـــيًا فـــي إرادتـــك وبـــاقـــيًا بـــبقآء وجـــهك 
وطــائــفًا حــول عــرشــك فــي كــلِّ عــالــم مــن عــواملــك ثــمَّ اجــعلني قــائــًما بــقيُّومــيَّتك عــلى ذكــرك بــني 
بـريّـَتك وثـنائـك فـي مـملكتك ثـمَّ اكـتب لـي مـا كـتبته ألصـفيآئـك الّـَذيـن طـاروا فـي هـوآِء قـربـك إلـى 
أن اسـتشهدوا فـي سـبيلك إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء والـحاكـُم عـلى مـا تـريـد لـم تـزل كـنت 
فـــي عـــلوِّ الـــعظمة والـــجالل وال تـــزال تـــكون فـــي ســـموِّ الـــرِّفـــعِة واإلجـــالل ال إلـــه إالَّ أنـــَت املـــقتدرُ 

القديُر.

بسمه النَّاطق في ملكوت البيان
مواتِ  ســـبحانـــك يـــا إلـــهي يشهـــد لـــسان ظـــاهـــري وبـــاطـــني بـــما شهـــدت لـــنفسك قـــبل خـــلق الـــسَّ
واألرض إنّـَـك أنــت اهلل ال إلــه إالَّ أنــت لــم تــزل كــنت مــقتدرًا غــالــبًا عــلى مــملكتك ومــهيمنًا قــيُّومًـــا 
عـلى مـن فـي أرضـك وسـمآئـك قـد شهـد كـلُّ ذي لـساٍن بـوحـدانـيَّتك وكـلُّ ذي درايـٍة بـفردانـيَّتك قـد 
هود وبــها ظهــر قــدرتــك وبــرز  ــتي ظهــرت بــأمــرك كــلِّ الــوجــود مــن الــغيب والــشُّ أحــاطــت كــلمتك الّـَ
ســلطانــك وبــها انجــذبــت الــكآئــنات إلــى مــطلع وحــيك واملــمكنات إلــى مشــرق فــضلك وبــها نــطق 
بـون فـي عُــرآء االشـتياق  املخـلُصون فـي فـاران الـفراق أيـن أنـت يـا مـحبوب الـعارفـني وتـكلَّم املـقرَّ
ينآءِ  ـــــه إلـــى الـــسِّ أيـــن أنـــت يـــا مـــقصود الـــعاملـــني وبـــها انجـــذب الـــكليم إلـــى مـــطلع الـــنِّدآء إذ تـــوجّـَ
ـــه  وسـمع نـدائـك األحـلى وفـاز بـمنظرك األبـهى الّـَـذي تجـلَّيت عـليه بـاسـم مـن أسـمآئـك وبـها تـوجّـَ
ــــدرة املُنتهى السـتماع نـدآئـك يـا مـطلع الـعطآء وبـها نـاجـى كـلُّ نـبيٍّ لـبَّيك لـبَّيك  الـحبيُب إلـى السّـِ
مآِء وبـها فـتحت أبـواب عـرفـانـك عـلى وجـوه بـريّـَتك  يـا مـالـك مـلكوت األسـمآء وفـاطـر األرِض والـسَّ
ـا أردت إظـــهار تـــوحـــيدك أظهـــرت مـــطلعه  ــك أنـــت ملّـَ ومـــصاريـــع مـــواهـــبك عـــلى عـــبادك وخـــلقك وإنّـَ
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ومــبدئــه بســلطان قــدرتــك واقــتدارك وبــه ثــبت تــوحــيد ذاتــك بــنَي عــبادك وتــفْريــد نــفسك بــني خــلقك 
ومــــا قــــدَّرت ألحــــٍد نــــصيبًا إالَّ بــــإعــــترافِـــــه بــــفردانــــيَّته وإقــــراره بــــوحــــدانــــيَّته ألنَّ بــــه يــــثبت ظــــهورك 
ك بـــحبل ألـــطافـــك  ـــــه إلـــيك والـــتَّمسُّ ــد عـــبادك عـــلى الـــتَّوجّـُ وســـلطانـــك وبـــروزك واقـــتدارك أي رَبِّ أيّـِ
ــــه  لــيعرفــنَّ مــرجــع آيــاتــك ومــطلع بــيِّناتــك ثــمَّ أنــزل يــا إلــهي عــلى مــن أقــبل إلــى بحــر جــودك وتــوجّـَ
بـــني مـــن أودَّآئـــك لـــيقوم بـــكلِّه عـــلى  إلـــى أفـــق عـــطائـــك مـــا نـــزَّلـــته للمخـــلصني مـــن أصـــفيآئـــك واملـــقرَّ
ــك أنـــت املـــقتدر بســـلطانـــك ال إلـــه إالَّ أنـــَت الـــعليمُ  خـــدمـــة أمـــرك وانـــتشار آيـــاتـــك وذكـــر بـــيِّناتـــك إنّـَ

الحكيُم.
 

بسمه الحافظ النَّاصر
سُــــــبحانــك يــا إلــهي تــرى عــبادك األتــقيآَء بــني أشــقيآِء خــلقك وأولــيآئــك الــنُّجبآء بــني طــغاة بــريّـَـتك 
ـذيــن كــفُروا بــبرهــانــك الــالَّئــح وظــهور اســمك الــواضــح بــحيث يــعترضــون عــليهم كــيف يــشآؤن  الّـَ
ويـفعلون بـهم مـا يـريـدون أسـئُلك يـا إلـه الـقوَّة والـقدرة بسـلطنتك الـغالـبة وسـطوتـك الـقاهـرة بـأن 
ا أرادوا فـــي أحـــبَّآئـــك أي رَبِّ أرى كـــلَّ األشـــياء عـــند  تـــأخـــذهـــم بـــقدرتـــك واقـــتدارك وتـــمنعهم عـــمَّ
هـبوب أريـاح إرادتـك كـالـورقـة الـيابـسة املـتروكـة فـي مـملكتك أسـئُلك بهـذه الـقدرة الّـَـتي عجـزت 
عن ذكرها املمكنات وكلَّت عْن وصفها أَلسن الكآئنات بأن تحفظ أحبَّائك في ظلِّ حمايتك ثمَّ 
ـــتي مـــدَّت إلـــيهم بـــالـــظُّلم  وِء بـــهيمنتك واجـــتبارك أي رَبِّ اقـــطع األيـــادي الّـَ كُـــــف عـــنهم اكُـــــفَّ الـــسُّ
ـذيــن  ـتي طــالــت عــليهم بــالــغلِّ والــعدوان ثــمَّ ارجــع عــليهم مــا أرادوا فــي الّـَ والــطُّغيان واأللــسن الّـَ
ــك أنـــَت املـــقتدرعـــلى مـــا تـــشآء ال إلـــه إالَّ أنـــت الـــقاهـــر  قـــصُدوا مشـــرق وحـــيك ومـــطلع إلـــهامـــك إنّـَ
ار ثــمَّ أســئلك يــا إلــهي بــأن تُشــرب أحــبآئــك مــن يــد عــطائــك كــوثــر  الــباطــش اآلخــذ املــنتقم الــقهَّ
ألـطافـك ليجـذبـهم جـذب الـرَّحـيق عـلى شـأٍن ال تـخوِّفـهم سـطوة أعـدآئـك الّـَذيـن يـفتوَن بـني الـنَّاس 
بـاسـمك بـعد مـا تشهـد الـذَّرَّات بـإعـراضـهم عـن وجـهك وإقـبإلـهم إلـى أهـوآئـهم فـي أيّـَامـك أنـت 
ـــــه إلـــى مشـــرق  ــهم فســـُدوا وأفســـدوا فـــي مـــملكتك ومـــنعوا الـــعباد عـــن الـــتَّوجّـُ تـــعلم يـــا إلـــهي بـــأنّـَ
ر الــعالــم بــأن تــقدِّر ملــن  ظــهورك ومــطلع نــورك ثــمَّ أســئُلك يــا إلــهي بــاســمك األعــظم الّـَـذي بــه تــنوَّ
رآِء إبــــتغآءً  ـــذيــــن ســــجنوا فــــي ســــبيلك وحــــبِّك وصــــبروا فــــي الــــبأســــآء َوالــــضَّ قــــام عــــلى أمــــرك والّـَ
بـهم إلـيك فـي كـلِّ عـالـم مـن عـواملـك ثـمَّ ارفـع أسـمآئـهم فـي مـملكتك وأذكـارهـم  ملـرضـاتـك مـا يـقرِّ

بني خلقك إنَّك أنَت املعطي الباذُل الغفوُر الكريُم.
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أنا األقدُس األعظُم األبهى
بــني مــن عــبادك واملخــلصني مــن أحــبَّتك  لــك الحــمد يــا إلــهي بــما جــعلت هــذا الــيوم عــيًدا لــلمقرَّ
مآء  ـــرت األشــياء وفــاحــت نــفحات الــظُّهور بــني األرض والــسَّ ـذي بــه سخّـَ يته بهــذا االســم الّـَ وســمَّ
ــــــر ســـفرآئـــك وأولـــيآئـــك  وبـــه ظهـــر مـــا هـــو املســـطور فـــي صـــحفك املـــقدَّســـة وكـــتبك املـــنزَّلـــة وبـــه بشّـَ
ه إلى بحِر وصالَك ويحضروا مقرَّ عرشك ويسمعوا ندآئك األحلى  ليستعدَّ الكلُّ للقآئك والتَّوجُّ
ة وأكـــملت الـــنِّعمة  مـــن مـــطلع غـــيبك ومشـــرق ذاتـــك أحـــمدك الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي بـــما أظهـــرت الـــحجَّ
واسـتقرَّ عـلى عـرش الـظُّهور مـن كـان مـدالًّ بـوحـدانـيَّتك وحـاكـيًا عـن فـردانـيَّتك ودعـوت الـكلَّ إلـى 
ــذي  ــــه إلــيه وفــاز بــلقآئــه وشــرب رحــيق وحــيه أســئلك بســلطانــك الّـَ الــحضور مــن الــنَّاس مــن تــوجّـَ
ـــــذي أحــــــاط املــــــمكنات بــــــأن تــــــجعل أحــــــبَّتك مــــــنقطعني عــــــن دونــــــك  غــــــلب الــــــكآئــــــنات وبــــــفضلك الّـَ
ــدهـــم عـــلى الـــقيام عـــلي خـــدمـــتك ليظهـــر مـــنهم مـــا أردتـــه فـــي  هـــني إلـــى أُفُـــِق جـــودك ثـــمَّ أيّـِ ومـــتوجِّ
ـــك أنــــَت املــــقتدُر املــــتعالــــي املــــهيمُن الــــعليمُ  مــــملكتك ويــــرتــــفع بــــهم رايــــات نــــصرتــــك فــــي بــــالدك إنّـَ
جن عـــــرشًــــــــــا ملـــــملكتك وســـــمآًء لـــــسمواتـــــك ومشـــــرقًـــــا  الـــــحكيُم أحـــــمدك يـــــا إِلـــــهي بـــــما جـــــعلت الـــــسِّ
ملـشارقـك ومـطلًعا ملـطالـعك ومـبَدًء لـفيوضـاتـك وروحًـــا ألجـساد بـريّـَتك أسـئلك بـأن تـوفّـِق أصـفيآئـك 
ـامــك أي رَبِّ تــرى  ا يــتكدَّر بــه أذيــالــهم فــي أيّـَ عــلى الــعمل فــي رضــآئــك ثــمَّ قــدِّســهم يــا إِلــهي عــمَّ
فـي بـعض ديـارك مـا ال يُـحبُُّه رضـآئـَك وتـرى الّـَذيـن يـدَّعُــون مـحبَّتك يـعملون بـما عـمل بـه أعـدآئـك 
بــــني مــــن خــــلقك واملخــــلصني مــــن أحــــبَّتك  ـــــرت بــــه املــــقرَّ ــــذي طهّـَ ـــــرهــــم بهــــذا الــــكوثــــر الّـَ أي رَبِّ طهّـِ
ا يــضيع بــه أمــرك فــي ديــارك ومــا يــحتجب بــه أهــل بــالدك أي رَبِّ أســئُلك بــاســمك  وقــدِّســهم عــمَّ
املـهيمن عـلى األسـمآء بـأن تـحفظهم عـن اتّـِباع الـنَّفس والـهوى لـيجتمع الـكلَّ عـلى مـا أمـرت بـه 
في كتابك ثمَّ اجعلهم أيادي أمرك لتنتشر بهم آياتك في أرضك وظهورات تنزيهك بني خلقك 

إنَّك أنَت املقتدُر على ما تشآء ال إِله إاِلَّ أنَت املهيمُن القيُّوم.
 

هو األبد األحد الفرد الغنيُّ املتعال
ـــــــر بــــمطلع قــــيُّومــــيَّتك  ـــنت الــــعالــــم بــــأنــــوار فجــــر لــــيٍل فــــيه ولــــد مــــن بشّـَ لــــك الحــــمد يــــا إلــــهي بــــما زيّـَ
ـذيــن  مآِء وخــالــق األســمآء بــأن تــؤيّـِـد الّـَ ـوبــيَّتك أســئُلك يــا فــاطــر الــسَّ ومشــرق أُلــوهــيَّتك ومظهــر ربّـُ
آووا فــي ظــلِّ رحــمتك الــكبرى ونــادوا بــاســمك بــني مــألِّ اإلنــشآء أي رَبِّ تــرى مــولــى الــعالــم فــي 
ســجنه األعــظم مــناديًــا بــاســمك ونــاظــرًا إلــى وجــهك ونــاطــًقا بــما انجــذب بــه أهــل مــلكوت أمــرك 
وخـلقك ولـو أرى يـا إلـهي نـفسي أسـيرًا بـنَي عـبادك ولـكن يـلوح مـن وجـهه نـور سـلطنتك وظـهور 
اقــتدارك لــيوقــننَّ الــكلِّ إنّـَـك أنــت اهلل ال إلــه إالَّ أنــَت ال تــضعفك قــوَّة األقــويــآء وال تخــذلــك شــوكــة 
األمــرآء تــفعل مــا تــشآء بســلطانــك املــهيمن عــلى األشــيآء وتــحكم مــا تــريــد بــأمــرك املــحيط عــلى 
اإلنـشآء أي رَبِّ أسـئُلك بـظهورك واقـتدارك وسـلطنتك واسـتعالئـك بـأن تـنصر الّـَذيـن قـامـوا عـلى 
خـــدمـــتك ونـــصروا أمـــرك وخـــضُعوا عـــند ظـــهور نـــور وجـــهك ثـــمَّ اجـــعلهم يـــا إلـــهي غـــالـــبني عـــلى 
أعــدآئــك وقــائــمني عــلى خــدمــتك ليظهــر بــهم آثــار ســلطنتك فــي بــالدك وآيــات قــدرتــك فــي ديــارك 
إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت املـهيمن الـقيُّوم قـد نُـزِّل هـذا الـلَّوح املحـمود فـي 
يـومِ املـولـود لـتقرئـه بـالـخضوع واالبـتهال وتـشكَر ربّـَك الـعليم الـخبير اجهـد فـي خـدمـِة اهلل ليظهـر 
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مـنك مـا يُـبقي بـه ذكـرك فـي مـلكوتـه الـعزيـز املـنيع قـل سـبحانـك يـا إلـهي أسـئلك بـمطلع آيـاتـك 
ًكا بـحبل أَلـطافـك ومتشـبِّثًا بـذيـل مـواهـبك  ومظهـر بـيِّناتـك بـأن تـجعلني فـي كـلِّ األحـوال مـتمسِّ
ثـمَّ اجـعلني مـن الّـَذيـن مـا مـنعتهم شـئونـات األرض عـن خـدمـتك وطـاعـتك وال سـطوة الخـلق عـن 
ذكرك وثنائك أي رَبِّ وفِّقني علي ما تحبُّ وترضى ثمَّ أيِّدني على ما يرتفع به ذكرك وتشتعل 

به نار محبَّتك إنَّك أنت العزيزُ الغفوُر الكريم.
 

قـل يـا إلـهي لـك الحـمد بـما أخـذنـي عَـــرف عـنايـتك وقـلَّبتني نـفحات رحـمتك إلـى شـطر أَلـطافـك 
ا سـواك طـآئـرًا فـي  أي رَبِّ أشـربـني مـن أنـامـل عـطآئـك الـكوثـر الّـَـذي مَــْن شـرب مـنه انـقطع عـمَّ
هـوآِء انـقطاعـك ونـاظـرًا إلـى شـطر رأفـتك ومـواهـبك أي ربِّ اجـعلني فـي كـلِّ األحـوال مسـتعدًّا 
لــلقيام عــلى خــدمــتك واإلقــبال إلــى كــعبِة أمــرك وجــمالــك لــو تــريــد اجــعلني نــبات ريــاِض فــضلك 
كون  لتحــرِّكــني أريــاح مــشيَّتك كــيف تــشآء بــحيث ال يــبقى فــي قــبضتي اخــتيار الحــركــة والــسُّ
ـــــر املـكنون واالسـم املخـزون وفُـك اإلنـاء املـختوم وتـعطَّر بـه مـا  إنّـَك أنـَت الّـَـذي بـاسـمك ظهـر السّـِ
كـــان ومـــا يـــكون أي رَبِّ قـــد ســـرع الـــظمآن إلـــى كـــوثـــر إفـــضالـــك وأراد املـــسكني االنـــغماس فـــي 
بحـرغـنآئـك فـوعـزَّتـك يـا مـحبوب الـعاملـني ومـقصود الـعارفـني قـد أخـذنـي حـزن الـفراق فـي األيّـَام 
الّـَـتي فــيها أشــرقــت شــمس الــوصــال لــبريّـَـتك فــاكــتب لــي أجــر مــن فــاز بــحضورك ودخــل ســاحــة 
ــذي بـــه أنـــارت األرضـــون  الـــعرش بـــإذنـــك وحـــضر لـــدى الـــوجـــه بـــأمـــرك أي رَبِّ أســـئُلك بـــاســـمك الّـَ
موات بــأن تــجعلني راضــيًا بــما قــدَّرتــه فــي ألــواحــك بــحيث لــن أجــد فــي نــفسي مــراًدا إالَّ  والــسَّ
ـــه يـا إلـهي بـعد مـا  مـا أنـت أردتـه بسـلطانـك ومـشيًَّة إالَّ مـا أنـت قـضيته بـمشيَّتك إلـى مـن أَتـوجّـَ
لـم أجـد سـبيالً إالَّ مـا بـيَّنته ألصـفيائـك يشهـد كـلُّ الـذَّرَّات بـأنّـَك أنـت اهلل ال إلـه إالَّ أنـت لـم تـزل 
كـــنت مـــقتدرًا عـــلى مـــا تـــشآء وحـــاكـــًما عـــلى مـــا تـــريـــد قـــدِّر لـــي يـــا إلـــهي مـــا يـــجعلني فـــي كـــلِّ 
ًكا بـحبل فـضلك ومـناديًـا بـاسـمك ومـنتظرًا مـا يجـري مـن  ـــًها إلـى شـطرك ومـتمسِّ األحـوال مـتوجّـِ
قـلمك أي رَبِّ أنـا الـفقير وأنـت الـغنيُّ املـتعال فـارحـمني بـبدآئـع رحـمتك ثـمَّ أرسـل عـليَّ فـي كـلِّ 

دين من خلقك واملخلصني من بريَّتك إنَّك أنت آٍن ما أحييت به قلوب املوحِّ
املقتدُر املتعالي العليُم الحكيُم.

 
بسمه الدَّائم الباقي العزيز املستعان

جن األعـظم ويـرد َعـليَّ  سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي تـرانـي مـظلومًــا بـنَي أيّـِدي األمـم فـي هـذا الـسِّ
ــــي مـــــا دعـــــوت الـــــعباد إالَّ  فـــــي كـــــلِّ حـــــنيٍ مـــــا ال ورد عـــــلى أصـــــفيآئـــــك وأمـــــنائـــــك وأنـــــت تـــــعلم بـــــأنّـِ
بـهم إلـى أفـق فـضلك ومـطلع مـواهـبك وأنّـَهم أعـرضـوا عـن جـمالـك  بـفردانـيَّتك ووحـدانـيَّتك ومـا يـقرِّ
واعــترضــوا عــلى أمــرك وجــادلــوا بــآيــاتــك ونــازعــوا بســلطانــك أي رَبِّ أســئلك بســلطان األســمآء 
بــهم إلــى اســمك  ـذي بــه أنــار أفــقك األعــلى بــأن تخــلِّصهم عَـــْن شــئونــات الــنَّفِس والــهوي وتــقرِّ الّـَ
األعـظم األبـهى ثـمَّ ارزقـهم نـعمتك الّـَـتي أنـزلـتها مـن سـماِء فـضلك ثـمَّ أشـربـهم رحـيقك املـختوم 
عفآء ال يــعرفــون مــا يــنفعهم ومــا  ــذي فــتح خــتمه بــإصــبعي قــدرتــك واقــتدارك أي رَبِّ هــم الــضُّ الّـَ
بهم ويبعدهم خذ أياديهم بأيادي مرحمتك ثمَّ أنقذهم بذراعي جودك وقدرتك  يضرُّهم وما يقرِّ
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ـر الــعليُم الــحكيم ســبحانــك  إنّـَـك أنــت املــقتدرعــلى مــا تــشآُء ال إلــه إالَّ أنــت الــقويُّ الــغالــب املــدبّـِ
ـــهإلـى أنـوار وجـهك بـعد فـنآء أهـل  ي بـنبيل قـبل صـادق تـوجّـَ الـلَُّهمَّ يـا إلـهي تـرى عـبدك الّـَذي سُـــــمِّ
مـملكتك وتـقرَّب إلـى بحـر عـطآئـك وسـمآء جـودك وأقـبل إلـيك إذ أعـرض عـنك أكـثر خـلقك أي رَبِّ 
اجـــعله مشـــتعالً بـــنار حـــبِّك عـــلى شـــأٍن يشـــتعل بـــه مـــن فـــي بـــالدك وديـــارك ثـــمَّ أنـــزل مـــن ســـمآءِ 
وحـيك عـلى فـؤاده مـا يـجعله مسـرورًا فـي أيّـَامـك ويـأخـذه فـرح أمـرك وذكـرك إيّـَاه عـلى شـأٍن ال 
تحزنه شئونات قضآئك وال يكدِّره ما ورد عليه في أرضك ثمَّ اختر له ما هو املختار عندك ثمَّ 
بــــني مــــن أصــــفيآئــــك ثــــمَّ اجــــعله طــــائــــفًا حــــول  اكــــتب لــــه مــــا كــــتبته للمخــــلصني مــــن أحــــبَّتك واملــــقرَّ
مــشيَّتك وإرادتــك فــي كــلِّ عــالــمٍ مــن عــواملــك إنّـَـك أنــَت املــقتدُر املــتعالــي الــعليُّ الــعظيُم ال إلــه إالَّ 

أنَت الغفوُر الكريم.
 

بسمه الباقي بعد فنآِء األشيآء
قــل لــك الحــمُد يــا إلــهي بــما عــرَّفــتني مشــرق وحــيك ومــطلع جــمالــك وأيّـَـدتــني عــلى اإلقــبال إلــيك 
إلـى أن دخـلت بـابـك الّـَذي فُـتح عـلى وجـِه مَـْن فـي سـمآئـك وأرضـك وحـضرت لـدى الـعرش املـقام 
ــذي اســتقرَّ فــيه مخــزن عــلمك ومَـــكمُن أمــرك وســمعت نــدآئــك األحــلى إذ كــان مــرتــفًعا بــإذنــك  الّـَ
ومــشيَّتك لــك الحــمُد يــا إلــهي بــما شــرَّفــتني بــلقآئــك وأشــربــتنيِ كــوثــر وصــالــك وأقــعدتــني مــقرَّ 
ــــتي ال يــــقدر أن  قــــدســــك عــــند ظــــهور اقــــتدارك وســــلطانــــك أي رَبِّ لــــك الحــــمد بهــــذه املــــواهــــب الّـَ
كر بهـذه الـنِّعمآِء الّـَتي ال يـنتهي ذكـرهـا مـن قـلمِ اإلنـشآء إالَّ  يـحصيها أحـٌد مـن عـبادك ولـك الـشُّ
ج بحـر األسـمآِء وآنـاَر األفـق األعـلى بـأن تـجعلنيِ  بـإرادتـك أي رَبِّ أسـئُلك بـاسـمك الّـَذي بـه تـموَّ
مسـتقيًما عـلى أمـرك ونـاطـًقا بـذكـرك بـني عـبادك عـلى شـأٍن لـن تـمنعني إشـارات عـبادك الّـَـذيـن 
كـفروا بـآيـاتـك ومـطلع بـيِّناتـك يـا إلـهي مـا لـي وشـأنـي بـأن أرى نـفسي فـي املـنظر األكـبر املـقام 
الّـَذي تجـلَّيت فـيه بـأنـوار وجـهك يـا مـالـك الـقدر وعـزَّتـك لـيس هـذا مـن اسـتحقاقـي بـل مـن فـضلكَ 
ــــتي ســــبقت أهــــل مــــملكتك أســــئلك يــــا إلــــه الــــعاملــــني ومــــقصود  ـــتك ورحــــمتك الّـَ ــــذي أحــــاط بــــريّـَ الّـَ
مواِت واألرضـني بـأن تـجعلني فـي كـلِّ األحـوال مُـقرًّا بـوحـدانـيَّتك  الـعارفـني ومـحبوب مـن فـي الـسَّ
ومـعترفًـا بـفردانـيَّتك ومـذعـنًا بـعظمتك وسـلطانـك وآمـالً مـا نـزَّلـت فـي مـحكمِ أَلـواحـك ثـمَّ قـدِّر لـي 
مـن بـدائـع فـضلك مـا قـدَّرتـه لـعبادك الّـَـذيـن مـا خـوَّفـتهم سـطوةُ كـلِّ ظـالـمٍ فـي حـبِّك وال قـدرةُ كـلِّ 

جابٍر في سبيلك إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي املهيمُن العليُم الحكيم.
 

بسمي الجواد الكريم
ــــًها إلــى بــيت أخــيه الّـَـذي سُــــــميَّ  تــعلم يــا إلــهي بــأنَّ مــطلع الــظُّهور طــلع مــن بــيته املــعمُور مــتوجّـِ
ـا وفــيه فــتحنا  ـام بــليالــيها وأتــممناهــا بــليل آخــر فــضالً مــن لــدنّـُ بــالــكليم واعــتكف فــيه ثــمانــية أيّـَ
أبـواب الـلِّقآِء عـلى وجـه األحـباب وسـقينا الـكلَّ مـن بحـر وصـالـك ومـناهـل قـربـك ورضـآئـك بـحيث 
قد حضر من أراد في كلِّ يومٍ لدى عرش رحمانيَّتك وفي كلِّ ليٍل تلقآء وجهك وأشرقت عليهم 
فــــي كــــلِّ األحــــيان أنــــوار وجــــهك وشــــموس عــــظمتك واقــــتدارك أي رَبِّ اجــــعل هــــذا الــــلِّقآء كــــوثــــر 
ر قـــلوبـــهم وقـــدِّس نـــفوســـهم وثـــبِّت  االســـتقامـــة ألنـــفسهم ورحـــيق االطـــمينان لـــذواتـــهم أي رَبِّ نـــوَّ
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ـــر  أقــدامــهم ألنَّ صــراطُــَك دقــيٌق دقــيق بــل أرقَّ مــن كــلِّ رقــيق أســئُلك يــا فــالــق اإلصــباح ومسخّـِ
األريـاح بـاسـمك الّـَـذي بـه أشـرق نـيِّر الـفالح ألهـل مـملكتك بـأن تـجعلهم مـنقطعني عـن سـوآئـك 
وآلئـذيـن بـحضرتـك ومتشـبِّثني بـأذيـال رحـمتك ثـمَّ وفّـِقهم يـا إلـهي عـلى الـقيام عـلى خـدمـتك أي 
ا ُقدِّر لهم في ملكوتك وجبروتك ثمَّ أَنزل عليهم  رَبِّ عرَّفهم فضيلة أيَّامك لئالَّ يمنعهم شيء عمَّ
بركة من عندك ونعمة من سمآِء عطآئك إنَّك أنَت الجواُد الكريُم أنت تعلم يا إلهي بأنَّ الكليم 
رت بـــيته بـــأنـــوار شـــمس وجـــهك عـــلى خـــدمـــتك والـــطَّواف حـــول  ــتي نـــوَّ ــام الّـَ قـــد قـــام فـــي هـــذه األيّـَ
عـرشـك أي رَبِّ قـدِّر لـه ولـلَّذيـن مـعه مـا يـنبغي لـفضلك وألـطافـك وجـودك وعـنايـتك إنّـَك أنـت الّـَذي 
بــاســمك ارتــفعت رايــات الــكرم عــلى الــَعَلم وأَلــِويــة الــنَّصر بــني األمــم تــفعل مــا تــشآء بســلطانــك 

وتحكم ما تريد ال إله إالَّ أنَت الغفوُر الرَّحيم.
 

بسمه الذَّاكر العليم الخبير
سُــــــبحانـك يـا إلـهي تـرى املحـُمود أقـبل إلـى مـقامـك املحـُمود وإنّـَه فـاز بـلقآئـك إذ كـان نـيِّر األمـر 
ـــــهه إلـــى شـــطِر مـــواهـــبك  مشـــرقًــــا مـــن أفـــِق الـــعراق أي ربِّ تـــرى إقـــبالـــه إلـــى كـــعبة جـــودك وتـــوجّـُ
كه بــحبِل عــنايــتك وتشــبُّثه بــذيــل إفــضالــك قــدِّر لــه يــا إلــهي مــا  وانــغماســِه فــي بحــِر حــبِّك وتــمسُّ

تتضوَّع به رآئحة أمرك في مملكتك وَعرف نصرك في بالدك أنت تعلُم يا إلهي قد حَضَر
لـدى املـسجون كـتابـه الّـَذي أرسـله إلـى الـعبد الـحاضـر لـدى عـرش عـظمتك وكـرسـيِّ اقـتدارك و 
ســمعنا مــنه ضــجيج قــلبه وصــريــخ فــؤاده فــي عــشقك وفــراقــك قــد أخــذهُ جــذب اشــتياقــك عــلى 
شــأٍن اهــتزت أركــانــه شــوقًــا لجــمالــك وطــلبًا لــرضــائــك أي رَبِّ ال تــقطع عــن أُذُنِـــِه نــدآئِـــَك األحــلى 
الّـَـذي ارتــفع مــن مــقرِّ حــكومــتك وال عــن عــينِه أنــوار جــمالــك وال عــن فــمِه رحــيقك املــختوم وال عــن 
قـلبِه نـفحات اسـمك املـشهود املـكنون وال عـن صـدره فـوحـات قـميصك الّـَتي بـها أحـييت مـا كـان 
ومــا يــكون أي رَبِّ تشهــد بــقيامــه عــلى خــدمــتك وثــنآئــه لــنفسك وإقــبالــه إلــى بحــِر فــضلك أَنــزل 
عــليه مــن ســمآِء جــودك مــا يــجعلُه بــاقــيًا بــبقآِء أســمآئــك الــُحسنى وصــفاتــَك الــُعليا ثــمَّ اكــتب لــه 
ـده عــلى تحــريــر آيــاتــك ونشــر أوامــرك  خــير اآلخــرة واألولــى ثــمَّ اجــعله مســتريــًحا فــي ظــلِّك وأيّـِ
ــــذي ال تعجـــــزك ســـــطوة الـــــعالـــــم وال قـــــدرة األمـــــم تـــــحكم  ــــك أنـــــت املـــــقتدر الّـَ وإظـــــهار مـــــعارفـــــك إنّـَ

بسلطانك ما أردته ال إله إالَّ أنت املقتدر املتعالي العليُّ العظيم.

األعظُم
ا يـكرَهُــهُ  لـك الحـمُد يـا إِلـهي بـما جـعلَت الـنَّيُروزَ عـيًدا لـلَّذيـن صـامـوا فـي حُـــبِّك وكـفُّوا أنـفسهم عـمَّ
رضــآئُـك أي رَبِّ اجــعلُهم مــن نــار حُـــــبَِّك وحــرارِة صــومــَك ُمشــتعلنَي فــي أمــرَك وُمشــتغلنَي بــذكــركَ 
ومِ زيّـِنُهم بـطراِز الـَقبُوِل بـفضلَك وإحـسانـَك ألنَّ األعـمالَ  وثـنآئـك أي رَبِّ ملَّا زَيّـَنتُهم بـطراز الـصَّ
ن صــاَم فــي أزلِ  ـُه مــمَّ ومِ إنّـَ كُــــلَّها مُـــعلَّقٌة بــقبولــَك ومــنوطــٌة بــأمــرَك لــو تــحُكُم ملــن أفــطََر حُـــــكَم الــصَّ
ن اغـــبَرَّ بـــه ثـــوُب األمـــِر وبَـــُعَد عـــن زاُلل هـــذا  ــُه مـــمَّ اآلزاِل ولـــو تـــحُكُم مِلَــن صـــاَم حـــكَم اإلفـــطاِر إِنّـَ
ـــــلسال أنـَت الّـَـذي بـك نُـصبت رايـُة أنـَت املحـموُد فـي فِــعلَك وارتـفعت أَعـالُم أَنـَت املـطاُع فـي  السّـَ
أَمـرَك عَــرِّف يـا إلـهي عـبادك هـذا املـقام لـيعلموا شـرَف كُـــلِّ أمـر بـأمـرَك وكـلمتَك وفـضَل كُـــلِّ عـملٍ 
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بــِإذنــَك وإرادتــَك ولــيروا زمــاَم األعــماِل فــي قــبضة قــبولــَك وأمــرك لــئالَّ يــمنَعُهم شــيٌء عــن جــمالــك 
فـي هـذِه األيّـَام الّـَتي فـيها يـنطُق املـسيحُ املـلُك لـك يـا مُـوجـَد الـرُّوحِ ويـتكلَُّم الـحبيُب لـك الحـمُد يـا 
مـحبوُب بـما أظهـرَت جـمالـَك وكـتبَت ألصـفيآئـَك الـوروَد فـي مـقرِّ ظـهوِر اسـمَك األعـظمِ الّـَـذي بـه 
ا سـواَك مـقبالً إلـى مـطلعِ ذاتـَك ومظهـِر صـفاتـَك أي رَبِّ قـد أفـطرَ  نـاح األمـم إالَّ مَــِن انـقطعَ عـمَّ
الــيوَم غُــصنَُك ومــن فــي حــولِــَك بــعَدمَـــا صــامُـــوا فــي جــوارَك طــلبًا لــرضــآئــَك قــدِّر لــُه ولــهم ولــلَّذيــنَ 
وردوا عــليَك فــي هــذه األيّـَـامِ كــلَّ خــيٍر قــدَّرتــُه فــي كــتابــَك ثُــمَّ ارزُقــهم مــا هــَو خــيٌر لــهم فــي الــدُّنــيا 

واآلخرِة إنََّك أنَت العليُم الحكيُم.
 

بسمه األقدس األقدم األعظم
قــل سُــــــبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أشهــُد إنّـَـك أنــت اهلل ال إلــه إالَّ أنــَت لــم تــزل كــنت مــقدَّسًــــــا عــن ذكــرِ 
غيرك ومتعاليًا عن وصف خلقك قد اعترف كلَّ شيٍء بوحدانيَّتك وأقرَّ من في امللك بفردانيَّتك 
لــــم يــــصعد إلــــيك حــــقآئــــق الــــعرفــــان مــــن أُولــــي اإليــــقان مــــن خــــلقك وال يــــعرج إلــــى هــــوآء قــــدســــك 
ـتك ألنَّ الــعرفــان كــان وصــف خــلقك كــيف يــصل إلــيَك والــذِّكــر  جــواهــر الــذِّكــر والــتِّبيان مــن بــريّـَ
والـبيان ينسـبان إلـى عـبادك كـيف يـليقان لـساحـة أحـديّـَتك فـوعـزَّتـك عجـزت كـينونـة الـعرفـان عـن 
عـرفـان نـفسك وقـصرت ذاتـيَّة األذكـار عـن بـساط عـزِّك وجـبَّاريّـَتَك كـلَّ مـا يـذكـر بـالـبيان أو يـدرك 
ـه وصــف خــلقك وكــان مخــلوقًــا بــمشيَّتك ومــجعوالً بــإرادتــك أســئُلَك يــا مــن ال تُــعرف  بــالــعرفــان إِنّـَ
بـغيرَك وال تُـدرك بـسواك بـمظلومـيَِّة مـطلع أمـرك بـني أراذل خـلقك وبـما ورد عـليه فـي سـبيلَك بـأن 
تــجعلني فــي كــلِّ األحــوال راضــيًا بــرضــائــَك ونــاظــرًا إلــى أفــق مــشيَّتَك ومســتقيًما عــلى مــحبَّتكَ 
هــُت إلــيك كــما أمــرتــني فــي كــتابــك وأقــبلُت إلــى أفــق عــنايــتك بــما أذنــت لــي فــي  أي رَبِّ قــد تــوجَّ
ألــواحــك أســئُلك بــأن ال تــطردنــي عــن بــاب فــضلك وتــكتب لــي أجــر مــن فــاز بــلقآئــك وقــام عــلى 
خـدمـتك وأخـذتـه رشـحات بحـر ألـطافـك فـي أيّـَامـَك وإشـراقـات شـمس مـواهـبك عـند ظـهور أنـوار 

وجهَك إنَّك أنت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت املهيمُن القيُّوم.
 

بسمه املقتدر على من في ملكوت األسمآء
ـذي اعــترفــُت بــفردانــيَّتك قــبل وجــود الــكآئــنات وبــوحــدانــيَّتك قــبل  ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أنــا الّـَ
ظـهور املـمكنات ودخـلت مـكتب الـتَّوحـيد فـي الـحني الّـَـذي جـعلته مـقدَّسًــــــا عـن الـزَّمـاِن واألحـيانِ 
وأذكـر يـا إلـهي مـا رأيـُت فـي ذاَك املـقام األلـطف األرقِّ األبـهى لـينصعُق عـبادك وأهـل مـملكتك 
مآء بــــأن تــــعطي عــــبادك آذانًــــا واعــــيات وعــــيونًــــا  أســــئلك يــــا إلــــه األســــمآء وفــــاطــــر األرض والــــسَّ
نـاظـرات لـيسمعنَّ آيـاتـك ويـشاهـدنَّ جـمالـك املشـرق مـن أفـق األعـلى إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا 
تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت الـغفور الـكريـم أنـت تـعلُم يـا إلـهي قـد حـضر عـندي كـتاب أحـد مـن أحـبَّآئـك 
ــــذي آمــــن بــــك وبــــآيــــاتــــك وأراد فــــضلك وأَلــــطافــــك وقــــربــــك ولــــقآئــــك أي رَبِّ اكــــتب لــــه مــــا كــــتبت  الّـَ
ـامــك وســمعوا بــأُذُنِـــهم نــدآئــك إذ حــضروا لــدي  ــذيــن فــازوا بــكوثــر الــوصــال فــي أيّـَ ألصــفيآئــك الّـَ

العرش بِإذنَك وأمرَك ثمَّ اغفرهُ يا إلهي بجودك ومواهبك ثمَّ اقِض له ما أراد إنَّك أَنَْت
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ــذي فـــاز  ٍد قـــبل عـــليِّ الّـَ يَ بمحـــمَّ املـــقتدُر املـــتعالـــي الـــعزيـــزُ الـــحكيم ثـــمَّ اغـــفر يـــا إلـــهي مـــن ســـمِّ
بـعرفـانـك واعـترف بـما أمـرتـه بـه فـي ألـواحـَك وقـدِّر لـه مـن بـدآئـع أَلـطافـك مـا أنـت تـحبُّ وتـرضـى 
إنّـَك أنـت املـهيمن عـلى األشـيآِء يشهـد كـلُّ شـيٍء بـأنّـَك أنـت ربُّ املـوجـودات وإلـه الـكآئـنات ال إلـه 

إالَّ أنت الغفوُر الرَّحيُم.
 

األقدس األعظم
ــــتي ظهــــرت مــــن ســــدرة وحــــدانــــيَّتك ودوحــــة فــــردانــــيَّتك بــــني  تــــرى يــــا إلــــهي ورقــــة مــــن األوراق الّـَ
كت بـــحبل  ــها أقـــبلت إلـــيك وتـــمسَّ املشـــركـــني مـــن خـــلقَك واملشـــركـــات مـــن إمـــآئـــَك وأنـــت تـــعلم بـــأنّـَ
عـــنايـــتك وتشـــبَّثت بـــذيـــل ألـــطافـــك وبـــذلـــك ورد عـــليها مـــا ورد أســـئلك يـــا مـــالـــك األســـمآء وفـــاطـــر 
مآء بـــأن تـــقدِّر لـــها مـــا يـــفرح بـــه قـــلبها وتـــقرَّ بـــه عـــينها وينشـــرح بـــه صـــدرهـــا أي رَبِّ احـــفظ  الـــسَّ
أوراقـك مـن ضـرِّ إمـآئـك الّـَآلئـي أعـرضـن عـن جـمالـك بـما اتّـَبعن أهـوآء الّـَذيـن كـذَّبـوا بـك وبـآيـاتـك 
موات واألرض وال يعجــزك مــن فــي مــلكوت األمــر  ــذي أحــاطــت قــدرتــك مــن فــي الــسَّ إنّـَـك أنــت الّـَ
والخـــــلق ال إلـــــه إالَّ أنـــــَت املـــــقتدُر الـــــعليُم الـــــحكيُم أي ربِّ انـــــظر إلـــــيها بـــــطرِف عـــــنايـــــتك ولـــــحاظ 
مــكرمــتك ثــمَّ احــفظها مــن أحــجار ظــنون املشــركــات وســهام أوهــام الــخاطــئات ثــمَّ اشــربــها فــي 
كــلِّ األحــيان رحــيق فــضلك وكــوثــر ألــطافــك وســلسبيل مــكرمــتك إنّـَـك أنــت مــولــى الــعالــم واملــقتدر 
عـلى األمـم تـقدِّر ملـن تـشآء مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت الـباذُل الـغفوُر الـكريـُم صـلِّ الـلَُّهمَّ يـا إلـهي 
ـــــــدرة وأوراقــــها وأغــــصانــــها وأفــــنانــــها وأصــــولــــها وفــــروعــــها بــــدوام أســــمآئــــك الــــحسنى  عــــلى السّـِ

وصفاتك العليا ثمَّ احفظها من شرِّ املعتدين وجنود الظَّاملني إنَّك أنَت املقتدُر القديُر.
ـــــًها إلــــى شــــطر فــــضلَك وألــــطافــــك أســــئلك  ســــبحانــــك الــــلَُّهمَّ يــــا إلــــهي تــــرانــــي مــــقبالً إلــــيك ومــــتوجّـِ
بــنَي كــوثــر عــنايــتك بــأن تــجعلني بــكلِّي  ــــديــَن خــمَر رحــمتك واملــقرَّ ــذي بــه ســقيت املــوحّـِ بــاســمك الّـَ
مـنقطًعا عـن األوهـام ومـقبالً إلـى شـطر فـضلك يـا مـولـى اآلنـام يـا إلـهي أيّـِدنـي فـي أيّـَامِ ظـهور 
ـتي مــنعتني عــن اإلقــبال إلــيك واالنــغماس فــي  مظهــر أمــرك ومــطلع وحــيك ألخــرق الــحجبات الّـَ
بحـرِعـرفـانـك خـذ يـدي بـآيـادي قـدرتـك ثـمَّ اجـعلني منجـذبًـا مـن نـغمات ورقـآء أحـديّـَتك بـحيث ال 
هود إالَّ ظهورات قدرتك يا ودود أي رَبِّ أنا  أرى في الوجود إالَّ طلعتك يا مقصود وال في الشُّ
عيُف وأنـت الـقويُّ الـحاكـُم فـي املـبدِء واملـآب ال تـجعلني  املـسكني وأنـت الـغنيُّ املـتعال وأنـا الـضَّ
محـرومًــا مـن نـفحات وحـيك وال مـأيـوسًــــــا مـن الـفيوضـات الّـَـتي نُـزِّلـت مـن سـمآء أَلـطافـك قـدِّر لـي 
يـا إلـهي خـير الـدُّنـيا واآلخـرة ومـا يـنفعني فـي كـلِّ عـالـمٍ مـن عـواملـك ألنّـِي ال أعـلم نـفعي وضـرِّي 
وإنّـَك أنـت الـعليم الـخبير ارحـم يـا إلـهي عـبادك الّـَـذيـن غـرقـوا فـي بـحور اإلشـارات ثـمَّ انـقذهـم 
فات إنّـَـك أنــَت الّـَـذي لــم تــزل كــنَت حــاكــًما عــلى مــا تــشآء وال  بســلطانــك يــا مــالــك األســمآِء والــصِّ

تزال تكون بمثل ما كنت في أزل اآلزال ال إله إالَّ أنَت الغفوُر الرَّحيُم.
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األقدس األمنع
ِتَك وبُــرهــانِـــَك عــلى شــأنٍ  سُـــــــبحانــك يــا إلــهي لــك الحــمُد بــما أنــطقتني بــآيــاتــَك وأظهــرتــني بــحجَّ
ٍة حول إرادتي وُكلُّ برهاٍن حوَل مشيَّتي أي رَبِّ تراني بنَي أَعادي نَفِسَك الَّذيَن  طاَف ُكلُّ ُحجَّ
أنـكُروا آيـاتـَك وأدحَــــُضوا بُـرهـانَـَك وأعـرضـوا عـن جَــــمالِـَك وقـامُــوا عـلى سـفِك َدمِــَك أسـئُلَك يـا مـالـكَ 
ـَد عــباَدَك وأحــبَّآئَـَك عــلى االســتقامــِة عــلى  ـــرَت بــِه األشــيآَء بــأن تُــؤيّـِ ــذي سخّـَ األســمآِء بــاســمَك الّـَ
أَمـرَِك ثـمَّ أَشـربـُهم مـا تَـحيي بـه أفـئَدتُـُهم فـي أيّـَامـَك أَي رَبِّ فـاجـعلُهم فـي كـلِّ األحـواِل نـاظـريـنَ 
إلـى رضـآئِــَك وشـاكِـــِريـَن لـظُُهوراِت قـضآئـَك إِلنّـََك أنـَت املَحـمُوُد فـيما فـعلَت وتـفعُل واملُـطاُع فـيما 
أرَدَت وتُــريــُد واملــحبُوُب فــيما شــئَت وتــشآُء تــنظُُر أحــبَّآئَـَك بلحــظاِت أعــنُيِ أَلــطافِـــَك وال تُــنزُِّل لــُهم 
ـَقنا عــلى  إالَّ مــا هــو خــيٌر لــهم بــفضلَِك ومَــواهِـــِبَك نــسئُلَك يــا غــيَث الــُجوِد وغــيَّاَث املــنُجوِد بــأن تــوفّـِ
كنا باسمَك القِويِّ القديِر  ذكرَِك وإظهاِر أمرَِك والقيامِ على نُصرَِتَك ولو أنَّا ُضعفآُء ولكن تَمسَّ
ـــِه إلـى  اِر عـن الـتَّوجّـُ ـذيـَن اسـتقامُــوا عـلى أَمـرَِك َومـا مـنعتُهم إشـاراُت الـفُجَّ صَـــــــــلِّ يـا إلـهي عـلى الّـَ
وجـِهَك سَـــــرُعُــوا بـالـُقُلوِب إلـى شـطِر فـضلَك إلـى أن شَـــــِربُـوا كـوثَـَر الـَحيَواِن مـن أَيـادي عـطآئِـَك إنّـَكَ 

أنَت املقتِدُر على ما تشآُء ال إلَه إالَّ أنَت العزيزُ الكريُم.
 

األقدس األمنع األعظم
يـا إِلـهي ال يُـعرَُف تـوحـيُدَك إاِلَّ بـمعرفـِة مظهَـــِر فـردانـيَّتَك ومـطلعِ وحـدانـيَِّتَك مـن يَـَري لـُه ضـدًّا قـد 
أقـرَّ لَـَك بِـِضدٍّ ومـن اعـتَرََف لـُه نِـدًّا اعـتَرََف بِـِندٍّ لَـَك كَــالَّ ثُـمَّ كَــالَّ بِـأَن يـكوَن لَـَك ضِــــــــدٌّ فـي اإِلمـكان لـم 
تَـزَل كُــنَت مُـقّدسًـــــا عـن األَشـباِه واألَمـثاِل قـد ثَـبََت تَـوحِـــيُدَك بـتوحِـــيِد مَـطَلعِ أَمـرَِك مَـن أَنـَكَر هـذا قـد 
ـد  أنــَكَر تَــوحِـــــيَدَك ونَــاَزَعَـــَك فــي سُـــــــلطانِـــَك َوحَـــــاَربَــَك فــي مــمَلَكِتَك وجــاحَـــــَدَك فــي أوامِــــرَك أي رَبِّ أيّـِ
ـــذي فـــيه  عـــباَدَك عـــلى تـــوحـــيِدَك وِذكـــِر تـــفريـــِدَك لـــيجتَِمعَ الـــُكلُّ عـــلى مـــا أردتَـــُه فـــي هـــذا الـــيَومِ الّـَ
أشـرَقَــت شـمُس كـينونـتَك مـن أفُـِق إرادتـَك والَح قـَمُر ذاتـيَّتَك مـن مـطلعِ أمـرَك أي رَبِّ أنـَت الّـَـذي 
ال يـــعزُُب عـــن عـــلِمَك مـــن شـــيٍء وال يُعجـــزَُك مـــن شـــيٍء تـــفعل مـــا تـــشآُء بســـلطانـــَك املـــهيمِن عـــلى 
الـعاملـنَي يـا إِلـهي ومـحبوبـي أنـَت تـعلُم ظـمأَ فِــراقِــي ال يـسُكُن إالَّ بـمآِء وصـالِـَك واضـطراَب قـلبي 
بُِني إلى كأِس أَلطاِفَك  ال يطَمِئنُّ إالَّ بكوثَِر لقآِئَك أَي رَبِّ فأنِزل عليَّ من سمآِء عطآِئَك ما يُقرِّ
ويُشـربُـِني الـرَّحـيَق املـختُوَم الّـَِذي فُـكَّ خِـــتامُــُه بـاسـمَك وتـضوََّع مِــنُه عَــرُف أيّـَامِــَك إنّـََك أنـَت الـكريـمُ 
ذو الـفضِل الـعظيمِ يشهـُد بـَكرَمِــَك مَـن فـي اإِلمـكاِن فـارحَــــمِني بـُجوِدَك ثُـمَّ اكـرِمـِني بسُـــــلطانِـَك ثُـمَّ 

بني بأَلطاِفَك إنََّك أنَت املعطي املقتدُر الغفوُر الكريُم. َقرِّ
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بسم اهلل األقدس األعظم
اق إلـى أُمِّ اآلفـاق شـوقًـا لـلقآئـك واحـتراقـهم بـنار الهجـر فـي بـيدآءِ  تـرى يـا إِلـهي إشـتياق الـعشَّ
فـراقـك قـد ذابـت الـقلوب بـما مُــِنُعوا عـن الـدخـول فـي مـديـنِة وصـالـك واشـتعلت الـنُّفوس بـما مـرَّت 
عـليهم نـفحات املـنع مـن شـطر أمـرك وقـضائـك أَي رَبِّ تـرى زفـراتـهم فـي هجـرَك وحـنني قـلوبـهم 
ك بـحبل رضـآئـَك أجـر مـن فـاز بـلقآئـَك وحـضر  فـي أيّـَامـك فـاكـتب ملـن صـبر فـي قـضآئـَك وتـمسَّ
لــدي عــرش عــظمتك أَي رَبِّ ســبقت رحــمتك وأحــاطــت عــنايــتك قــدِّر ألحــبَّتك مــا تــقرَّ بــه عــيونــهم 
وتــفرح بــه قــلوبــهم إنّـَـك أنــت املــقتدُر الــعزيــزُ الــقديــُر تــعلم أنّـِـي مــا أردت إالَّ مــا أردتــه ومــا شــئت 
إالَّ مـــا قـــضيته ومـــا تحـــرَّكـــت إالَّ بـــأمـــرك ومـــا تنفَّســـت إالَّ بـــرضـــآئـــك أســـئلك يـــا فـــالـــق اإلصـــباح 
ومـرسـل األريـاح بـأن تـقدِّر ملـن أرادك خـير الـدُّنـيا واآلخـرة إنّـَك أنـَت املـقتدُر الـعزيـزُ الـحكيُم أَي 
ـــــطر خــالــًصا لــوجــهك  رَبِّ ملّـَا وجــدت فــي قــلِب أحــٍد مــن عــبادك لــؤلــؤ مــحبَّتك اذكــره مــن هــذا الشّـَ
ا سـواك ويـقوم بـكلِّه عـلى ذكـرك وثـنآئـك واالسـتقامـة  لـيأخـذه جـذب نـدآئـك عـلى شـأٍن يـنقطع عـمَّ
عـلى أمـرك بـني بـريّـَتك أي رَبِّ أيّـِده والّـَذيـن آمـنوا عـلى مـا تـِحبُّ وتـرضـى إنّـَك أنـَت الـحاكـُم عـلى 

ما تشآء ال إله إالَّ أنَت العزيزُ الحميُد.
 

األعظم األعظم
يــا إلــهي هــذه أمــتك الّـَـتي هــاجــرت فــي ســبيلك وأرادت شــطر مــطلع أمــرك ومــصدر وحــيك إلــى 
أن دخـلت سـاحـة عـزِّك وحـضرت لـدى عـرش عـظمتك وفـازت بـأنـوار وجـهك وزارت كـعبة تـوحـيدك 
وهـيكل تـفريـدك وأدركـت لـقآئـك الّـَذي جـعلته الـفوز األعـظم ملـن فـي الـعالـم وأدَّت مـا عَــاهَــَدت فـي 
سـبيلك َوَوفَـت بـنذرِهـا فـي غـصن أعـظمك وغـصٍن آخـر مِــْن أغـصانـك أي رَبِّ ملَّا أيّـَدتـها عـلى كـلِّ 
ك بــحبل ألــطافــك إنّـَـك  ذلــك أيّـِـدهــا عــلى الــوفــآِء عــلى عهــد نــفسك واالســتقامــة عــلى حــبِّك والــتَّمسُّ
أنـت مـوجِـــدهـا ومـؤيّـِدهـا بـيدك زمـام األمـر والخـلق إنّـَك أنـت املـقتدر الـقديـر لـك الحـمد يـا إلـهي 
ـــــه إلـــيها لـــحاظ رحـــمتك وقـــبلت مـــنها مـــا نـــذرَْت وعـــاهـــَدْت فـــي ســـبيلك أســـئُلك بـــاســـمك  بـــما تـــوجّـِ
مآء بـــأن تـــكتب لـــها جـــزآئـــها فـــي  املـــهيمن عـــلى األســـمآِء والـــحاكـــم عـــلى مـــن فـــي األرِض والـــسَّ
ـد مــن فــي حــولــك عــلي نُــصرة أمــرك والــقيام عــلى  الــدُّنــيا واآلخــرة ثــمَّ أســئُلك يــا إلــهي بــأن تــؤيّـِ
ــــه إلــيك وال  خــدمــتك واالســتقامــِة عــلى ديــنك عــلى شــأٍن ال تــمنعهم إشــارات امللحــديــن عــن الــتَّوجّـُ

كلمات املغلِّني عن النَّظر إلى أفق فضلك إنَّك أنَت الغفوُر الرَّحيُم املعطي العزيزُ الكريُم.
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هو املشرق من أفق البيان
جن كـتاب مـن أحـد أحـبَّآئـك وإنّـَه  مآِء تـعلم وتـرى قـد حـضر فـي الـسِّ يـا إلـه األسـمآِء وفـاطـر الـسَّ
ــامـــك وأقـــرَّ  ك بـــحبل عـــطآئـــك وتشـــبَّث بـــذيـــل رحـــمتك وأَلـــطافـــك واعـــترف بـــوحـــدانـــيَّتك فـــي أيّـَ تـــمسَّ
بــفردانــيَّتك إذ أعــرض عــنه أكــثر عــبادك أي ربِّ أشــربــه فــي كــلِّ األحــيان رحــيقك املــختوم الّـَـذي 
ـــه بـه إلـيك أهـل مـملكتك ويـتنبَّه بـه  فُـك خـتمه بـاسـمك الـقيُّوم ثـمَّ أَظهـر مـنه فـي خـدمـتك مـا يـتوجّـَ
الَّذين غفلوا في أيَّامك أي رَبِّ كما زيَّنت صدر كتابه بآياتك زيِّن صدره بنور حكمتك ثمَّ قدِّر 
ـُه لبحــر جــعله  ـا مــا ســئلت مــن بحــر الــَعَمآء فــاعــلم إنّـَ لــه أجــر لــقائــك إنّـَـك أنــَت الــعليُم الــحكيُم وأمّـَ
ــــره عـلى مـا يـنبغي  ل هـذا املـقام ونفسّـِ اهلل فـوق بـحور األسـمآء ومـا أدركـه أهـل اإلنـشآء لـو نـفصِّ
نآء نهـــر جـــعله اهلل أُمَّ الـــبحور ومـــنه ظهـــرت  ــك فـــالـــق اإلصـــباح ونهـــر الـــسَّ ال تـــكفي األلـــواح وربّـَ
األنـهار األربـعة املـذكـورة فـي الـكتاب إنَّ ربّـَك لـهو املـالـك فـي املـبدِء واملـآب ال تحـزن مـن الـباليـا 
ـــدون عـزَّ أنـفِسهم وارتـفاع مـقامـهم  ل اهلل بـها بـني املخـلصني واملـريـبني سـوف يـرى املـوحّـِ قـد فـصَّ

وما ُقدِّر لهم من لدن مقتدٍر قدير.
 

األقدس األمنع األبهى
بــي الــوجــود أســئلك بســلطنتك املــكنونــة عــن األنــظار بــأن تظهــر مــن  هود ومــرَّ يــا إلــه الــغيب والــشُّ
يــحان عــلى بــدآئــعِ ذكــرك يــا  كــلِّ الــجهات آيــات عــنآيــاتــك وظــهورات ألــطافــك ألقــوم بــالــرَّوحِ والــرَّ
رحـــمن وأُحـــرِّك األشـــيآء بـــاســـمك وأوقـــد نـــار الـــبيان بـــني خـــلقك عـــلى شـــأٍن تـــمأل اآلفـــاق أنـــوار 
ــذي انبســـط بـــاســـمك وال تطفئ  بـــهآئـــك ويشـــتعل الـــوجـــود بـــنار أمـــرك أَي رَبِّ ال تـــطِو الـــبساط الّـَ
ـــــراج الّـَـذي أُوقـد بـنارك أي رَبِّ ال تـمنع مـآء الـحيوان عـن الجـَريـان الّـَـذي يُـسمع مـن خـريـره  السّـِ
ــذي فــاح بــحبِّك  بــدائــع األلــحان فــي ذكــرك وثــنآئــك وال تــمنع الــعباد عــن نــفحات هــذا الــَعرف الّـَ
تــــرى يــــا مــــحبوب األبــــهى تــــموُّجــــات بحــــر الــــقلب فــــي عــــشقك وهــــوائــــك أســــئلك بــــآيــــات عــــظمتك 
ــذي جـــعلته مـــالـــك األســـمآء فـــي مـــلكوت  ـــر الـــعباد بهـــذا االســـم الّـَ وظـــهورات ســـلطنتك بـــأن تسخّـَ
اإلنشآِء إنَّك أنت الحاكم على ما تشآء ال إله إالَّ أنت العزيز الكريم ثمَّ قدِّر ملن أقبل إليك ما 
يـــــجعله مســـــتقيًما عـــــلى أمـــــرَك عـــــلى شـــــأٍن ال تـــــحجبه أوهـــــام املشـــــركـــــني مـــــن خـــــلقك وال كـــــلمات 

املعرضني من عبادك إنَّك أنت املهيمُن املقتدُر القديُر.
 

بسمي الحافظ النَّاصر املؤيِّد العليم
قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــهي تــرانــي بــني عــصاة خــلقك وطــغاة عــبادك واشــتدَّ عــليَّ األمــر فــي حــبِّك عــلى 
شـأٍن أرى مـن الـيمني ثـعبانًـا فـاغـرًا فـمه وقـاصـًدا نـفسي بـما آمـنت بـك وبِــآيـاتـك ومـن يـساري 
ـــهة جهـتي بـما أجـبتُك إذ ارتـفع نـدآئـك وأظهـرت بـيِّناتـك وعـن ورآئـي  حـيَّة تـسعى وتـصيء مـتوجّـَ
ـــهي  أسـمع نـدآء كـلبة زعـرآء وداهـية دهـمآء كـلُّ ذلـك لـم يـكن إالَّ إلقـبالـي إلـى أفـقك األعـلى وتـوجّـُ
مآِء بـاسـمك الّـَذي بـه  إلـى وجـهك الـباقـي بـعد فـناِء األشـياء أسـئُلك يـا مـالـك األسـمآء وفـاطـر الـسَّ
ــرت املُلك واملـلكوت بـأن تـقدِّر لـي مـا يـنفعني فـي كـلِّ عـالـم مـن عـواملـك وتـلهمني مـا تشـتعل  سخّـَ
بـــه قـــلوب عـــبادك وتـــحفظني بســـلطان قـــدرتـــك ألقـــوم عـــلى نـــصرتـــك فـــي مـــملكتك وأكـــون خـــادمًـــا 
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ألمـرك فـي بـالدك وعـزَّتـك أحـبُّ الـفدآء فـي حـبِّك ورضـآئـك والـحفظ إلظـهار أمـرك وإعـالء كـلمتك 
ــتي أحــاطــت املــمكنات ثــمَّ انــصرنــي بــجنُود الــوحــي واإللــهام  أي رَبِّ احــفظني بــدرع قــدرتــك الّـَ
ألنــطق بــثنآئــك وأتــكلَّم بــما أمــرتــني بــِه فــي ألــواحــك إنّـَـك أنــَت املــقتدُر املــتعالــي الــغالــُب املــهيمنُ 

القيُّوُم.
 

بسم اهلل األعظم األقدم العليِّ األبهى
ــتي أقــبلت إلــيك وأقــرَّت بــوحــدانــيَّتك واعــترفــت  ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي هــذه أمــة مــن إمــآئــك الّـَ
بـفردانـيَّتك وأخـذتـها األحـزان فـي سـبيلك يـا ربّـَنا الـرَّحـمن أسـئلك بـاسـمك املـهيمن عـلى األكـوان 
بـها إلـيك فـي كـلِّ عـالـم مـن عـواملـك وتـقدِّر لـها مـا تـقرَّ بـه عـينها  واملـتعالـي عـلى اإلمـكان بـأن تـقرِّ
مآء بـــأن  ــك أنـــت الـــغفور الـــكريـــم ثـــمَّ أســـئلك يـــا إلـــه األســـمآِء وخـــالـــق الـــسَّ وتـــطمئنَّ بـــه نـــفسها إنّـَ
تــجعلها فــي كــلِّ األحــوال راضــية بــقضآئــك ومــوقــنة بــأنّـَـك ال تــفعل بــأحــد إالَّ مــا هــو خــيٌر لــه فــي 
ر قـلبها بـنور مـعرفـتك ثـمَّ أخـرجـها مـن بحـر الحـزن بـأَيـادي عـنايـتك ثـمَّ ارزقـها  ألـواحـك أَي رَبِّ نـوَّ
حـــالوة بـــيانـــك عـــلى شـــأٍن تجـــد مـــنه مـــا يســـرُّهـــا عـــند تـــموُّجـــات بحـــر رحـــمتك ورشـــحات طـــمطام 
جـودك وفـضلك ثـمَّ اكـتب لـها مـا كـتبته لـخيرة إمـآئـك وأيّـِدهـا عـلى االسـتقامـة عـلى حـبِّك والـنظر 
إلــى شــطر مــواهــبك ثــمَّ أنــزل عــليها وبــنتها مــن كــلِّ بــهآٍء أبــهاهُ ومــن كــلِّ ســنآٍء أســناهُ إنّـَـك أنــت 
ــك أنـــت املـــهيمن  ــذي ال يـــفوت عـــن قـــبضتك مـــن شـــيٍء تـــعطي مـــن آتـــاك وتـــغفر مـــن نـــاجـــاك إنّـَ الّـَ

القيُّوم.

ـــذي جــــعلته مــــهيمنًا عــــلى  مآء أســــئلك بــــاســــمك الّـَ ســــبحانــــك الــــلَُّهمَّ يــــا إلــــه األســــمآء وفــــاطــــر الــــسَّ
األشيآء بأن تقدِّر لعبادك وبريَّتك ما يبلِّغهم إلى ظلِّ سدرة فردانيَّتك ويسمعهم تغنِّيات ورقآء 
ـــذي مـــنه  ــتك أي رَبِّ ال تـــمنعهم عـــن فـــيوضـــات بحـــرعـــطآئـــك وال تُـــبعدهـــم عـــِن األفـــِق الّـَ عـــزِّ أحـــديّـَ
أشـرقـت شـمس إفـضالـك أَي رَبِّ أنـت تـعلم بـأَنّـِي مـا أردت فـي أمـٍر إالَّ مـا أردتـه ولـذا ورد عـلى 
ــلع بــــِه أحــــد إالَّ نــــفسك املــــهيمنة عــــلى املــــمكنات وعــــزَّتــــك يــــا مــــقصود الــــعاملــــني  نــــفسي مــــا ال اطّـَ
ومـحبوب املخـلصني ال أجـزع فـي حـبِّك مـن ضـرِّ عـبادك وال تـخوِّفـني سـطوة خـلقك ادعـوك فـي 
ــــــبحان أي رَبِّ تــرى بــأنَّ أحــًدا مــن  كــلِّ األحــيان بــأنّـَـك أنــت الــرَّحــمن ال إلــه إالَّ أنــت الــعزيــزُ السّـُ
عــبادك أقــبل إلــى مــقرٍّ اخــتلف فــيه خــلقك وبــريّـَـتك وأراد مــنه لــيسئُلك بــدآئــع مــواهــبك وظــهورات 
ألــطافــك أي رَبِّ أســئُلك بــاســمك املــكنون الّـَـذي عجــز عــن عــرفــانــه مــا كــان ومــا يــكون بــأن تــنزل 
ــك أنـــت املـــقتدرعـــلى مـــا  ــًدا بـــتأيـــيداتـــك إنّـَ عـــليه مـــن ســـمآِء الـــفضل مـــا يـــجعله غـــنيًّا بـــغنآئـــك ومـــؤيّـِ

تشآء وإنَّك أنت املعطي الباذُل الغفوُر الكريُم.
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األقدس األعلى
جن بـني الحـزبـني وتـسمعُ ضـجيجي وحـنني قـلبي بـما ورد عـلى أمـرك  تـرانـي يـا إلـهي فـي الـسِّ
مآء بـأن تـبعث مـن  مِـــْن أعـادي نـفسك أسـئُلك بـاسـمك الّـَـذي غـلب األشـيآء وأحـاط األرض والـسَّ
يــنصرك بــني خــلقك ويــرفــع أمــرك فــي ديــارك ثــمَّ أســئلك يــا إلــهي بــأن تــؤيّـِـدنــي فــي كــلِّ األحــوال 
عــــلى إظــــهار أمــــرك عــــلى شــــأٍن ال تــــمنعني أريــــاح االفــــتتان وال إعــــراض أهــــل األديــــان وأكــــون 
ـذيــن قــامــوا  نــاطــًقا بــاســمك فــي أرضــك وذاكــرًا بــذكــرك بــني بــريّـَـتك أي رَبِّ أنــُصرنــي وأحــبَّتي الّـَ
مآِء والـحاكـم عـلى مـا  عـلى خـدمـتك ونـصرة أمـرك ثـمَّ أيّـِدهـم بـجنود األسـمآِء إنّـَك أنـت فـاطـر الـسَّ
ــي فـــي هـــذا الـــبآلء األعـــظم والـــقضآء  تـــشآء ال إلـــه إالَّ أنـــت الـــعزيـــزُ الـــحكيُم تـــعلُم يـــا إلـــهي بـــأنّـِ
ا  األدهــم أذكــر مــن أقــبل إلــيك خــالــًصا لــوجــهك لــيأخــذه جــذب آيــاتــك إلــى مــقام يــنقطع بــكلِّه عــمَّ
ــر الـنَّاس بـعطايـاك الّـَـتي نُـزِّلـت مـن سـمآِء مـشيَّتك ورُقـمت مـن قـلم تـقديـرك ثـمَّ وفّـِقه  سـواك ويـذَكّـِ
يـا إلـهي عـلى مـا تـحبُّ وتـرضـى وقـدِّر لـه مـا يـنفعه فـي اآلخـرة واألولـى إنّـَك أنـت الـحاكـُم الـفاعـلُ 

املريُد املقتدُر القدير.
 

األقدُس األعظُم األبهى
ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي تــرى عــبادك أقــبلوا إلــى شــطر قــربــك ولــقائــك بــعد مــا نــاديــتهم بــندآئــك 
ا انجــذبــت قــلوبــهم مــن بــدآئــع آيــاتــك وســرعــوا إلــى  وأمــرتــهم بــالــحضور لــدى عــرش عــظمتك فــلمَّ
مـطلع أحـديّـَتك مـنعهم الـظَّاملـون عـن الـدُّخـول فـي املـديـنة الّـَتي فـيها ارتـفع نـدآئـك واسـتقر عـرش 
بـهم إلـى لـقآئـك ويـرزقـهم سـلسبيل أَلـطافـك مـن  رحـمانـيَّتك أي رَبِّ أَنـزل مـن سـمآِء قـدرتـك مـا يـقرِّ
عفآء وإنّـَك أنـت  أَيـادي فـضلك ومـواهـبك أي رَبِّ هـُم الـفقرآء وإنّـَك أنـت الـقويُّ األمـني وهـم الـضُّ
الـقادُر الـعزيـزُ الـحكيم خـذ أيـاديـهم بـأيـادي قـدرتـك ثـمَّ أَدخـلهم فـي سـرادق عـظمتك املـقام الّـَذي 
يــطوف فــي حــولــِه املــأل األعــلى ثــمَّ أهــل مــدآئــن األســمآِء لــيسمعوا نــدآئــك ويــنظروا جــمالــك إنّـَـك 
أنـَت املـقتدرُعـلى مـا تـشآء وإنّـَك أنـَت املـهيمُن الـقيُّوم أي رَبِّ أيّـِد أحـبِّتك عـلى ذكـرك وثـنآئـك ثـمَّ 
قـدِّر لـهم مـا قـدَّرتـه ألصـفيائـك إنّـَك أنـت الّـَذي لـم تـزل كـنت مـقتدرًا عـلى مـا تـشآء وال تـزال تـكونُ 

حاكًما على ما تريد ال إله إالَّ أنت املقتدُر القديُر.
 

بسم اهلل األعظم األعظم
تـرى يـا إلـهي مـحبوب اإلمـكان بـني أيـدي املـحتجبني واملـظلوم بـني أيـدي الـظَّاملـني قـد رأت الـعني 
ـــك أنــــت الــــرَّحــــمن واملــــقتدر عــــلى  مــــا ال رأت الــــعيون قــــد ســــمعت األذن مــــا الســــمعته اآلذان إنّـَ
ـذي بــه نــصبت أعــالم نــصرتــك بــني عــبادك وارتــفعت رآيــاُت اقــتدارك  األكــوان أســئلك بــاســمك الّـَ
ر بـه أراضـي الـقلوب إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا  بـني خـلقك بـأن تُـنزل مـن سـمآِء فـضلك مـا تـخضَّ
تشآء ال إله إالَّ أنَت العزيزُ املحبوُب أي رَبِّ ترى أحبَّآئك بني أيادي أشقيآِء خلقك وأصفيآئك 
مآء بــأن  ــذي غــلب األســمآء و أحــاط مــن فــي األرض والــسَّ ـتك أســئُلك بــاســمك الّـَ بــنَي طــغاة بــريّـَ
تـــنصر أحـــبَّتك بـــبدائـــع نـــصرك ثـــمَّ اجـــتذبـــهم عـــلى شـــأٍن تـــطير بـــه أرواحـــهم فـــي هـــوآِء عـــشقك 
وهـوائـك ثـمَّ اجـعلهم مـن الّـَذيـن اسـتقامـوا فـي حـبِّك عـلى شـأٍن اسـتقرَّت لـهم أقـدام املـضطربـني 
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ــذي فــي قــبضتك مــلكوُت كــلِّ شــيٍء تــفعل بســلطانــك مــا  ـك أنــت الّـَ واطــمئنَّت نــفوس املــريــبني إنّـَ
تشآء وتحكم بقدرتك ما تريد ال إله إالَّ أنت القويُّ الغالُب املقتدُر القديُر.

 
هو الكافي الحافظ الحكيم

سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي قـد شهـدت الـذَّرَّات لـعظمتك وسـلطانـك والـكائـنآت بـقدرتـك واقـتدارك قـد 
أظهــرت الــغيب املــكنون والــكنز املخــزون إلظــهار ســلطنتك وإعــالء كــلمتك وأمــرتــه بــالــقيام عــلى 
ُه إذ سـمع قـام عـلى أعـلى املـقام ونـادى األنـام إلـى بحـر عـطآئـك  أمـرك بـني خـلقك ومـملكتك وإنّـَ
وشــمس فــضلك إذًا أخــذ املخــلصنَي جــذب آيــاتــك عــلى شــأٍن انــقطعوا عــن أمــوالــهم وأنــفسهم 
مس إذًا قــام أهــل  فــي حــبِّك وســبيل رضــآئــك وطــافــوا حــول إرادتــك كــما يــطوف الــظِّلُّ حــول الــشَّ
الــنِّفاق فــي اآلفــاق عــلى إخــماد نــارك وإطــفآء نــورك إلــى أن أخــذوا أحــبَّآئــك فــي أكــثر الــبالد 
وا بـوحـدانـيَّتك وفـردانـيَّتك أسـئلك يـا مـالـك الـِقدم ومـولـى األمـم أسـئلك بـاسـمك  وسـجنوهـم بـما أقـرُّ
ــــتهم الـباليـا فـي سـبيلك خـير الـدُّنـيا واآلخـرة وتـرفـع  ـرت الـعالـم بـأن تـقدِّر لـلَّذيـن مسّـَ الّـَذي بـه سخّـَ
ِة والـنّقمِة إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ  يـة وتـأخـذ أعـدآئـهم بـكلِّ الـذِّلّـَ ذكـرهـم بـني الـبرِّ

أنَت العليُم الحكيُم.
 

األقدس األبهى
سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا مـالـك الـقدم قـد أخـذت الـقلم بـأن أذكـر الّـَذي أحـبَّك فـي يـومٍ كـان أكـثر الـعباد 
مـعرضـني عـن مـلكوتـك وبُـَعدآِء عـن مـطلع وحـيك ومـصدر أمـرك ومشـرق آيـاتـك لـيثبت بـذلـك ذكـره 
ــا اخــــتصصته بــــني األمــــم ونســــبته إلــــى ذكــــرك  ـــتك بــــدوام مــــلكوتــــك وجــــبروتــــك أي رَبِّ ملّـَ بــــني بــــريّـَ
ــتك  ــذي مـــنه أشـــرقـــت شـــمس مـــشيَّتك بـــأنـــوار عـــزِّ أحـــديّـَ ر عـــينه بـــالـــنَّظر إلـــى األفـــق الّـَ األعـــظم نـــوَّ
ك بـحبل حـبِّك وألـطافـك قـدِّر لـه فـي كـلِّ عـالـمٍ  ر قـلبه بـنور وجـهك أي رَبِّ إنّـَُه أقـبل إلـيك وتـمسَّ ونـوَّ
مــن عــواملــك مــا يــنبغي لــعلوِّ ســلطانــك وســموِّ عــظمتك واقــتدارك أســئُلك يــا إلــه األســمآء وفــاطــر 
ـــذي بــــه ارتــــفعت رايــــات أمــــرك فــــي بــــالدك ونُــــصبت أعــــالم  مآء بــــاســــمك األبــــهى الّـَ األرض والــــسَّ
ســلطنتك فــي مــملكتك بــأن تــجعله نــاظــرًا إلــيك ونــاطــًقا بــثنآئــك ومــتوجــًها فــي كــلِّ األحــوال إلــى 
شـطر فـضلك ومـواهـبك ثـمَّ قـدِّر لـه خـير الـدُّنـيا واآلخـرة إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء تـعطي 

من تشآء ما تشاِء ال إله إالَّ أنت املقتدُر العزيزُ الحكيُم.
 

بسمي األعظم
يتها بـأيّـَامِ الـهآء فـي كـتابـك يـا مـالـَك األسـمآءِ  يـا إِلـهي ونـاري ونـوري قـد دخـلت األيّـَاُم الّـَتي سـمَّ
اُم صـيامِـــَك الّـَـذي فـرضـتَُه مـن قـلِمَك األَعـلى ملـن فـي مـلكوِت اإِلنـشآِء أَي رَبِّ أسـئُلك  بـت أيّـَ وتـقرَّ
كوا فـيها بـحبِل أَوامـرَك وعُــروِة أحـكامـَك بـأن تـجعَل لـكلِّ نـفٍس مـقرًّا فـي  بـتلك األيّـَامِ والّـَذيـن تـمسَّ
ا أنــزلــتُه فــي  جــوارَك ومــقامًـــا لــدى ظُــُهور نــوِر وجــهَك أي رَبِّ أُولــئَك عــباٌد مــا مــنعُهُم الــهوى عــمَّ
كــــتابِـــــَك قــــد خــــضعت أعــــناقُــــُهم ألَمــــرَِك وأخَـــــذُوا كــــتابَــــَك بــــقوَّتــــَك وعــــِمُلوا مــــا أُمِـــــُروا بــــه مــــن عــــندكَ 
وا واعترفوا بُكلِّ ما أنزلتُه في ألواِحَك أي  واختاُروا ما نُزِّل لهم مْن لُدنَك أي رَبِّ ترى أَنَّهم أقرُّ
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رَبِّ أشــربــُهم مــن يــِد عــطآئِــَك كــوثَــَر بــقآئِــَك ثــمَّ اكــتب لــهم أجــَر مَــن انــَغَمس فــي بحــِر لــقآئِــَك وفــاز 
بــرحــيِق وصــالــَك أســئُلك يــا مــالــَك املــلوِك وراحــم املــملوِك بــأن تــقدِّر لــهم خــيَر الــدُّنــيا واآلخــرِة ثــمَّ 
ــذيـــن طـــافـــوا حـــولَـــَك ويـــطوفـــوَن حـــولَ  اكـــتب لـــهم مـــا ال عـــرفـــُه أحـــٌد مـــن خـــلقك ثـــمَّ اجـــعلُهم مـــن الّـَ

عرِشَك في كلِّ عالمٍ من عواملك إِنَّك أنت املقتدُر العليُم الخبيُر.
 

بسم اهلل األقدس األعلى
ســـبحانـــك الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي لـــك الحـــمُد بـــما أظهـــرت ألصـــفيآئـــك مـــا احـــتجب عـــنه عـــبادك وخـــلقك 
وعـــرَّفـــتهم مـــن حـــارب بـــنفسك ونـــازع بـــبرهـــانـــك وجـــادل بســـلطانـــك وكـــفر بـــآيـــاتـــك وأشـــرك بـــذاتـــك 
ــرت األشــيآء وجــعلته ســلطانًــا عــلى مــن فــي  وأنــكر وحــيك أي رَبِّ أســئُلك بــاســمك الّـَـذي بــه سخّـَ
مآء بـأَن تـكشف الـغطآء عـن وجـه مـن فـي اإلنـشآِء لـيعرفـوا مـن كـفر بـك كـما عـرف  األرِض والـسَّ
ــــهوا بــتمامــهم إلــى  ـذيــن شــربــوا رحــيق االطــمئنان مــن أَيــادي فــضلك وإحــسانــك وتــوجّـَ عــبادك الّـَ
أنـوار وجـهك أي رَبِّ عـرِّفـهم كـما عـرَّفـتهم ثـمَّ أشهـدهـم كـما أشهـدتـهم ليشهـدوا بـما شهـدنـا فـي 
ــــهوا إلــى شــطر عــنايــتك يــا  ــذيــن بــعدوا عــن الــدِّيــار بــما تــوجّـَ األلــواح وشهــد بــه عــباد مــكرمــون الّـَ
مـختار إنّـَك أنـت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـَت الـعزيـزُ الـحكيُم أي رَبِّ انـظر أصـفيآئـك 
بلحــظات عــنايــتك ثــمَّ خــلِّصهم يــا إلــهي بــقدرتــك وقــوَّتــك ثــمَّ اجــمعهم فــي مــقرِّك لــينظروا جــمالــك 

ويسمعوا ندآئك إنَّك أنَت العزيزُ الكريُم.
 

األقدس األمنع
سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي هـذه أَمـة مـن إمـآئـك الّـَتي أقـبلت إلـى كـعبة الـعرفـان فـي أيّـَامـك وأرادت 
ا يــكرهــه رضــآئــك ثــمَّ  مــا عــندك مــن بــدآئــع ألــطافــك أَْي رَبِّ احــفظها فــي ظــلِّ ســرادق أمــرك عــمَّ
أشـربـها كـوثـرالـحيوان بـأيـادي مـواهـبك ثـّم اكـتب لـها مـا يـنفعها فـي كـلِّ عـالـم مـن عـواملـك أي رَبِّ 
أشهــد أنّـِـك أنــت املــقتدرعــلى مــا تــشآء واملــهيمن عــلى مــا تــريــد أنــزل عــليها مــن ســحاب فــضلك 
بها في كلِّ األحوال إليك وينطقها بذكرك وثنآئك أي رَبِّ إِنَّها من الَّآللئ  وسمآء جودك ما يقرِّ
ـــهن إلـى األفـق الّـَذي فـيه الح وجـهك وأقـبلَن إلـى املشـرق الّـَذي مـنه أشـرقـت شـمس عـظمتك  تـوجّـَ
ــذي بـــه ســـرع كـــلُّ شـــيٍء إلـــى مـــقرِّ عـــرش عـــظمتك ونـــطقت حـــقآئـــق  واقـــتدارك أســـئلك بـــاســـمك الّـَ
األشيآء بثنآء نفسك بأن تقدِّر لها في جبروتك وملكوتك ما ينبغي لعلوِّ شأنك وُسموِّ إفضالك 
ــك أنـــَت املـــقتدُر عـــلى مـــا تـــشآء فـــي قـــبضتك مـــلكوت األســـمآء ال إلـــه إالَّ أنـــت املـــقتدُر الـــعزيـــزُ  إنّـَ

املتعالي الغفوُر الكريُم.
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هو العليُّ األبهى
سُــــــبحانَــَك يــا إلــهي وإِلــَه األمــمِ ومــالــكي ومــالــَك الــعالــمِ فــانــظُر إلــى زفــراتــي وتَــذَرُّفــاِت عــيني فــي 
هجـرَِك وفِـراقِـَك فـاذكُــر لِـي يـا إلـهي بـاإِلنـصاِف الّـَذي أمـرَت الـعباَد بـِه هـل يـقدُر أحـٌد مـن مـحبِّيكَ 
أن يـرى مـديـنًة وال يـراك ُمشـرِقًــا مـن أفُـِقها وهـل تسـتطيعُ نـفٌس أن تـدخُــَل بسـتانًـا وال تـراَك فـيه 
مســتويًــا عــلى عــرِش عــظمتَك وإجــاللِــَك أي رَبِّ قــد ذابــِت الــُقُلوُب فــي فــراقِـــَك واحــترقــِت األكــبادُ 
فــي َهجــرَك أســئُلك بــنفسَك بــأن تــرشَـــــــح مــن بحــِر لــقائــَك عــلى أحــبَّتَك ثُــمَّ ارزُقــهم إِصــغاَء نــدآئِــكَ 
ـــذي أظهـــرَت جـــمالَــــَك وأنـــزلـــت آيـــاتِـــــَك وأبـــرزَت مـــا هُـــــوَ  ــَك أنـــت الّـَ والـــُحُضوَر لـــدى بـــاب وصـــلَك إنّـَ
ـذيــَن كــفروا بــكَ  ا أردتَــُه شُـــــــئُونــاُت الّـَ املــكنُوُن فــي عــلِمَك ال تــحُجبَُك حُـــــُجباُت الــعالَــمِ وال تــمنُعَك عــمَّ
ـَك أنــَت الّـَـذي قُــمتَ  وبــآيــاتــَك أي رَبِّ فــاكــتُب لِــلَّذيــَن احــترقُــوا بــناِر الــبُعِد مــا كــتبتُه ألهــِل الــُقرِب إنّـَ
مآِء ويشهـُد كـلُّ شـيٍء بـجوِدَك وكَـــرَمِـــَك وفـضلِك وإِحـسانِــَك ال  بـالـعدالـِة الـُكبرى بـني األرِض والـسَّ

إلَه إالَّ أنَت العليُم الحكيُم.
 

هو املشرق من أفق البيان
قــل ســبحانــك يــا مــالــك اآلنــام ومــليك األيّـَـام أســئلك بهــذا الــيوم الّـَـذي جــعلتُه مــنيرًا بــأنــواِر وجــهك 
ومـذكـورًا فـي صـُحِفَك وزبُـرَِك وأَلـواحِـــَك بـأن تـجعلني قـآئـًما عـلى خـدمـتَك ونـاصـرًا ألمـرَك ونـاطـًقا 
ك بـــاســـمَك الـــقويُّ أســـئُلك يـــا  عيف تـــمسَّ ـــــًها إلـــى أفـــِقَك أَي رَبِّ هـــذا عـــبُدَك الـــضَّ بـــثنآئـــَك ومـــتوجّـِ
مــقصود الــعالــم ومــحبوب األمــم بــاســمك األعــظم بــأن تــكتَب لــي مــن قــلِمَك األعــلى مــا يــبقى بــه 
ائـُل الـقآئـُم لـدى بـاب فـضلك فـافـعل  ذكـري فـي مـلكوتـَك وجـبروتـَك أَي رَبِّ أنـت الـكريـُم وأنـا الـسَّ
بي ما ينبغي لعظمتَك وسلطانَك ويليق لجودَك وإحسانك أي رَبِّ ال تدعني بنفسي وال تنظر 
ـَك أنــتَ  إلــى قــدري وشــأنــي وعــملي فــانــظر إلــى بحــر جــودك وســمآء كــرمــك وشــمس عــطآئــك إنّـَ
ــذي شهــدت الــكائــنات بــفضلك واملــمكنات بــمعروفــك قــدِّر لــي مــا تــحبُّ وتــرضــى ثــمَّ اجــعلني  الّـَ

مزيَّنًا بطراز االستقامة بني البريِة إنََّك أنَت املقتدُر املهيمُن العليُم الحكيُم.

بسم اهلل األقدس األمنع األعلى
سـبحانـك يـا إلـهي تـعلم بـأنّـِي أردت أن أذكـر عـبًدا مـن عـبادك خـالـًصا لـوجـهك لتجـذبـه نـفحات 
رحـمتك إلـى مـقامٍ يـقوم عـلى ثـنآِء نـفسك بـني بـريّـَتَك وإعـالء كـلمتك بـني خـلقك أي رَبِّ أيّـِده عـلى 
مآء وقـامـوا عـلى  خـدمـتك ثـمَّ اجـعله مـن الّـَذيـن فـازوا بـاالسـتقامـِة الـكبرى يـا فـاطـر األرض والـسَّ
شـأٍن مـا مـنعهم إعـراض الـعلمآِء وال اعـتراض الـفقهآِء وال شـماتـة الّـَذيـنهم كـفروا بـنفسك الـعليِّ 
ا سـواك إنّـَك أنـت املـقتدُر عـلى مـا  بـهم إلـيك ويـقدِّسـهم عـمَّ األبـهى أي ربِّ قـدِّر ألحـبَّائـك مـا يـقرِّ
جن بـني الحـزبـني أسـئلك بـَمشكوةِ  تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت الـعزيـزُ الـحكيُم أي رَبِّ تـرانـي فـي الـسِّ
أمــرك الّـَـذي بــه أشــرقــت أرض إرادتــك وســمآء مــشيَّتك بــأن تُــنزل مــن ســحاب رحــمتك عــلى مــن 
أرادَك مـا يـجعله مطهـرًا عـن دونـك ومـقدَّسًـــــا عـن ذكـر مـا سـواك إنّـَك أنـَت الـحاكـُم عـلى مـا تـشآء 

ال إله إالَّ أنَت املقتدُر القديُر.
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األقدُس األعلى
ــتي إذ ســمعت الــنِّدآء عــن جــهة الــعرش أقــبلت وقــالــت ثــمَّ نــادت بــلى يــا  ـا إلــى الّـَ كــتاٌب مــن لــُدنّـَ
ـام مــن حــول عــرشــي  ــذي ارتــفع فــي هــذه األيّـَ مــحبوب الــعارفــني يــا أَمــتي لــو تــسمعني الــنِّدآء الّـَ
لـيجعلِك طـآئـرةً فـي هـوآِء قـربـي ويُـدخِــــَلِك فـي مـلكوتـي ويـنِطقِك بـثنآِء نـفسي بـني إمـائـي كـذلـك 
ال الـقديـم اطـمئنِّي بـفضل مـولـئك ثـمَّ اذكـريـه فـي  نـزَّلـنا لـك مـا يـفرح بـه قـلبك إنَّ ربّـَك لـهو الـفضَّ
جن  ـه هــو خــير الــذَّاكــريــَن يــا إلــهي ومــحبوبــي أَســمع نــدآئــك مــن شــطِر الــسِّ ـام إنّـَ الــلَّيالــي واأليّـَ
ـامــك وثــنآئــك  املــقرَّ الّـَـذي فــيه اســتقرَّ عــرش عــظمتك واقــتدارك أي رَبِّ وفّـِـقني عــلى ذكــرَك فــي أيّـَ
بـني إمـائـك أسـئُلك بـاسـمك الّـَذي بـه نـصبت رآيـات أمـرك بـني عـبادك ورفـعت أعـالم سـلطنتك بـني 
ا قدَّرتُه إلمائك الَّآلئي أقبلن بكلِّهنَّ إلى  خلقك بأن ال تطردني عن باب فضلك وال تمنعني عمَّ

شطر فضلك ومطلع وحيك إنَّك أنَت املعطي الباذُل العزيزُ الحكيُم.
 

األقدُم األعظم
سـبحانـك يـا إلـهي تـعلم بـآلئـي ومـا ورد عـلىَّ مـن الّـَـذيـن طـافـوا حـولـي مـن الـعباد الّـَـذيـن كـفروا 
رآء وعـزَّتـك قـد بـلغت الـباليـا إلـى مـقامٍ ال تُـحصى وال  بـآيـاتـك الـكبرى وأعـرضـوا عـن طـلعتك الـنوُّ
ـدنــي عــلى  مآِء بــأن تــؤيّـِ تجــري مــن قــلم اإلنــشآء أســئُلك يــا مــالــك األســمآِء وفــاطــر األرض والــسَّ
ا أمــرتــني بــه فــي أَلــواحــَك أقــوم  شــأٍن ال يــمنعني شــيء عــن ذكــرك وثــنآئــك وال يــشغلني أمــر عــمَّ
عـــلى أمـــرك عـــلى شـــأٍن اُعـــرِّي رأســـي وأطـــلع مـــن الـــبيت صـــآئـــًحا بـــاســـمك بـــني خـــلقك ونـــاطـــًقا 
ـــتك  بــــذكــــرك بــــني عــــبادك وإذا قــــضيت مــــا قــــضيت وأدَّيــــت مــــا كــــتبَت يــــجتمع عــــليَّ أشــــرار بــــريّـَ
ويــــفعلون مــــا يــــشآؤون فــــي ســــبيلك أَي رَبِّ أنــــا املُشــــتاق فــــي حــــبِّك بــــما ال يشــــتاقــــه أحــــد هــــذا 
جسـدي بـني يـديـك وروحـي تـلقآء وجـهك فـافـعل بـهما مـا شـئت إلعـالء كـلمتك وإبـراز مـا كُــِنزَ فـي 

خزآئِن علمك إنَّك أنت املقتدُر على ما تشآء وإنَّك أنت املهيمُن على ما تريد.
 

بسم اهلل األقدس األمنع
سُــــــــبحانــــك يــــا إلــــهي تــــرى مــــن سُــــــــجَِن بــــاســــمك وبَــــُعَد فــــي ســــبيلك وعــــزَّتــــك يــــا مــــحبوب الــــعاملــــني 
ـــه إلـى مـطلع  ُه مـا سُــــــجن إالَّ بـما أقـبل إلـى شـطر فـضلك وإفـضالـك وتـوجّـَ ومـقصود الـعارفـني إنّـَ
ا قـــدَّرتـــه  أمـــرك ومشـــرق بـــرهـــانـــك أَي ربِّ تـــرى كـــيف ابـــتلي فـــي ســـبيلك ال تـــجعله محـــرومًــــا عـــمَّ
ــده فـــي كـــلِّ األحـــوال ليســـتقيم عـــلى ذكـــرك  بـــني مـــن أودَّآئـــك أيّـِ للمخـــلصني مـــن أصـــفيآئـــك واملـــقرَّ
وثـنآئـك ويـنطق بـني الـعباد مـنقطًعا عـن دونـك إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء واملـهيمن عـلى مـا 
ـاه فــي مــلكوت  تــريــد أي رَبِّ أنــزل لــه مــن ســمآِء فــضلك مــا يــنبغي لســلطانــك لــيفرح بــذكــرَك إيّـَ
ـَك أنــت الّـَـذي  خــلقك ثــم قــدِّر لــه مــا قــدَّرتــه ملــن طــار فــي هــوآئــك إلــى أن اســتشهد فــي ســبيلك إنّـَ
كـلُّ شـيٍء فـي قـبضة قـدرتـك أسـير تـحكم ملـن أردت مـا أردت وتـقضي ملـن تـشآء مـا هـو خـير لـه 

موات واألرضني ال إله إالَّ أنت املقتدُر العزيزُ العليُم. ا في السَّ عمَّ
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بسمه املستقّر على العرش
ســـبحانـــك يـــا إلـــهي وإلـــه املـــمكنات ومـــحبوبـــي ومـــحبوب الـــكآئـــنات تـــرى ورقـــًة مـــن أوراقـــك قـــد 
كت بســـدرة فـــردانـــيَّتك وأقـــرَّت بـــوحـــدانـــيَّتك وأقـــبلت إلـــى أفـــِق فـــضلك َوبحـــِر جـــودَك وســـمآءِ  تـــمسَّ
مــشيَّتك وأرســلت إلــى مــطَلع وحــيك ومشــرق إلــهامــك مــا دلَّ بــإقــبالــها إلــيك وإصــغآئــها نــدآئــك 
مآء ومـالـك  ـــهها إلـى شـطرك وخـضوعـها لسـلطانـك وخـشوعـها ألمـرك أسـئلك يـا فـاطـر الـسَّ وتـوجّـُ
األســمآء واملــهيمن عــلى األشــيآء بــأن تــحفظها بســلطاِن قــدرتــك ومــليك اقــتدارك لــئالَّ تــسقطها 
هــبوب أريــاح قــضائــك ثــمَّ اجــعلها يــا إلــهي مــن طــلعاِت الــفردوِس وأهــل مــحافــل األُنــِس ثــمَّ قــدِّر 
لــها مــا يــبقي بــه ذكــرهــا بــدوام مــلكوتــك وجــبروتــك أي رَبِّ تــراهــا نــاظــرة إلــيك ومــقبلًة إلــى كــرمــك 
ا عـندك مـن بـدآئـع جـودك وإحـسانـك إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال  وإفـضالـك ال تـمنعها عـمَّ

إله إالَّ أنَت الغفوُر الرَّحيُم.
 

بسمه الباقي بعد فنآء األشيآء
مآء تـحبُّ أنجـَمها وإشـراقـها مـن آفـاقـها والـرِّضـوان  سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أنـت تـعلم بـأن الـسَّ
أوراده وخـريـر مـآئـه وهـديـر ورقـآئـه أسـئُلك يـا خـالـق األشـياِء واملـهيمن عـلى األسـمآء بـأن تـجعل 
أفـنانـه مـتمايـلة مـن هـبوب أريـاح فـضلك فـي أيّـَامـك ومتحـرِّكـة بـإذنـك وإمـضآئـك أي رَبِّ ال تـمنع 
ــــتي جـــــعلتها أمَّ زبـــــرك وألـــــواحـــــك ومـــــصدر شـــــئونـــــات أُلـــــوهـــــيَّتك  حـــــروفـــــات كـــــتابـــــك مـــــن الـــــكلمة الّـَ
لت بـني خـلقك وبـريّـَتك أي رَبِّ اجـذب أفـنان سـدرة فـردانـيَّتك بـبدآئـع ألـحانـك  واقـتدارك وبـها فـصَّ
ثــمَّ أشــربــها رحــيق عــطآئــك الّـَـذي فُــكَّ خــتمه بــإصــبع إقــتدارك لــتقوم عــلى ذكــرك وثــنآئــك وتــطوف 
حول أمرك في كلِّ عالم من عواملك إنَّك أنت الَّذي تفعل بسلطانك ما تشآء وتحكم بقدرتك ما 
تــــريــــد ال يــــمنعك شــــيٍء عــــن شــــيء وال يــــشغلك شــــأٍن عــــن شــــأن ال إلــــه إالَّ أنــــت الــــقادُر الــــعالــــمُ 

العزيزُ الكريُم.
 

بسمِه الباقي بعد فنآء األشيآء
ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي تــسمع ضــجيج مشــتاقــيك مــن أطــراف األرض وتــرى نــار اشــتياقــهم 
ـــذي مــــألَ  ـــذي أحــــاط الــــكآئــــنات وبســــلطانــــك الّـَ ـــامــــك أســــئُلك بــــاســــمك الّـَ وزفــــرات قــــلوبــــهم فــــي أيّـَ
املـمكنات بـأن تجـمعهم فـي ظـلِّ سـدرة فـردانـيَّتك ثـمَّ اكـتب لـهم أجـر مـن تـقرَّب إلـى بحـِر وصـالـك 
وفـاز بـكوثـر لـقآئـك إنّـَك أنـَت املـقتدر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت الـعليُم الـحكيم أي ربِّ أيّـِدهـم 
عـــلى عـــرفـــان مـــطلع تـــوحـــيدك ومظهـــر تـــفريـــدك ألنَّ تـــوحـــيدك ال يـــثبت إالَّ بـــمن يـــنطق مـــن عـــندك 
وتـفريـدك ال يـحقَّق إالَّ بـاالعـتراف بـمن قـام عـلى أمـرك وظهـر مـن أفـق إجـاللـك أي رَبِّ أنـزل مـن 
ا يـكرهـه رضـآئـك ثـمَّ اكـتب ألُمـنآئـك مـا يـنفعهم فـي  ـر األفـئدة والـقلوب عـمَّ سـمآء مـواهـبك مـا يطهّـِ
بـهم فـي كـلِّ األحـوال إلـى مـطلع فـضلك ومشـرق جـودك إنّـَك أنـَت املـهيمنُ  الـدُّنـيا واآلخـرة ويـقرِّ

العزيزُ الكريُم.
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األقدُس األبهى
يـا قـلم األعـلى اذكـر أَمـتك الّـَـتي آمـنت بـك وأقـبلت إلـيك ليجـذبـها مـا جـرى مـنك مـن لـدن عـزيـزٍ 
وهّـَـاب أشـكري اهلل بـما ذُكِــرِت مـَن الـقلمِ األعـلى وأرسـلنا إلـيِك هـذا الـلَّوح الّـَذي جـعلُه اهلل مـطلع 
يــحان قــولــي يــا  عــنايــته فــي اإلمــكان تــوكــلي عــلى اهلل فــي كــلِّ األحــوال ثــمَّ اذكــريــه بــالــرَّوحِ والــرَّ
ـــذي بـــه فـــتحت أبـــواب الـــقلوب لـــعرفـــان مظهـــر نـــفسك  إلـــهي وســـيِّدي ومـــناي أســـئلك بـــاســـمك الّـَ
ومــطلع آيــاتــك ومشــرق وحــيك بــأن تــجعلني مــن الــالَّئــي آمــنَّ بــك وفــزَن بــلقآئــك وحــضرَن لــدى 
تجــلِّيات أنــوار جــمالــك وســمعَن نــدآئــك األحــلى إذ كــنت نــاطــًقا بــآيــاتــك فــي مــلكوت اإلنــشآء أي 
رَبِّ أنـا أمـٌة مـن إمـآئـك قـد أقـبلت إلـى شـطر فـضلك وإحـسانـك ال تـجعلني مـن الـالَّئـي أعـرضـن 
ـامــك ثــمَّ أنــزل لــي يــا إلــهي مــا يــنفعني فــي الــدُّنــيا واآلخــرة إنّـَـك أنــَت الــغفورُ  عــن جــمالــك فــي أيّـَ

املعطي الباذُل العليُم الحكيُم.

بسم اهلل العليِّ العظيم
ـــه إلـيه بـقلبك وقـل لـك الحـمد يـا  ا سـواه تـوجّـَ يـا عـبد إذا وجـدت نـفسك مـقبالً إلـى اهلل وفـارغًــا عـمَّ
مآِء بـما أيّـَدتـني عـلى عـرفـانـك وعـرفـان أولـيآئـك الّـَـذيـن طـاروا فـي هـوآءِ  إلـه األسـمآء وفـاطـر الـسَّ
قــربــك وســلكوا سُــــــبُل رضــآئــك ووصــفتهم فــي مــحكم كــتابــك ومــبرم خــطابــك ال يســبقونــه بــالــقول 
وهــم بــأمــره يــعملون أســئلك يــا إلــهي بــنفسك وبــهم بــأن تــجعلني فــي كــلِّ األحــوال مــقبالً إلــيك 
ونـاظـرًا إلـى شـطر رضـآئـك وعـامـالً بـما أمـرتـني بـه بـلسان مظهـر نـفسك ومـطلع آيـاتـك ثـمَّ قـدِّر 
لــي يــا إلــهي مــا قــدَّرتــه ألولــيآئــك ثــمَّ اكــتب لــي مــا يــنفعني فــي الــدُّنــيا واآلخــرة ويــجعلني ثــابــتًا 
فـي حـبِّك ومسـتقيًما عـلى أمـرك إنّـَك أنـت الّـَـذي فـي قـبضتك زمـام الـكآئـنات وفـي يـمني إرادتـك 
مـــلكوت املـــمكنات تـــفعل مـــا تـــشآء بســـلطانـــك وتـــحكم مـــا تـــريـــد بـــقدرتـــك ال إلـــه إالَّ أنـــَت الـــغفورُ 

الرَّحيم.
 

هو املعطي
ـــدتــــني عــــلى عــــرفــــان مظهــــر نــــفسك ومــــطلع أمــــرك  ســــبحانــــك الــــلَُّهمَّ يــــا إلــــهي لــــك الحــــمد بــــما أيّـَ
وأقـبلتني إلـى كـوثـر وحـيك وسـلسبيل إلـهامـك وعـزَّتـك لـو أشـكرك بـدوام مـلكوتـَك وجـبروتـَك ألرى 
نـفسي عـاجـزًا عـن آداء مـا أكـرمـتني بـفضلك وإحـسانـك أنـت الّـَذي جـعلتَني مـقبالً إلـى وجـهك 
فـي يـومٍ كـلٌّ أعـرضـوا عـنك وبـعدوا عـن شـاطـىِء قـربـك إالَّ الّـَذيـَن أريـتهم مـناهـج تـقديـسك وسـبل 
هـدايـتك أي رَبِّ أسـئلك بـاسـمك الّـَـذي بـه أَخَــذَت الـزَّالزل أكـثر الـعباد بـأن تـجعلني نـاظـرًا إلـيك 
ا قُــــِضي مـــن قـــلم تـــقديـــرك ونُـــزِّل مـــن صـــحآئـــفِ  فـــي كـــلِّ األحـــوال بـــحيث ال يـــمنعني شـــيء عـــمَّ
مجـدك أي ربِّ إجـعل أمـلي ذكـرك وعَــَملي ثـنآئـك ومـرادي مـرادك ورضـآئـي رضـآئـك ألكـون فـانـيًا 
عــن نــفسي وبــاقــيًا بــاســمك الــباقــي الــدَّآئــم الــعزيــز الــحكيم ثــمَّ اكــتب لــي يــا إلــهي مــا يــنفعني 

ألنَّي ال أعلم شيئًا وإنََّك أنَت العليُم الخبير.
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بسمه املعطي املحيي العزيز الكريم
سُــــــبحانــك يــا إلــهي ومــحبوبــي وغــايــة رجــآئــي ومــقصودي أســئلك بــنار كــلمتك الّـَـتي بــها انجــذب 
بـون إلـى مشـرق إلـهامـك بـأن تـقدِّر ألحـبَّآئـك مـا يـنفعهم  املخـلصون إلـى أفـق وحـيك وسـرع املـقرَّ
فـي الـدُّنـيا واآلخـرة إنّـَك أنـت مـولـى الـبريّـَة يشهـد بـكرمـك أَلـُسن الـكآئـنات وحـقآئـق املـمكنات إنّـَك 
ك بـــحبل  ــذي تـــمسَّ أنـــت الـــعليُم الـــحكيُم يـــا إلـــهي قـــد حـــضر لـــدى املـــسجون كـــتاب مـــن عـــبدَك الّـَ
عـــطآئـــك وتشـــبَّث بـــذيـــل كـــرمـــك وإفـــضالـــك وأراد بحـــر مـــواهـــبك وغـــفرانـــك أي رَبِّ أغـــفره بـــجودك 
وإحـسانـك ثـمَّ اكـتب لـه مـا كـتبته ألصـفيآئـك ثـمَّ اجـعله يـا إلـهي مسـتقيًما عـلى أمـرك وثـابـتًا فـي 
حـبِّك لـيذكـرك بـني عـبادك ثـمَّ ألـبسه خُــلع عـفوك وجـودك إنّـَك أنـَت الّـَذي لـم تـزل كـنت مـقتدرًا عـلى 

ما تشآء وال تزال تكون بمثل ما كنت في أزل اآلزال ال إله إالَّ أنت العزيزُ الكريُم.
 

األَعظُم األبهى
ــتي آمـــنت بـــاهلل املـــهيمِن الـــقيُّومِ وأرادت مـــوالهـــا إِذ أَتـــى بســـلطانٍ  ــا إلـــى الّـَ هـــذا كـــتاٌب مـــن لـــُدنّـَ
ــذيــن هــم كــفروا بــاهلل  مــشهوٍد لــو تــنظُريــَن إلــى املــنظِر األكــبِر لَـــتََريــَن مــالــَك الــَقَدِر بــني أَيَــادي الّـَ
ــُه مـــع مـــا ورد عـــليه يـــنطُق لـــسانُـــُه بـــذكـــِر اهلل ويـــمشي رِجـــُلُه إلـــى املـــقصودِ  الـــعزيـــِز املـــحبوِب إنّـَ
ويتحــرَُّك قــلبُُه عــلى ذكــِر املــحبوِب وبــِإصــبَعِه يتحــرَُّك خَــــيُط الــوجــوِد اذكُــــري ربَِّك يــا أَمــتي بهــذا 
الــذِّكــِر املــذكــوِر يــا إِلــهي ومــحبوبِـــي أنــا أَمــٌة مــن إِمَـــآئِـــَك أقــبَلُت إلــيَك وآمَـــنُت بــَك بَــعَدمَـــا أعــرضَ 
عـنك الـعباُد أَي رَبِّ اكـتُبِني مـن أهـِل سُـــــرادِق عـزَّتِــَك وخِـــيَامِ عـظمتك ثـمَّ اجـعلِني مِــَن الـالَّئِــي كُــنَّ 
ــك أنـــت الـــغنيُّ فـــي كـــلِّ  طـــائـــفاٍت حـــوَل عـــرِش عـــظمتك وأقـــبلَن بـــُقُلوبِــــِهنَّ إلـــى شـــطر رضـــآئِــــَك إنّـَ
ـــَك أنــــت املــــقتدرُ  األحــــوال ارحَـــــــم عــــباَدَك وإِمــــآئَـــَك ثــــمَّ احــــفظُهم فــــي كَــــــنَِف حــــفظَك وحــــمايــــتك إنّـَ

املتعالي العليُّ العظيُم.
 

موات بسمه املهيمن على من في األرضني والسَّ
كت بســــدرة ربــــوبــــيَّتك ونــــطقت بــــثنآئــــك وأقــــبلت إلــــيك إذ  سُــــــــبحانــــك يــــا إلــــهي تــــرى ورقــــتي تــــمسَّ
ســمعت نــدآئــك وأرســلت إلــيك كــتابًــا فــيه ِاعــترفــت بســلطانــك وقــدرتــك وعــلوِّك واقــتدارك وســموِّك 
واسـتعآلئـك أسـئلك يـا فـالـق اإلصـباح ومـرسـل األريـاح بـاسـمك الّـَذي بـه سخّـَـرت الـعالـم واسـتقرَّ 
بـها فـي كـلِّ األحـيان إلـى مـطلع  بـه اسـمك األعـظم عـلى عـرش أمـرك وكـرسـيِّ أحـكامـك بـأن تـقرِّ
حيفة  ظـهورك ومـصدر أمـرك ومهـبط وحـيك ومشـرق مـشيَّتك ومـبدء إرادتـك ثـمَّ قـدِّر لـها فـي الـصَّ
الـعليا مـا تـقرَّ بـه عـينها ويـفرح بـه قـلبها أي رَبِّ ِاعـمل بـها مـا يـنبغي لنسـبتها إلـيك ثـمَّ احـفظها 
عـن كـلِّ مـا يـكرهـه رضـآئـها فـي ظـلِّك إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء يشهـد بسـلطانـك مـن فـي 

هود ال إله إالَّ أنت املقتدُر املتعالي العليُم الحكيُم. الغيب والشُّ
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بسم اهلل األقدس األبهى
سُــــــــبَحانـــك يـــا إلـــهي تـــرى احـــِتراَق أحِــــــبَّآئِــــَك فـــي فـــراقِــــَك واضـــِطرابَـــهم فـــي بَـــيَدآِء الـــبُعد شـــوقًــــا 
لوصالَِك وطلبًا لُقرِبَك أسأُلَك ِباسمك الَِّذي به تَُقرَُّب ُكلَّ شيٍء إلى مقرِّ أمرَك ومصدِر وحيك

ومـطلع آيـاتـك بـأن تـكتَُب لـُهم مـا تـفرُح بـه قُـُلوبُـُهم وتَـطمِئنُّ بـه نـفوسُـــــُهم بـفضلِك وألـطافِــَك أي رَبِّ 
تــسمعُ حــننَي قــلوبِـــهم وزفــراِت أنــفُِسهم خُـــذ أيــاديــهم بــأيــادي ألــطافِـــَك ثــمَّ أدخِـــــلُهم فــي ســرادق 
ــذي  الـــلِّقآِء عـــند تـــشعشع أنـــوار وجـــهك أي رَبِّ أنـــت الـــكريـــُم قـــد أحـــاط كـــرمُــــك األشـــيآء وأنـــت الّـَ
مآء فــــانــــظر إلــــيهم بلحــــظاِت مــــكرُمــــتك ثــــمَّ اجــــعلُهم مــــن  ســــبقت رحــــمتَُك مــــن فــــي األرض والــــسَّ
ـَك أنــت املــقتدُر بسُــــــلطانِــكَ  الــطَّآئــفنَي حــول حــرم فــردانــيَِّتَك والــقآئــمني لــدي ظــهوِر أنــوار وجــهك إنّـَ

واملَهيِمُن باقتدارَِك ال إلَه إالَّ أنت العزيزُ املقتدُر املهيمُن القيُّوُم.
 

األقدُس األعظُم
مواِت واألرض ويــا أيّـُـها الــحاكــم عــلى مــن فــي مــلكوت األمــر  يــا أيّـُـها الــعادل عــلى مــن فــي الــسَّ
والخـلق أشهـُد أنَّ كـلَّ عـادل اعـترف بـالـظُّلم عـند إشـراقـات أنـوار شـمس عـدلـك وكـلَّ محـرِّر أقـرَّ 
بـالعجـز عـند حـركـة قـلمك األعـلى لَـعمرَِك يـا مـالـك األسـمآء قـد تـحيَّر أُولـو الـنُّهي مـن بحـر عـلمك 
وسمآء حكمتك وشمس فضلك إنَّ الَّذي ُخلق بإرادتك كيف يقدر أن يعرف ما عندك وما أنت 
عـليه سُـــــبحانـَك سُـــــبحانـَك وعـزَّتـَك إنّـِي بـلسان سـرِّي وظـاهـري وبـاطـني أشهـُد بـأنّـََك كـنَت مـقدَّسًـــــا 
عـن شـئونـات خـلقك وبـيانـات عـبادك ومـا نـطق بـه أولـيائـَك وأصـفيآئـَك وعـن كـلِّ مـا عـرفـُه أنـبيآئـكَ 
ــذي جـــعلتُه مـــطلع أمـــرك ومشـــرق إلـــهامـــك بـــأن تـــقدِّر لهـــذا  وســـفرآئـــَك أي رَبِّ أســـئُلك بـــاســـمك الّـَ

املظلوم وأحبَّتك ما ينبغي لحضرتك إنَّك أنت املعطي املقتدُر العليُم الحكيُم.

األقدُس األبهى
سـبحانـك يـا إلـهي تـرى عـبادك األصـفيآء بـني أيـدي األشـقيآء الّـَـذيـن كـفروا بـَك وبـآيـاتـَك يـا مـن 
ارخــني فــي فــراقــك وحــنني املشــتاقــني فــي  بــيدك مــلكوت األســمآء تــسمع يــا إلــهي صــريــخ الــصَّ
بـالدك قـد بـلغ الـظُّلم إلـى مـقامٍ كُــلَّما أراَد أحـد وجـهك مُــنع عـن الـدُّخـول فـي بـساط عـزِّ أحـديّـَتك 
ــذيـــن كـــفروا بمظهـــر نـــفسك أســـئُلك يـــا إلـــه األســـمآء  وكُــــلَّما أقـــبل إلـــيك نـــفٍس طـــرده املشـــركـــون الّـَ
مآء بــأن تُــنزل عــليهم مــا تــفرح بــه قــلوبــهم وتــسكن بــه ذواتــهم وأنــت تــعلُم بــأنَّ نــار  وفــاطــر الــسَّ
الــفراق ال تُخــَمد إالَّ بــماء وصــلك ولــقآئــك واضــطرابــهم ال يــسكن إالَّ بــمشاهــدة جــمالــك أســئُلك 
بســلطانــك املســتقرَّ عــلى الــعرش بــأن تــفتح بــقدرتــك عــلى وجــوهــهم أبــواب لــقآئــك ثــمَّ احــضرهــم 

أمام وجهَك إنَّك أنت املقتدُر املتعالي العزيزُ الحكيُم.
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بسمه الباقي الدَّائم
جن األعـظم بـما اكتسـبت أيـدي األمـم أسـئلك يـا مـالـك الـقدم  سـبحانـك يـا إلـهي تـرانـي فـي الـسِّ
بـأن تـبارك كـرسـيَّ الـعالـم بـمطلع عـدلـك ومشـرق شـمس فـضلك ليسـتضيء بـها مـن فـي الـوجـود 
ـامــك ثــمَّ عــرَّفــهم مظهــر  هود أي رَبِّ ال تحــرم عــبادك مــن نــفحات فــضلك فــي أيّـَ مــن الــغيب والــشُّ
ـَك أنــت املــقتدر بســلطانــك عــلى مــا تــشآء ال إلــَه إالَّ أنــت الــعليُم الــحكيمُ  أمــرك ومــقرِّ حــكومــتك إنّـَ
ـــــدرة تــحبُّ أغــصانــها وأفــنانــها خــالــصًة لــوجــهك أســئُلك بــأن تــحفظها مــن  أي رَبِّ تــعلم بــأنَّ السّـِ
أريـاحٍ عـاصـفات ثـمَّ حـرِّكـها يـا إلـهي مـن نـسمات مـشيَّتك وفـوحـات إرادتـك لـيتضوَّع بـها عَــرفُ 
ــك أنـــت املـــهيمن عـــلى األشـــيآء  رحـــمانـــيَّتك فـــي بـــالدك ونـــفحة قـــميص ألـــطافـــك فـــي مـــملكتك إنّـَ

واملقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ أنت املتعالي العزيزُ القديُر.
 

األعظُم األبهى
ــك بهـــذا الـــذِّكـــر األعـــظم لـــك الحـــمد يـــا إلـــهي وســـيِّدي ومـــحبوَب قـــلبي بـــما  يـــا أَمـــتي اذكـــري ربّـِ
عــرَّفــتني نــفسك وقــلَّبتَني إلــى شــطر مــواهــبك وســقيتني كــأَس رحــمتك وإفــضالــك بــعَد مــا كــنت 
مــحتجبًة عــن جــمالــك وبــعيدةً عــن ريــاِض قــربــك أي رَبِّ أنــا أمــٌة مــن إمــآئــَك قــد رفــعُت يــدي إلــى 
سـمآِء مـواهـبك وأقـبلُت بـقلبي إلـى شـطِر ألـطافـَك أسـئلك بـاسـمك الّـَـذي حـمل الـباليـا كـلَّها فـي 
سـبيلك وحـبس نـفسه إلظـهار أمـرك وإعـالء سـلطنتك ألهـل مـملكتك بـأن تـجعلني مـن الـزَّاكـيات 
الـالَّئـي اشـتعلن بـنار حـبِّك واحـترقـت قـلوبُـُهنَّ مـن حـرارة ذكـرك أَي رَبِّ اسـقني بـيد عـطائـك مـن 
بحــِر أعــظمك الّـَـذي مَـــن شــرَب مــنه قــام عــلى إنــفاق روحــه فــي هــواك وســرع إلــى مشهــِد الــفدآء 

طلبًا لوصالَك إنَّك أنَت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت العزيزُ الحكيُم.
 

بسم اهلل األقدُس األعظم
ــذيـــنهم كـــفروا  سُـــــــبحانَـــَك يـــا إلـــهي تـــسمع حـــنني عـــبادك وضـــجيجَ أحـــبَّآئـــك وتـــراهـــم بـــني أيـــدي الّـَ
بــآيــاتــك وأعــرضــوا عــن طــلعتك وبــعدوا عــن قــربــك وأنــكروا ظــهورك فــي مظهــر نــفسك وإشــراق 
ــتي بـــها نـــطق لـــساُن أمـــرك بـــثنآء نـــفسك  ــتك أي ربَّ أســـئُلك بـــالـــكلمة الّـَ نـــورك مـــن مشـــرِق أحـــديّـَ
وفاحت نفحات مكرمتَك بني بريَّتك بأن تقدِّر ألصفيآئك ما تقرَّ به عيونهم وتطمئنَّ به نفوسهم 
وتـطير بـه أرواحـهم فـي هـوآِء عـرفـانـك إنّـَك أنـت املـقتدُر املـتعالـي الـغفوُر الـكريـُم أي رَبِّ تـرى أنَّ 
ــُهَها إلـى  جن يـذكـر أمـًة مـن إمـائـك لـم يـكن هـذا إالَّ إلقـبالـها إلـيك وتـوجّـُ مـطلع آيـاتـك فـي هـذا الـسِّ
شــطِر مــواهــبك أي رَبِّ أيّـِـدهــا عــلى االســتقامــة الــكبرى إنّـَـك أنــَت الــحاكــُم عــلى مــا تــشآء ال إلــه 

إالَّ أنَت املقتدُر العزيزُ الحميد.
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األقدُس األمنعُ األبهى
ـامــك وحــننَي الــعاشــقنَي فــي هجــرَك َوفــراقــكَ  سُـــــــبحانــك يــا مــن تــسمع ضــجيج املــظلومــني فــي أيّـَ
أسئُلك بنفحات آياتك الَّتي بها اهتزَّت األشيآُء وزيِّن ملكوت األسمآء بأن تقدِّر لكلَّ من أقبل 
إلـيك مـا يـنبغي لـعلوِّ سـلطانـك وسـموِّ اقـتدارك أي رَبِّ أيّـِد الـعباد واإلمـآء عـلى االسـتقامـة عـلى 
ـذيــن مــا أرادوا إالَّ مــا أردت لــهم ومــا شــآؤوا إالَّ مــا  حــبِّك ثــمَّ اكــتب لــهم مــا كــتبته ألصــفيآئــك الّـَ
هودِ  قـدَّرت لـهم أي رَبِّ قـد سـبق جـودك مـن فـي الـوجـوِد وأحـاطـت رحـمتك مـن فـي الـغيِب و الـشُّ
ــدهـــم عـــلى الـــتَّقرُّب إلـــيك  ج بـــمواهـــبك أيّـِ ــذي ظهـــر بـــألـــطافـــك وتـــموَّ ال تحـــرم عـــبادك عـــن البحـــر الّـَ
مـنقطعني عـن سـوآئـك إنّـَك أنـت الّـَـذي فـي قـبضتك زمـام الـتَّدبـير وفـي يـمينك مـلكوت الـتَّقديـر ال 

إله إالَّ أنت املقتدُر القديُر.
 

هو األمنع األقدس األعظم
هود تـرى أحـبَّآئـك بـني عـبادك الّـَذيـن أعـرضـوا  سـبحانـك يـا إلـه الـوجـود واملـقتدر عـلى الـغيِب والـشُّ
عـن وجـهَك واعـترضـوا عـلى مظهـِر أمـرَك الّـَذي يـنطق بـني الـعالـم بـاسـمك َوسُـــــلطانـك ويـدُع الـكلَّ 
إلـــى أفـــق فـــضلك وألـــطافـــك أي رَبِّ أســـئُلك ببحـــِر عـــلمَك وســـمآء أمـــرك بـــأن تـــجعلني مســـتقيًما 
عـلى حـبِّك عـلى شـأٍن ال تـمنعني حـجبات الـعالـم عـن ذكـرك وثـنآئـك وال تـبعدنـي شـؤونـات األمـم 
ـــه إلــى شــطر عــطآئــك أي ربِّ أنــَت تــعلم مــا فــي قــلبي وتــسمع ضــجيجي أســئلك بــأن  عــن الــتَّوجّـُ
تُـنِزَل عـليَّ مـن سـمآء فـضلك مـا يـحفظني عَــْن أعـدآئـك إنّـَك أنـت الّـَذي لـم تـزل كـنَت مـقتدرًا عـلى 
األشــيآِء ومــهيمنًا عــلى األســمآِء ال تُعجــزك ســطوة الــغافــلني وال إعــراض املــعرضــني وإنّـَـك أنــتَ 

املتعالي املقتدُر العليُّ العظيُم.
 

بسمه األقدم األعظم األكرم
سُـــــــبحانـــك الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي تـــسمعُ نـــدآء املـــظلوم إذ كـــان مـــقهورًا بـــني أيـــدي الـــغافـــلني مـــن خـــلقك 
ــه يـــدعـــوك فـــي كـــلِّ األحـــيان ويـــبذل بـــاســـمك كـــوثـــر الـــحيوان ألهـــل مـــملكتك أســـئُلك يـــا مـــالـــك  وإنّـَ
ـذي بــه جَـــــري ســلسبيل الــعرفــان بــني اإلمــكان وفُــكَّ  هود بــاســمك الّـَ الــوجــود ومــربّـِـي الــغيب والــشُّ
خــتم الــرَّحــيق بــأن تــؤيّـِـد عــبادك عــلى حُـــــبَِّك ورضــآئــَك وتــرزقــهم مــا قــدَّرتــه ألصــفيائــك أي ربِّ هــم 
كوا بـحبل قـوَّتـك أسـئُلك بـأن تخـرق  عفآء قـد تـمسَّ ـــهوا إلـى بحـِر عـطآئـك وهـم الـضُّ الـفقرآء قـد تـوجّـَ
الـحجاب الّـَذي حـال بـينك وبـينهم لـيتوجّـــهنَّ الـكلِّ إلـى أفـق فـضلك ومـطلع جـودك ومشـرق وحـيك 
ـــه إلــى وجــهك إنّـَـك أنــَت املــقتدُر عــلى مــا تــشآء ال إلــه إالَّ  ثــمَّ أيّـِـد الّـَـذي وجــد عــرف قــميصك وتــوجّـَ

أنَت املهيمُن القيُّوم.
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هو اهلل تعالى شأنُه العظمة واالقتدار
أشهـــــُد يـــــا إلـــــهي بـــــما شهـــــد نـــــفسك أنـــــت اهلل ال إلـــــه إالَّ أنـــــت لـــــم تـــــزل كـــــنت فـــــي عـــــلوِّ الـــــعظمةِ 
واالرتفاع بال ذكر شيٍء معك وال تزال تكون في سموِّ العزِِّة واالمتناع بال وجود شيء عندك 
ا أردتـه بسـلطانـك وال  قـد شهـدت الـذَّرَّات بـفردانـيَّتك والـكائـنات بـوحـدانـيَّتك لـن يـمنعك شـيء عـمَّ
ا أنــــت عــــليه فــــي عــــظمتك واقــــتدارك أنــــت الــــغنيُّ ومــــا ســــواك فــــقرآء لــــدي بــــاب  يعجــــزك أمــــر عــــمَّ
ــتك بـــأن  ــذي بـــه أظهـــرت أمـــرك بـــني بـــريّـَ فـــضلك وضـــعفآء عـــند ظـــهورات قـــوَّتـــك أســـئلك بـــاســـمك الّـَ
ــــق عـــــبادك عـــــلى الـــــتَّقرُّب إلـــــى بحـــــِر عـــــنايـــــتك وفـــــضلك وال تـــــمنعهم عـــــن ظـــــهورات ربـــــوبـــــيَّتك  تـــــوفّـِ
وشــئونــات أَلــطافــك فــي بــالدك إنّـَـك أنــَت املــقتدُر عــلي مــا تــشآء ال إلــه إالَّ أنــَت املــتعالــي الــعزيــزُ 

الكريُم.
 

األقدُس األعظُم األبهى
سُــــــبحانـَك يـا إلـهي ومـحبوبـي ومـالـكي تـرى عـني الـبهآء نـاظـرة إلـى أفـق رحـمتك وعـنايـتك ويـده 
مـرتـفعة إلـى سـمآء جـودك ومـواهـبك ورجـله قـآئـمة عـلى أمـرك واثـبات حـقِّك فـي مـملكتك ودمـوعـه 
ـتك وزفــراتــه مــرتــفعات بــما شهــد ورأى مــن  ســآئــلة بــما ورد عــليه مــن أعــادي نــفسك وطــغاة بــريّـَ
الّـَذيـن كـفروا بـآيـاتـك أي رَبِّ تـراهُ غـريـبًا فـي ديـارك وأسـيرًا فـي بـالدك ومـسجونًـا بـني املشـركـني 
ـــــرت األقـــــالم وفـــــاحـــــت نـــــسمات رحـــــمتك بـــــنَي اآلنـــــام وبـــــه طـــــيَّرت  ــــذي بـــــه سخّـَ أســـــئلك بـــــاســـــمك الّـَ
ــــديــن كــوثــر فــضلك ومــواهــبك بــأن تُــنزل عــلى  الــعاشــقني فــي هــوآء قــربــك وألــطافــك وســقيت املــوحّـِ
ـــَك أنــــَت املــــقتدُر املــــتعالــــي الــــعزيــــزُ  أحــــبَّتك مــــا تــــطمئنَّ بــــه قــــلوبــــهم وتســــتضيء بــــه وجــــوهــــهم إنّـَ

الحكيُم.
 

األعظم األكرم
سـبحانـك يـا إلـهي تـرى الـعباد أعـرضـوا عـنك واعـترضـوا عـليك بـعَد مـا أظهـرت نـفسك بـشئونـات 
أُلــــوهــــيَّتك وأنــــزلــــَت اآليــــاِت عــــلى شــــأٍن مــــلئت مــــنها مــــملكتك أســــئلك يــــا مُـــــحييَ الــــعظم الــــرَّمــــيم 
واملجـلِّي عـلى الـكليم بـأن تـحفظ أحـبَّائََك مـن الـذَّكـِر واألنـثى تـحت ظـالل سـلطنتك ومـواهـبك وقِـرَّ 
يا إلهي ُعيُونَُهم بأنوار وجهك وصدورهم بنوِر معرفتك أي رَبِّ ليَس لهم اليوم ُمعنٌي سواك وال 
حـافـٌظ دونـك قـدِّر لـهم ولـُهنَّ مـا تـفرُح بـه قـلوبُـُهم وتُـرتـفعُ بـه أسـمآئُُهم وتـطمئنُّ نـفوسُـــــُهم إنّـَك أنـت 
املـــقتدُر عـــلى مـــا تـــشآء ال إلـــه إالَّ أنـــت الـــغفوُر الـــرَّحـــيُم. صـــلِّ الـــلَُّهمَّ عـــلى مـــطلع أمـــرك ومشـــرق 
الُ  ــك أنـــت الـــعزيـــزُ املـــتعطي الـــفضَّ وا بســـلطانـــَك واعـــترفـــوا بـــعظمتَك إنّـَ ــذيـــَن أقـــرُّ وحـــيك وعـــلي الّـَ

الكريُم.
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األعظُم األقدم
ُسبحانَك يا إِلهي ال أجُد في مملكتك من يقدُر أن يقبَل إليَك حقَّ األقباِل أو يستمع ما خرج 
مـن فَـمِ مـشيَّتَك حـقَّ االسـتماعِ أسـئُلك يـا مـالـك اإلبـداع ومَــليَك االخـتراع بـأن تـؤيّـِدهُــم عـلى مـا 
موات واألرضـني أَي رَبِّ  تـحبُّ وتـرضـى لـيقومـنَّ عـلى أمـرك بـني خـلقك ويـنطقنَّ بـذكـرك بـنَي الـسَّ
ـــتك بلحــــظاِت أعــــني  ـــذي ســــبق كــــرمُــــك وعــــلت قــــدرتُــــك وأحــــاطَـــْت رحــــمتُك فــــانــــظر إِلــــى بــــريّـَ أنــــت الّـَ
أَلـطافـَك وال تـدعـهم بـأَنـفسهم وأَهـوآئـهم فـي أيّـَامـك ولـو أنّـَهم يـا إلـهي بَـعُدوا عـن قـربـك وأعـرضـوا 
عــن وجــهك ولــكن أنــت الــكريــُم فــي ذاتِـــَك والــرَّحــيُم فــي نــفسَك عــامــلهم بــخفيَّاِت جــودك ومــواهــبك 
ــذي أقـــرَّ كـــلُّ شـــيٍء بـــقدرتـــَك واعـــترف كـــلُّ شـــيٍء لـــعظمتَك واقـــتدارَك ال إِلـــه إالَّ أنـــتَ  ــك أنـــَت الّـَ إنّـَ

املهيمُن القيُّوُم.
 

األقدُس العليُّ األبهى
سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إِلـهي تـرانـي بـني أيـادي الّـَذيـنهم كـفروا بـآيـاتـك الـكبرى وأعـرضـوا عـن مـطلعَ 
مآِء وعـزَّتـك يـا إلـهي لـو لـم أكـن  أسـمآئِـك الـُحسنى واعـترضـوا عـلى الّـَذي بـه خـلقت األرض والـسَّ
نــاظــرًا بــاســمك الــرَّحــمن لــتكلَّمت بــكلمٍة انــفطرت عــنها ســمواِت الــوجــود ولــكن كــيف يــكون ذلــك 
بعد ما أرى أمواج بحر كرمك وأَلطافك وهبوب أرياح فضلك ومواهبك أي رَبِّ أسئلك باسمك 
ـلع بــه إالَّ نــفسك الــعليم بــأن تــبعث بســلطانــك مَـــْن يــقوم عــلى نُــصرِة أمــرك وإعــالءِ  ــذي مــا اطّـَ الّـَ
وا بـأنّـَك أنـت الـقويُّ  كـلمتك وإظـهاِر سـلطنتك بـني بـريّـَتك أي رَبِّ تـرى ضـعف أحـبتك بـعد مـا أقـرُّ

القدير فأظهر لهم من أفق اإلقتدار ما تطمئنَّ به قلوبهم وتنجذب به أفئدة العارفني.
 

بسم اهلل األعظم األعظم
سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئُلك بـاسـمك الّـَذي مـا عـرفـه أحـد حـقَّ الـعرفـان ومـا بَـَلغْت إلـيه نـفس 
حــق الــبلوغ أســئلك بــمصدر وحــيك ومــطلع آيــاتــك بــأن تــجعل قــلبي إنــاء حُــــبِّك وذكــرك ثــمَّ اجــعله 
مــــتَّصالً ببحــــرك األعــــظم ليجــــري مــــنه فــــرات حــــكمتك وأنــــهار ذكــــرك وثــــنآئــــك تشهــــد جــــوارحــــي 
بـوحـدانـيَّتك وشـعراتـي بسـلطنتك واقـتدارك وقـمت لـدى بـاب فـضلك بـالـكينونـة املـعدومـة والـذَّاتـيَّة 
املــفقودة متشــبِّثًا بــذيــل كــرمــك ونــاظــرًا إلــى أفــق أَلــطافــك قــدِّر لــي يــا إلــهي مــا يــنبغي لــعظمتك 
ــــدنـــــي فـــــي تـــــبليغ أمـــــرك عـــــلى شـــــأٍن يـــــقوم بـــــه أهـــــل الـــــقبور راكـــــضني إلـــــيك ومـــــتوكـــــلني عـــــليك  وأيّـِ

وناظرين إلى أفق أمرك ومشرق وحيك إنَّك أنت املقتدُر املتعالي العليُم الحكيُم.
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األقدُس األعظُم األبهى
ـدتــني عــلى عــرفــاِن مشــرق وحــيك ومــطلع عــرفــانــك وســقيتني  قــولــي لــك الحــمُد يــا إِلــهي بــما أيّـَ
خـمر عـطآئـك عـلى شـأٍن أقـبلُت بـوجـهي إلـى وجـهك وتشـرَّفـُت بـألـطافـك عـلى شـأٍن ذكـرتـني فـي 
مآِء بـأن تـجعلني فـي كـلِّ عـالـمٍ مـن عـواملـك  سـجنك األعـظم أسـئلك يـا مـالـك األسـمآِء وفـاطـر الـسَّ
نـاطـقة بـذكـرك وثـنآئـك ونـاظـرة إلـى أفـق جـمالـك ومتحـرِّكـًة بـإرادتـك وطـآئـرةً فـي هـوآِء قـربـك إنّـَكَ 

أنَت الكريم ذوالفضل القديم أي رَبِّ انظر بطرف رحمانيَّتك هذه األََمة الَّتي قامت لدى
كت بـحبل عـطآئـك ثـمَّ قـدِّر لـها مـا هـو خـير لـها ثـمَّ ارزقـها خـدمـة مـطلع أمـرك  بـاب فـضلك وتـمسَّ

في العوالم الَّتي قدَّرتها إنَّك أنت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت العليُم الحكيم.

بسم اهلل األبهى
سبحانك اللَُّهمَّ يا إِلهي ترى أنَّ أمًة ِمن إمآئك أقبلت إلى مشرق أمرك ومطلع عنايتك وأقرَّت 
مآء بــأن تــكتب  بــوحــدانــيَّتك واعــترفــت بــفردانــيَّتك أســئُلك يــا مــالــك األســمآء وفــاطــر األرض والــسَّ
لـها مـا كـتبته إلمـآئـك الـالَّئـي يـطفن حـول حـرم لـقآئـك وفـزَن بـزيـارة جـمالـك أي رَبِّ قـدِّر لـها مـا 
ــك أنـــت الـــكريـــم ذو االســـم  تـــقرُّ بـــه عـــينها ثـــمَّ احـــفظها فـــي ســـرادق حـــفظك وخـــباء عـــصمتك إنّـَ
الـــعظيم فـــانـــظر إلـــيها بلحـــظات أعـــني رحـــمتك وأنـــر قـــلبها بـــنُوِر عـــرفـــانـــك عـــلى شـــأٍن ال يـــمنعها 
كت بـــحبل فـــضلك ال تحـــرمـــها بـــجودك  ــا تـــمسَّ شـــيٍء عـــن الـــنَّظِر إلـــى شـــطِر مـــواهـــبك أي ربِّ ملّـَ

فافعل بها ما ينبغي لجاللك وكرمك إنَّك أنت املقتدُر العليُّ العظيم.
 

بسمي األعظم األقدم األكرم
قــل الــلَُّهمَّ إنّـَـك أنــت ُمظهــر املــظاهــر ومــصدر املــصادر ومــطلع املــطالــع ومشــرق املــشارق أشهــد 
ـــــرآئـع ألهـل األديـان أسـئلك أن  ج بحـر الـبيان وشـرِّعـت الشّـَ بـاسـمك تـزيّـَنت سـمآء الـعرفـان وتـموَّ
ا سواك ثمَّ أَنزل عليَّ من سحاب جودك ما ينفعني في  تجعلني غنيًّا عن دونك ومستغنيًا عمَّ
كـلِّ عـالـمٍ مـن عـواملـك ثـمَّ وفّـِقني عـلى خـدمـِة أمـرك بـني عـبادك عـلى شـأٍن يظهـر مـنِّي مـا يـثبت بـه 

ه بكلِّه إلى أفق جودك ذكري بدوام ملكوتك وجبروتك أَي رَبِّ هذا عبُدَك الَّذي قد توجَّ
وبحـِر فـضلك وسـمآِء أَلـطافـك فـافـعل بـه مـا يـنبغي لـعظمتك وإِجـاللـك ومـوهـبتك وإفـضالـك إنّـَك 

أنت املقتدُر القديُر وباإلجابِة جدير ال إله إالَّ أنَت العليُم الخبيُر.
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هو اهلل الواحد األحد
إِلـــهي إِلـــهي لـــك الحـــمد بـــما أســـكنتني فـــي ديـــار الـــغربـــة وتـــركـــتني بـــني أيـــادي الـــظَّاملـــني ولـــك 
كُر بـما أنـطقتني بِــثنآئـك إذ كـنُت بـني أيـدي الـفاجـريـَن أي رَبِّ تـرانـي وأهـلي بـني الّـَذيـن مـا  الـشُّ
وجــدوا رائــحة اإلنــصاف وفــي كــلِّ حــنيٍ يــرد مــنهم عــلينا مــا ال ورد عــلى أحــٍد مــن الــعاملــني قــد 
سـطا عـلينا أضـعف الـعباد واعـترض عـلينا مـن كـان أحـقر مـَن الـرَّمـاد وبـذلـك أشـكرك يـا مـولـى 
ـَك أنــَت عــلى  بِر فــي ســبيلك واالصــطبار فــي حــبَِّك إنّـَ الــعارفــني وفّـِـق أحــبَّتك يــا إلــهي عــلى الــصَّ
بــهم إلــى فــنآِء تــقديــسك ثــمَّ أَنــزل عــليهم مــا يــحفظهم مــن  كــلِّ شــيٍء قــديــر ثــمَّ اكــتب لــهم مــا يــقرِّ

همزاِت املشركني من خلقك إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي العزيزُ الحكيم.
 

األقدس األبهى
قـد ظهـر االعـتساف فـي كـلِّ األطـراف أيـن أسـياف جـزآئـك يـا مجـزي الـعاملـني قـد حُــــبس الـبهآء 
فِـــي الــقبَِّة الــبيضآِء بــما اكتســبت أيــادي األشــقيآء أيــن ظُــهورات مــواهــبك يــا ســلطان الــعاملــني 
ــــهوا إلــى  ـذيــن أقــبلوا إلــيك وتــوجّـَ مآِء ومــالــك األَســمآِء بــأَن تــنصر عــبادك الّـَ أســئُلك يــا فــاطــر الــسَّ
ــذي يشهـــُد كـــلُّ  شـــطر إفـــضالـــك وال تـــمنعهم عـــن شـــريـــعِة أمـــرك وســـلسبيل حُــــــبِّك أي رَبِّ أنـــت الّـَ
شـيٍء بسـلطنتك واقـتدارك وكـلُّ لـساٍن بـعظمتك واسـتعآلئـك قـدِّر لـنا مـا قـدَّرتـُه ألصـفيآئـك الّـَذيـن 
مـــا مـــنعتهم شـــئونـــات الـــدُّنـــيا عـــن صـــراطـــك يـــا مـــالـــك اإلنـــشآء واســـتقامـــوا عـــلى أمـــرك ونـــطقوا 

بثنآئك إلى أن استشهدوا في سبيلك يا مولى العاملني.
 

هو الحافظ املعطي العزيز الكريم
كت بــحبل أَلــطافــك وتشــبَّثُت بــذيــل إفــضالــك  قــل ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إِلــهي أنــا عــبُدك الّـَـذي تــمسَّ
هود وبـه مـرَّت نـفحة الـحيوان عـلى مـن  أسـئلك بـاسـمك الّـَذي سخّـَـرت بـه الـوجـود مـن الـغيِب والـشُّ
مآء وتـحفظني عـن كـلِّ سـقمٍ  فـي اإلمـكان بـأن تـجعلني قـويًّـا بـقوَّتـك الّـَتي أحـاطـت األرِض والـسَّ
ــك أنـــت مـــالـــك األســـمآء والـــحاكـــم عـــلى مـــا تـــشآء ال إلـــه إالَّ أنـــت املـــقتدُر الـــعليمُ  وبـــآلء أشهـــُد أنّـَ
الــحكيُم أي رَبِّ قــدِّر لــي مــا يــنفعني فــي كــلِّ عــالــمٍ مــن عــواملــك ثــمَّ ارزقــني مــا كــتبته ألصــفيآء 
ــك أنـــت  ــذيـــن مـــا مـــنعتهم فـــي اهلل لـــومـــة الئـــمٍ وال شـــماتـــة مشـــرك وال إعـــراض مـــعرض إنّـَ خـــلقك الّـَ

املهيمن بسلطانك ال إله إالَّ أنت املقتدُر القديُر.
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األعظم األبهى
سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئُلك بـاسـمك الّـَـذي بـه أخـذت الـزَّالزل قـبآئـل األرض كُـــلُّها وفـزع بـه 
ســــكان مــــدائــــن اإلنــــشآء بــــأن تــــحفظ عــــبادك وإمــــآئــــك فــــي ظــــلِّ فــــضلك وأَلــــطافــــك لــــئالَّ تــــمنعهم 
أهــــوآئــــهم عــــن اإلقــــبال إلــــى كــــعبة أمــــرك ومــــطلع إِلــــهامــــك ثــــمَّ قــــدِّر لــــكلِّ واحــــٍد مــــنهم مــــا يــــنبغي 
ــك أنـــت املـــهيمن  ــك أنـــت املـــقتدر عـــلى مـــا تـــشآء وإنّـَ ــامـــك ويـــليق لســـلطانـــك إنّـَ لـــحضرتـــك فـــي أيّـَ
القيُّوم أي رَبِّ إرحم كلَّ أَمٍة أقبلت إليك وسمعت ندآئك وأجابت مظَهَر نفسك ثمَّ اكتب لها ما 
كـتبته ألصـفيآئـك وأحـبَّآئـك أي رَبِّ أنـت الـكريـم ذوالـفضل الـعظيم تـفعل مـا تـشآء بـأمـرك وتـحكم 

ما تريد بسلطانك ال إله إالَّ أنت املقتدُر املتعالي العزيزُ الودود.
 

العليُّ العظيُم
ــرهـم  سـبحانـك يـا إلـهي تـرى الـعباد قـامـوا عـليَّ بـما بـلَّغتهم مـا أمـرتـني بـه بسـلطانـك وكـلَّما أُذَكّـِ
بـما يـنفعهم يَـَدعـونـه ورآئـهم ويـعترضـون عـلى الّـَـذي بـه نشـرت صـحآئـف تـقديـرك وظهـرت أَلـواح 
أمـرك أسـئلك يـا مـالـك املـلوك وراحـم املـملوك بـأن تـؤيّـِدهـم عـلى عـرفـان مـا احـتجبوا عـنه إنّـَك أنـت 
العزيز القدير أي رَبِّ أيِّد أحبَّتك ثمَّ الَّذي ذُكر اسمُه لدي العرش ليقوم على ذكرك بني بريَّتك 
وثـنآئـك بـني عـبادك أي رَبِّ ال تـجعله مـمنوعًـــا عـن فـرات رحـمتك أَشـربـه فـي كـلِّ األحـيان رحـيق 
ـام نــفحات عــنايــتك وفــوحــات مــواهــبك إنّـَـك أنــت  الــحيوان بــأيــادي أَلــطافــك لــتأخــذه فــي كــلِّ األيّـَ

املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت العزيزُ الكريُم.
 

بسم اهلل األقدس األبهى
جن بـني أيـدي أعـدآئـك واإلبـن عـلى الـتُّراب أَمـامَ  سُــــــبحانـَك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي تـرانـي الـيوم فـي الـسِّ
وجـهك أي رَبِّ هـذا عـبدك الّـَـذي نسـبته إلـى مـطلع ذاتـك ومشـرق أمـرك إذا ُولـد ابـتُليَ بـالـفراق 
جن بـما آمـن بـك وبـآيـاتـك  بـما جـرى عـليه حـكم قـضآئـك وإذا شـرب رحـيق الـوصـال ابـتُليَ بـالـسِّ
جن األعـــظم إذًا يـــا إلـــهي فـــديـــناهُ فـــي ســـبيلك  وكـــان يخـــدم جـــمالـــك إلـــى أن ورد فـــي هـــذا الـــسِّ
وتــرى مــا ورد عــلى أحــبَّآئِــك فــي هــذه املــصيبة الّـَـتي فــيها نــاحــت الــقبآئــل واملــأل األعــلى أي رَبِّ 
أسـئُلَك بـه وغُـربـته وسـجنه بـأن تـنزل عـلى أحـبَّآئـه مـا تـسكن بـه قـلوبـهم وتـصلح بـه أمـورهـم إنّـَك 

أنت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنت املقتدُر القدير.
 

األقدس األعظم األبهى
سُــــــبحانــك يــا إِلــهي قــد أحــاطــت املــصباُح أريــاح الــغلِّ والــبغضآِء أيــن زجــاجــة حــفظك يــا حــفَّاظ 
الـعاملـني وتـرى الـورقـاء فـي مـخالـب أولـي الـفحشآء أيـن شـئونـات قـدرتـك يـا قـدَّار الـعاملـني تـرى 
ار الــعاملــني أســئلك يــا مــن بــيدك  املــظلوم بــني جــنود الــظُّلم والــنِّفاق أيــن ظــهورات ســطوتــك يــا قــهَّ
زمـام املـوجـودات بـأن تـنصَر أحـبَّآئـك وتخـلِّصهم مـن أيـادي الـظَّاملـني مـن خـلقك والـفاجـريـن مـن 
ــذيـــن حـــركـــتهم أهـــوائـــهم عـــلى شـــأٍن قـــامـــوا عـــلى  ــــــراج مـــن أنـــفاس الّـَ ــتك ثـــّم احـــفظ هـــذا السّـِ بـــريّـَ
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إطـفآء نـورك وإضـالل خـلقك أي رَبِّ خُـــذهـم بـقدرتـك ثـمَّ اكـف شـرّهـم بسـلطانـك إنّـَك أنـت الّـَـذي 
أحاطت قدرتك وظهرت سلطنتك وإنَّك أنَت على كلِّ شيٍء قدير.

 
بسمه املهيمن على األشيآء

سـبحانـك يـا إلـهي ومـحبوب سـرِّي وغـايـة أمـلي ومـنتهى رجـآئـي تـسمع حـنني املشـتاقـني وتـرى 
ـــر اإِلمـــكان  اضـــطراب أفـــئدة املخـــلصني فـــي هجـــرك وفـــراقـــك أســـئُلك يـــا مـــحيي األبـــدان ومسخّـِ
ــذي بـــه أخـــذت الـــزَّالزل كـــلَّ الـــقبآئـــل بـــأن تُشـــرِب أحـــبَّتك وأبـــنآئـــهم مـــن خـــمرِ  بـــاســـمك األعـــظم الّـَ
قــربــك ورحــيق وصــالــك ثــمَّ قــدِّر لــهم مــا يــجعلهم نــاطــقني بــذكــرك وقــآئــمني عــلى خــدمــتك ومــقبلني 
ــذيـــن  موات واألرضـــني أي رَبِّ انـــصر أحـــبَّتك الّـَ فـــي كـــلِّ األحـــوال إلـــى وجـــهك املشـــرق بـــني الـــسَّ
سـكنوا فـي ديـار الـغربـة لـنفحات وصـلك وفـوحـات قـربـك ثـمَّ نّـور عـيون ذوي قـرابـتهم بـالـنَّظِر إلـى 

أفق أَلطافك إنَّك أنت املقتدُر املتعالي العزيزُ الوهاب.
 

بسم اهلل األقدس األبهى
سُــــــبحانــك يــا مُـــرســل األَريــاح وفــالــق اإلصــباح أســئُلك بــاســمك الــفتَّاح بــأن تــفتح عــلى وجــوهــنا 
وا بــوحــدانــيَّتك واســتقامــوا عــلى مــا  ـذيــن اعــترفــوا بــفردانــيَّتك وأقــرُّ أبــواب رحــمتك وتــجعلنا مــن الّـَ
تــكلَّموا عــلى شــأٍن مــا مــنعتهم إشــارات املشــركــني مــن خــلقك وال حُــــجبات املــعرضــني مــن بــريّـَـتك 
قـــامـــوا بـــاســـتقامـــتك عـــلى أمـــرك ودعـــوا الـــعباد إلـــى شـــطر مـــواهـــبك وأفـــق أَلـــطافـــك أي رَبِّ قـــد 
ا عــندك واكــتب لــنا مــا كــتبته  ــــهنا إلــيك وأقــبلنا إلــى بحــر عــطآئــك أســئُلك بــأن ال تــمنعنا عــمَّ تــوجّـَ
ـذيــن اســتشهدوا فــي ســبيلك يــا مــالــك األســمآء إنّـَـك أنــت املــقتدر عــلى مــا  لــعبادك األصــفيآء الّـَ

تشآء ال إله إالَّ أنت املهيمُن القيُّوم.
 

بسم اهلل الباقي
رًا بــدمــِه أمــام وجــهك يــا مــن   ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي تــرانــي بــني أيــادي األعــدآء واالبــن محــمَّ
بيده ملكوت األسمآء أي رَبِّ فديت ماأعطيتني لحيوة العباد واتِّحاد من في البالد أسئُلك يا 
ـــذي بــــه ظهــــر الــــتَّفصيل األكــــبر بــــني البشــــر بــــأن تُــــنزل مــــن ســــحاب  مــــحيي الــــقلوب بــــاســــمك الّـَ
بـهم إلـيك ثـمَّ اخـرق يـا إلـهي الـحجاب الّـَذي حـال بـينك وبـني عـبادك  رحـمتك عـلى أحـبَّتك مـا يـقرِّ
لـكي يـعرفـوك فـي أيّـَامـك ويـقصدوا مـقصودهـم بـعد مـا أتـى مـن سـمآء أمـرك ثـمَّ اكـتب يـا إلـهي 
ــذيــن فــازوا  ـتك الّـَ لــلَّذيــن قــصدوا املــقرِّ األقــصى وشــطرك األبــهى مــا كــتبتُه للمخــلصني مــن بــريّـَ

بلقآئك وسمعوا ندآئك إنَّك أنت املقتدُر العزيزُ الكريم.
 

بسمه العليِّ العظيم
ــذيـــن غـــفلوا عـــن ذكـــرك وبـــعدوا عـــن شـــاطئِ  ســـبحانـــك الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي تـــرى عـــبادك بـــني أيـــدي الّـَ
ـذي بــه  قــربــك وتــسمع حــنني أحــبَّتك فــي بــالدك وضــجيج أولــيآئــك فــي ديــارك أســئُلك بــاســمك الّـَ
غـلبت عـلى مـا سـواك بـأن تـنزل مـن سـمآء فـضلك مـا يطِّهـر الـعباد عـن شـائـبِة الـنَّفِس والـهوى 
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ليقبلنَّ كلٍّ إلى شطر ألطافك ويتوّجهّن إلى مطلع آياتك أي رَبِّ أيِّد عبادك على عرفان نفسك 
ـك أنــت  ـقهم عــلى الــعمل بــما أمــرتــهم فــي زبــرك وأَلــواحــك إنّـَ ومــا أردتــه بــقوَّتــك وســلطانــك ثــمَّ وفّـِ
الّـَـذي لــم تــزل كــنت مــقتدرًا عــلى مــا تــشآء وال تــزال تــكون بــمثل مــا كــنت فــي أزل اآلزال ال إلــه 

إالَّ أنت املتعالي املقتدُر الفرُد الواحُد العزيزُ املنَّان.
 

األعظُم األعظم
سُــــــبحانـك يـا إلـهي قـد اعـترف عـبدك هـذا بـأنّـَك ال تـوصـف بـسواك وال تـذكـر بـدونـك كُـــلَّما يـعرج 
ــــذي خُــــــلق فــــي أفــــئدتــــهم بــــأمــــرك  أهــــل الــــحقيقة إلــــى ســــمآِء ذكــــرك ال يــــصلنَّ إالَّ إلــــى املــــقام الّـَ
وتـقديـرك كـيف يـقدر الـعدم أن يـعرف الـِقَدم أو يـصفه بـما يـنبغي لسـلطانـه وعـظمته وكـبريـائـه ال 
ونـفسك يـا مـالـك األُمـم قـد شهـد الـكلُّ بعجـز نـفسه واقـتدار نـفسك وِدنّـِو ذاتـه وعـلوِّ ذاتـك أسـئُلك 
بــاخــريّـَـتك الّـَـتي كــانــت نــفس أوَّلــيَّتك وظــاهــريّـَـتك الّـَـتي كــانــت عــني بــاطــنيَّتك بــأن تــجعل أحــبَّآئــك 
ــك أنـــت  وأبـــنآئـــهم وذوي قـــرابـــتهم مـــظاهـــر تـــقديـــسك بـــني خـــلقك ومـــطالـــع تـــنزيـــهك بـــني عـــبادك إنّـَ

املقتدُر على ما تشآء وإنَّك أنت املهيمُن القيُّوم.

 
هو الباقي الدَّآئم العليم الحكيم

قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــهي فــوَّضــُت أَمــري إلــيك وأودعــُت زمــام األمــور كــّلها فــي قــبضة مــشيَّتك ويــمني 
هــت إلــيك مــنقطًعا عــن دونــك إلــى أن فــزت بــلقآئــك وزرت  إرادتــك أَنــت تــعلُم يــا إلــهي بــأنّـِـي تــوجَّ
جـــمالـــك وتـــعاطـــيت قَـــَدَح الـــوصـــال بـــفضلك وأَلـــطافـــك أســـئُلك بـــأن ال تـــمنعني عـــن هـــذا الـــفضل 
فــاكــتب لــي فــي بُــْعدي عــن لــقآئــك فــي الــظَّاهــِر مــا كــتبت لــي عــند قــيامــي بــني يــديــك وحــضوري 
عـنَد عـرش عـظمتك يـا إلـهي أنـا الّـَذي أَخـذتُـَك وكـيالً لـنفسي بـإذنـك وإرادتـك وإنّـَك أنـت الـغفور 
ـا غــفرنــا أُخــتك فــضالً مــن عــندنــا وفــي هــذا الــحني شــملتها ألــطاف ربّـِـك  الــكريــم يــا ســمندر إنّـَ

والفيوضات الَّتي لم يطَّلِعَ بها أحد إالَّ نفسه العليُم.
 

موات واألرض هو املجلِّي على من في السَّ
قــل ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أســئُلك ببحــِر عــلمك وســمآء جــودك وشــمس عــطآئــك بــأن تــجعلني 
فـي كـلِّ األحـوال نـاظـرًا إلـيك ونـاطـًقا بـثنآئـك ثـمَّ أيّـِدنـي عـلى خـدمـِة أمـرك فـي أيّـَامـك أي رَبِّ قـد 
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هــُت إلــى أفــق ألــطافــك وتشــبَّثت بــذيــِل فــضلك أســئُلك بــأن ال تــدعــني بــنفسي وال تــجعلني  تــوجَّ
محـرومًــا عـن كـوثـر عـرفـانـك وسـلسبيل عـلمك إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء ال تـمنعك شـئونـات 
ـذيــن كــفروا بــنفسك ال إلــه إالَّ أنــت املــقتدر الــغفور الــكريــم أي  الــجبابــرة وال تُعجــزك إشــارات الّـَ
رَبِّ قدِّر لي ما ينفعني في كلِّ عالمٍ من عواملك ثمَّ أغمسني في بحِر رضآئك أشهد إنَّك أنت 

املقتدُر العليُم الحكيم.
 

هو األقدُس األعظم
ـــــرت األصــنام  قــل ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــه األشــيآء وخــالــَق األســمآء أســئُلك بــاالســم الّـَـذي بــه َكسّـَ
ــدنـــي عـــلى مـــا  وزالـــت بـــه األوهـــام بـــأن تـــغمسني فـــي بحـــر اإليـــقان يـــا مـــالـــك األديـــان أي رَبِّ أيّـِ
ـــنت بــــه صــــحائــــف اإلمــــكان  أردتــــه بســــلطانــــك وأنــــزلــــته فــــي مُــــحكم كــــتابــــك أي ربِّ هــــذا يــــوم تــــزيّـَ
ـــتي أنـــزلـــتها عـــلى سُــــــــفرآئـــك وأصـــفيآئـــك أســـئُلك بـــأن ال تـــمنعني عـــن رشـــحات بحـــرِ  والـــكتب الّـَ
عيف  فضلك وال تطردني عن الباب الَّذي فتحته على من في سمآئك وأرضك أي رَبِّ أنا الضَّ
كُت بــاســمك الــقويِّ الــقديــر قــدِّر لــي مــن فــضلك مــا يــنفعني فــي الــدُّنــيا واآلخــرة إنّـَـك أنــت  تــمسَّ

املعطي الباذُل املقتدُر العزيزُ الحكيم.
 

األقدُس األبهى
ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي تــرى املــظلوم سُــــــجَِن فــي أخــرِب الــبالد بــما دعــا الــعباد إلــيك وأمــرهــم 
ــــه إلــى شــطِر فــضلك وبــذلــك ورد  ـامــك والــنَّظر إلــى أفــق مجــدك والــتَّوجّـُ بــالــتَّقوى الــخالــص فــي أيّـَ
ار مـن أعـادي نـفسك  عـليه مـا ال ورد عـلى أحـٍد مـن أهـل مـملكتك تـراهُ يـا ربّـِي املـختار بـني الـفجَّ

قد اشتدَّ عليه األمر إلى أن أغلق باب لقائك وستر الوجه بما ُقدِّر في أَلواحك أسئُلك يا
ـــــه إلـــيك وعـــرفـــان مظهـــر أمـــرك  ــد عـــبادك عـــلى الـــتَّوجّـُ فـــالـــق اإلصـــباح ومـــرســـل األَريـــاح بـــأن تـــؤيّـِ
ومــطلع آيــاتــك ثــّم أيّـِـد الّـَـتي آمــنت بــك وأقــبلت إلــى شــطرك عــلى حــبِّك ورضــآئــك إنّـَـك أنــت مــولــى 

العاملني وغاية رجآء العارفني.
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األقدُس األمنعُ األعظم
لـــك الحـــمُد يـــا إلـــهي بـــما جـــعلتني هـــدفًـــا لـــسهامِ أعـــدآئـــك فـــي ســـبيلك أشـــكرك يـــا عـــالـــم الـــغيب 
هوِد ومـالـك الـوجـود بـما جـعلتني مـسجونًـا فـي حـبِّك وسـقيتني كـأَس الـباليـا إلظـهاِر أمـرك  والـشُّ
وإعــالء كــلمتك أي رَبِّ أيُّ بــآلئــي أذكــره تــلقآء وجــهك أَأَذكُـــُر مــا ورد عــليَّ مــن قــبل مــن أشــقيآءِ 
خـلقك أو مـا أحـاطـني فـي هـذه األيّـَام فـي سـبيل رضـآئـك أشـكرك يـا إلـه األسـمآء وأحـمدك يـا 
مآء بـما رأيـت فـي هـذه األيّـَام مـن طـغاة عـبادك وبُـغاة بـريّـَتك أسـئُلك بـأن تـجعلنا مـن  فـاطـر الـسَّ
الّـَذيـن اسـتقامـوا عـلى أمـرك إلـى أن طـارت أرواحـهم إلـى سـمآء فـضلك وهـوآِء عـنايـتك إنّـَك أنـت 

الغفوُر الرَّحيُم.
 

األقدُم األعظم
سبحانك يا إلهي أسئُلك باسمك الرَّحمن بأن تحفظ عبادك وإمائك عند هبوِب أرياح

نني فـــي حـــصن حـــبِّك  االمـــتحان وظـــهور شـــئونـــات االفـــتتان ثـــمَّ اجـــعلهم يـــا إلـــهي مـــن املـــتحصِّ
وأمـرك عـلى شـأٍن ال تـغلب عـليهم أعـادي نـفسك َوأشـرار عـبادك الّـَـذيـن نـقضوا عهـدك َومـيثاقـك 
وقـــامـــوا بـــأعـــلى االســـتكبار عـــلى مـــطلع ذاتـــك ومظهـــر إجـــاللـــك أي رَبِّ هـــم قـــد قـــامـــوا لـــدي بـــاب 
فـضلك افـتح عـلى وجـوهِــِهم بـمفاتـيح أَلـطافـك إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء والـحاكـم عـلى مـا 
ـتي  ــــهوا إلــيك وأقــبلوا إلــى مــقرِّك فــاعــمل بــهم مــا يــنبغي لــرحــمتك الّـَ تــريــد أي رَبِّ هــؤآلء قــد تــوجّـَ

سبقت العاملني.

هو النَّاطق العليم
ــذي بـــه  قـــد أنشـــد الـــعبد الـــحاضـــر لـــدي الـــعرش مـــا أنـــشأتـــُه مـــن الـــنَّظمِ فـــي ذكـــِر هـــذا الـــنَّظم الّـَ
انـتظم الـعالـم بـعد مـا كـان فـي تشـتٍُّت وانـقالٍب عـظيم طـوبـى لـك بـما سـمعت وعـرفـت وقـمت عـلى 
ـقك فــي كــلِّ األحــوال ويــجعلك  ذكــر مــولــيك وخــدمــة أمــره املــهيمن عــلى الــعاملــني أســئََلُه بــأن يــوفّـِ
شــهاب نــوره لــكلِّ شــيطاٍن رجــيم قــل الــلَُّهمَّ أســئُلك بــقدرتــك واقــتدارك وســلطنتك واجــتبارك بــأن 

تؤيِّدني على خدمة أمرك ليظهَر منِّي ما يثبت به ذكري في ملكوتك
وجـبروتـك بـدوام أسـمآئـك الـحسنى وصـفاتـك الـعليا إنّـَك أنـت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء وإنّـَك أنـت 

اُل الغفوُر الكريم. الفضَّ
 

األقدُس األبهى
سُـــــــبحانــك يــا إلــهي لــك الحــمُد بــما بــلَّغت أمــرك وأظهــرَت ســلطنتك واقــتدارك وأرســلت إلــى كــلِّ 
رئـيٍس مـا عـرَّفـُه سـبيلك وعـلوَّ مـا أردتـُه لـبريّـَتك بـعدمـا كـنت مـسجونًـا بـأيـدي الـغافـلني مـن خـلقك 
ا أردتـه بـمشيَّتك تـحكم مـا  أشهـُد يـا إلـهي بـأنّـَك أنـت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال يـمنعك الـظُّلم عـمَّ
شـئت بـأمـرك وتـفعل مـا تـريـد بسـلطانـك أسـئُلك يـا إلـهي بهـذه الـقدرة الّـَـتي غـلبت األشـيآء بـأنْ 
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ـذيــن مــا مــنعتهم  ـذيــن أقــبلوا إلــيك ونــصروا مظهــَر نــفسك ثــمَّ اجــعلهم مــن الــرَّاســخني الّـَ تــنصر الّـَ
إحجاب البشر عن النَّظر إلى املنظر األكبر إنَّك أنت املقتدُر العزيزُ الحكيم.

 
هو املهيمن على من في ملكوِت األمِر والخلق

قل اللَُّهمَّ يا إلهي لك الَحمُد بما أَريتني َجَماَلَك وشرَّفتني بلقآئك وأسمعتني ندآِئَك وطيَّرتَِني 
فـــي هـــوآِء قـــربـــك ورفـــعتني إلـــى مـــقامٍ وجـــدُت نـــفحاِت فِــــردوسِــــــَك األعـــلى َوفَـــَوحَــــــاِت جـــنَِّتَك الـــُعليا 
أَسـئُلَك يـا مـالـَك الـِقَدمِ ومُـربّـِي الـعالـم بـأن تَـسِقيَِني رحـيَق املَكرُمَـِة بـأَيـادي عَــطَآئِـَك وكـوثـَر الـعنايـةِ 
ـدتَــِني عــلى مــا تــحبُّ فــاحــفظني كــما تُــِحبُّ بــفضلَك وإحــسانِـــك  بــأنــامــِل أَلــطافــَك أَي رَبِّ كــما أيّـَ
ـــــِه فـــي كُــــلِّ األحـــواِل إلـــى أُفُـــِقكَ  وعـــظَمِتَك وســـلطانِــــَك ثـــمَّ اكـــتُب لِـــي خـــيَر اآلخـــرِة واألولـــى والـــتَّوجّـُ

األعلى إنََّك أنَت املقتدُر املتعالي العليُم الحكيُم.
 

بسمه املظلوم املسجون
ـــــَه وجـــُه الـــبهآِء إلـــى َوجـــِهَك َوَوجـــُهَك َوجـــُهُه ونِــــدآئُــَك نِــــدآئُــُه َوظُـــُهورُكَ  ســـبحانـــك يـــا إلـــهي قـــد تَـــَوجّـَ
ظُُهورُهُ َونَـفَسَك نَـفُسُه َوأَمـرَُك أَمـرُهُ َوحُــــكُمَك حُــــكُمُه َوجَــــمالُـَك جَــــمالُـُه َوسُـــــلطانُـَك سُـــــلطَانُـُه َوعِــزَُّك عِــزُّهُ 
َوقُـــدرَتُــَك قُـــدرَتُــُه أســئُلك يــا خــالــق األمــم ومــالــك الــِقَدمِ بــأن تــحفظ إمــآئــك فــي ســرادق عــصمتك 
ـــــــبُهاتِ  ـــامــــَك فــــاجــــعلهنَّ يــــا إلــــهي طــــاهــــرات مــــن األَريــــاِب والشّـُ وكــــفِّر عــــنُهنَّ مــــا ال يــــنبغي فــــي أيّـَ
ـذي فــي  ا ال يــنبغي لنســبَِتِهنَّ إلــيك يــا مــالــك األســمآِء ومُـــنِزل اآليــاِت إنّـَـك أنــَت الّـَ ومــقدَّســاٍت عــمَّ

قبَضِتَك زماُم املمكناِت ال إله إالَّ أنَت املقتَدُر املتعالي العزيزُ القيُّوُم.

هو املقتدُر العليُم الحكيم
اق فـي اآلفـاق فـي هجـرك َوفـراقـك  سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـه الـعالـم ومـربّـِي األمـم تـرى دمـوع الـعشَّ
رَّآِء واصـطبارهـم فـي  ومـا ورد عـليهم فـي اشـتياقـهم إلـى أفـِق عـرفـانـك وتـعلم صـبرهـم فـي الـضَّ
ـدهــم عــلى  مآِء بــأن تــويّـِ الــبأســآِء أســئُلك يــا مــالــك األســمآء بــاســمك املــهيمن عــلى األرِض والــسَّ
نشـــِر مـــعارفـــك بـــني خـــلقك واالســـتقامـــة عـــلى أمـــرك فـــي مـــملكتك ثـــمَّ اجـــذبـــهم يـــا إلـــهي بـــكلمتك 
الـعليا إلـى األفـق األعـلى عـلى شـأٍن ال تـخوَّفـهم سـطوة الـورى وال يـمنعهم إغـضآء الـعلمآء إنّـَك 

أنت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت املقدَُّر العليُم الخبير.
 

بسمه الدَّآئم الباقي العليُم الحكيم
ــًها بـوجـهي  قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي تـرانـي مـقبالً إلـى بحـر جـودك وسـمآء فـضلك وأفـق ألـطافـك ومـتوجّـِ
إلـى وجـهك بـعد فـنآء مـن فـي مـملكتك أسـئلك يـا فـالـق اإلصـباح ومـرسـل األريـاح بـأن تـؤيّـِدنـي 
عـلى خـدمـة أمـرك عـلى شـأٍن تنجـذب بـذكـري قـلوب عـبادك وأفـئدة خـلقك ثـمَّ قـدِّر لـي فـي مـلكوت 
ــك أنـــَت املـــقتدر عـــلى مـــا تـــشآء ال  أمـــرك مـــا يـــثبت بـــه ذكـــري ويـــنتفع ذاتـــي ويـــفرح بـــه قـــلبي إنّـَ
تـمنعك إشـارات الّـَذيـَن كـفروا بـآيـاتـك وأعـرضـوا عـن بـرهـانـك وجـاحـدوا بسـلطانـك ال إلـه إالَّ أنـتَ 

املتعالي املقتدُر املدبُِّر العليُم الحكيم.
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األقدُس األبهى

لـك الحـمُد يـا إلـهي بـما بـاركـت عـلى عـبدك الّـَـذي شـرَّفـتُه بـلقآئـك وأسـمعتُه آيـاتـك يـا إلـهي تـعلم 
ـُه هــاجــر فــي حــبِّك إلــى أن دخــل املــديــنة الّـَـتي فــيها اســتقرَّ عــرش عــظمتك عــند ذلــك ارتــفعت  أنّـَ
جِن األعظم بذلك ر وأدخلونا في السِّ رايات الظُّلم إلى أن أخرجنا املشركون من أرِض السِّ

ُمِنعَ عن لقآئك أي رَبِّ قدِّر له وملن قصدك ما ينبغي لجاللك ثمَّ اكتب لهم خير الدُّنيا واآلخرة 
ثـمَّ اجـعلهم مـن الـطَّآئـفني حـول كـعبة أمـرك فـي كـلِّ عـالـمٍ مـن عـواملـك إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا 

تشآء ال يمنعك شيء عن حكومتك وإنَّك أنَت املقتدُر املتعالي العزيزُ الحكيم.
 

بسمه املهيمن على ما كان وما يكون
قــل الــلَُّهمَّ يــا مــالــك املــلوك وراحــم املــملوك أســئُلك بــشمِس وحــيك وســمآِء فــضلك وبحــِر اقــتدارك 

بأن تقدِّر لي ما يجعلني باقيًا ببقآء ملكوتك وقآئًما في كلِّ عالمٍ من عواملك عند عرِش
هـُت إلـى أفـقك األعـلى  عـظمتك وشـاربًـا كـوثـر الـوصـال مـن أيـادي عـطآئـك أي رَبِّ أنـا الّـَذي تـوجَّ
ـدنــي عــلى خــدمــتك ونــصرتــك وتــكتبت  وتشــبَّثُت بــذيــِل عــطآئــك يــا مــالــك األســمآِء أســئلك بــأن تــؤيّـَ
لـي مـا كـتبته ألصـفيآئـك الّـَـذيـن جـعلتهم ورَّاث املُـلك بسـلطنتك واقـتدارك إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى 

ما تشآء ال إله إالَّ أنَت الغفوُر املُعطي الباذُل الكريم.
 

بسمي املقتدر على ما كان وما يكون
قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أنـا الّـَـذي أقـبلُت إلـى كـعبِة عـرفـانـك وحـرم وصـلك ولـقآئـك مـعرضًـــــــــا عـن الّـَـذيـن 
أنـكروا بـرهـانـك وجـادلـوا بـآيـاتـك أسـئلك بـاسـمَك الّـَذي بـه مـاج بحـر رحـمتك وهـاج عَــرُف قـميص 
ــذيـــن  فـــضلك وبـــِه ارتـــفعت ســـمآِء قـــدرتـــك وأشـــرقـــت شـــمس اقـــتدارك بـــأْن تـــحفظني مـــن هـــؤآلء الّـَ
حـاربـوا بـنفسك وجـادلـوا بسـلطانـك أي رَبِّ تـرى الـباقـر فـاغـرًا فـاهُ ويـسعي ورآء أحـبِّتك الّـَـذيـن 
آمـنوا بـَك وبـآيـاتـَك وأقـبلوا إلـى أفـِق وحـيَك وإلـهامـَك فـاعـمل بـه مـا يـنبغي إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى 

ما تشآء ال إله إالَّ أنَت القويُّ الغالُب القديم.

بسم اهلل األقدس األمنع
ــتي ســـبقت  ــتي أحـــاطـــت املـــمكنات وصـــفاتـــك الّـَ سُــــــــبحانـــك الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي أســـئُلك بـــأســـمآئـــك الّـَ
ـامــك وقــمَن عــلى  الــكآئــنات بــأن تــحفظ إمــآئــك الــالَّئــي أقــبلن إلــى وجــهك وســمعن نــدآئــك فــي أيّـَ
ثـنآئـك وأمـرك إنّـَك أنـت اهلل ال إلـه إالَّ أنـت تشهـد الـذَّرَّات بـفردانـيَّتك واآليـات بسـلطنَتك واقـتدارك 
ال يــمنعك شــيء عــن حــكومــتك إنّـَـك أنــَت املــقتدُر املــتعالــي الــعزيــزُ الــحكيم صــلِّ الــلَُّهمَّ يــا إلــهي 
مآءِ  ـــه إلـى وجـهك يـا فـاطـر الـسَّ عـلى أهـل الـبهآء الّـَـذيـن مـا مـنعتهم شـؤونـات الـقضآء عـن الـتَّوجّـُ

ومالك األسمآِء إنَّك أنت املتعالي العزيزُ الحكيُم.
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البهيِّ األبهى

كــم مــن مخــموٍد يــا إلــهي اشــتعل مــن نــاِر أمــرك وكــم مــن راقــٍد انــتبه مــن حــالوِة نــدآئــك وكــم مــن 
غـريـٍب اسـتوطـن فـي ظـلِّ سـدرِة فـردانـيَّتك وكـم مـن ظـمآٍن أراد كـوثـر الـحيوان فـي أيّـَامـك طـوبـى 
ملـن أقـبل إلـيك وسـرع إلـى مـطلع أنـوار وجـهك طـوبـى ملـن أقـبل بـقلبِه إلـى مشـرِق وحـيك ومـصدر 
إلــهامــك طــوبــى ملــن بــذل فــي ســبيلك مــا أعــطيته بــجودك طــوبــى ملــن نــبذ مــا ســواك فــي هــوائــك 
جن  ا دونـك أي رَبِّ أسـئلك بـاسـمك الّـَذي طـلع مـن أفـق الـسِّ طـوبـى ملـن آنـس بـذكـرك وانـقطع عـمَّ
بســلطانــك وقــدرتــك بــأن تــقدِّر لــلكلِّ مــا يــنبغي لــنفسك ويــليُق لــشأنــك إنّـَـك أنــَت عــلى كــلِّ شــيءٍ 

قدير.
 

األمنعُ األقدُس األعلى
بــــهم إلــــى  لــــك الحــــمُد يــــا إلــــهي بــــما أظهــــرت مــــا هــــو املــــكنون فــــي عــــلمك وبــــيَّنت لــــلعباد مــــا يــــقرِّ
اد الّـَتي ذُكـرت فـي اإلنـجيل وبـها ظهـر  شـاطئِ بحـرِعـنايـتك أسـئلك بـاسـمك الّـَذي بـه نـزَّلـت الـصَّ
مـا هـو املـوعـود فـي كـتبك وأَلـواحـك و صـحفك وزبـرك بـأن تـجعل كـلَّ واحـٍد مِــن أحـبَّآئـك ثـابـتًا فـي 
أمــرك ومســتقيًما عــلى حــبِّك عــلى شــأٍن ال يــرى فــيه إالَّ رضــآئــك ومــا قــدَّرت لــه بــتقديــرك أي رَبِّ 
قـد جـعلت هـذا املـقام أعـلى املـقامـات أسـئُلك بـأن ال تـمنع أحـبَّتك عـن هـذا املـقام الـعزيـز املـنيع 

إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي املهيمُن الغفوُر الكريم.
 

األعظُم األعظم
قولي سبحانك اللَُّهمَّ يا إلهي إرحم عبادك وإمآئك في أيَّامك ثمَّ انزل عليهم ما يجعلهم

هـُت إلـيك  مـقبلني إلـى شـطِر ألـطافـك ونـاظـريـن إلـى أفُـِق أمـرك أي رَبِّ أنـا أمـٌة مـن إمـآئـك قـد تـوجَّ
رت الـبالد  وأقـبلُت إلـى مـصدر أمـرك ومـكمن عـلمك أسـئُلك بـاسـمك الّـَذي بـه أضـآئـت اآلفـاق ونـوَّ
بأن تقدِّر لي ما قدَّرته إلمآئك الالَّئي سمعنَّ ندآئك وحضرنَّ لدى عرش عظمتك وفزَن بلقآئك 
بـعدمـا أظهـرت مظهـر نـفسك بسـلطنتك واقـتدارك إنّـَك أنـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت 

العزيزُ الحكيُم البهآء عليكما وعلى الالَّئي كنَّ معكما.

بسمي األعظم األقدم
قــل سُـــــــبحانــك يــا إلــهي لــك الحــمُد بــما عــرَّفــتني مــطلع رحــمتك ومشــرق فــضلك ومــصدر أمــرك 
بـني وطـارت أفـئدة املخـلصني بـأن تـجعلني فـي كـلِّ  ت وجـوه املـقرَّ أسـئلك بـاسـمك الّـَذي بـه ابـيضَّ
ًكا بــحبلك ومــنقطًعا عــن دونــك ونــاظــرًا إلــى أفــِق وحــيك وعــامــالً بــما أمــرتــني بــه  األحــوال مــتمسِّ
ا ال يــحبُّه  فــي أَلــواحــك أي رَبِّ زيّـِـن ظــاهــري وبــاطــني بــردآء أَلــطافــك وعــنايــتك ثــمَّ احــفظني عــمَّ

ا تشتهي به النَّفس والهوى رضآئك ثمَّ أيِّدني وأهلي على طاعتك والتَّجنُّب عمَّ
إنّك أنت مولى الورى ومالك اآلخرة واألولى ال إله إالَّ أنَت العليُم الحكيُم.
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هو اهلل املقتدر املهيمن القيُّوم

سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا مُــربّـِي األمـم ومُــحيي الـرِّمـم أسـئُلك بـاسـمك الّـَذي جـعلتُه مـولـى األسـمآء بـأن 
ــتي بـــها  تـــنزل عـــلينا مـــا يـــحفظنا عـــن شـــؤونـــات خـــلقك وأوهـــام عـــبادك ويـــشعلنا بـــنار كـــلمتك الّـَ
ر يـا إلـهي قـلوبـنا بـنور مـعرفـتك وأيّـَدنـا عـلى الـقيام عـلى مـا أمـرت بـه فـي  اشـتعل الـعالـم ثـمَّ نـوِّ
كـتابـك أنـت الّـَذي لـم تـزل كـنت مـهيمنًا عـلى األسـمآء ومـقتدرًاعـلى األشـيآء مـا مـنعك عـن أمـرك 
ســـطوة الـــظَّاملـــني تـــفعل بســـلطانـــك مـــا تـــشآء وتـــحكُم بـــقدرتـــك مـــا تـــريـــد ال إلـــه إالَّ أنـــَت املـــقتدرُ 

العزيزُ الحكيم.
 

هو الباقي بال زوال
مواتِ  ــذي غــلب مــن فــي الــسَّ ســبحانــك يــا إلــه الــعاملــني ومــقصود الــعارفــني أســئُلك بســلطانــك الّـَ
ـة أحــبَّآئــك بــالــعزَّة الّـَـتي أنــزلــتها فــي ألــواحــك ثــمَّ اجــمع شــملهم بــجودك  واألرضــني بــأن تــبدِّل ذلّـَ
ـــــــــديــن ظــهورات أمــرك فــي مــملكتك  هــني إلــى أفــق فــضلك ومــترصّـِ وإحــسانــك أي رَبِّ تــراهــم مــتوجِّ
مآء بــأن تــؤيّـِـد  ــر األريــاح بــالــقدرة الّـَـتي أحــاطــت األرِض والــسَّ أســئلك يــا فــالــق اإلصــباح ومسخّـِ
عـبادك عـلى عـرفـان مظهـر أمـرك ومـطلع آيـاتـك ثـمَّ ارزقـهم مـا أنـزلـته مـن سـمآِء عـطآئـك إنّـَك أنـت 

املقتدر املتعالي الغفوُر الكريم.
 

بسمه املقتدر على ما يشآء
ــذي بــه أشــرقــت شــمس  هود أســئُلك بــاســمك الّـَ قــل الــلَُّهمَّ يــا مــالــك الــوجــود ومــربّـِـي الــغيب والــشُّ
ج بحـر مـشيَّتك وألـطافـك وارتـفعت سـمآء عـظمتك وعـطآئـك بـأن تـسقيني فـي كـلِّ  اقـتدارك وتـموَّ
ـــذي أعــــرضــــُت عــــن  األحــــيان رحــــيق الــــحيوان مــــن يــــدك الــــبيضآء واســــمك األبــــهى أي رَبِّ أنــــا الّـَ
سـوآئـك وأقـبلت إلـى أفـق عـطآئـك قـدِّر لـي بـفضلك مـا يـنبغي لـعلوِّ سـلطانـك وسـموِّ اقـتدارك ثـمَّ 
احـفظني عـن مـكِر الّـَذيـن كـفروا بـك وبـآيـاتـك ومـكروا فـي أمـرك وبـرهـانـك إنّـَك أنـت املـقتدُر عـلى 

ما تشآء ال إله إالَّ أنَت الغفوُر الكريم.
 

بسمه املهيمن على األسمآء
ـــذيــــن أعــــرضــــوا عــــن وجــــهك وجــــادلــــوا بــــآيــــاتــــك  ســــبحانــــك يــــا إلــــهي تــــرى أحــــبَّآئــــك بــــني عــــبادك الّـَ
واعترضوا على الَّذين قاموا على إظهار أمرك أي رَبِّ أسئُلك بدموع عاشقيك َواحتراق أفئدة 
مشـتاقـيك بـأن تـنزل عـلى أحـبَّتك مـن سـحاب رحـمتك مـا يـنبت بـه فـي قـلوبـهم شـقآئـق حـكمتك 
ـــزهـا الـعالـم إنّـَك أنـَت الّـَـذي شهـدت الـكآئـنات  وأوراد مـعرفـتك ثـمَّ احـفظهم بـقدرتـك الّـَـتي مـا عجّـَ
بــــقدرتــــك واقــــتدارك واملــــمكنات بــــعظمتك واســــتعآلئــــك ال إلــــه إالَّ أنــــَت املــــقتدُر املــــتعالــــي املــــعطيُ 

الباذُل الكريُم الرَّحيم.
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ُ العليُم الحكيم هو املبنيِّ

قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئُلك بـالّـَـذي قـبل الـباليـا فـي سـبيلك ودعـا الـكلَّ إلـى أفـقك األعـلى إذ كـان 
مـــسجونًـــا بـــني األعـــدآء بـــحيث مـــا بـــقيَ مـــن املـــلوك وال مـــن املـــملوك إالَّ عـــرَّفـــهم ســـبيلك وبـــلَّغهم 
ســلطنتك واقــتدارك بــأن تشــربــني فــي كــلِّ حــني مــا يجــري مــن مــعني قــلمك وســمآء بــيانــك أنــا 
الّـَـذي يــا إلــهي قــد أقــبلت إلــيك واعــترفــت بــوحــدانــيَّتك وفــردانــيَّتك قــدِّر لــي بــفضلك ومــواهــبك مــا 
يـنبغي لـعلوِّ ارتـفاعـك وسـموِّ امـتناعـك إنّـَك أنـَت مـولـى الـعاملـني ومـحبوب الـعارفـني ال إلـه إالَّ أنـت 

الغفوُر الكريم.
 

بسمه املهيمن على األسمآء
ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي تــرانــي مــظلومًــا بــني عــبادك وخــلقك ومــسجونًــا فــي أيــدي الــغافــلني مــن 
جن األعـــظم مـــا ال  ــتك وعـــزَّتـــك يـــا مـــحبوب الـــعالـــم ومـــقصود األمـــم قـــد حـــملت فـــي هـــذا الـــسِّ بـــريّـَ
حـــمله أحـــد مـــن عـــبادك فـــي كـــلِّ يـــوم يـــرد عـــليَّ مـــا ال ورد عـــلى نـــفٍس فـــي مـــملكتك قـــد أتـــعبني 
بـقآئـي فـي مُـلكك وأضـنانـي هجـرك وفـراقـك أسـئُلك بـأن تخـلِّصني عـن الّـَذيـن ال يـعرفـون مـقامـك 
ـذيـن أقـبلوا إلـيك رحـيقك املـختوم بـاسـمك الـقيُّوم إنّـَك أنـت املـقتدُر املـهيمنُ  وشـأنـك ثـمَّ اشـرب الّـَ

املتعالي الغفوُر الكريم.
 

بسمِه املقدَّس عن األسمآء
ــا آويـــناكـــم فـــي  ــك الـــعليم الـــحكيم يـــا أفـــنانـــي إنّـَ قـــد قـــرئـــنا كـــتابـــك ووجـــدنـــا مـــنه عَــــرَف مـــحبَّتك ربّـِ
سـرادق الـبيان وأكـرمـنا مـثواكـم اعـرفـوا هـذا املـقام الّـَذي ال يـعادلـه مـا خُــلق فـي األرِض إنّـَُه لـهو 
املـبنيِّ الـعليم قـل سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئُلك بـكتابـك الـنَّاطـق املـبني وبـاسـمك املـهيمن عـلى 
مواِت واألرضـنيِ وببحـر رحـمتك وشـمس عـنايـتك وسـمآء فـضلك بـأن تـجعلني فـي  مـن فـي الـسَّ

ًها إليك وناظرًا إلى أفق إشراقك إنَّك أنت املقتدُر املتعالي العزيزُ املنيع. كلِّ األحيان متوجِّ
 

هو األقدم األعظم
اق فِـــــي الــــفراق وتــــرى احــــتراق أفــــئدة املخــــلصني فــــي  ســــبحانــــك يــــا إلــــهي تــــسمعُ حــــنني الــــعشَّ
ــد عـــبادك وإمـــآئـــك عـــلى االســـتقامـــة عـــلى حـــبِّك  اآلفـــاق أســـئُلك يـــا مـــالـــك يـــوم الـــطّالق بـــأن تـــؤيّـِ
واالنـقطاع عـن دونـك إنّـَك أنـت الّـَـذي ال تعجـزك إشـارات الّـَـذيـن ظـلموا وال تـمنعك سـطوة الّـَـذيـن 
كــفروا تــفعل مــا تــشآء بــاقــتدارك وتــحكم مــا تــريــد بــعظمتك وســلطانــك أي رَبِّ قــدِّر ألحــبَّتك مــا 
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تــطير بــه أرواحــهم وتــقرَّ بــه عــيونــهم وتســتنيُر بــه صــدُورهــم قــد ســبقت رحــمتك كــلَّ شــيء وإنّـَـك 
أنت املقتدُر املتعالي العليُم الحكيم.

 

بسمه األبديِّ الِقدميِّ األعظم األقدم
مواِت واألرض أسـئلك بـاسـمك الّـَـذي بـه ارتـفعت  قـل سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي وإلـه مـن فـي الـسَّ
رايـــات نـــصرتـــك عـــلى أعـــالم مـــملكتك وبـــه أشـــرقـــت شـــمس وحـــيك وارتـــفعت ســـمآء جـــودك ومـــاج 
بحر عطآئك بأن تجعلني من الَّذين نَصُروا أمرك وقاموا على خدمتك ثمَّ اكتب لي يا إلهي

ــــهوا إلــى مــطلع الــجود والــكرم إذ اســتقرَّ اســمك  ـذيــن نــبذوا الــعالــم وتــوجّـَ مــا كــتبته ألصــفيآئــك الّـَ
األعظم على عرش جودك وعطآئك إنَّك أنت املقتدُر على ما تشآء وإنَّك أنت املهيمُن القيُّوم.

 

بسمي املقدَّس عن اإلمكان
ـذي بــه ظهــر مــطلع قــوَّتــك ومشــرق  مآء أســئُلك بــاســمك الّـَ قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــه األســمآء وفــاطــر الــسَّ
اقــتدارك وجــرى كــلُّ جــسمٍ وحــيَّ كــلُّ جســٍد وثــبت كــل روح بــأن تــجعلني مــنقطًعا إلــيك وخــادمًــا 
ألمـرك ومـريـًدا مـا أردتـه بسـلطانـك وعـامـالً مـا يـحبُّه رضـآئـك ثـمَّ أسـئُلك يـا إلـهي بـأن تـقدَّر لـي 
ًكا بــحبل إفــضالــك أنــزل  ــــًها إلــيك ومــتمسِّ مــا يــجعلني مــنقطًعا عــن دونــك يــا إلــهي تــرانــي مــتوجّـِ
عـليَّ رحـمة مـن عـندك ثـمَّ اكـتب لـي مـا كـتبته ألصـفيآئـك إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال إلـه 

إالَّ أنَت الغفوُر الكريم.
 

األقدم األعظم
ــــِه إلــى وجــِهَك والــنَّظر  ـد إِمــآئَـَك عــلى االســتقامــة عــلى أمــرَِك والــتَّوجّـُ ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أيّـِ
إلى أفِق أَلطافَك أي رَبِّ فاجعلُهنَّ مقدَّساٍت بسلطاِنَك وقانتاٍت ألمرَك وذاكراٍت بذكرَك وثنآِئَك 
ثُــمَّ اجــعلُهنَّ مــن الــالَّئــي طُــفَن حــوَل عــرِش عــظمتَك وفُــزَن بــالــعمِل بــما أُمِــــرَن مــن عــندَك ليظهــر 
مـنُهنَّ مـا يـنبغي لِِنسـبتَِهنَّ إيّـِاَك إنّـَك أنـت املـقتدُر الّـَذي أحـاط أمـرُك الـكآئـنات َوعِـــلُمَك املـمكناتِ 
مواِت واألرِض ال إلـــــه إالَّ أنـــــت املـــــقتدرُ  ا أردَت وال يُعجِـــزَُك مـــــن فِـــــي الـــــسَّ لَـــــم يـــــمنعك شـــــيٌء عـــــمَّ

العليُم الحكيُم.
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األقدس األمنع
سبحانك يا إلهي وإله ُكلِّ شيٍء وبهآئي وبهآَء ُكلَّ شيٍء ورجآئي ورجآَء ُكلِّ شيٍء وِعزِّي َوِعزَّ 
كلِّ شيٍء وُسلطاني وسلطاَن كلِّ شيٍء ومالكي ومالَك كلِّ شيٍء ومحبوبي ومحبوَب كلِّ شيٍء 
ومــقصودي ومــقصوَد كــلِّ شــيٍء ومحــرِّكــي ومحــرَِّك كــلِّ شــيٍء أســئُلَك بــأن ال تــمنعني عــن بحــرِ 
إِفـضالـك وال تُـبِعَدنـي عـن شـاطئِ قـربـك أي ربِّ دونُـَك ال يـنفُعِني وقـرُب غَـيرَِك ال يُـغِنيِني أسـئُلكَ 
ا سـواَك بـأَن تـجَعَلِني مـن الـنَّاظـريـَن إلـيَك والـقآئـمنَي عـلى خـدمـتكَ  بِـَغنآئِـَك الّـَذي بـه اسـتغينُت عـمَّ

أي ربِّ فاغِفر عبادك وإمآئك إنَّك أنت الغفوُر الرَّحيُم.
 

هو اهلل تعالى شأنه العظمة والكبريآء
مآء  قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئُلك بـاسـمك املـهيمن عـلى األسـمآِء وبـآيـاتـك الّـَتي مُــلِئت األرض َوالـسَّ
ــذيـــن جـــعلتهم مـــشارق أمـــرك ومـــهابـــط  ــبع أصـــفيآئـــك الّـَ ــدنـــي عـــلى خـــدمـــتك وطـــاعـــتك التّـَ بـــأن تـــؤيّـِ
هـُت إلـى أفـق فـضلك وبحـِر عـطآئـك أسـئُلك بـأن ال  وحـيك ومـطالـع أحـكامـك أي رَبِّ أنـا الّـَذي تـوجَّ
ا عـندك وتـقدِّر لـي مـا قـدَّرتـه للمخـلصنَي الّـَذيـن اسـتشهدوا فـي سـبيلك وقـامـوا عـلى  تـخيِّبَِني عـمَّ

نُصرِة أمرك إنَّك أنَت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت املهيمُن القيُّوم.

هو األقدس األعظم
قـــــد تشـــــرََّف كـــــتابـــــك بـــــاألفـــــِق األعـــــلى ويـــــناديـــــك مـــــالـــــك األســـــمآء فـــــضالً مـــــن عـــــندِه لـــــتكوَن مـــــن 
كُت بـــحبِل عـــطآئِــــَك وتشـــبَّثت بـــذيـــِل ألـــطافـــك واعـــترفـــت  ــذي تـــمسَّ اكـــريـــن قـــل يـــا إلـــهي أَنـــا الّـَ الـــشَّ
هود أسـئلك  بـفردانـيَّتك وأقـررُت بـوحـدانـيَّتك وأيـقنُت إنّـَك أنـت مـالـك الـوجـود ومـعطي الـغيب والـشُّ
بـأن تشـربـني فـي كـلِّ األحـيان رحـيقك املـكنون وكـوثـرك املخـزون ثـمَّ قـدَّر لـي مـقعد صـدق عـند 
ــك أنـــت املـــعطي الـــباذُل الـــغفورُ  أولـــيآئـــك وأصـــفيآئـــك ثـــمَّ ارزقـــني مـــا يـــنبغي لـــجودك وكـــرمـــك إنّـَ

الكريُم.

األقَدُس األقدُم األعظُم
قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي تـرى أحـبَّآئـك متشـتَّتنَي فـي ديـارك ومشـرق أمـرك مـظلومًــا بـني عـبادك وعـزَّتـكَ 
يـا إلـهي إنَّ الـقلوب ذابـت فـي فـراقـه والـعيون ذُرِفـت لـبآلئـه أسـئُلك بـاسـمك الّـَـذي جـعلتُه مـطلع 
ــذي حـــال بـــينك وبـــني أحـــبَّتك لـــيجتمعوا فـــي جـــوارك ويـــسمعوا  االقـــتدار بـــأن تخـــرق الـــحجاب الّـَ
نـدآئـك ويـفوزوا بـكوثـر الـوصـال فـي أيّـَامِــك ثـمَّ قـدِّر لـي ولـهم مـا يـنبغي لـجودك وألـطافـك وفـضلك 

ومواهبك إنَّك أنت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت املهيمُن القيُّوم.

هو اهلل القآئُم القيُّوم
قـــل الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي لـــك الحـــمُد بـــما هـــديـــتني إلـــى بحـــِر عـــرفـــانـــَك ومشـــرِق أمـــرَك ومـــطلعِ آيـــاتـــكَ 
ــامـــك إذ اســـتقرَّ هـــيكل رحـــمانـــيَّتك عـــلى  وأشـــربـــتني الـــرَّحـــيق املـــختوم بـــيِد اســـمك الـــقيُّوم فـــي أيّـَ
مآِء ومــالــك األســمآِء بــأن تــجعلني فــي كــلِّ األحــيان نــاظــرًا  عــرِش عــظمتك أســئُلك يــا فــاطــر الــسَّ
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ــذي يــا إلــهي ذكــرتــني فــي  إلــيك ونــاطــًقا بــذكــرك ثــمَّ قــدِّر لــي مــا يــنبغي لــجودك وكــرمــك أنــت الّـَ
أَلواحك وجعلتني من أفنانك ينبغي أن تعمل بي ما أنت أهله إنَّك أنت الجواُد الكريُم.

هو الظَّاهر من أفقِ الحكمة والبيان
ـاَك أن يحــزنــك شــيء اطــمئن بــفضل  يــا فــتح األعــظم يــذكــرك املــظلوم فــي هــذا املــقام الــكريــم إِيّـَ
خـرة بـأن  ـــــدرة ونـطقت الصَّ مـولـيك الـقديـم قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئلك بـاسـمك الّـَـذي بـه نـادت السّـِ
بـوا إلـى كـلمتك الـعليا ثـمَّ احـفظهم يـا إلـهي  تـنصَر عـبادك الّـَـذيـَن أقـبلوا إلـى أفـقَك األعـلى وتـقرَّ
من الَّذين كفروا بمطلع وحيك ومشرق إلهامك ثمَّ قدِّر لهم ما ينفعهم في كلِّ عالمٍ من عواملك 

إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي املعطي العزيزُ الوهاب.

هو العليِّ العظيم
مواِت واألرضني أسئُلك باسمك الَّذي به  قل سبحانك اللَُّهمَّ يا إله العاملني ومربِّي من في السَّ
ـدنــي عــلى صــافــي  ــــــدرة بــذكــرك وثــنآئــك بــأن تــؤيّـِ تــضوَّع عَــــرف رحــمتك بــني عــبادك ونــطقت السّـِ
ـــه إلـى أفـق ظـهورك يـا مـالـك  كـوثـر عـرفـانـك الّـَـذي مـن فـاز بـه وشـرَب مـنه انـقطع عـن الـعالـم وتـوجّـَ
الـقدم ثـمَّ ارزقـني يـا إلـهي املـآئـدة الّـَـتي نُـزِّلـت مـن سـمآِء عـطآئـك ألذكـرك بـني عـبادك وأشـكرك 

في مملكتك إنَّك أنَت املقتدُر على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت العليُم الحكيُم.

هو املُظهر املحيي العليم
ــذي ارتــفع مــن ســدرِة املــنتهى بــأن  قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أســئُلك بــصريــر قــلمك األعــلى والــنِّدآء الّـَ
تـرزقـني فـي كـلِّ األحـيان املـآئـدة الّـَتي نُـزِّلـت مـن سـمآِء مـشيَّتك وسـحاب إرادتـك أي ربِّ احـفظ 
ـذيـن كـفروا بـبرهـانـك وأعـرضـوا عـن ظـهورك وآيـاتـك وقـدِّر لـكلِّ واحـدٍ  أفـنانـك مـن شـرِّ أعـدآئـَك الّـَ
ــك أنـــَت املـــقتدُر عـــلى  مـــنهم نـــصرة أمـــرك بـــني خـــلقك وذكـــرك بـــالـــحكمِة والـــبيان ألهـــل مـــملكتك إنّـَ

ماتشآء ال إله إالَّ أنَت املهيمُن املقتدُر العليُم الحكيُم.

األقدُس األعظُم األبهى
ــذي بــه ظهــر الــكنز املخــزون  ـــَر األريــاح أســئلك بــاســمك الّـَ قــل الــلَُّهمَّ يــا فــالــق اإلصــباح ومسخّـِ
ـــتي نــــزَّلــــتها فــــي  ـــًدا إلظــــهار أمــــرك بــــني خــــلقك بــــالــــحكمِة الّـَ واالســــم املــــكنون بــــأن تــــجعلني مــــؤيّـَ
ـذيــن طــافــوا حــول إرادتــك وقــصدوا كــعبة لــقآئــك وحــضروا بــني يــديــك  أَلــواحــك ثــمَّ اجــعلني مــن الّـَ
وسـمعوا نـدآئـك األحـلى مـن قـلمك األعـلى إنّـَك أنـَت مـولـى الـورى فـي قـبضتك مـلكوت األشـيآء 

تفعل بسلطانك ما تشآء ال إله إالَّ أنَت املقتدُر الحكيم.

بسمه املقتدر على العالم
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قـل لـك الحـمُد يـا مـالـك الـقدم بـما أسـمعتني نـدآئـك وعـرَّفـتني بحـر فـضلَك وسـمآِء جـودَك أسـئُلك 
ـذيــن اســتقامــوا عــلى حــبِّك ونــطقوا  يــا مــحبوب الــعاملــني ومــقصود الــعارفــني بــأن تــجعلني مــن الّـَ
كوا بـحبل أمـرك وتشـبَّثوا بـذيـِل رأفـتك ثـمَّ قـدِّر لـي مـا يـنبغي لـجاللـك ويـليق لـشأنـك  بـثنآئـَك وتـمسَّ
واقـتدارك أنـت الّـَـذي شهـدت الـذَّرَّات بـقدرتـك وسـلطانـك والـكائـنات بـعظمتك وإجـاللـك ال إلـه إالَّ 

أنَت املتعالي العزيزُ العظيُم.

األعظُم األقدُم األكرُم
ج بحـر وصـالـك فـي أيّـَامـك بـأن تـقدِّر  قـل الـلَُّهمَّ أسـئلك بـاسـمك الّـَذي بـه تـهيَّجَ عَــرُف لـقآئـك وتـموَّ
لــي مــا يــنفعني فــي مــلكوِت أمــرَك ونــاســوت خــلقَك ثــمَّ اجــعلني غــنيًّا بــَغنآئــك وعــزيــزًا بــعزِّك إنّـَـك 
أنـَت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال إلـه إالَّ أنـت الـغفور الـكريـم قـد حـضر كـتابـك لـدي الـعرش وقـرئـناه 
يآء فـي مـلكوت اإلنـشآء هـذا خـيٌر لـك  فـضالً مـن لـدنّـَا وعـزَّزنـاك بـاسـم مـن عـندنـا وسـميناك بـالـضِّ

ال القديم. ا على األرض إنَّ ربِّك لهو الفضَّ عمَّ

بسمي املقدَّس عن األسمآِء
قـــل الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي تـــرانـــي مـــقبالً إلـــى ســـمآِء فـــضلَك وبحـــِر جـــودَك وشـــمس عـــطآئـــَك أســـئلك يـــا 
مـالـك املـلوك وراحـم املـملوك بـأن تـجعلني ذاكـرًا بـذكـرك ونـاطـًقا بـثنآئـك أي رَبِّ أنـا الّـَذي وجـدتُ 
ـدنــي عــلى  عَـــرف قــميصك وســمعت نــدآئــك األحــلى إذ ارتــفع بــني مــأل اإلنــشآء أســئُلك بــأن تــؤيّـِ
نـصرِة أمـرك بـني خـلقك عـلى شـأٍن ال تـضعفني قـوَّة األمـرآء إنّـَك أنـت املـقتدُر عـلى مـا تـشآء ال 

إله إالَّ أنِت املعطي الباذُل العليُم الحكيُم.

األقدس األمنع االعظم
صتني بـــنيَ  قـــل الـــلَُّهمَّ يـــا إلـــهي لـــك الحـــمُد بـــما جـــعلتني نـــاطـــًقا بـــاســـمك وخـــادمًـــا ألمـــرك وخـــصَّ
ــــه إلــى وجــهَك أســئُلك بمشــرق ذاتــك ومــطلع كــينونــتك بــأن تــجعل  الــعباد لــعرفــان نــفسك والــتََّوجّـُ
أعــمالــي كــلُّها عــمالً واحــًدا فــي حــبَِّك وأذكــاري ذكــرًا واحــًدا فــي ثــنآئــَك ثــمَّ أشــربــني فــي كــلِّ 
األحـيان سـلسبيل عـرفـانـك وكـوثـر بـيانـك لتنجـذب بـه قـلوب عـبادك وأفـئدة خـلقك إنّـََك أنـَت املـقتدرُ 

اُب. على ما تشآء ال إله إالَّ أنَت العزيزُ الوهَّ

بسمه املقتدر على األسمآء
قــل الــلَُّهمَّ يــا مُـــنزل اآليــات وُمظهــر الــبيِّنات أســئُلك بــمطلع عــلمك ومشــرق وحــيك َومظهــر نــفسك 
ـذيــن قــامــوا عــلى نُــصرة أمــرك بــني بــريّـَـتك ثــمَّ أيّـِـدنــي عــلى  بــأَن تــقدِّر لــي مــا قــدَّرتَــُه ألصــفيآئــك الّـَ
هـــُت إلـــى أفـــق فـــضلك ومـــصدر أمـــرك وجـــودك  ـــذي تـــوجَّ ذكـــرك وثـــنآئـــك بـــني خـــلقك أي رَبِّ أنـــا الّـَ
ا عـندك ألقـوم عـلى خـدمـتك فـي مـملكتك وانـتشار آثـارك فـي أرضـك  أسـئلك بـأن ال تـخيِّبني عـمَّ

إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي العزيزُ العظيُم.

هو املقدَُّس عن األذكار
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بـُت إلـى أفـِق ظـهورك وسـمعُت نـدآئـك  هـُت إلـيك وتـقرَّ قـل سُــــــبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أَنـا الّـَـذي تـوجَّ
األحـلى الّـَـذي ارتـفع مـن سـدرة املـنتهى أسـئُلك يـا مـالـُك الـقدم وخـالـُق األمـم بـأن تـجعلني فـي 
كـلِّ األحـوال نـاظـرًا إلـيك ومـنقطًعا عـن دونـك ثـمَّ وفِّقني عـلى الـعمل فـي رضـآئـك ومـا أمـرتـني بـه 
ـذي لــم تــزل كــنت فــي عُـــلوِّ الــقدرِة والــقوِِّة وســموِّ الــرِّفــعِة والــعظمِة ال إلــه إالَّ  فــي أَلــواحــك أنــت الّـَ

أنَت العليُم الحكيُم.

بسمه املهيمن على اإلمكان
قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي وإلـه الـعاملـني ومـحبوبـي ومـحبوب الـعارفـني أحـمُدَك بـما عـرَّفـتني مـطلع آيـاتـك 
وأحـضرتـني عـند عـرش عـظمتك وأسـمعتني نـدآئـك إذ أعـرض عـنك أكـثر بـريّـَتك أسـئُلك يـا مـالـك 
ــتك ألســـبح فـــيه بـــإذنـــك وإرادتـــك  مآء بـــأن تـــجعلني مـــن حـــيتان بحـــر أحـــديّـَ األســـمآء وفـــاطـــر الـــسَّ
مآء ال  وأُسـبُِّحك بـاسـمك الّـَـذي جـعلته مـهيمنًا عـلى األسـمآِء وقـيُّومًــا عـلى مـن فـي األرِض والـسَّ

إله إالَّ أنَت العليُم الحكيُم.

هو البهيُّ األبهى
قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أحــمدك بــما جــعلتني مــقبالً إلــى أفــق جــودَك وســمآء فــضلَك وبحــر عــطآئــكَ 
ـــامــــك قــــد  كــــيف أشــــُكرَُك يــــا إلــــهي بــــما نســــبتني إلــــى نــــفسك بــــعد مــــا انــــقطع كــــلُّ نســــبة فــــي أيّـَ
ســـبقتني رحـــمتك وأحـــاطـــني فـــضلك عـــلى شـــأٍن ال يُـــذكـــر بـــالـــبيان ويعجـــز عـــن ذكـــره مـــن فـــي 
هود بـأن تـحفظني بسـلطانـك وتـكتب لـي  اإلمـكان أسـئُلك يـا مـالـك الـوجـود ومـربّـِي الـغيب والـشُّ

ما ينفعني في كلِّ عالمٍ من عواملك إنَّك أنَت املقتدُر العليُم الحكيُم.

هو الظَّاهُر من أفق البقآء
قـــل الـــلَُّهمَّ يـــا مـــالـــك األشـــيآء وخـــالـــق األســـمآء أســـئُلك بـــنفحات وحـــيك وفـــوحـــات إلـــهامـــك وبحـــر 
ـام قــآئــًما عــلى خــدمــتَك وذاكــرًا بــذكــرك  فــضلك وســمآء ألــطافــك بــأن تــجعلني فــي الــلَّيالــي واأليّـَ
ـــذي يــــا إلــــهي هــــديــــتني إلــــى نــــفسك  ـــذي بــــه أضــــآء الــــعالــــم وارتــــفعت ضــــوضــــآء األمــــم أنــــت الّـَ الّـَ
ونسـبتني إلـيك فـاكـتب لـي مـا كـتبته ألصـفيآئـك إنّـَك أنـت املـقتدُر بسـلطانـك يشهـد كـلُّ الـوجـود 

إنَّك أنت املهيمُن العزيزُ الوُدود.

هو املشرقُ من أفق البهآء
طــوبــى لــك بــما فــزت بــعرفــان ربّـِـك مــالــك األســمآء وأقــبلت إلــى األفــق األعــلى قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــهي 
لــــك الحــــمُد بــــما عــــرَّفــــتني جــــمالــــك وســــقيتني كــــأَس عــــرفــــانــــك وجــــعلتني مــــقبالً إلــــى أفــــق وحــــيك 
ـــًها إلـى مـطلع عـرفـانـك أسـئلك بـأن تـوفّـِقني عـلى حـبَِّك ورضـآئـك وخـدمـة أمـرك فـي أيّـَامـك  ومـتوجّـِ
بـني فـي كـلِّ األحـوال إلـيَك إنّـَك أنـَت املـقتدُر عـلى مـا  ثـمَّ قـدِّر لـي يـا إلـهي مـا هـَو خـيُر لـي وقـرِّ

تشآء ال إله إالَّ أنت املهيمُن القيُّوم.

بسمه املتعالي عن األسمآء
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ـبعوا كــلَّ  يــا كــتاب الــنَّاطــق أُذكــر مــن آمــن بــاهلل ربِّ الــعاملــني إذ أعــرض عــنه أكــثر الــعباد بــما اتّـَ
فــــأجــــر بــــعيد قــــل الــــلَُّهمَّ يــــا إلــــهي أســــئلك بــــمطلع وحــــيك ومشــــرق إلــــهامــــك ومــــصدر أمــــرك بــــأن 
تـــجعلني فـــي كـــلِّ األحـــوال طـــآئـــرًا فـــي هـــوآِء ذكـــرك مـــنقطًعا عـــْن ســـوآئـــك ثـــمَّ قـــدِّر لـــي بـــجودك 
وفـضلك مـا يـنفعني فـي كـلِّ عـالـمٍ مـن عـواملـك إنّـَك أنـَت الّـَذي تـفعل مـا تـشآء بسـلطانـك ال إلـه إالَّ 

أنَت املقتدُر العزيزُ الغفَّار.

هو املستقرُّ على العرِش
مآء أسـئُلك بـاسـمَك الّـَذي بـه ارتـفعت سـمآء وحـيك ومـاج  قـل الـلَُّهمَّ يـا مـالـك األسـمآء وفـاطـر الـسَّ
بــني إلــيك فــي  بحــر إرادتــك وهــاج عَـــرف قــميصك بــأن تــؤيّـِـدنــي عــلى ذكــرك وانــتشار أمــرك وتــقرِّ
كــلِّ األحــيان بســلطنتك واقــتدارك ثــمَّ اجــعلني غــالــبًا عــلى أعــدآئــك ومــقتدرًا عــلى عُـــصاِة بــريّـَـتك 
إنّـَـك أنــَت املــقتدر عــلى مــا تــشآء واملــهيمن عــلى مــا تــريــد ال إلــه إالَّ أنــت املــتعالــي الــقويُّ الــعليمُ 

الحكيُم.

هو املغرُِّد على األفناِن
قـد فـاز كـتابـك فـي املـنظر األكـبر ويـخاطـبك مـالـك الـقدر ويـقول قـولـي سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي 
ــتي أنــبتتها مــشيَّتك وإرادتــك إلــى أن ظهــرت مــن غُـــصنك أســئُلك يــا مــالــك األُمَـــم  أنــا الــورقــة الّـَ
وسُــــــلطاَن الـِقدم بـأن تـجعلني مـن الـطَّآئـفاِت فـي حـولـك فـي كـلِّ عـالـمٍ مـن عـواملـك أي رَبِّ ورقـتك 
ــك أنـــَت الـــقريـــبُ  ــك أنـــَت املـــقتدُر عـــلى مـــا تـــشآء وإنّـَ تحـــرَّكـــت بـــإرادتـــك وفـــوَّضـــت أمـــرهـــا إلـــيك إنّـَ

اهُد األمنُي. الشَّ

األقدس األقدم األعظم
ــذي سُـــــــجن فــي أخــرب الــبُلدان بــما  قــل الــلَُّهمَّ يــا إلــهي أســئلك بــمطلع آيــاتــك َومشــرق َوحــيك الّـَ
ـذيــن آمــنوا إلــى أفــقك األعــلى وظــهور  بــني والّـَ دعــا الــكلَّ إلــى أفــق أمــرك وســمآِء جــودك بــأن تــقرِّ
ــذي ال يــعزب عــن  جــمالــك األبــهى ثــمَّ أشــربــنا يــا إلــهي خَـــمَر وصــالــك وكــوثــر لــقآئــك إنّـَـك أنــت الّـَ

علمك من شيٍء وال يعجزك اقتدار الفراعنة وشوكة الجبابرة ال إله إالَّ أنَت العزيزُ الحكيُم.

مآء هو املجلِّي على من في األرِض والسَّ
ـُه لــهو  يــا قــلم اذكــر مــن أقــبل إلــى اهلل مــالــك الــقدم إذ أعــرض عــنه أكــثر األمــم لــيفرََح بــذكــرك إنّـَ
الـذَّاكـر الـعليم قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي لـك الحـمد بـما جـعلتني مـقبالً إلـى أفـق فـضلك ونـاطـًقا بـثنآئـك 
أي رَبِّ أسـئلك بـنفسك بـأن تظهـر مِـــنِّي فـي خـدمـتك مـا يـبقي بـه ذكـري فـي مـلكوتـك وجـبروتـك 

إنَّك أنَت املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ أنت املهيمُن القيُّوم.
 

األعظم األبهى
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اعـة وقـامـت الـقيامـة وفـزع مـن فـي  سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئلك بـاسـمك الّـَذي بـه ظهـرت الـسَّ
مواِت واألرض بـأن تـنزل مـن سـمآِء رحـمتَك وسـحاب رأفـتَك مـا تـفرح بـه قـلوُب عـبادك الّـَذيـن  الـسَّ
أقـــــبلوا إلـــــيك ونـــــصروا أمـــــرك أي رَبِّ احـــــفظ عـــــبادك وإمـــــآئـــــك عـــــن رمـــــيِ الـــــظُّنوِن واألوهـــــام ثـــــمَّ 

أشربهم سلسبيل عرفانك بأيادي فضلك إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي الغفوُر الكريم.
 

هو املبنيِّ في ملكوت البيان
ا أرادَ  ي األمـــم ومـــحيي الـــعالـــم ال يـــمنعه عـــمَّ ــُه ملُنجِّ ــذي ظهـــر إنّـَ ــُه ال إلـــه إالَّ هـــو والّـَ شهـــد اهلل إنّـَ
ضــوضــآء الــعباد وال نــعاق مــن فــي الــبالد مــن فــاز بــه قــد فــاز بــالــغيِب املــنيع والّـَـذي أعــرض إنّـَـه 
ــدنـــي عـــلى خـــدمـــتك بـــني عـــبادك َوتـــقدِّر لـــي مـــا  مـــن الـــهالـــكني أي رَبِّ أســـئُلك بـــنفسك بـــأن تـــؤيّـِ

ينفعني في كلِّ عالمٍ من عواملك إنَّك أنَت املعطي الغفوُر الرَّحيم.
 

بسمه الباقي الدَّآئم
قــل ســبحانــك الــلَُّهمَّ يــا إلــهي لــك الحــمد بــما جــعلتني مــقبالً إلــى بحــر عــطآئــك وســمآِء فــضلك 
ــامـــك أســـئُلك يـــا إلـــه الـــعاملـــني ومـــقصود الـــعارفـــني بـــأن  رتـــني بـــأنـــوار شـــمس عـــرفـــانـــك فـــي أيّـَ ونـــوَّ
ــذي فــي قــبضتك  ـدنــي عــلى خــدمــتك ليظهــر مــنِّي مــا يــبقى آثــاره فــي مــملكتك إنّـَـك أنــت الّـَ تــؤيّـِ

موات واألرض ال إله إالَّ أنَت املقتدُر العليُم الحكيُم. ملكوت ملك السَّ
 

هو املغرِّد على األفنان
ــرَت األمـم بـأن تـجعَلني مـنقطًعا  قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئلك بـاسـمك الّـَذي بـه خـلقَت الـعالـم وسخّـَ
ًكا بـحبل عـطآئـك أي رَبِّ أنـت الّـَذي شهـد كـلَّ ذي لـسان بـعلوِّك واقـتدارك وكـلَّ  عـن دونـك ومـتمسِّ
ذي قـلٍب بـسموِّك وإجـاللـك أسـئُلك بـأن التـمنعني عـن فـيوضـات أيّـَامـك ثـمَّ قـدِّر لـي مـا يـنفعني 

في كلِّ عالمٍ من عواملك إنَّك أنَت املقتدُر املتعالي الحكيُم.
 

هو األقدُس
ـــذيــــن اخــــتصصتهم  ســــبحانــــك يــــا إلــــهي أســــئُلك بجــــمال الــــقدم واالســــم األعــــظم بــــأن تــــحفظ الّـَ
ـــــدرة الّـَـتي ارتــفعت بــأمــرك ارحــم يــا إلــهي صــغيرهــم وكــبيرهــم  بــنفسك وجــعلتهم أوراق هــذه السّـِ
وا بـفردانـيَّتك واعـترفـوا بـما نـزل فـي ألـواح أمـرك  بـفضلك وإحـسانـك ثـمَّ اجـعَلهم مـن الّـَـذيـن أقـرُّ

إنَّك أنت املقتدُر على ما تشآء وإنَّك أنَت العليُم الحكيُم.
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هو املجيُب
قـد قـرئـنا كـتابـك وسـمعنا نـدآئـك وأجـبناك بهـذا الـلَّوح املـنيع قـل سـبحانـك الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئلك 
بــــاســــمك املــــهيمن عــــلى األســــمآِء بــــأن تــــجعلني مــــتمايــــالً بــــأريــــاحِ مــــشيَّتك ومتحــــرِّكًــــــا بســــلطان 
إرادتك ثمَّ اجعلني راضيًا بما قدَّرته لي بجودك وفضلك ومستقيًما على أمرك بني خلقك إنَّك 

أنَت املقتدُر املتعالي العليُّ العظيُم.
 

هو املبنيِّ املتعالي العليم
قـل الـلَُّهمَّ يـا إلـهي أسـئُلك بـفََلك عـنايـتك وفُـلك بـيانـك ومـطلع وحـيك ومشـرق إِلـهامـك بـأن تـرزقـني 
ــذي فـــتحته بـــأصـــابـــع قـــدرتـــك وبـــذلـــتُه عـــلى أهـــل مـــملكتك بـــجودك وأَلـــطافـــك أي رَبِّ ال  الـــرَّحـــيق الّـَ
ـك أنــت املــقتدُر الــعليمُ  تــمنعني عــن ســمآء جــودك وبحــر فــضلك قــدِّر لــي مــا يــنبغي لــجاللــك إنّـَ

املعطيُ الباذُل القديُم.

فرغ 
من كتابته

 كاتبه املسكني
 حرف الزَّا في يوم

 الكمال يوم البهاء من شهر
 الكمال من سنة الواو
 من الواحد الثَّالث

 مطابًقا
 إلحدى

 عشرة خلت من شهر ذي القعدة من سنة 1304 في مدينة ع نمره 5
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