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ِ
بسمه العزيز الكريم
قOOد خجOOل الOOبهآء بOOما وجOOدك خOOجالً فOOي أيَّOOامOOه واضOOطرب الOOبهآء بOOما وجOOدك مOOضطربًOOا بOOما فOOات
خ Oذَن OOي االه OOتزاز م OOن
ع OOنك ف OOي ظ ِّ Oله ق OOد أخ OOذت OOني األح OOزان ب OOما ع OOرف OOت ح OOزن OOك ف OOي أم OOر ربِّ OOك وأ َO
اه OOتزاز س OOدرة ح Oبِّك ا َّلOOتي ح Oَّ Oرك OOتها أري OOاح ع OOناي OOة ربِّ OOك َل َ Oعمري ق OOد اح OOترق ال OOبهآء م OOن اح OOتراق
قOلوبOكم وحOنني أنOفسكم نOسئل اهلل بOأن يOجعل إقOرارك يOد االقOتدار لOتنشقَّ بOها األسOتار ويOجعل
اع OOتراف OOك ع OOض ًدا ل OOك لتخ OOرج ب OOحبل اس OOمي ال OOقدي OOر ي OOوس OOف ذك OOري امل OOنير م OOن غ َ Oياب Oِ Oة األس OOرار
Oذب نOOغمات قOOلمي األعOOلى عOOلى شٍ O
Oأن تOOطلع مOOن أف ِ Oق قOOلبك شOOمس الOOوفOOآء بOOاسOOمي
ويOOأخOOذك جُ O
Oمر مOن ريOاض صOدرك مOا تنجOذب بOه األشOيآء ليجOد مOن ُه املخOلصون وا َّلOOذيOن يOطوفOون
األبOهى وي ُّ
Oس ِ
Oب ربِّ OOك م OOال OOك األس ِ O
ِ
مآء س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي ي OOا إل OOهي
Oمآء وف OOاط OOر
األرض وال َّ O
َعOOرف ق OOميص ح ِّ O
والOنَّابOض فOي قOلبي تOعلم وتOرى أ َّن خجOلة أحOبَّتك تOرجOع إلOى مظهOر نOفسك ومOطلع أمOرك بOل إنَّOهُ
به ِ
Oؤآلء عOبادك هOاجOروا
يOرى نOفسه أخجOل مOنهم عOند اعOترافOهم بOما فOات عOنهم فOي أيَّOامOك أي َر ِّ
ني يديك
يقر أح ٌد منهم بجريراته ب َ
في حبِّك وحملوا القضايا في سبيلك وعزَّتك يا إلهي ك َّلما ُّ
Oبهآء ألنَّ OOهم ع OOبادك ا َّلOOذي OOن ذاق OOوا ك OOأس ال ِ O
ي OOغطِّي ال OOحيآء وج OOه ال ِ O
Oبآلء ف OOي أم OOرك وش OOرب OOوا أك OOواب
ال OOباس ِ O
الشOOدائ OOد ع OOلى ش ٍ O
Oآء ع OOند ظ OOهور أن OOوار وج َ O
Oأن م OOا اس OOتراح OOوا ف OOي ج OOوارك
Oهك وأخ OOذت OOهم َّ O
وعOزَّتOك قOد ذاب الOبهآء حOبًّا ألحOبَّتك وتOبلبل بOما اعOترتOهم األحOزان عOن َد ظOهور أمOرك وتOم َّوج أبحOر
ب مOن زفOرات قOلوبOهم ارتOفعت زفOرتOي ومOن احOتراق أفOئدتOهم احOترق قOلبي
فOضلك وألOطافOك أَي َر ِّ
أسOOئ ُلك يOOا مOOالOOك الOOوجOOود ومOOر ِّبOOي الOOغيب والُّ O
Oشهود بOOأن تOOجعل كOَّ Oل واحOٍ Oد مOOنهم َعَ Oلم هOOدايOOتك بOOني
عOبادك وإشOراق أنOوار شOمس عOنايOتك بOني بOر َّيOتك قOد اخOتصصتهم يOا إلOهي ملOحبَّتك والOحضور
لOدى عOرش عOظمتك هOذا مOقا ٌم مOا سOبقهم أحOد فOي ذلOك كOم مOن ل ٍ
Oيال يOا إلOهي مOا نOامOوا لOذكOرك
وك OOم م OOن أ َّي OOام ٍ ن OOاح OOوا ب OOما ورد ع OOليك م OOن أع OOدآئ OOك أس OOئ ُلك ي OOا م OOال OOك امل OOلوك وراف OOع امل OOملوك ب OOأن
Oرك وإعِ O
Oالء كOOلمتك عOOلى شٍ O
تOOؤيِّOOدهOOم عOOلى نُOOصرة أمَ O
Oأن ينتشOOر بOOهم ذكOOرك بOOني خOOلقك وثOOنآئOOك فOOي
مOOملكتك إنَّOOك أنOOت املOOقتدر املOOتعالOOي الOOغفور الOOكريOOم سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي هOOذا عOOبدك ا َّلOOذي
س َّOميت َ ُه بOاسOمك فOي مOلكوت أسOمآئOك وربOيَّته تOحت جOناح فOضلك وألOطافOك إذًا تOراه مسOر ًOعOا إلOى
Oضا إلOOيك طOOلبًا لOOعطآئOOك زيِّOOن ُه يOOا إلOOهي بِ O
شOOطر مOOواهOOبك وراكً O
Oردآء مOOكرمOOتك وثOOوب جOOودك وكOOرمOOك
ٍ
شأن يكون معروفًا
ليجد منه األشيآء تض ُّوعات قميص حبِّك ث َّم زيِّن رأسه بإكليل ذكرك على
بOني الOعباد بOحبِّك واالسOتقامOة فOي أمOرك ثَّ Oم أيِّOده فOي ك ِّOل األحOوال عOلى نOصرتOك وذك َ
Oرك وثOنآئOكَ
Oني خOOلقك وع OزَّتOOك يOOا إلOOهي ك َّ Oلما أتOOفكر فOOي عOOظمتك وسOOلطانOOك أجOOد نOOفسي أعOOصى ال ُ Oعصاة
بَ ْ O
Oب مOOن
فOOي مOOملكتك وك َّ Oلما أنOOظر مOOقامOOاتOOك ا َّلOOتي جOOعلتَها مOOخصوصOOة لOOنفسك أرى وجOOودي أذنََ O
الس O Oتَّار َوعOO Oفو اسOO Oمك الOO Oغفَّار و َعOO Oرف اسOO Oمك الOَّ O OرحOO Oمن لOO Oترى
فOO Oي أرضOO Oك لOO Oوال سOO Oتر اسOO Oمك َّO O
األصOOفيآء فOOي مOOواقOOف ال OذُّنOOوب والOOعصيان لOOك الحOOمد بOOما سOOبقتهم رحOOمتك وأحOOاطOOهم فOOضلك
وأل OOطاف OOك وب OOعد اع OOتراف OOي ب OOما أج OOري OOته م OOن ق OOلمي أس OOئلك ب OOاس OOمك ا َّل OOذي ج OOعلته قُّ O Oيو ًم OOا ع OOلى
Oس ِ
األسِ O
ِ
OوجOOه إلOOيك وال تOOمنع ُه عOOن
مآء بOOأن ال تOOطرد ا َّلOOذي تOَّ O
Oمآء ومOOهيمنًا عOOلى مOOن فOOي
األرض والَّ O
بOدآئOع فOضلك وخOف َّيات رحOمتك أوقOد بOأيOادي قOدرتOك فOي ق ِ
OراجOا لOيكو َن مشOتعالً فOي أ َّيOامOك
Oلبه س ً O
Oأن ال يOOمنعه الOOحيآء عOOن ال Oطَّيران فOOي هِ O
ومOOناديًOOا بOOاسOOمك عOOلى شٍ O
Oصعود إلOOى أفOOق
Oوآء ح Oبِّك والُّ O
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سOا كOما تOريOد ويOنبغي
خOلق عOن إعOالء كOلمتك لOتراه مOق َّد ًO O
جOذبOك واشOتياقOك وال تOشغل ُه شOؤونOات ال َO
Oقدر أ َ ْن يOأتOي
Oبير ومOقا ٌم عOظي ٌم أل َّن غOيرك كOيف ي ُ
لOعظمتك وجOاللOك ولOو أ َّن يOا إلOهي هOذا شOأ ٌن ك ٌ
Oت الOكريُ Oم وأنOت ال َّOرحOي ُم يشهOد ك ُّOل الOذَّ َّرات
بOما يOكون آلئً Oقا لOحضرتOك ومسOتح ًقّا لOجاللOك ولOكن أن َ
ِ
Oطرف عOنايOتك ولOحاظِ
Oغفور الOعطوف املOعطي الOعزيOز الOحكيم يOا إلOهي فOانOظر إلOيه ب
بOأنَّOك أنOت ال
ُ
مOOكرمOOتك ث َّ Oم اجOOذبOOه بOOنغمات مOOصدر وحOOيك إلOOى مOOقام يOOكون بOOك ِّل ِه فOOان ً Oيا فOOي رضOOآئOOك وآم Oالً مOOا
القوي األمني ليخرج يد الق َّوة وينصر بها أمرك
ق َّدرته في ألواحك ث َّم اجعل قلبه قو ًيّا باسمك
ِّ
OخصوصOOا
ًOO
ب مل َّOا سOَّ Oميته بOOاسOOمك اجOOعله مO
عOOند ظOOهور نOOور جOOمالOOك وطOOلوع شOOمس إجOOاللOOك أي َر ِّ
OوجهOت إلOى
ب أنOت تOعلم أنِّOي مOا أردت فOي أمِ Oر نOفسي بOل أمOرك ومOا ت َّ
بOني الOعباد لخOدمOتك أي َر ِّ
أحOٍ Oد إالَّ ألمOOرك وإظOOهار عOOنايOOتك أسOOئ ُلك بOOاسOOمك املخOOزون ا َّلOOذي يOOنطق الOOحني بOOأن تOOنزل عOOليه
وعOOلى أح Oبَّتك مOOا هOOو املخOOزون فOOي سِ O
Oمآء عOOطآئOOك ومOOواهOOبك لOOيأخOOذهOOم الَّ O
Oشوق واالنجOOذاب فOOي
رب األربOاب ثَّ Oم اق ِ
Oت املOقتدر املOتعالOي
Oض لOه ولOهم مOا يOقتضي السOمك الOوهOاب إ َّنOك أن َ
عهOدك يOا َّ
القوي العزيزُ العظي ُم.
ُّ
األقدس األمنعُ األعلى
ُ
أذكOOر مOOن أقOOبل إلOOيك إلOOى أن دخOOل فOOي الِ O
Oبقعة ا َّلOOتي فOOيها أشOOرقOOت شOOمس جOOمال ر ِّبOOك الOOعزيOOز
الحOميد لOيأخOذه جOذب اآليOات عOلى ش ٍ
Oأن يOكون راسً O
خا فOي أمOر اهلل وحOبِّ ِه إ َّن هOذا مOقام كOريOم
طOوبOى لOك بOما سOرعOت إلOى املOقصود وحOضرت لOدى الOوجOه وسOمعت مOا تOك َّلم بOه لOسان الOعظمة
Oسموات
واإلجOOالل إ َّن هOOذا َلOOفوز عOOظيم اُشOOكر ربَّOOك بهOOذا الOOفضل قOOل يOOا إلOOهي وإلOOه مOOن فOOي الَّ O
واألرضOني ومOحبوبOي ومOحبوب الOعاملOني أشهُ Oد أ َّن بOك فOاحOت نOفحة الOقميص فOي الِّ OديOار وأنOارت
وج OOوه األخ OOيار وب OOك ارت OOفعت راي OOات الO Oتَّقدي OOس ف OOي ال OOبالد ون OOصب ل OOوآ ُء التَّج OOري OOد ع OOلى أع OOلى
خOرت املOمكنات وأنOطقت املOوجOودات بOذكOرك يOا ُOمOنزل اآليOات
الOجبال أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOOذي بOه س َّ O
Oسموات بOOأن تOOجعلني بOOك ِّلي مOOنقط ًعا عOOن سOOواك ومOOقبالً فOOي كOِّ Oل األحOOوال
وفOOاطOOر األرضOOني والَّ O
إلOى شOط ِر عOنايOتك وأفِ Oق ألOطافOك إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت الOغفور الOكريOم
سOجن مظهOر نOفسك ومOطلع
Oت إلOى املOقام ا َّلOذي فOيه ُO O
Oت إلOيك وسOرع ُ
Oوجه ُ
ب أنOت تَْ Oعلم أنِّOي ت َّ
أي َر ِّ
Oزت بهOذا املOقام ا َّلOذي مOنع عOنه عOبادك وخOلقك
آيOاتOك ومشOرق بOيِّناتOك لOوال فOضلك وعOنايOتك كOيف ف ُ
ل OOك الح OOمد ي OOا إل OOهي ع OOلى م OOا أك OOرم OOتني ب OOجودك وأع OOطيتني ب OOفضلك أس OOئ ُلك ي OOا غ OOاي OOة رج OOآء
Oبيب ق OOلوب ال OOعاش OOقني ب OOأن ت OOؤ ِّي OOدن OOي ع OOلى خ OOدم OOتك ون OOصرة أم OOرك ب OOني ع OOبادك
املخ OOلصني وي OOا ح َ O
وبOر َّيOتك وتOجعلني مOن ا َّلOذيOن رزقOوا رحOيق االسOتقامOة واالطOمينان وفOازوا بOما أردت لOهم يOا مOالOك
ب ال ت OO Oجعلني مح OO Oرو ًمOO Oا ع Oَّ O Oما ع OO Oندك وال م OO Oمنو ًعOO Oا ع Oَّ O Oما ك OO Oتبته
األدي OO Oان وخ OO Oال OO Oقَ األك OO Oوان أي َر ِّ
ألص OOفيآئ OOك واج OOعلني ُم OOري ً Oدا ب OOإرادت OOك ومتح Oِّ Oر ًكOOا ب OOأم OOرك وط OOائ Oً Oرا ب OOإذن OOك وس OOاك Oنًا ب OOحبِّك والئ Oذًا
Oوج OOه إالَّ إل OOى
ب OOحضرت OOك وع OOائO Oذًا ب OOجناب OOك ب OOحيث ال أَل OOتفت إالَّ إل OOيك وال أن OOطق إالَّ ب OOحبِّك وال أت O َّ O
Oقتدرا بOإرادتOك ك ُّOل شOيءٍ
وجOهك إنَّOك أن َ
Oت ا َّلOOذي لOم تOزل كOنت مOهيمنًا بOمشيَّتك وال تOزال تOكون م ً
وكل غنيٍّ عند بحر غنآئك فقير ُّ
في قبضة قدرتك أسير ُّ
وكل عظيم عند طمطام عظمتك حقير
خOر األريOاح وفOالOق اإلصOباح بOأن تOك ِّفر عOنِّي مOا ال أحOببته ثَّ Oم احOفظني فOي ظOلِّ
أسOئلك يOا مس ِّ O
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سOOدرة رحOOمان Oيَّتك ودوحOOة وحOOدان Oيَّتك إنَّOOك أنOOت ا َّلOOذي فOOي قOOبضتك مOOلكوت األشOOيآء وفOOي يOOمينك
زم OOام األس OOمآء ت OOفعل م OOا ت OOشآء بس OOلطان OOك وت OOحكم م OOا ت OOري OOد ب OOاق OOتدارك ك Oُّ Oل ذي ق ٍ O
Oدرة ي OOا إل OOهي
اعOترف بOالعجOز عOند ظOهورات قOدرتOك وك ُّOل ذي َغٍ O
Oنآء اق َّOر بOالOفقر عOند شOئونOات غOنآئOك أسOئ ُلك يOا
مالك االختراع ومحبوب من في اإلبداع بأن تؤيِّدني في ِّ
كل األحوال على اإلقبال إلى كعبة
أمرك واإلستقالل على إظهار حبِّك بني بر َّيتك ث َّم اكتب لي بفضلك ما ينفعني في ال ُّدنيا
Oقتدر املOتعالOي الOعزيOزُ الOقدي ُOر يOا عOليُّ اقOرء مOا نُOزِّل لOك إنَّOه يOؤ ِّيOدك عOلى أمOر
واآلخOرة إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
مOولOئك ويOحفظك عOن ا َّلOOذيOنهم كOفروا بOاهلل الOعليم الOخبير هOذه عOط َّية قOد أشOرقOت مOن أفOق عOطآءِ
ر ِّبOOك الOOعليِّ الOOعظيم إذا فOOزت بOOها ورزقOOت مOOنها أقOOبل بOOقلبك إلOOى قOOبلة الOOوجOOود ا َّلOOذي سOOجن ب Oنيَ
ال OOيهود وق OOل ل OOك ال OOعطآء ي OOا ُمOO Oنزل ال OOعطآء ول OOك ال OOفضل ي OOا م OOال OOك ال OOعدل أشه OOد أنَّ OOك م OOصدر
الOOخيرات ومOOطلع الOOبركOOات تُOOنزل ملOOن أرادك مOOا هOOو خOOير لOOه وتOOق ِّدر ملOOن يOOحبُّك مOOا يOOنفعه فOOي ك Oلِّ
Oقرب إل OOى بح ِ Oر ع OOواط OOفك وال ت OOمنع ه OOذا امل OOسكني ع OOن
ع OOال Oم ٍ م OOن ع OOوامل OOك أي َر ِّ
ب ال ت OOطرد م OOن ت َّ O
ش OOاط ِ O
Oت امل OOقتدرُ
Oصفات وإنَّ OOك أن َ O
Oىء إف OOضال OOك تشهُ O Oد الO Oذَّ َّرات ب OOأنَّ OOك أن َ O
Oت م OOال Oُ Oك األس OOمآء وال ِّ O
املتعالي العزيزُ الكري ُم.
سOOبحان OOك ي OOا إل OOهي أس OOئلك ب OOا َّلOOذي OOن ط OOاف OOوا ح OOول ع OOرش م OOش َّيتك وط OOاروا ف OOي ه ِ O
Oوآء إرادت OOك
ق OOل ُ O
وأقOOبلوا بOOقلوبOOهم إلOOى أفOOق وحOOيك ومشOOرق إلOOهامOOك ومOOطلع أسOOمآئOOك بOOأن تOOوفِّOOق عOOبادك عOOلى مOOا
أمOOرتOOهم بOOه فOOي أيَّOOامOOك ا َّلOOذي بOOه يظهOُ Oر تOOقديOOس أمOOرك بOOني عOOبادك وتOOنتظم أمOOور خOOلقك ومOOملكتك
Oجتك وظه OOرت ب Oيِّنات OOك ون Oزَّل OOت آي OOات OOك والح OOت آث OOارك وأن OOار
أشه OOد ي OOا إل OOهي ه OOذا ي OOوم ف OOيه ت Oَّ Oمت ُO
حَّ O
وج OOهك و َكOُ Oم َل ب OOره OOان OOك وأح OOاط OOت ق OOدرت OOك وس OOبقت رح OOمتك وأش OOرق OOت ش OOمس ف OOضلك ع OOلى ش OOأنٍ
Oرت مظه OOر ن OOفسك ومخ OOزن ع OOلمك وم OOطلع ع OOظمتك واق OOتدارك ا َّلOOذي أخ OOذت عه OOده ع Oَّ Oما خ OOلق
أظه َ O
Oسموات واألرض وجOبروت األمOر والخOلق وأقOمته عOلى مOقام ٍ مOا مOنعه ظOلم الOظَّاملOني
فOي مOلكوت ال َّ
عOن إظOها ِر سOلطنتك وال سOطوة الOغافOلينعن إبOراز قOدرتOك وإع ِ
Oالء أمOرك بOحيث بَّ Oلغ املOلوك جهOرةً
رسOOاالتOOك وأوامOOرك ومOOا أرا َد فOOي حOOنيٍ مOOن األحِ O
Oيان حOOفظ نOOفسه بOOل حOOفظ عOOبادك عOَّ Oما يOOمنعهم
Oسيف ي OOدعُ
قرب إل OOى م OOلكوت ق OOرب OOك وال Oت َّ ُّ O
وجOOه إل OOى أف OOق رض OOآئ OOك ي OOا إل OOهي ت OOراه ت OOحت ال َّ O
ع OOن ال Oت َّ ُّ
Oسجن يOدعOوهOم إلOى شOطر مOواهOبك وأَلOطافOك كَّ Oلما ازداد الOباليOا إنَّOه زاد فOي
األمOم إلOيك وفOي ال ِّ
إظOهار أمOرك وإعOالء كOلمتك أشهOد أ َّن بOه تح َّOرك الOقلم األعOلى وبOذكOره زُ ِّيOنت األلOواح فOي مOلكوتِ
ِ
OسمآءتOرى وتOعلم يOا إلOهي
األسOمآء وبOه سOرت نOسماتOك َوفOاحOت نOفحات قOميصك بOني
األرض وال َّ
انَّ OOه س OOكن ف OOي أخ ِ O
Oرب ال OOبالد ل OOتعمير أف OOئدة ع OOبادك وق OOبل ال Oذِّ َّلOOة ال OOكبرى ل OOعزَّة خ OOلقك أس OOئلك ي OOا
OقربOنا إلOى مOا قَّ Oدرت لOنا
فOالOق اإلصOباح بOاسOمك ا َّلOOذي بOه س َّ O
خOرت األريOاح ونOزَّلOت األلOواح بOأن ت ِّ
بOOجودك وإحOOسانOOك وتOOبعدنOOا عOَّ Oما يOOكرهOOه رضOOآئOOك ث َّ Oم أشOOربOOنا فOOي كOِّ Oل األحOOيان كOOوثOOر الOOحيوان
Oنت بOني آيOادي األعOدآء مOن طOغاة
بOأيOادي فOضلك يOا رحOمن ثَّ Oم اجOعلنا مOن ا َّلOOذيOن نOصروك إذ ك َ
خلقك وعصاة بريَّتك ث َّم اكتب لنا أجر من فاز بلقآئك وزار جمالك َّ
للمقربني من
وكل خير ُق ِّدر
َّ
ِ
Oضيآء ن OOظره OOا إل OOى أف OOق
ب ن ِّ Oور ق OOلوب OOنا ب OOنور م OOعرف OOتك وأن OOر أب OOصارن OOا ب O
خ OOلقك ف OOي ك OOتاب OOك أي َر ِّ
فOضلك ومشOرق أنOوارك ثَّ Oم احOفظنا بOاسOمك األعOظم الOذي جOعلت ُه مOهيمنًا عOلى األمOم مOن ا َّلOذيOن
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ي َّ OدعOOون مOOا ال أذنOOت لOOهم فOOي كOOتابOOك هOOذا مOOا أخOOبرتOOنا بOOه فOOي زبOOرك وأَلOOواحOOك ث َّ Oم اسOOتقمنا عOOلى
ح Oبِّك ع OOلى ش ٍ O
Oقرب OOني ب OOتقدي OOس ذات OOك ع OOن امل OOثليَّة وت OOنزي OOه
Oأن ال ن O َّ O
OتوجOOه إل OOى دون OOك ون OOكون م OOن امل َّ O
Oصمد
ن OOفسك ع OOن ِّO O
الش OOبهيَّة ب OOحيث ن OOنطق ب OOني ع OOبادك ب OOأع OOلى الO Oنِّدآء إنَّ OOه ه OOو ال OOواح OOد ال OOفرد ال َّ O
ب ق ِّ Oو ق OOلوب أح Oبَّآئ OOك ل OOئالَّ ت OOخ ِّوف OOهم ج OOنود ا َّل OOذي OOن أع OOرض OOوا ع OOنك
Oقتدر ال OOعزي OOز ال OOحكيم أي َر ِّ
امل ُ O
لOOيتَّبعوك فOOيما ظهOOر مOOن عOOندك وأ ِّيOOدهOOم عOOلى ذكOOرك وثOOنآئOOك وتOOبليغ أمOOرك بOOالOOحكمة والOOبيان إنَّOOك
أنOOت سOَّ Oميت نOOفسك بOOالOَّ OرحOOمن واقOOض لOOي يOOا إلOOهي وملOOن أرادك مOOا يOOنبغي لOOعل ِّو جOOاللOOك وسOOموِّ
الرحي ُم.
إجاللك ال إله إالَّ أنت
الغفور َّ
ُ
بسم محبوبه املظلوم
تOOرى مOOحبوبOOك يOOا إلOOهي بOOني أ ِّيOOدي أعOOدآئOOك وتOOسمع حOOنينُه بOOني أشِ O
Oقيآء خَ O
ب هOOذا لOOهو
Oلقك أَي َر ِّ
Oت الOOبيا َن لِ O
Oكيت فOOي كOِّ Oل األحِ O
Oيان لOOفراقOِ Oه إذًا تOOرا ُه يOOا
OثنآئOِ Oه وبَ O
Oنت األلOOواح ِ بOOاسOOمه ون Oزَّلَ O
ا َّلOOذي زَ َّيَ O
إلOهي وحَ Oد ُه بOني ا َّلOذيَ Oن كOفروا بOآيOات َOك وأعOرضOوا عOن حOضرت َOك وغOفلوا عOن بOدايOعِ رح َ
Oمتك يOا إلOهي
رسَ Oل ِ
Oلت فOي حِّ Oق ِه لOوال ُه مOا نُOزِّ َلِ O
Oلما ظهOر بOأمِ Oر َك ونOطقَ
ت ال ُّOر ُ O O
Oكتب ومOا أ ُ ِ O
هOذا هOو ا َّلOOذي ُقَ O
س ُOل ف َّ
Oت ال ُ
Oبغضآء يOا مOال َOك األس ِ
ِ
Oلق َك بOأس ِ
بOثنآئOك اجOتمع عOليه أشOرار خ ِ
Oمآء وأنOت تOعل ُم مOا ور َد عOليه
Oياف ال
ُ
Oس ِ
سOتر الOكبري ِ
ِ
ِ
مآء وهOذا هOو ا َّلOذي
Oآء ونOبذوا
ورآئOهم َعهَ Oد َك ومOيثا َق َOك يOا فOاط َOر ال َّ
مOن ا َّلOذيَ Oن هOتكوا َ O
Oكل بOOاسِ O
وحOَ Oك لِ O
Oت الَّ O
Oلما أتOOى مOOن سOOمآءِ
لت ُ O O
Oفقت ُر َO
ني لOOظهوره ونOOاديَ O
ضOَّ Oر الOOعامل َ O
Oنفس ِه وق ِ Oب َ
أنَ O
Oمه فَّ O
ِ
Oعظمة واالقOتدا ِر بسOط عOليه عOبا ُد َك أَيOادي الOظُّلم ِ والOنِّفا ِق وور َد عOليه مOا ال يOت ُّم بOاألورا ِق تOرى
ال
Oحت سِ O
Oحت مOOخالِ O
ني واآلنَ
يOOا مO
Oيوف ال Oظَّامل َ O
Oب املOOنكري َ Oن ورجOOآ َء قOOل ِب َك تَ O
Oحبوب اآلفOOا ِق مOOحبوبَOَ Oك تَ O
َ
َ
Oسجنك ال OOفدآ ُء ي OOا أيُّ OOها امل OOظلو ُم ذات OOي
ي OOخاط Oبُني م OOن أَع OOلى امل OOقام ِ ي OOا أيُّ OOها امل OOسجو ُن ن OOفسي ل O
Oسجنك ظهOرت أعOال ُم قOدرت َOك وأشOرقOت مOن أفِ Oق ال ِ
ِ
Oبآلئ َOك الOفدآ ُء أنOت ا َّلOذي لِ
Oمس ظOهو ِركَ
ل ِO
Oبآلء ش ُ
Oأن خOضع ُOك ُّOل ش ٍ
عت عOن الOذِّكِ Oر وال ِ
عOلى ش ٍ
Oبيان ازدا َد ذ ُOك َ
َ
Oرك وارتOفعَ نOدآئُكَ
Oيء ل
Oعظمتك كَّ Oلما ُم ِOن ُ
بات أهِ Oل ال ِ
وكَّ Oلما حOالOت بOين َ َك وبOني ال ِ
Oت بOنو ِر وجِ Oه َك مOن أفOق سOمآء فOضلك
Oعباد ُ O
Oعناد أشOرق َ
Oج ُ
ح ُ
ِ
ِ
بش َOر الOعبادَ
Oحبوب وأنOت املOقصو ُد بOما جOرى مOن الOقلم ا َّلOOذي َّ O O
Oلسان اهللِّ الOعزيِ Oز امل
أنOت الOق ُّيو ُم ب
ني ال OOعال Oم ِ م OOن ط ِ O
ِ
Oلعتكَ
ِب OOاس Oِ Oم َك امل O
ع ب OOطرا ِز ح Oبِّ َك ال OOعزي ِ Oز امل OOنيعِ ق OOد ق Oَّ Oرت ع ُ O
Oكنون وز َّي َ Oن اإلب OOدا َ
اس اجOOتمعوا عOOلى إطِ O
الOن َّ ِ
ط ِ
ني قOOد نََ O
قت الOذَّ َّراتُ
Oفآء نOOو ِر َك يOOا مOOن بOOيدك زمOOا ُم الOOعاملَ O
ورآء ولOOك َّن الOن َّ َ
Oارك ال ون ِ
Oثنآئ َOك واش ِ
اس أرادوا إخOما َد ن َ
Oفسكَ
ب ِO
Oتعلت الOكآئ ُ
Oنات مOن رشOحات بحِ Oر حOبِّك ولOك َّن الOن َّ َ
ُهُ Oم العجOزآ ُء وأنOت الOقدي ُOر وهOم الOفقرآ ُء وأنOت الOغنيُّ و ُهُ Oم ال ُّ
Oقوي ال يOمن ُع َك َعOَّ Oما
Oضعفآ ُء وأنOت ال ُّ
Oان ِ
ني مOOن نOOفحات بِ O
OيانOَ Oك تOOزيَّ َ Oن ِرضOOوا ُن الOOعرفِ O
أردتَ ُ Oه أمOٌ Oر وال يَُ O
ومOOن رشOOحاتِ
Oض ُّر َك نOOفاقُ الOOعامل َ O
خOOذ ُهOOم ِبOOما ارتOOكبوا فOOي أيَِّ O
قِ O
Oلم َك اهOOتزَّ ُكOُّ Oل عOOظيم ٍ رمOOيم ٍ ال تحOOزن عOَّ Oما ورد عOOليك وال تOOأ ُ
OامOَ Oك أَنِ
الرحي ُم.
اص ِبر إنَّ َك َ
ور َّ
أنت الغفُ ُ
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األبدي بال زوال
بسم اهلل
ِّ
رب األربOOاب بOOما أحOOرقOOت األحOOجاب بOOنار االنجOOذاب وجOOذبOOتني حOOرارة الOOكلمة
قOOل لOOك الحOOم ُد يOOا َّ
ا َّلOOتي ظه OOرت م OOن ف OOم إرادت OOك إل OOى م OOطلع وح OOيك ومش OOرق أم OOرك إل OOى أن أخ OOذت OOني ب OOوارق أن OOوار
Oصفر إلOO Oى سOO Oمآء فOO Oضلك
Oكف الِّ O O
وجOO Oهك ونOO Oفحات أيَّOO Oام ظOO Oهورك أنOO Oا ا َّلOO Oذي يOO Oا إلOO Oهي رفOO Oعت الَّ O O
وأل OOطاف OOك وأق OOبلت ب OOوج OOهي إل OOى ش OOطر ع OOناي OOتك وم OOواه OOبك ه OOل ت OOجعلني مح OOرو ًم OOا ب OOعد م OOا ك OOان
طOرفOي نOاظ ًOرا إلOى أفOق رحOمتك ومOنتظرا ً الOفيوضOات ا َّلOتي نOزَّلOتها مOن سOمآء عOطآئOك أو تOجعلني
Oس ِ
مآء ال ونOOفسك
مOOمنو ًعOOا بOOعد مOOا أسOOمعتني صOOريOOر قOOلمك األعOOلى ا َّلOOذي ارتOOفع بOOني األرض والَّ O
مOOا كOOان ظOنِّي بOOك هOOذا بOOل أكOOون مOOوقOنًا بOOأ َّن رحOOمتك سOOبقت املOOمكنات وفOOض ُلك أحOOاط الOOكآئOOنات
ب ق OOد أح OOرق OOني ظ OOمأ ال OOبعد
Oقرب إل OOيك وت OOعطي م OOن ت َّ O
Oمسك ب OOحبل إف OOضال OOك أي َر ِّ
Oقرب م OOن ت َّ O
تُ ِّ O
سOOكر رح OOيق رح OOمتك ع OOلى
وال OOفراق ف OOاس OOقني ك OOوث OOر ال OOقرب وال ِّ Oلقآء ب OOأي OOادي أل OOطاف OOك ل OOيأخ OOذن OOي ُ O
شٍ O
Oأن أق OOوم ع OOلى نُ OOصرة أم OOرك ب OOني خ OOلقك وأخ OOرق س OOبحات ال OOجالل ا َّل OOتي م OOنعت ال OOعباد ع OOن
ب تشهOد ك ُّOل األشOيآء بOفقري و َغOOنائOك وعجOزي واقOتدارك أسOئ ُلك
الOت َّ ُّ O
وجOه إلOى أفOق الجOمال أي َر ِّ
Oسمآء ب OOال OOكلمة ا َّل OOتي ب OOها اش OOتعل ال OOعال OOم وت OOم َّوج البح OOر
ي OOا م OOال OOك األس OOمآء وف OOاط OOر األرض وال َّ O
األعOظم بOأن تOؤيِّOدنOي عOلى حOبِّك وأمOرك عOلى ش ٍ
Oأن أكOون طOالً Oعا مOن أُفOق االنOقطاع بOاسOمك يOا
مOالOك اإلبOداع ومOليك االخOتراع ثَّ Oم أسOئ ُلك يOا إلOهي بOاسOمك ا َّلOذي بOه نُ ِ
Oصبت رايOات اقOتدارك فOي
ب OOالدك وارت OOفعت أع OOالم أم OOرك ف OOي دي OOارك ب OOأن ت OOجعلني ف OOان Oيًا ف OOي إرادت OOك وب OOاق Oيًا ب OOبقآء وج OOهك
وطOOائ Oفًا حOOول عOOرشOOك فOOي كOِّ Oل عOOالOOم مOOن عOOواملOOك ث َّ Oم اجOOعلني قOOائOً Oما بOOق ُّيوم َّ Oيتك عOOلى ذكOOرك بOOني
بOر َّيOتك وثOنائOك فOي مOملكتك ثَّ Oم اكOتب لOي مOا كOتبته ألصOفيآئOك ا َّلOذيOن طOاروا فOي ه ِ
Oوآء قOربOك إلOى
Oقتدر عOلى مOا تOشآء والOحاكُ Oم عOلى مOا تOريOد لOم تOزل كOنت
أن اسOتشهدوا فOي سOبيلك إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
ف OOي ع OOل ِّو ال OOعظمة وال OOجالل وال ت OOزال ت OOكون ف OOي س OOم ِّو ال OOرف ِ O
Oت امل OOقتدرُ
Oعة واإلج OOالل ال إل OOه إالَّ أن َ O
ِّ
القدير.
ُ
بسمه النَّاطق في ملكوت البيان
Oسمواتِ
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي يشه OOد ل OOسان ظ OOاه OOري وب OOاط OOني ب OOما شه OOدت ل OOنفسك ق OOبل خ OOلق ال َّ O
Oقتدرا غOOال Oبًا عOOلى مOOملكتك ومOOهيمنًا ق Oيُّو ًمOOا
واألرض إنَّOOك أنOOت اهلل ال إلOOه إالَّ أنOOت لOOم تOOزل كOOنت مً O
عOلى مOن فOي أرضOك وسOمآئOك قOد شهOد ك ُّOل ذي ل ٍ
Oسان بOوحOدانOيَّتك وك ُّOل ذي دراي ٍOة بOفردانOيَّتك قOد
أحOOاطOOت كOOلمتك ا َّلOOتي ظهOOرت بOOأمOOرك كOِّ Oل الOOوجOOود مOOن الOOغيب والُّ O
Oشهود وبOOها ظهOOر قOOدرتOOك وبOOرز
سOOلطانOOك وبOOها انجOOذبOOت الOOكآئOOنات إلOOى مOOطلع وحOOيك واملOOمكنات إلOOى مشOOرق فOOضلك وبOOها نOOطق
OقربOون فOي ُOعOرآء االشOتياق
املخ ُ
Oلصون فOي فOاران الOفراق أيOن أنOت يOا مOحبوب الOعارفOني وتOك َّلم امل َّ
Oسينآءِ
أي OOن أن OOت ي OOا م OOقصود ال OOعامل OOني وب OOها انج OOذب ال OOكليم إل OOى م OOطلع ال Oنِّدآء إذ ت O َّ O
Oوج OOه إل OOى ال ِّ O
OوجOه
وسOمع نOدائOك األحOلى وفOاز بOمنظرك األبOهى ا َّلOOذي تجَّ Oليت عOليه بOاسOم مOن أسOمآئOك وبOها ت َّ O
السOدرة املُنتهى السOتماع نOدآئOك يOا مOطلع الOعطآء وبOها نOاجOى ك ُّOل نOبيٍّ لOبَّيك لOبَّيك
Oحبيب إلOى ِّO O
ال
ُ
Oس ِ
ِ
مآء وبOها فOتحت أبOواب عOرفOانOك عOلى وجOوه بOريَّOتك
يOا مOالOك مOلكوت األسOمآء وفOاطOر
األرض وال َّ
وم OOصاري OOع م OOواه OOبك ع OOلى ع OOبادك وخ OOلقك وإنَّ OOك أن OOت مل َّOOا أردت إظ OOهار ت OOوح OOيدك أظه OOرت م OOطلعه
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ني عOOبادك وتOفْريOOد نOOفسك بOOني خOOلقك
ومOOبدئOOه بسOOلطان قOOدرتOOك واقOOتدارك وبOOه ثOOبت تOOوحOOيد ذاتOOك بَ O
وم OOا قَّ O Oدرت ألح Oٍ Oد ن OOصيبًا إالَّ ب OOإع ِ O
OترافOO Oه ب OOفردانO Oيَّته وإق OOراره ب OOوح OOدانO Oيَّته أل َّن ب OOه ي OOثبت ظ OOهورك
مسك ب OOحبل أل OOطاف OOك
ب أيِّ OOد ع OOبادك ع OOلى ال Oت َّ ُّ O
وج OOه إل OOيك وال Oت َّ ُّ
وس OOلطان OOك وب OOروزك واق OOتدارك أي َر ِّ
OوجOOه
لOOيعرفَّ Oن مOOرجOOع آيOOاتOOك ومOOطلع بOيِّناتOOك ثَّ Oم أنOOزل يOOا إلOOهي عOOلى مOOن أقOOبل إلOOى بحOOر جOOودك وتOَّ O
Oقرب OOني م OOن أو َّدآئ OOك ل OOيقوم ب OOك ِّله ع OOلى
إل OOى أف OOق ع OOطائ OOك م OOا ن Oزَّل OOته للمخ OOلصني م OOن أص OOفيآئ OOك وامل َّ O
Oت ال OOعليمُ
خ OOدم OOة أم OOرك وان OOتشار آي OOات OOك وذك OOر ب ِّ Oينات OOك إنَّ OOك أن OOت امل OOقتدر بس OOلطان OOك ال إل OOه إالَّ أن َ O
الحكي ُم.
بسمه الحافظ النَّاصر
سOOبحانOOك يOOا إلOOهي تOOرى عOOبادك األتOOقيآ َء بOOني أشِ O
Oقيآء خOOلقك وأولOOيآئOOك الOنُّجبآء بOOني طOOغاة بOOريَّOOتك
ُO
Oفروا بOOبرهOOانOOك ال OالَّئOOح وظOOهور اسOOمك الOOواضOOح بOOحيث يOOعترضOOون عOOليهم كOOيف يOOشآؤن
ا َّلOOذيOOن كُ O
ويOفعلون بOهم مOا يOريOدون أسOئ ُلك يOا إلOه الOق َّوة والOقدرة بسOلطنتك الOغالOبة وسOطوتOك الOقاهOرة بOأن
ب أرى ك Oَّ Oل األش OOياء ع OOند
ت OOأخ OOذه OOم ب OOقدرت OOك واق OOتدارك وت OOمنعهم ع Oَّ Oما أرادوا ف OOي أح Oبَّآئ OOك أي َر ِّ
هOبوب أريOاح إرادتOك كOالOورقOة الOيابOسة املOتروكOة فOي مOملكتك أسOئ ُلك بهOذه الOقدرة ا َّلOOتي عجOزت
عن ذكرها املمكنات وك َّلت ع ْن وصفها أَلسن الكآئنات بأن تحفظ أحبَّائك في ِّ
ظل حمايتك ث َّم
Oس ِ
ب اق OOطع األي OOادي ا َّل OOتي م َّ Oدت إل OOيهم ب OOال Oظُّلم
Oف ال ُّ O
وء ب OOهيمنتك واج OOتبارك أي َر ِّ
ُOك OOف ع OOنهم ا ُOك َّ O
وال Oطُّغيان واأللOOسن ا َّلOOتي طOOالOOت عOOليهم بOOالِّ O
Oغل والOOعدوان ث َّ Oم ارجOOع عOOليهم مOOا أرادوا فOOي ا َّلOOذيOOن
Oت امل OOقتدرع OOلى م OOا ت OOشآء ال إل OOه إالَّ أن OOت ال OOقاه OOر
ق OOص ُدوا مش OOرق وح OOيك وم OOطلع إل OOهام OOك إنَّ OOك أن َ O
الOOباطOOش اآلخOOذ املOOنتقم الOOق َّهار ث َّ Oم أسOOئلك يOOا إلOOهي بOOأن تُشOOرب أحOOبآئOOك مOOن يOOد عOOطائOOك كOOوثOOر
ألOطافOك ليجOذبOهم جOذب ال َّOرحOيق عOلى ش ٍ
Oأن ال تOخ ِّوفOهم سOطوة أعOدآئOك ا َّلOذيOن يOفتو َن بOني الOنَّاس
بOاسOمك بOعد مOا تشهOد الOذَّ َّرات بOإعOراضOهم عOن وجOهك وإقOبإلOهم إلOى أهOوآئOهم فOي أيَّOامOك أنOت
وج OOه إل OOى مش OOرق
ت OOعلم ي OOا إل OOهي ب OOأنَّ OOهم فس ُ Oدوا وأفس OOدوا ف OOي م OOملكتك وم OOنعوا ال OOعباد ع OOن ال Oت َّ ُّ O
ظOOهورك ومOOطلع نOOورك ثَّ Oم أسOOئ ُلك يOOا إلOOهي بOOاسOOمك األعOOظم ا َّلOOذي بOOه تOOن َّور الOOعالOOم بOOأن تOOق ِّدر ملOOن
Oض ِ
ق OOام ع OOلى أم OOرك وا َّل OOذي OOن س OOجنوا ف OOي س OOبيلك وحO Oبِّك وص OOبروا ف OOي ال OOبأس OOآء َوال َّ O
رآء إب OOتغآءً
OقربOهم إلOيك فOي ك ِّOل عOالOم مOن عOواملOك ثَّ Oم ارفOع أسOمآئOهم فOي مOملكتك وأذكOارهOم
ملOرضOاتOك مOا ي ِّ
ُ
الباذل
الغفور الكري ُم.
أنت املعطي
بني خلقك إنَّك َ
ُ
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األقدس األعظ ُم األبهى
أنا
ُ
OلمقربOOني مOOن عOOبادك واملخOOلصني مOOن أح Oبَّتك
لOOك الحOOمد يOOا إلOOهي بOOما جOOعلت هOOذا الOOيوم عOOي ًدا لَّ O
وسOَّ Oميته بهOOذا االسOOم ا َّلOOذي بOOه س َّ
Oسمآء
خOOرت األشOOياء وفOOاحOOت نOOفحات ال Oظُّهور بOOني األرض والَّ O
بشOOر س OOفرآئ OOك وأول OOيآئ OOك
وب OOه ظه OOر م OOا ه OOو املس OOطور ف OOي ص OOحفك امل OOق َّدس OOة وك OOتبك امل OOنزَّل OOة وب OOه َّ O
ُّ
َ
ليستع َّد
مقر عرشك ويسمعوا ندآئك األحلى
وجه إلى بح ِر
الكل للقآئك والت َّ ُّ
وصالك ويحضروا َّ
Oحجة وأك OOملت ال Oنِّعمة
م OOن م OOطلع غ OOيبك ومش OOرق ذات OOك أح OOمدك ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ب OOما أظه OOرت ال َّ O
Oتقر عOلى عOرش الOظُّهور مOن كOان مOدالًّ بOوحOدانَّ Oيتك وحOاكً Oيا عOن فOردانَّ Oيتك ودعOوت ال َّ
Oكل إلOى
واس َّ
OوجOOه إلOOيه وفOOاز بOOلقآئOOه وشOOرب رحOOيق وحOOيه أسOOئلك بسOOلطانOOك ا َّلOOذي
الOOحضور مOOن ال Oنَّاس مOOن تOَّ O
غ OO Oلب ال OO Oكآئ OO Oنات وب OO Oفضلك ا َّلOO Oذي أح OO Oاط امل OO Oمكنات ب OO Oأن ت OO Oجعل أح O Oبَّتك م OO Oنقطعني ع OO Oن دون OO Oك
Oتوجه OOني إل OOى أُفُ ِ Oق ج OOودك ث َّ Oم أيِّ OOده OOم ع OOلى ال OOقيام ع OOلي خ OOدم OOتك ليظه OOر م OOنهم م OOا أردت OOه ف OOي
وم ِّ O
Oقتدر امل OOتعال OOي امل OOهيم ُن ال OOعليمُ
م OOملكتك وي OOرت OOفع ب OOهم راي OOات ن OOصرت OOك ف OOي ب OOالدك إنَّ OOك أن َ O
Oت امل ُ O
OرشOO Oا ملOO Oملكتك وسOO Oمآ ًء لOO OسمواتOO Oك ومشOO Oر ًقOO Oا
Oسجن عO ً O O
الOO Oحكي ُم أحOO Oمدك يOO Oا إِلOO Oهي بOO Oما جOO Oعلت الِّ O O
وروحOا ألجOساد بOريَّOتك أسOئلك بOأن تOوفِّOق أصOفيآئOك
ًO
ملOشارقOك ومOطل ًعا ملOطالOعك ومOب َد ًء لOفيوضOاتOك
ب تOOرى
عOOلى الOOعمل فOOي رضOOآئOOك ثَّ Oم قِّ OدسOOهم يOOا إِلOOهي عOَّ Oما يOOتك َّدر بOOه أذيOOالOOهم فOOي أيَّOOامOOك أي َر ِّ
فOي بOعض ديOارك مOا ال يُOحبُّ ُه رضOآئ َOك وتOرى ا َّلOذيOن يَّ Oد ُOعOون مOحبَّتك يOعملون بOما عOمل بOه أعOدآئOك
Oقرب OOني م OOن خ OOلقك واملخ OOلصني م OOن أحO Oبَّتك
أي َر ِّ
ب ط ِّهOO Oره OOم به OOذا ال OOكوث OOر ا َّلOO Oذي ط َّهOO Oرت ب OOه امل َّ O
ب أسOOئ ُلك بOOاسOOمك
وقِّ OدسOOهم عOَّ Oما يOOضيع بOOه أمOOرك فOOي ديOOارك ومOOا يOOحتجب بOOه أهOOل بOOالدك أي َر ِّ
املOهيمن عOلى األسOمآء بOأن تOحفظهم عOن اتِّOباع الOنَّفس والOهوى لOيجتمع ال َّ
Oكل عOلى مOا أمOرت بOه
في كتابك ث َّم اجعلهم أيادي أمرك لتنتشر بهم آياتك في أرضك وظهورات تنزيهك بني خلقك
أنت
أنت املهيم ُن الق ُّيوم.
املقتدر على ما تشآء ال إِله إِالَّ َ
إنَّك َ
ُ
هو األبد األحد الفرد الغنيُّ املتعال
بش OOر ب OOمطلع قO OيُّومO Oيَّتك
ل OOك الح OOمد ي OOا إل OOهي ب OOما زيَّ OOنت ال OOعال OOم ب OOأن OOوار فج OOر ل OOي ٍل ف OOيه ول OOد م OOن َّO O
Oس ِ
مآء وخOOالOOق األسOOمآء بOOأن تOOؤيِّOOد ا َّلOOذيOOن
ومشOOرق أُلOOوهOيَّتك ومظهOOر ربُّOOوبOيَّتك أسOOئ ُلك يOOا فOOاطOOر الَّ O
ب تOOرى مOOولOOى الOOعالOOم فOOي
آووا فOOي ظOِّ Oل رحOOمتك الOOكبرى ونOOادوا بOOاسOOمك بOOني م Oأل ِّ اإلنOOشآء أي َر ِّ
سOOجنه األعOOظم مOOناد ًيOOا بOOاسOOمك ونOOاظOً Oرا إلOOى وجOOهك ونOOاط ً Oقا بOOما انجOOذب بOOه أهOOل مOOلكوت أمOOرك
ني عOبادك ولOكن يOلوح مOن وجOهه نOور سOلطنتك وظOهور
Oيرا بَ O
وخOلقك ولOو أرى يOا إلOهي نOفسي أس ً
نن الِّ O
Oت ال تOOضعفك ق َّ Oوة األقOOويOOآء وال تخOOذلOOك شOOوكOOة
Oكل إنَّOOك أنOOت اهلل ال إلOOه إالَّ أنَ O
اقOOتدارك لOOيوق َّ O
األمOOرآء تOOفعل مOOا تOOشآء بسOOلطانOOك املOOهيمن عOOلى األشOOيآء وتOOحكم مOOا تOOريOOد بOOأمOOرك املOOحيط عOOلى
ب أسOئ ُلك بOظهورك واقOتدارك وسOلطنتك واسOتعالئOك بOأن تOنصر ا َّلOذيOن قOامOوا عOلى
اإلنOشآء أي َر ِّ
خ OOدم OOتك ون OOصروا أم OOرك وخ OOض ُعوا ع OOند ظ OOهور ن OOور وج OOهك ث َّ Oم اج OOعلهم ي OOا إل OOهي غ OOال OOبني ع OOلى
أعOOدآئOOك وقOOائOOمني عOOلى خOOدمOOتك ليظهOOر بOOهم آثOOار سOOلطنتك فOOي بOOالدك وآيOOات قOOدرتOOك فOOي ديOOارك
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت املOهيمن الOقيُّوم قOد نُOزِّل هOذا الَّ Oلوح املحOمود فOي
إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
Oشكر ربَّOك الOعليم الOخبير اجهOد فOي خOدم ِOة اهلل ليظهOر
يOوم ِ املOولOود لOتقرئOه بOالOخضوع واالبOتهال وت
َ
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مOنك مOا يُOبقي بOه ذكOرك فOي مOلكوتOه الOعزيOز املOنيع قOل سOبحانOك يOا إلOهي أسOئلك بOمطلع آيOاتOك
Oتمس ًكا بOحبل أَلOطافOك ومتشOبِّثًا بOذيOل مOواهOبك
ومظهOر بOيِّناتOك بOأن تOجعلني فOي ك ِّOل األحOوال م ِّ
ثَّ Oم اجOعلني مOن ا َّلOذيOن مOا مOنعتهم شOئونOات األرض عOن خOدمOتك وطOاعOتك وال سOطوة الخOلق عOن
تحب وترضى ث َّم أيِّدني على ما يرتفع به ذكرك وتشتعل
ب وفِّقني علي ما
ُّ
ذكرك وثنائك أي َر ِّ
الغفور الكريم.
به نار محبَّتك إنَّك أنت العزيزُ
ُ
قOل يOا إلOهي لOك الحOمد بOما أخOذنOي َعOOرف عOنايOتك وقَّ Oلبتني نOفحات رحOمتك إلOى شOطر أَلOطافOك
ب أشOربOني مOن أنOامOل عOطآئOك الOكوثOر ا َّلOOذي َمْ Oن شOرب مOنه انOقطع ع َّOما سOواك طOآئ ًOرا فOي
أي َر ِّ
ه ِ
رب اجOعلني فOي ك ِّOل األحOوال مسOتع ًدّا
Oوآء انOقطاعOك ونOاظ ًOرا إلOى شOطر رأفOتك ومOواهOبك أي ِّ
لOOلقيام عOOلى خOOدمOOتك واإلقOOبال إلOOى كِ O
Oعبة أمOOرك وجOOمالOOك لOOو تOOريOOد اجOOعلني نOOبات ريِ O
Oاض فOOضلك
Oسكون
لتحOِّ OركOOني أريOOاح مOOشيَّتك كOOيف تOOشآء بOOحيث ال يOOبقى فOOي قOOبضتي اخOOتيار الحOOركOOة والُّ O
السOر املOكنون واالسOم املخOزون وفُOك اإلنOاء املOختوم وتOعطَّر بOه مOا
Oت ا َّلOOذي بOاسOمك ظهOر ِّ O O
إنَّOك أن َ
ب ق OOد س OOرع ال OOظمآن إل OOى ك OOوث OOر إف OOضال OOك وأراد امل OOسكني االن OOغماس ف OOي
ك OOان وم OOا ي OOكون أي َر ِّ
بحOرغOنآئOك فOوعOزَّتOك يOا مOحبوب الOعاملOني ومOقصود الOعارفOني قOد أخOذنOي حOزن الOفراق فOي األ َّيOام
ا َّلOOتي فOOيها أشOOرقOOت شOOمس الOOوصOOال لOOبر َّيOOتك فOOاكOOتب لOOي أجOOر مOOن فOOاز بOOحضورك ودخOOل سOOاحOOة
ب أس OOئ ُلك ب OOاس OOمك ا َّلOOذي ب OOه أن OOارت األرض OOون
ال OOعرش ب OOإذن OOك وح OOضر ل OOدى ال OOوج OOه ب OOأم OOرك أي َر ِّ
Oسموات بOOأن تOOجعلني راضOيًا بOOما قَّ OدرتOOه فOOي ألOOواحOOك بOOحيث لOOن أجOOد فOOي نOOفسي مOOرا ًدا إالَّ
والَّ O
OوجOOه يOا إلOهي بOعد مOا
مOا أنOت أردتOه بسOلطانOك ومOشيَّ ًة إالَّ مOا أنOت قOضيته بOمشيَّتك إلOى مOن أَت َّ
لOم أجOد سOبيالً إالَّ مOا بOيَّنته ألصOفيائOك يشهOد ك ُّOل الOذَّ َّرات بOأنَّOك أنOت اهلل ال إلOه إالَّ أنOت لOم تOزل
Oقتدرا ع OOلى م OOا ت OOشآء وح OOاك Oً Oما ع OOلى م OOا ت OOري OOد ق ِّ Oدر ل OOي ي OOا إل OOهي م OOا ي OOجعلني ف OOي ك Oلِّ
ك OOنت م ً O
Oنتظرا مOا يجOري مOن
Oتمس ًكا بOحبل فOضلك ومOناديًOا بOاسOمك وم
األحOوال م ِّO
Oتوجً Oها إلOى شOطرك وم ِّ
ً
ب أنOا الOفقير وأنOت الOغنيُّ املOتعال فOارحOمني بOبدآئOع رحOمتك ثَّ Oم أرسOل عOليَّ فOي كOلِّ
قOلمك أي َر ِّ
ٍ
املوحدين من خلقك واملخلصني من بريَّتك إنَّك أنت
آن ما أحييت به قلوب
ِّ
املقتدر املتعالي العلي ُم الحكي ُم.
ُ
بسمه الدَّائم الباقي العزيز املستعان
Oسجن األعOظم ويOرد َعOليَّ
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي تOرانOي مOظلو ًمOOا بَ O
ني أيِّOدي األمOم فOي هOذا ال ِّ
فOO Oي كOِّ O Oل حOO Oنيٍ مOO Oا ال ورد عOO Oلى أصOO OفيآئOO Oك وأمOO OنائOO Oك وأنOO Oت تOO Oعلم بOO OأنِّOO Oي مOO Oا دعOO Oوت الOO Oعباد إالَّ
OقربOهم إلOى أفOق فOضلك ومOطلع مOواهOبك وأنَّOهم أعOرضOوا عOن جOمالOك
بOفردانOيَّتك ووحOدانOيَّتك ومOا ي ِّ
ب أسOOئلك بسOOلطان األسOOمآء
واعOOترضOOوا عOOلى أمOOرك وجOOادلOOوا بOOآيOOاتOOك ونOOازعOOوا بسOOلطانOOك أي َر ِّ
ا َّلOOذي بOOه أنOOار أفOOقك األعOOلى بOOأن تخ ِّ Oلصهم َعْ Oن شOOئونOOات ال Oن َّ ِ
OقربOOهم إلOOى اسOOمك
فس والOOهوي وتِّ O
األعOظم األبOهى ثَّ Oم ارزقOهم نOعمتك ا َّلOOتي أنOزلOتها مOن س ِ
Oماء فOضلك ثَّ Oم أشOربOهم رحOيقك املOختوم
ب هOOم الُّ O
Oضعفآء ال يOOعرفOOون مOOا يOOنفعهم ومOOا
ا َّلOOذي فOOتح خOOتمه بOOإصOOبعي قOOدرتOOك واقOOتدارك أي َر ِّ
يقربهم ويبعدهم خذ أياديهم بأيادي مرحمتك ث َّم أنقذهم بذراعي جودك وقدرتك
يضرهم وما ِّ
ُّ
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Oقوي الOOغالOOب املOOدبِّOOر الOOعلي ُم الOOحكيم سOOبحانOOك
إنَّOOك أنOOت املOOقتدرعOOلى مOOا تOOشآ ُء ال إلOOه إالَّ أنOOت الُّ O
OوجOهإلOى أنOوار وجOهك بOعد فOنآء أهOل
س ِّOمي بOنبيل قOبل صOادق ت َّ O
الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي تOرى عOبدك ا َّلOذي ُO O
Oقرب إلOى بحOر عOطآئOك وسOمآء جOودك وأقOبل إلOيك إذ أعOرض عOنك أكOثر خOلقك أي َربِّ
مOملكتك وت َّ
اج OOعله مش OOتعالً ب OOنار ح Oبِّك ع OOلى ش ٍ O
Oأن يش OOتعل ب OOه م OOن ف OOي ب OOالدك ودي OOارك ث َّ Oم أن OOزل م OOن س OOمآءِ
Oرورا فOي أ َّيOامOك ويOأخOذه فOرح أمOرك وذكOرك إ َّيOاه عOلى ش ٍ
Oأن ال
وحOيك عOلى فOؤاده مOا يOجعله مس ً
تحزنه شئونات قضآئك وال يك ِّدره ما ورد عليه في أرضك ث َّم اختر له ما هو املختار عندك ث َّم
Oقرب OOني م OOن أص OOفيآئ OOك ثَّ O Oم اج OOعله ط OOائO Oفًا ح OOول
اك OOتب ل OOه م OOا ك OOتبته للمخ OOلصني م OOن أحO Oبَّتك وامل َّ O
Oقتدر املOOتعالOOي الOOعليُّ الOOعظي ُم ال إلOOه إالَّ
مOOش َّيتك وإرادتOOك فOOي كOِّ Oل عOOالOم ٍ مOOن عOOواملOOك إنَّOOك أنَ O
Oت املُ O
أنت
الغفور الكريم.
َ
ُ
ِ
فنآء األشيآء
بسمه الباقي بعد
قOOل لOOك الحOOم ُد يOOا إلOOهي بOOما عOَّ OرفOOتني مشOOرق وحOOيك ومOOطلع جOOمالOOك وأ َّيOOدتOOني عOOلى اإلقOOبال إلOOيك
إلOى أن دخOلت بOابOك ا َّلOذي فُOتح عOلى وج ِOه َمْ Oن فOي سOمآئOك وأرضOك وحOضرت لOدى الOعرش املOقام
Oتقر فOOيه مخOOزن عOOلمك و َمOOكم ُن أمOOرك وسOOمعت نOOدآئOOك األحOOلى إذ كOOان مOOرتOOف ًعا بOOإذنOOك
ا َّلOOذي اسَّ O
ومOOش َّيتك لOOك الحOOم ُد يOOا إلOOهي بOOما شOَّ OرفOOتني بOOلقآئOOك وأشOOربOOتنيِ كOOوثOOر وصOOالOOك وأقOOعدتOOني مOOقرَّ
ب ل OOك الح OOمد به OOذه امل OOواه OOب ا َّلOO Oتي ال ي OOقدر أن
ق OOدس OOك ع OOند ظ OOهور اق OOتدارك وس OOلطان OOك أي َر ِّ
Oشكر بهOذه الOن ِّ ِ
يOحصيها أحٌ Oد مOن عOبادك ولOك ال ُّ
عمآء ا َّلOتي ال يOنتهي ذكOرهOا مOن قOلم ِ اإلنOشآء إالَّ
ِ
Oار األفOق األعOلى بOأن تOجعلنيِ
بOإرادتOك أي َر ِّ
ب أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه تOم َّوج بحOر األسOمآء وآن َ
Oتقيما عOلى أمOرك ونOاطً Oقا بOذكOرك بOني عOبادك عOلى ش ٍ
Oأن لOن تOمنعني إشOارات عOبادك ا َّلOOذيOن
مس ً
كOفروا بOآيOاتOك ومOطلع بOيِّناتOك يOا إلOهي مOا لOي وشOأنOي بOأن أرى نOفسي فOي املOنظر األكOبر املOقام
ا َّلOذي تجَّ Oليت فOيه بOأنOوار وجOهك يOا مOالOك الOقدر وعOزَّتOك لOيس هOذا مOن اسOتحقاقOي بOل مOن فOضلكَ
ا َّلOO Oذي أح OOاط ب OOريَّ OOتك ورح OOمتك ا َّلOO Oتي س OOبقت أه OOل م OOملكتك أس OOئلك ي OOا إل OOه ال OOعامل OOني وم OOقصود
ِ
موات واألرضOني بOأن تOجعلني فOي ك ِّOل األحOوال ُمOق ًرّا بOوحOدانOيَّتك
Oس
الOعارفOني ومOحبوب مOن فOي ال َّ
ومOعترفًOا بOفردانOيَّتك ومOذعOنًا بOعظمتك وسOلطانOك وآمOالً مOا نOزَّلOت فOي مOحكم ِ أَلOواحOك ثَّ Oم قِّ Oدر لOي
مOن بOدائOع فOضلك مOا قَّ OدرتOه لOعبادك ا َّلOOذيOن مOا خَّ OوفOتهم سOطوةُ ك ِّOل ظOالOم ٍ فOي حOبِّك وال قOدرةُ كOلِّ
أنت
املقتدر املتعالي املهيم ُن العلي ُم الحكيم.
جاب ٍر في سبيلك إنَّك َ
ُ
بسمي الجواد الكريم
سOOميَّ
Oتوجً Oها إلOOى بOOيت أخOOيه ا َّلOOذي ُ O
تOOعلم يOOا إلOOهي بOOأ َّن مOOطلع ال Oظُّهور طOOلع مOOن بOOيته املOOعم ُور مO ِّ O
بOOالOOكليم واعOOتكف فOOيه ثOOمانOOية أيَّOOام بOOليالOOيها وأتOOممناهOOا بOOليل آخOOر فOOضالً مOOن لOOدنُّOOا وفOOيه فOOتحنا
أبOواب الِّ Oل ِ
قآء عOلى وجOه األحOباب وسOقينا ال َّ
Oكل مOن بحOر وصOالOك ومOناهOل قOربOك ورضOآئOك بOحيث
كل يوم ٍ لدى عرش رحمان َّيتك وفي ِّ
قد حضر من أراد في ِّ
كل لي ٍل تلقآء وجهك وأشرقت عليهم
ب اج OOعل ه OOذا الِّ O Oلقآء ك OOوث OOر
ف OOي ك Oِّ Oل األح OOيان أن OOوار وج OOهك وش OOموس ع OOظمتك واق OOتدارك أي َر ِّ
ب ن َّ Oور ق OOلوب OOهم وق ِّ Oدس ن OOفوس OOهم وث Oبِّت
االس OOتقام OOة ألن OOفسهم ورح OOيق االط OOمينان ل OOذوات OOهم أي َر ِّ
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أقOOدامOOهم أل َّن صOOراطُOَ Oك دقOOيقٌ دقOOيق بOOل أرقَّ مOOن كOِّ Oل رقOOيق أسOOئ ُلك يOOا فOOالOOق اإلصOOباح ومس ِّ
خOOر
األريOاح بOاسOمك ا َّلOOذي بOه أشOرق نOيِّر الOفالح ألهOل مOملكتك بOأن تOجعلهم مOنقطعني عOن سOوآئOك
وآلئOذيOن بOحضرتOك ومتشOبِّثني بOأذيOال رحOمتك ثَّ Oم وفِّOقهم يOا إلOهي عOلى الOقيام عOلى خOدمOتك أي
عما ُق ِّدر لهم في ملكوتك وجبروتك ث َّم أَنزل عليهم
َر ِّ
عرفهم فضيلة أيَّامك لئالَّ يمنعهم شيء َّ
ب َّ
ِ
أنت الجوا ُد الكري ُم أنت تعلم يا إلهي بأ َّن الكليم
بركة من عندك ونعمة من
سمآء عطآئك إنَّك َ
ق OOد ق OOام ف OOي ه OOذه األ َّي OOام ا َّلOOتي ن َّ Oورت ب OOيته ب OOأن OOوار ش OOمس وج OOهك ع OOلى خ OOدم OOتك وال Oطَّواف ح OOول
ب قِّ Oدر لOه ولَّ OلذيOن مOعه مOا يOنبغي لOفضلك وألOطافOك وجOودك وعOنايOتك إنَّOك أنOت ا َّلOذي
عOرشOك أي َر ِّ
بOOاسOOمك ارتOOفعت رايOOات الOOكرم عOOلى ال َ Oع َلم وأَل ِ OويOOة ال Oنَّصر بOOني األمOOم تOOفعل مOOا تOOشآء بسOOلطانOOك
أنت
الرحيم.
وتحكم ما تريد ال إله إالَّ َ
ُ
الغفور َّ
بسمه الذَّاكر العليم الخبير
سOبحانOك يOا إلOهي تOرى املح ُOمود أقOبل إلOى مOقامOك املح ُOمود وإنَّOه فOاز بOلقآئOك إذ كOان نِّ Oير األمOر
ُO O
Oوج OOهه إل OOى ش OOط ِر م OOواه OOبك
رب ت OOرى إق OOبال OOه إل OOى ك OOعبة ج OOودك وت O ُّ O
مش OOر ًق OOا م OOن أف ِ Oق ال OOعراق أي ِّ
Oمسكه بOOحب ِل عOOنايOOتك وتش Oبُّثه بOOذيOOل إفOOضالOOك ق ِّ Oدر لOOه يOOا إلOOهي مOOا
وانOOغماسOِ Oه فOOي بح ِ Oر ح Oبِّك وتُّ O
تتض َّوع به رآئحة أمرك في مملكتك و َعرف نصرك في بالدك أنت تعل ُم يا إلهي قد َ
حض َر
لOدى املOسجون كOتابOه ا َّلOذي أرسOله إلOى الOعبد الOحاضOر لOدى عOرش عOظمتك وكOرسOيِّ اقOتدارك و
سOOمعنا مOOنه ضOOجيج قOOلبه وصOOريOOخ فOOؤاده فOOي عOOشقك وفOOراقOOك قOOد أخOOذهُ جOOذب اشOOتياقOOك عOOلى
ب ال تOOقطع عOOن أُذُ ِنOِ Oه نِ O
شٍ O
OدآئOَ Oك األحOOلى
Oأن اهOOتزت أركOOانOOه شOOو ًقOOا لجOOمالOOك وطOOلبًا لOOرضOOائOOك أي َر ِّ
Oينه أنOOوار جOOمالOOك وال عOOن فِ O
ا َّلOOذي ارتOOفع مOOن مOOقر حOOكومOOتك وال عOOن عِ O
Oمه رحOOيقك املOOختوم وال عOOن
ِّ
ق ِ
َّ
Oلبه نOفحات اسOمك املOشهود املOكنون وال عOن صOدره فOوحOات قOميصك الOتي بOها أحOييت مOا كOان
ب تشهOOد بOOقيامOOه عOOلى خOOدمOOتك وثOOنآئOOه لOOنفسك وإقOOبالOOه إلOOى بح ِ Oر فOOضلك أَنOOزل
ومOOا يOOكون أي َر ِّ
Oمآء جOOودك مOOا يOOجعل ُه بOOاق Oيًا بِ O
عOOليه مOOن سِ O
Oحسنى وصOOفاتOَ Oك ال ُ Oعليا ث َّ Oم اكOOتب لOOه
Oبقآء أسOOمآئOOك الُ O
Oحا فOOي ظ ِّ Oلك وأيِّOOده عOOلى تحOOريOOر آيOOاتOOك ونشOOر أوامOOرك
خOOير اآلخOOرة واألولOOى ث َّ Oم اجOOعله مسOOتريً O
وإظOO Oهار مOO OعارفOO Oك إنَّOO Oك أنOO Oت املOO Oقتدر ا َّلOO Oذي ال تعجOO Oزك سOO Oطوة الOO OعالOO Oم وال قOO Oدرة األمOO Oم تOO Oحكم
بسلطانك ما أردته ال إله إالَّ أنت املقتدر املتعالي العليُّ العظيم.
األعظ ُم
Oكر ُهOهُ
لOك الحOم ُد يOا إِلOهي بOما ج َ
يروزَ عOي ًدا لَّ OلذيOن صOامOوا فOي ُحOبِّك وكOفُّوا أنOفسهم ع َّOما ي َ
Oعلت الOن َّ ُ
حOبِّ َك وحِ O
ني فOOي أمَ O
ني بOOذكOOركَ
ب اجOOعل ُهم مOOن نOOار ُ O
Oرك و ُمشOOتغل َ
Oرارة صOOومOَ Oك ُمشOOتعل َ
رضOOآئ ُOك أي َر ِّ
Oصوم ِ زيِّOن ُهم بOطرا ِز الَ Oقبُ ِ
َ
Oفضلك وإحOسان َOك أل َّن األعOمالَ
ول ب
ب ملَّا زَيَّOنت ُهم بOطراز ال َّ
وثOنآئOك أي َر ِّ
ُOك َّ Oلها ُمOOع َّلق ٌة بOOقبولOَ Oك ومOOنوط ٌ Oة بOOأمَ O
Oصوم ِ إنَّ ُ Oه مOَّ Oمن صOOا َم فOOي أزلِ
Oرك لOOو تOOح ُك ُم ملOOن أف Oطَ َر ُO
حOOك َم الَّ O
ِ
Oوب األم ِ Oر وبَ ُ Oع َد ع OOن زُالل ه OOذا
اآلزال ول OOو ت OOح ُك ُم ِمل َOOن ص OOا َم ح OOك َم اإلف OOطا ِر إِنَّ ُ Oه م Oَّ Oمن اغ Oبَ َّر ب OOه ث ُ O
Oت املحOمو ُد فOي ِفَ O
ع فOي
َّ O
Oعلك وارتOفعت أَعOال ُم أَن َ
Oت ا َّلOOذي بOك نُOصبت رايُ Oة أن َ
السOOلسال أن َ
Oت املOطا ُ
Oلمتك وف َ
Oرك وك َ
Oرف ُ Oك ِّOل أمOر بOأم َ
أَم َ
Oضل ُ Oك ِّOل عOملٍ
Oرك َOع ِّOرف يOا إلOهي عOبادك هOذا املOقام لOيعلموا ش َ
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بOِ OإذنOَ Oك وإرادتOَ Oك ولOOيروا زمOOا َم األعِ O
Oمال فOOي قOOبضة قOOبولOَ Oك وأمOOرك لOOئالَّ يOOمن َع ُهم شOOي ٌء عOOن جOOمالOOك
فOي ه ِ
Oذه األيَّOام ا َّلOتي فOيها يOنطقُ املOسيحُ امل ُ
Oحبيب لOك الحOم ُد يOا
Oلك لOك يOا ُمOوجَ Oد ال ُّOروح ِ ويOتك َّل ُم ال
ُ
Oقر ظOهو ِر اس َ
Oمك األعOظم ِ ا َّلOOذي بOه
م
Oرت جOمال َOك وك َ
Oحبوب بOما أظه َ
ُ
Oتبت ألصOفيآئ َOك الOورو َد فOي م ِّ
نOاح األمOم إالَّ َOم ِOن انOقطعَ ع َّOما س َ
ب قOد أفOطرَ
Oواك مOقبالً إلOى مOطلعِ ذات َOك ومظهِ Oر صOفات َOك أي َر ِّ
الOOيو َم ُغOOصن ُ َك ومOOن فOOي حOOولِOَ Oك بOOع َد َمOOا صOOا ُمOOوا فOOي جَ O
Oوارك طOOلبًا لOOرضOOآئOَ Oك ق ِّ Oدر ل ُ Oه ولOOهم ول َّ Oلذي Oنَ
وردوا عَ O
Oير لOOهم فOOي الُّ OدنOOيا
Oليك فOOي هOOذه األ َّيOOام ِ كOَّ Oل خOOي ٍر قَّ Oدرتُ Oه فOOي كOOتابOَ Oك ثَُّ Oم ارزُقOOهم مOOا هَ Oو خٌ O
ِ
أنت العلي ُم الحكي ُم.
واآلخرة إنَّ َك َ
بسمه األقدس األقدم األعظم
سOOا عOOن ذكOرِ
Oت لOOم تOOزل كOOنت مOOق َّد ً O
قOOل ُ O
سOOبحانOOك الَّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أشهُ Oد إنَّOOك أنOOت اهلل ال إلOOه إالَّ أنَ O
ٍ
غيرك ومتعاليًا عن وصف خلقك قد اعترف َّ
وأقر من في امللك بفردانيَّتك
شيء بوحدانيَّتك
كل
َّ
ل OOم ي OOصعد إل OOيك ح OOقآئ OOق ال OOعرف OOان م OOن أُول OOي اإلي OOقان م OOن خ OOلقك وال ي OOعرج إل OOى ه OOوآء ق OOدس OOك
جOOواهOOر ال OذِّكOOر وال Oتِّبيان مOOن بOOر َّيOOتك أل َّن الOOعرفOOان كOOان وصOOف خOOلقك كOOيف يOOصل إلَ O
Oيك وال OذِّكOOر
والOبيان ينسOبان إلOى عOبادك كOيف يOليقان لOساحOة أحOد َّيOتك فOوعOزَّتOك عجOزت كOينونOة الOعرفOان عOن
عOرفOان نOفسك وقOصرت ذاتَّ Oية األذكOار عOن بOساط عOزِّك وجOبَّار َّي َ
Oتك ك َّOل مOا يOذكOر بOالOبيان أو يOدرك
بOOالOOعرفOOان إِنَّOOه وصOOف خOOلقك وكOOان مخOOلو ًقOOا بOOمشيَّتك ومOOجعوالً بOOإرادتOOك أسOOئ ُل َك يOOا مOOن ال تُOOعرف
Oغيرك وال تُOدرك بOسواك بOمظلومOيَّ ِة مOطلع أمOرك بOني أراذل خOلقك وبOما ورد عOليه فOي س َ
ب َ
Oبيلك بOأن
تOOجعلني فOOي كOِّ Oل األحOOوال راضOيًا بOOرضOOائOَ Oك ونOOاظOً Oرا إلOOى أفOOق مOOشيَّ َ
Oتقيما عOOلى مOOحبَّتكَ
تك ومسً O
Oبلت إلOOى أفOOق عOOنايOOتك بOOما أذنOOت لOOي فOOي
Oت إلOOيك كOOما أمOOرتOOني فOOي كOOتابOOك وأقُ O
Oوجهُ O
ب قOOد تَّ O
أي َر ِّ
ألOOواحOOك أسOOئ ُلك بOOأن ال تOOطردنOOي عOOن بOOاب فOOضلك وتOOكتب لOOي أجOOر مOOن فOOاز بOOلقآئOOك وقOOام عOOلى
خOدمOتك وأخOذتOه رشOحات بحOر ألOطافOك فOي أيَّOام َOك وإشOراقOات شOمس مOواهOبك عOند ظOهور أنOوار
َ
أنت املهيم ُن القيُّوم.
وجهك إنَّك أنت
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
بسمه املقتدر على من في ملكوت األسمآء
Oت بOOفردان Oيَّتك قOOبل وجOOود الOOكآئOOنات وبOOوحOOدان Oيَّتك قOOبل
سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أنOOا ا َّلOOذي اعOOترفُ O
سOا عOن الOزَّم ِ
Oان واألحOيانِ
ظOهور املOمكنات ودخOلت مOكتب الOتَّوحOيد فOي الOحني ا َّلOOذي جOعلته مOق َّد ً O O
Oت فOي َ
ذاك املOقام األلOطف األرقِّ األبOهى لOينصعقُ عOبادك وأهOل مOملكتك
وأذكOر يOا إلOهي مOا رأي ُ
Oسمآء ب OOأن ت OOعطي ع OOبادك آذانً OOا واع OOيات وع OOيونً OOا
أس OOئلك ي OOا إل OOه األس OOمآء وف OOاط OOر األرض وال َّ O
نOاظOرات لOيسمع َّن آيOاتOك ويOشاهOد َّن جOمالOك املشOرق مOن أفOق األعOلى إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا
تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت الOغفور الOكريOم أنOت تOعل ُم يOا إلOهي قOد حOضر عOندي كOتاب أحOد مOن أحOبَّآئOك
ب اك OOتب ل OOه م OOا ك OOتبت
ا َّلOO Oذي آم OOن ب OOك وب OOآي OOات OOك وأراد ف OOضلك وأَل OOطاف OOك وق OOرب OOك ول OOقآئ OOك أي َر ِّ
ألصOOفيآئOOك ا َّلOOذيOOن فOOازوا بOOكوثOOر الOOوصOOال فOOي أ َّيOOامOOك وسOOمعوا ب Oأُذُ ِنOOهم نOOدآئOOك إذ حOOضروا لOOدي
العرش ِ
ِ
َ
بإ َ
وأمرك ث َّم اغفر ُه يا إلهي بجودك ومواهبك ث َّم
ذنك
ت
اقض له ما أراد إنَّك أَنْ َ
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Oقتدر امل OOتعال OOي ال OOعزي Oزُ ال OOحكيم ث َّ Oم اغ OOفر ي OOا إل OOهي م OOن س Oِّ Oميَ بمح Oَّ Oم ٍد ق OOبل ع OOليِّ ا َّلOOذي ف OOاز
امل ُ O
Oحب وتOرضOى
بOعرفOانOك واعOترف بOما أمOرتOه بOه فOي ألOواح َOك وقِّ Oدر لOه مOن بOدآئOع أَلOطافOك مOا أنOت ت ُّ
Oيآء يشهOد ك ُّOل ش ٍ
إنَّOك أنOت املOهيمن عOلى األش ِ
رب املOوجOودات وإلOه الOكآئOنات ال إلOه
Oيء بOأنَّOك أنOت ُّ
الرحي ُم.
إالَّ أنت
الغفور َّ
ُ
األقدس األعظم
ت OOرى ي OOا إل OOهي ورق OOة م OOن األوراق ا َّلOO Oتي ظه OOرت م OOن س OOدرة وح OOدانO Oيَّتك ودوح OOة ف OOردانO Oيَّتك ب OOني
املش OOرك OOني م OOن خ َ O
Oمسكت ب OOحبل
Oلقك واملش OOرك OOات م OOن إم OOآئ Oَ Oك وأن OOت ت OOعلم ب OOأنَّ OOها أق OOبلت إل OOيك وت َّ O
ع OOناي OOتك وتش Oبَّثت ب OOذي OOل أل OOطاف OOك وب OOذل OOك ورد ع OOليها م OOا ورد أس OOئلك ي OOا م OOال OOك األس OOمآء وف OOاط OOر
ب اح OOفظ
ال َّ O
Oقر ب OOه ع OOينها وينش OOرح ب OOه ص OOدره OOا أي َر ِّ
Oسمآء ب OOأن ت OOق ِّدر ل OOها م OOا ي OOفرح ب OOه ق OOلبها وت َّ O
أوراقOك مOن ض ِّOر إمOآئOك ا َّلOآلئOي أعOرضOن عOن جOمالOك بOما اتَّOبعن أهOوآء ا َّلOذيOن كOذَّبOوا بOك وبOآيOاتOك
Oسموات واألرض وال يعجOOزك مOOن فOOي مOOلكوت األمOOر
إنَّOOك أنOOت ا َّلOOذي أحOOاطOOت قOOدرتOOك مOOن فOOي الَّ O
ِ
Oطرف عOO OنايOO Oتك ولOO Oحاظ
رب انOO Oظر إلOO Oيها بO O
والخOO Oلق ال إلOO Oه إالَّ أنَ O O
Oقتدر الOO Oعلي ُم الOO Oحكي ُم أي ِّ
Oت املُ O O
مOOكرمOOتك ثَّ Oم احOOفظها مOOن أحOOجار ظOOنون املشOOركOOات وسOOهام أوهOOام الOOخاطOOئات ثَّ Oم اشOOربOOها فOOي
كOِّ Oل األحOOيان رحOOيق فOOضلك وكOOوثOOر ألOOطافOOك وسOOلسبيل مOOكرمOOتك إنَّOOك أنOOت مOOولOOى الOOعالOOم واملOOقتدر
عOلى األمOم تOق ِّدر ملOن تOشآء مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت ال ُ
Oغفور الOكريُ Oم ص ِّOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي
Oباذل ال
ُ
الس OOدرة وأوراق OOها وأغ OOصان OOها وأف OOنان OOها وأص OOول OOها وف OOروع OOها ب OOدوام أس OOمآئ OOك ال OOحسنى
ع OOلى ِّO O
املقتدر
أنت
القدير.
شر املعتدين وجنود الظَّاملني إنَّك َ
ُ
ُ
وصفاتك العليا ث َّم احفظها من ِّ
َ
Oضلك وأل OOطاف OOك أس OOئلك
Oتوجً O Oها إل OOى ش OOطر ف O
س OOبحان OOك الَّ O Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ت OOران OOي م OOقبالً إل OOيك وم ِّ O
ني كOOوثOOر عOOنايOOتك بOOأن تOOجعلني بOOك ِّلي
بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه سOOقيت املOِّ O
Oقرب َ O
Oمر رحOOمتك واملَّ O
OوحOOدي َ Oن خَ O
مOنقط ًعا عOن األوهOام ومOقبالً إلOى شOطر فOضلك يOا مOولOى اآلنOام يOا إلOهي أيِّOدنOي فOي أيَّOام ِ ظOهور
مظهOOر أمOOرك ومOOطلع وحOOيك ألخOOرق الOOحجبات ا َّلOOتي مOOنعتني عOOن اإلقOOبال إلOOيك واالنOOغماس فOOي
بحِ OرعOرفOانOك خOذ يOدي بOآيOادي قOدرتOك ثَّ Oم اجOعلني منجOذبًOا مOن نOغمات ورقOآء أحOديَّOتك بOحيث ال
أرى في الوجود إالَّ طلعتك يا مقصود وال في ُّ
ب أنا
الشهود إالَّ ظهورات قدرتك يا ودود أي َر ِّ
Oقوي الOحاكُ Oم فOي امل ِ
املOسكني وأنOت الOغنيُّ املOتعال وأنOا ال َّ
Oبدء واملOآب ال تOجعلني
عيف وأنOت ال ُّ
Oض ُ
OوسOا مOن الOفيوضOات ا َّلOOتي نُOزِّلOت مOن سOمآء أَلOطافOك قِّ Oدر لOي
محOرو ًOمOا مOن نOفحات وحOيك وال مOأي ً O O
يOا إلOهي خOير الُّ OدنOيا واآلخOرة ومOا يOنفعني فOي ك ِّOل عOالOم ٍ مOن عOواملOك ألنِّOي ال أعOلم نOفعي وض ِّOري
وإنَّOك أنOت الOعليم الOخبير ارحOم يOا إلOهي عOبادك ا َّلOOذيOن غOرقOوا فOي بOحور اإلشOارات ثَّ Oم انOقذهOم
بسOOلطانOOك يOOا مOOالOOك األسِ O
Oنت حOOاكOً Oما عOOلى مOOا تOOشآء وال
Oت ا َّلOOذي لOOم تOOزل كَ O
Oصفات إنَّOOك أنَ O
Oمآء والِّ O
أنت
الرحي ُم.
تزال تكون بمثل ما كنت في أزل اآلزال ال إله إالَّ َ
الغفور َّ
ُ
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األقدس األمنع
Oحج ِت َك وبُOOرهِ O
OانOَ Oك عOOلى شOOأنٍ
ُO
سOOبحانOOك يOOا إلOOهي لOOك الحOOم ُد بOOما أنOOطقتني بOOآيOOاتOَ Oك وأظهOOرتOOني بَّ O
ني أَعادي نَ ِ
ٍ
َ
فس َك ا َّلذي َن
برهان
طاف ُك ُّل ُح َّج ٍة حول إرادتي و ُك ُّل
ب تراني ب َ
حول مشيَّتي أي َر ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
وأدح ُ
جOمال َOك وقOا ُOمOوا عOلى سOفك َد Oم َOك أسOئ ُل َك يOا مOالOكَ
Oضوا بُOرهOانَ َOك وأعOرضOوا عOن َ O
َO
Oكروا آيOات َOك
أن ُ
األسِ O
Oمآء بOOاسَ O
Oمك ا َّلOOذي س َّ
Oرت بOِ Oه األشOOيآ َء بOOأن تُOOؤ ِّي َ Oد عOOبا َد َك وأح Oبَّآئ َ َOك عOOلى االسOOتقامOِ Oة عOOلى
خَ O
ب فOاجOعل ُهم فOي ك ِّOل األح ِ
Oوال نOاظOريOنَ
أَمِ Oر َك ثَّ Oم أَشOربُ Oهم مOا تَOحيي بOه أفOئ َدتُُ Oهم فOي أ َّيOام َOك أَي َر ِّ
Oاكِ Oريَ Oن لOظُ ُه ِ
OآئOَ Oك وش ِ
إلOى رض ِ
Oعلت وت ُ
ع فOيما
Oت املَحOم ُو ُد فOيما ف َ
ورات قOضآئ َOك ِإلنَّ َOك أن َ
Oفعل وامل ُOطا ُ
Oني أَلِ O
Oئت وتOOشآ ُء تOOنظُر أح Oبَّآئ َ َOك بلحِ O
Oظات أعِ ُ O
OطافOَ Oك وال تُOOنز ُِّل ل ُ Oهم
ب فOOيما شَ O
أر َ
دت وتُOOري ُ Oد واملOOحب ُو ُ
ُ
َ
Oنج ِ
Oج ِ
إالَّ مOOا هOOو خOOير لOOهم بOOفضلِ َك و َمِ O
ود بOOأن تOOوفَِّ Oقنا عOOلى
ود وغOيَّا َ
Oواهِ Oب َك نOOسئ ُل َك يOOا غOOي َ
ث املُ O
ث الُ O
ٌ
َ
صر ِت َك ولو أنَّا ُ
سكنا
باسمك الق ِو ِّي القدي ِر
تم َّ
ضعفآ ُء ولكن َ
ذك ِر َك وإظها ِر أم ِر َك والقيام ِ على نُ َ
وج ِOه إلOى
Oارات الOفُ َّجا ِر عOن الOت َّ ُّ O
َO O O
ص ِّOل يOا إلOهي عOلى ا َّلOOذيَ Oن اسOتقا ُOمOوا عOلى أَمِ Oر َك َومOا مOنعت ُهم إش ُ
وان مOن أَيOادي ع ِ
شِ OربُOوا كOوثَ َOر ال َOحيَ ِ
وب إلOى شOط ِر ف َ
س ُOر ُOعOوا بOالُ Oق ُل ِ
Oطآئ َOك إنَّOكَ
Oضلك إلOى أن َ O
وجِ Oه َك َO O
ِ
أنت
أنت العزيزُ الكري ُم.
املقتد ُر على ما تشآ ُء ال إل َه إالَّ َ
َ
األقدس األمنع األعظم
ف تOوحOي ُد َك إِالَّ بOمعرف ِOة مظ َهِ Oر فOردانOيَّ َ
تك ومOطلعِ وحOدانOيَّ ِت َك مOن يَ َOري لُ Oه ضً Oدّا قOد
Oعر ُ
يOا إِلOهي ال يُ َ
أقOر َل َOك ِب ِ
ضٌّ Oد فOي ِ
اإلمOكان لOم
ف ِب ِOن ٍّد َل َOك َكOالَّ ثَُّ Oم َكOالَّ ِبOأَن يOكو َن َل َOك ِ O O
ف لُ Oه ِنً Oدّا اعOت َ َر َ
Oض ٍّد ومOن اعOت َ َر َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
OتوحOيد َمOطلعِ أمOرك َمOن أنOك َر هOذا قOد
OوحOي ُدك ب O
ت تَ O
Oنت ُمOق ّد ًO O
سOا عOن األَشOباه واألَمOثال قOد ثOبَ َ
تَOزَل Oك َ
ِ
سِ O
أوامَ O
ب أيِّOOد
Oاح َ Oد َك فOOي
OاربَOَ Oك فOOي مOOم َل َك ِت َك وجO َ O
OلطانOَ Oك َو َO
OوحOOي َد َك ونَ Oاَزَ َعOَ Oك فOOي ُ O
أن َ Oك َر تَOِ O
Oرك أي َر ِّ
حَ O
Oيد َك ِ
ع OOبا َد َك ع OOلى ت OOوح ِ O
وذك ِ Oر ت OOفري Oِ Oد َك ل OOيجت َ ِمعَ ال ُ Oك ُّل ع OOلى م OOا أردتَ ُ Oه ف OOي ه OOذا ال Oيَوم ِ ا َّل OOذي ف OOيه
تك مOن مOطلعِ أم َ
Oتك مOن أفُِ Oق إرادت َOك وال َح ق َOم ُر ذاتOيَّ َ
Oمس كOينون َ
Oت ا َّلOOذي
ب أن َ
أش َOر َقOOت ش ُ
Oرك أي َر ِّ
Oيء وال يُعج Oز َُك م OOن ش ٍ O
Oلم َك م OOن ش ٍ O
ال ي OOعز ُُب ع OOن ع ِ O
ِ
Oهيمن ع OOلى
Oيء ت OOفعل م OOا ت OOشآ ُء بس OOلطان Oَ Oك امل O
OراقOي ال يOس ُك ُن إالَّ ب ِ
Oطراب قOلبي
Oمآء وصOالِ َOك واض
Oت تOعل ُم ظOمأ َ ِOف ِO
ني يOا إِلOهي ومOحبوبOي أن َ
الOعاملَ O
َ
ِ
كأس أ َ ِ
ِ
يطم ِئ ُّن إالَّ بكوثَ ِر ِ
ِ
لطاف َك
قربُ ِني إلى
لقآئ َك أَي َر ِّ
ال َ
ب فأن ِزل عليَّ من سمآء عطآئ َك ما يُ ِّ
خOتا ُمُ Oه بOاس َ
Oت الOكريOمُ
Oرف أ َّي ِO
و ُيشOر ُب ِOني ال َّOرحOيقَ املOختُو َم ا َّل ِOذي فُ َّOك ِ O
Oام َOك إنَّ َOك أن َ
Oمك وتOض َّو َ
ع ِOمOن ُه َOع ُ
بس ِ
Oمني ب ُOج ِ
Oارح ِ
ذو الOفض ِل الOعظيم ِ يشهُ Oد بَ Oك َر ِOم َOك َمOن فOي ِ
اإلم ِ
Oلطان َOك ثُOمَّ
ود َك ثَُّ Oم اكِ Oرم ِOني ُO O
Oكان ف َ O
َقربني بأ َ ِ
املقتدر
الغفور الكري ُم.
أنت املعطي
لطاف َك إنَّ َك َ
ُ
ُ
ِّ
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بسم اهلل األقدس األعظم
تOرى يOا إِلOهي إشOتياق ال َّ
Oعشاق إلOى أ ُ ِّم اآلفOاق شOو ًقOا لOلقآئOك واحOتراقOهم بOنار الهجOر فOي بOيدآءِ
فOراقOك قOد ذابOت الOقلوب بOما ُOم ِOن ُعوا عOن الOدخOول فOي مOدي ِ
Oنة وصOالOك واشOتعلت الOنُّفوس بOما م َّOرت
ب تOرى زفOراتOهم فOي هج َ
Oرك وحOنني قOلوبOهم
عOليهم نOفحات املOنع مOن شOطر أمOرك وقOضائOك أَي َر ِّ
Oمسك بOحبل رضOآئ َOك أجOر مOن فOاز بOلقآئ َOك وحOضر
فOي أ َّيOامOك فOاكOتب ملOن صOبر فOي قOضآئ َOك وت َّ
Oقر بOOه عOOيونOOهم
لOOدي عOOرش عOOظمتك أَي َر ِّ
ب سOOبقت رحOOمتك وأحOOاطOOت عOOنايOOتك ق ِّ Oدر ألح Oبَّتك مOOا تَّ O
Oقتدر الOOعزي Oزُ الOOقديOُ Oر تOOعلم أنِّOOي مOOا أردت إالَّ مOOا أردتOOه ومOOا شOOئت
وتOOفرح بOOه قOOلوبOOهم إنَّOOك أنOOت املُ O
إالَّ م OOا ق OOضيته وم OOا تح Oَّ Oرك OOت إالَّ ب OOأم OOرك وم OOا تنفَّس OOت إالَّ ب OOرض OOآئ OOك أس OOئلك ي OOا ف OOال OOق اإلص OOباح
Oقتدر الOعزيOزُ الOحكي ُم أَي
ومOرسOل األريOاح بOأن تOق ِّدر ملOن أرادك خOير الُّ OدنOيا واآلخOرة إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
ب مل َّOا وجOOدت فOOي قِ O
Oصا لOOوجOOهك
Oلب أحOٍ Oد مOOن عOOبادك لOOؤلOOؤ مOOحبَّتك اذكOOره مOOن هOOذا َّ O
الشOOطر خOOالً O
َر ِّ
لOيأخOذه جOذب نOدآئOك عOلى ش ٍ
Oأن يOنقطع ع َّOما سOواك ويOقوم بOك ِّله عOلى ذكOرك وثOنآئOك واالسOتقامOة
ب أيِّOده وا َّلOذيOن آمOنوا عOلى مOا ت ِ
Oت الOحاكُ Oم عOلى
ب وتOرضOى إنَّOك أن َ
Oح ُّ
عOلى أمOرك بOني بOريَّOتك أي َر ِّ
أنت العزيزُ الحمي ُد.
ما تشآء ال إله إالَّ َ
األعظم األعظم
يOOا إلOOهي هOOذه أمOOتك ا َّلOOتي هOOاجOOرت فOOي سOOبيلك وأرادت شOOطر مOOطلع أمOOرك ومOOصدر وحOOيك إلOOى
أن دخOلت سOاحOة عOزِّك وحOضرت لOدى عOرش عOظمتك وفOازت بOأنOوار وجOهك وزارت كOعبة تOوحOيدك
وهOيكل تOفريOدك وأدركOت لOقآئOك ا َّلOذي جOعلته الOفوز األعOظم ملOن فOي الOعالOم وأ َّدت مOا َOعOا َهَ Oدت فOي
سOبيلك َو َوفَOت بOنذ ِرهOا فOي غOصن أعOظمك وغ ٍ
ب ملَّا أيَّOدتOها عOلى كOلِّ
Oصن آخOر ِمْ Oن أغOصانOك أي َر ِّ
ذلOOك أيِّOOدهOOا عOOلى الOOوفِ O
مسك بOOحبل ألOOطافOOك إنَّOOك
Oآء عOOلى عهOOد نOOفسك واالسOOتقامOOة عOOلى حOبِّك والOت َّ ُّ
جOدهOا ومOؤيِّOدهOا بOيدك زمOام األمOر والخOلق إنَّOك أنOت املOقتدر الOقديOر لOك الحOمد يOا إلOهي
أنOت مOو ِ O
ت ف OOي س OOبيلك أس OOئ ُلك ب OOاس OOمك
ب OOما ت O ِّ O
ت وع OOاه َ Oد ْ
Oذر ْ
Oوج OOه إل OOيها ل OOحاظ رح OOمتك وق OOبلت م OOنها م OOا ن َ O
امل OOهيمن ع OOلى األس ِ O
ِ
Oسمآء ب OOأن ت OOكتب ل OOها ج OOزآئ OOها ف OOي
Oمآء وال OOحاك OOم ع OOلى م OOن ف OOي
األرض وال َّ O
ال ُّ OدنOOيا واآلخOOرة ث َّ Oم أسOOئ ُلك يOOا إلOOهي بOOأن تOOؤيِّOOد مOOن فOOي حOOولOOك عOOلي نُOOصرة أمOOرك والOOقيام عOOلى
خOOدمOOتك واالسOOتقامOِ Oة عOOلى ديOOنك عOOلى شٍ O
وجOOه إلOOيك وال
Oأن ال تOOمنعهم إشOOارات امللحOOديOOن عOOن الOت َّ ُّO
أنت
الرحي ُم املعطي العزيزُ الكري ُم.
كلمات املغ ِّلني عن النَّظر إلى أفق فضلك إنَّك َ
الغفور َّ
ُ
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هو املشرق من أفق البيان
Oس ِ
يOا إلOه األس ِ
Oسجن كOتاب مOن أحOد أحOبَّآئOك وإنَّOه
مآء تOعلم وتOرى قOد حOضر فOي ال ِّ
Oمآء وفOاطOر ال َّ
Oمسك ب OOحبل ع OOطآئ OOك وتش Oبَّث ب OOذي OOل رح OOمتك وأَل OOطاف OOك واع OOترف ب OOوح OOدان Oيَّتك ف OOي أيَّ OOام OOك وأق Oرَّ
ت َّ O
رب أشOOربOOه فOOي كOِّ Oل األحOOيان رحOOيقك املOOختوم ا َّلOOذي
بOOفردانOيَّتك إذ أعOOرض عOOنه أكOOثر عOOبادك أي ِّ
OتوجOه بOه إلOيك أهOل مOملكتك ويOتنبَّه بOه
فُOك خOتمه بOاسOمك الOق ُّيوم ثَّ Oم أَظهOر مOنه فOي خOدمOتك مOا ي َّ O
ب كما ز َّينت صدر كتابه بآياتك ز ِّين صدره بنور حكمتك ث َّم ق ِّدر
ا َّلذين غفلوا في أ َّيامك أي َر ِّ
Oت الOOعلي ُم الOOحكي ُم وأ َّمOOا مOOا سOOئلت مOOن بحOOر الَ Oع َمآء فOOاعOOلم إنَُّ Oه لبحOOر جOOعله
لOOه أجOOر لOOقائOOك إنَّOOك أنَ O
ونفسOره عOلى مOا يOنبغي
ِّO O
Oفصل هOذا املOقام
اهلل فOوق بOحور األسOمآء ومOا أدركOه أهOل اإلنOشآء لOو ن ِّ
Oسنآء نه OOر ج OOعله اهلل أ ُ َّم ال OOبحور وم OOنه ظه OOرت
ال ت OOكفي األل OOواح وربَّ OOك ف OOال OOق اإلص OOباح ونه OOر ال َّ O
األنOهار األربOعة املOذكOورة فOي الOكتاب إ َّن ربَّOك لOهو املOالOك فOي امل ِ
Oبدء واملOآب ال تحOزن مOن الOباليOا
OوحOدون عOزَّ أن ِ
Oفسهم وارتOفاع مOقامOهم
Oصل اهلل بOها بOني املخOلصني واملOريOبني سOوف يOرى امل ِّ O
قOد ف َّ
وما ُق ِّدر لهم من لدن مقتد ٍر قدير.
األقدس األمنع األبهى
يOOا إلOOه الOOغيب والُّ O
Oشهود ومOَّ OربOOي الOOوجOOود أسOOئلك بسOOلطنتك املOOكنونOOة عOOن األنOOظار بOOأن تظهOOر مOOن
كOِّ Oل الOOجهات آيOOات عOOنآيOOاتOOك وظOOهورات ألOOطافOOك ألقOOوم بOOالOَّ Oروح ِ والOَّ OريOOحان عOOلى بOOدآئ Oعِ ذكOOرك يOOا
رح OOمن وأُح Oِّ Oرك األش OOيآء ب OOاس OOمك وأوق OOد ن OOار ال OOبيان ب OOني خ OOلقك ع OOلى ش ٍ O
Oأن ت OOمأل اآلف OOاق أن OOوار
ب ال ت OOط ِو ال OOبساط ا َّلOOذي انبس OOط ب OOاس OOمك وال تطفª
ب OOهآئ OOك ويش OOتعل ال OOوج OOود ب OOنار أم OOرك أَي َر ِّ
ب ال تOمنع مOآء الOحيوان عOن الج َOريOان ا َّلOOذي يُOسمع مOن خOريOره
ِّ O
السOOراج ا َّلOOذي أُوقOد بOنارك أي َر ِّ
بOOدائOOع األلOOحان فOOي ذكOOرك وثOOنآئOOك وال تOOمنع الOOعباد عOOن نOOفحات هOOذا ال َ Oعرف ا َّلOOذي فOOاح بOOحبِّك
ت OOرى ي OOا م OOحبوب األب OOهى ت OOم ُّوج OOات بح OOر ال OOقلب ف OOي ع OOشقك وه OOوائ OOك أس OOئلك ب OOآي OOات ع OOظمتك
وظ OOهورات س OOلطنتك ب OOأن تس َّ
خOOر ال OOعباد به OOذا االس OOم ا َّلOOذي ج OOعلته م OOال OOك األس OOمآء ف OOي م OOلكوت
ِ
اإلنشآء إنَّك أنت الحاكم على ما تشآء ال إله إالَّ أنت العزيز الكريم ث َّم ق ِّدر ملن أقبل إليك ما
Oرك عOO Oلى شٍ O O
Oتقيما عOO Oلى أمَ O O
Oأن ال تOO Oحجبه أوهOO Oام املشOO OركOO Oني مOO Oن خOO Oلقك وال كOO Oلمات
يOO Oجعله مسً O O
املقتدر
القدير.
املعرضني من عبادك إنَّك أنت املهيم ُن
ُ
ُ
بسمي الحافظ النَّاصر املؤيِّد العليم
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي تOOرانOOي بOOني عOOصاة خOOلقك وطOOغاة عOOبادك واشOOت َّد عOOليَّ األمOOر فOOي ح Oبِّك عOOلى
ش ٍ
Oأن أرى مOن الOيمني ثOعبانًOا فOاغ ًOرا فOمه وقOاصً Oدا نOفسي بOما آمOنت بOك و ِبOOآيOاتOك ومOن يOساري
OتوجOهة جهOتي بOما أجOبتُك إذ ارتOفع نOدآئOك وأظهOرت بOيِّناتOك وعOن ورآئOي
حOيَّة تOسعى وتOصيء م َّ O
OوجOهي
أسOمع نOدآء كOلبة زعOرآء وداهOية دهOمآء ك ُّOل ذلOك لOم يOكن إالَّ إلقOبالOي إلOى أفOقك األعOلى وت ُّ O
Oس ِ
إلOى وجOهك الOباقOي بOعد ف ِ
مآء بOاسOمك ا َّلOذي بOه
Oناء األشOياء أسOئ ُلك يOا مOالOك األسOمآء وفOاطOر ال َّ
خOرت املُلك واملOلكوت بOأن تOق ِّدر لOي مOا يOنفعني فOي ك ِّOل عOالOم مOن عOواملOك وتOلهمني مOا تشOتعل
س َّ O
ب OOه ق OOلوب ع OOبادك وت OOحفظني بس OOلطان ق OOدرت OOك ألق OOوم ع OOلى ن OOصرت OOك ف OOي م OOملكتك وأك OOون خ OOاد ًمOOا
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Oب الOفدآء فOي حOبِّك ورضOآئOك والOحفظ إلظOهار أمOرك وإعOالء كOلمتك
ألمOرك فOي بOالدك وعOزَّتOك أح ُّ
ب احOOفظني بOOدرع قOOدرتOOك ا َّلOOتي أحOOاطOOت املOOمكنات ث َّ Oم انOOصرنOOي بOOجن ُود الOOوحOOي واإللOOهام
أي َر ِّ
Oب املOOهيمنُ
ألنOOطق بOOثنآئOOك وأتOOك َّلم بOOما أمOOرتOOني بOِ Oه فOOي ألOOواحOOك إنَّOOك أنَ O
Oقتدر املOOتعالOOي الOOغالُ O
Oت املُ O
القيُّو ُم.
بسم اهلل األعظم األقدم العليِّ األبهى
سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي هOOذه أمOOة مOOن إمOOآئOOك ا َّلOOتي أقOOبلت إلOOيك وأقOَّ Oرت بOOوحOOدان Oيَّتك واعOOترفOOت
بOفردانOيَّتك وأخOذتOها األحOزان فOي سOبيلك يOا ربَّOنا ال َّOرحOمن أسOئلك بOاسOمك املOهيمن عOلى األكOوان
Oقر بOه عOينها
OقربOها إلOيك فOي ك ِّOل عOالOم مOن عOواملOك وتOق ِّدر لOها مOا ت َّ
واملOتعالOي عOلى اإلمOكان بOأن ت ِّ
وت OOطمئ َّن ب OOه ن OOفسها إنَّ OOك أن OOت ال OOغفور ال OOكري OOم ث َّ Oم أس OOئلك ي OOا إل OOه األس ِ O
Oسمآء ب OOأن
Oمآء وخ OOال OOق ال َّ O
Oير لOOه فOOي
تOOجعلها فOOي كOِّ Oل األحOOوال راضOOية بOOقضآئOOك ومOOوقOOنة بOOأنَّOOك ال تOOفعل بOOأحOOد إالَّ مOOا هOOو خٌ O
ب نَّ Oور قOلبها بOنور مOعرفOتك ثَّ Oم أخOرجOها مOن بحOر الحOزن بOأَيOادي عOنايOتك ثَّ Oم ارزقOها
ألOواحOك أَي َر ِّ
ح OOالوة ب OOيان OOك ع OOلى ش ٍ O
Oأن تج OOد م OOنه م OOا يس Oُّ Oره OOا ع OOند ت OOم ُّوج OOات بح OOر رح OOمتك ورش OOحات ط OOمطام
جOودك وفOضلك ثَّ Oم اكOتب لOها مOا كOتبته لOخيرة إمOآئOك وأ ِّيOدهOا عOلى االسOتقامOة عOلى حOبِّك والOنظر
Oهآء أبOOها ُه ومOOن كOِّ Oل سٍ O
إلOOى شOOطر مOOواهOOبك ثَّ Oم أنOOزل عOOليها وبOOنتها مOOن كOِّ Oل بٍ O
Oنآء أسOOنا ُه إنَّOOك أنOOت
ا َّلOOذي ال ي OOفوت ع OOن ق OOبضتك م OOن ش ٍ O
Oيء ت OOعطي م OOن آت OOاك وت OOغفر م OOن ن OOاج OOاك إنَّ OOك أن OOت امل OOهيمن
القيُّوم.
Oسمآء أس OOئلك ب OOاس OOمك ا َّل OOذي ج OOعلته م OOهيمنًا ع OOلى
س OOبحان OOك الَّ O Oل ُه َّم ي OOا إل OOه األس OOمآء وف OOاط OOر ال َّ O
األشيآء بأن تق ِّدر لعبادك وبر َّيتك ما يب ِّلغهم إلى ِّ
ظل سدرة فردان َّيتك ويسمعهم تغنِّيات ورقآء
ب ال ت OOمنعهم ع OOن ف OOيوض OOات بح OOرع OOطآئ OOك وال تُ OOبعده OOم ع Oِ Oن األف ِ Oق ا َّل OOذي م OOنه
ع Oزِّ أح OOد َّي OOتك أي َر ِّ
ب أنOت تOعلم بOأَنِّOي مOا أردت فOي أمٍ Oر إالَّ مOا أردتOه ولOذا ورد عOلى
أشOرقOت شOمس إفOضالOك أَي َر ِّ
ن OOفسي م OOا ال اطَّ OOلع ب Oِ Oه أح OOد إالَّ ن OOفسك امل OOهيمنة ع OOلى امل OOمكنات وعO Oزَّت OOك ي OOا م OOقصود ال OOعامل OOني
ومOحبوب املخOلصني ال أجOزع فOي حOبِّك مOن ض ِّOر عOبادك وال تOخ ِّوفOني سOطوة خOلقك ادعOوك فOي
ب تOOرى بOOأ َّن أح ً Oدا مOOن
كOِّ Oل األحOOيان بOOأنَّOOك أنOOت الOَّ OرحOOمن ال إلOOه إالَّ أنOOت الOOعزي Oزُ ُّ O
السOOبحان أي َر ِّ
Oقر اخOOتلف فOOيه خOOلقك وبOOريَّOOتك وأراد مOOنه لOOيسئ ُلك بOOدآئOOع مOOواهOOبك وظOOهورات
عOOبادك أقOOبل إلOOى مٍّ O
ب أسOOئ ُلك بOOاسOOمك املOOكنون ا َّلOOذي عجOOز عOOن عOOرفOOانOOه مOOا كOOان ومOOا يOOكون بOOأن تOOنزل
ألOOطافOOك أي َر ِّ
ع OOليه م OOن س ِ O
Oمآء ال OOفضل م OOا ي OOجعله غ OOنيًّا ب OOغنآئ OOك وم OOؤيِّ ً Oدا ب OOتأي OOيدات OOك إنَّ OOك أن OOت امل OOقتدرع OOلى م OOا
ُ
الباذل
الغفور الكري ُم.
تشآء وإنَّك أنت املعطي
ُ
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األقدس األعلى
Oسجن بOني الحOزبOني وتOسمعُ ضOجيجي وحOنني قOلبي بOما ورد عOلى أمOرك
تOرانOي يOا إلOهي فOي ال ِّ
Oسمآء بOأن تOبعث مOن
ِمْ Oن أعOادي نOفسك أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOOذي غOلب األشOيآء وأحOاط األرض وال َّ
يOOنصرك بOOني خOOلقك ويOOرفOOع أمOOرك فOOي ديOOارك ثَّ Oم أسOOئلك يOOا إلOOهي بOOأن تOOؤيِّOOدنOOي فOOي كOِّ Oل األحOOوال
ع OOلى إظ OOهار أم OOرك ع OOلى ش ٍ O
Oأن ال ت OOمنعني أري OOاح االف OOتتان وال إع OOراض أه OOل األدي OOان وأك OOون
OصرنOOي وأحOبَّتي ا َّلOOذيOOن قOOامOOوا
ب أنُ O
نOOاطً Oقا بOOاسOOمك فOOي أرضOOك وذاكOً Oرا بOOذكOOرك بOOني بOOر َّيOOتك أي َر ِّ
Oس ِ
عOلى خOدمOتك ونOصرة أمOرك ثَّ Oم أ ِّيOدهOم بOجنود األس ِ
مآء والOحاكOم عOلى مOا
Oمآء إنَّOك أنOت فOاطOر ال َّ
ت OOشآء ال إل OOه إالَّ أن OOت ال OOعزي Oزُ ال OOحكي ُم ت OOعل ُم ي OOا إل OOهي ب OOأنِّ OOي ف OOي ه OOذا ال OOبآلء األع OOظم وال OOقضآء
Oصا لOOوجOOهك لOOيأخOOذه جOOذب آيOOاتOOك إلOOى مOOقام يOOنقطع بOOك ِّله عOَّ Oما
األدهOOم أذكOOر مOOن أقOOبل إلOOيك خOOالً O
ِ
ورقOمت مOن قOلم تOقديOرك ثَّ Oم وفِّOقه
سOواك ويOذَ ِّ OكOر الOنَّاس بOعطايOاك ا َّلOOتي نُOزِّلOت مOن سOمآء مOشيَّتك ُ
Oحب وتOرضOى وقِّ Oدر لOه مOا يOنفعه فOي اآلخOرة واألولOى إنَّOك أنOت الOحاكُ Oم الOفاعOلُ
يOا إلOهي عOلى مOا ت ُّ
املري ُد
املقتدر القدير.
ُ
األقدس األعظ ُم األبهى
ُ
سOOبحانOOك الَّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي تOOرى عOOبادك أقOOبلوا إلOOى شOOطر قOOربOOك ولOOقائOOك بOOعد مOOا نOOاديOOتهم بOOندآئOOك
Oلما انجOOذبOOت قOOلوبOOهم مOOن بOOدآئOOع آيOOاتOOك وسOOرعOOوا إلOOى
وأمOOرتOOهم بOOالOOحضور لOOدى عOOرش عOOظمتك فَّ O
مOطلع أحOديَّOتك مOنعهم الOظَّاملOون عOن الُّ OدخOول فOي املOديOنة ا َّلOتي فOيها ارتOفع نOدآئOك واسOتقر عOرش
ِ
OقربOهم إلOى لOقآئOك ويOرزقOهم سOلسبيل أَلOطافOك مOن
رحOمانOيَّتك أي َر ِّ
ب أَنOزل مOن سOمآء قOدرتOك مOا ي ِّ
Oقوي األمOني وهOم ال ُّ
Oضعفآء وإنَّOك أنOت
أَيOادي فOضلك ومOواهOبك أي َر ِّ
ب هُ Oم الOفقرآء وإنَّOك أنOت ال ُّ
Oقادر الOعزيOزُ الOحكيم خOذ أيOاديOهم بOأيOادي قOدرتOك ثَّ Oم أَدخOلهم فOي سOرادق عOظمتك املOقام ا َّلOذي
ال ُ
يOOطوف فOOي حOOولOِ Oه املOOأل األعOOلى ث َّ Oم أهOOل مOOدآئOOن األسِ O
Oمآء لOOيسمعوا نOOدآئOOك ويOOنظروا جOOمالOOك إنَّOOك
ب أيِّOد أحOبِّتك عOلى ذكOرك وثOنآئOك ثOمَّ
OقتدرعOلى مOا تOشآء وإنَّOك أن َ
أن َ
Oت املOهيم ُن الOقيُّوم أي َر ِّ
Oت امل ُ
Oقتدرا عOلى مOا تOشآء وال تOزال تOكونُ
قِّ Oدر لOهم مOا قَّ OدرتOه ألصOفيائOك إنَّOك أنOت ا َّلOذي لOم تOزل كOنت م ً
املقتدر
القدير.
حاكما على ما تريد ال إله إالَّ أنت
ً
ُ
ُ
بسم اهلل األعظم األعظم
تOرى يOا إلOهي مOحبوب اإلمOكان بOني أيOدي املOحتجبني واملOظلوم بOني أيOدي الOظَّاملOني قOد رأت الOعني
م OOا ال رأت ال OOعيون ق OOد س OOمعت األذن م OOا الس OOمعته اآلذان إنَّ OOك أن OOت ال Oَّ Oرح OOمن وامل OOقتدر ع OOلى
Oات اقOOتدارك
األكOOوان أسOOئلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه نOOصبت أعOOالم نOOصرتOOك بOOني عOOبادك وارتOOفعت رآيُ O
بOني خOلقك بOأن تُOنزل مOن س ِ
Oمآء فOضلك مOا ت َّ
Oقتدر عOلى مOا
Oخضر بOه أراضOي الOقلوب إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
ِ
أشقيآء خلقك وأصفيآئك
ب ترى أحبَّآئك بني أيادي
أنت العزيزُ
تشآء ال إله إالَّ َ
املحبوب أي َر ِّ
ُ
Oسمآء بOOأن
بَ O
ني طOOغاة بOOر َّيOOتك أسOOئ ُلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي غOOلب األسOOمآء و أحOOاط مOOن فOOي األرض والَّ O
Oأن ت OOطير ب OOه أرواح OOهم ف OOي ه ِ O
ت OOنصر أح Oبَّتك ب OOبدائ OOع ن OOصرك ث َّ Oم اج OOتذب OOهم ع OOلى ش ٍ O
Oوآء ع OOشقك
وهOوائOك ثَّ Oم اجOعلهم مOن ا َّلOذيOن اسOتقامOوا فOي حOبِّك عOلى ش ٍ
Oتقرت لOهم أقOدام املOضطربOني
Oأن اس َّ
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Oلكوت كOِّ Oل شٍ O
Oيء تOOفعل بسOOلطانOOك مOOا
واطOOمئنَّت نOOفوس املOOريOOبني إنَّOOك أنOOت ا َّلOOذي فOOي قOOبضتك مO
ُ
املقتدر
الغالب
القدير.
تشآء وتحكم بقدرتك ما تريد ال إله إالَّ أنت
القوي
ُ
ُّ
ُ
ُ
هو الكافي الحافظ الحكيم
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي قOد شهOدت الOذَّ َّرات لOعظمتك وسOلطانOك والOكائOنآت بOقدرتOك واقOتدارك قOد
أظهOOرت الOOغيب املOOكنون والOOكنز املخOOزون إلظOOهار سOOلطنتك وإعOOالء كOOلمتك وأمOOرتOOه بOOالOOقيام عOOلى
أمOرك بOني خOلقك ومOملكتك وإنَُّ Oه إذ سOمع قOام عOلى أعOلى املOقام ونOادى األنOام إلOى بحOر عOطآئOك
ني جOOذب آيOOاتOOك عOOلى شٍ O
Oأن انOOقطعوا عOOن أمOOوالOOهم وأنOOفسهم
وشOOمس فOOضلك إذًا أخOOذ املخOOلص َ
فOOي حOبِّك وسOOبيل رضOOآئOOك وطOOافOOوا حOOول إرادتOOك كOOما يOOطوف الOظِّ ُّل حOOول الَّ O
Oشمس إذًا قOOام أهOOل
ال Oنِّفاق فOOي اآلفOOاق عOOلى إخOOماد نOOارك وإطOOفآء نOOورك إلOOى أن أخOOذوا أح OبَّآئOOك فOOي أكOOثر الOOبالد
وسOجنوهOم بOما أق ُّOروا بOوحOدانOيَّتك وفOردانOيَّتك أسOئلك يOا مOالOك ال ِOقدم ومOولOى األمOم أسOئلك بOاسOمك
مسOتهم الOباليOا فOي سOبيلك خOير الُّ OدنOيا واآلخOرة وتOرفOع
خOرت الOعالOم بOأن تOق ِّدر لَّ OلذيOن َّO O
ا َّلOذي بOه س َّO
Oكل الOذِّ َّل ِOة والOن ّ ِ
OبريOة وتOأخOذ أعOدآئOهم ب ِّ
قمة إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ
ذكOرهOم بOني ال ِّ
أنت العلي ُم الحكي ُم.
َ
األقدس األبهى
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا مOالOك الOقدم قOد أخOذت الOقلم بOأن أذكOر ا َّلOذي أحOبَّك فOي يOوم ٍ كOان أكOثر الOعباد
مOعرضOني عOن مOلكوتOك وبَُ Oع ِ
دآء عOن مOطلع وحOيك ومOصدر أمOرك ومشOرق آيOاتOك لOيثبت بOذلOك ذكOره
ب مل َّ OOا اخ OOتصصته ب OOني األم OOم ونس OOبته إل OOى ذك OOرك
ب OOني ب OOر َّي OOتك ب OOدوام م OOلكوت OOك وج OOبروت OOك أي َر ِّ
األع OOظم ن َّ Oور ع OOينه ب OOال Oنَّظر إل OOى األف OOق ا َّلOOذي م OOنه أش OOرق OOت ش OOمس م OOش َّيتك ب OOأن OOوار ع Oزِّ أح OOد َّي OOتك
Oمسك بOحبل حOبِّك وألOطافOك قِّ Oدر لOه فOي ك ِّOل عOالOمٍ
ب إنَُّ Oه أقOبل إلOيك وت َّ
ونَّ Oور قOلبه بOنور وجOهك أي َر ِّ
مOOن عOOواملOOك مOOا يOOنبغي لOOعل ِّو سOOلطانOOك وسOOم ِّو عOOظمتك واقOOتدارك أسOOئ ُلك يOOا إلOOه األسOOمآء وفOOاطOOر
Oسمآء ب OOاس OOمك األب OOهى ا َّل OOذي ب OOه ارت OOفعت راي OOات أم OOرك ف OOي ب OOالدك ونُ OOصبت أع OOالم
األرض وال َّ O
سOOلطنتك فOOي مOOملكتك بOOأن تOOجعله نOOاظOً Oرا إلOOيك ونOOاط ً Oقا بOOثنآئOOك ومOOتوج ً Oها فOOي كOِّ Oل األحOOوال إلOOى
Oقتدر عOلى مOا تOشآء تOعطي
شOطر فOضلك ومOواهOبك ثَّ Oم قِّ Oدر لOه خOير الُّ OدنOيا واآلخOرة إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
ِ
املقتدر العزيزُ الحكي ُم.
تشاء ال إله إالَّ أنت
من تشآء ما
ُ
بسمي األعظم
يOا إِلOهي ونOاري ونOوري قOد دخOلت األ َّيOا ُم ا َّلOتي س َّOميتها بOأ َّيOام ِ الOهآء فOي كOتابOك يOا مOال َOك األسOمآءِ
اإلن ِ
ِ
OيامOَ Oك ا َّلOOذي فOرضOت َ ُه مOن ق ِ
وتOقربOت أ َّيOا ُم ص ِ
Oلكوت ِ
ب أسOئ ُلك
Oلم َك األَعOلى ملOن فOي م
Oشآء أَي َر ِّ
َّ
Oرك و ُOع ِ
Oكل ن ٍ
Oجعل ل ِّ
Oروة أحOكام َOك بOأن ت َ
Oمسكوا فOيها بOحب ِل أَوام َ
Oفس مOق ًرّا فOي
بOتلك األيَّOام ِ وا َّلOذيOن ت َّ
ب أُولَ O
Oوارك ومOOقا ًمOOا لOOدى ظُ ُ Oهور نOOو ِر وجَ O
جَ O
Oئك عOOبا ٌد مOOا مOOنع ُه ُم الOOهوى عOَّ Oما أنOOزلOOت ُه فOOي
Oهك أي َر ِّ
ك OOتا ِبOَ O Oك ق OOد خ OOضعت أع OOنا ُقُ O Oهم ألَمِ O Oر َك وأ َ
خO Oذُوا ك OOتابَ Oَ Oك ب OOق َّوت Oَ Oك وع Oِ Oم ُلوا م OOا أ ُ ِOم Oُ Oروا ب OOه م OOن ع OOندكَ
ِ
واختاروا ما نُزِّل لهم م ْن ل ُد َ
ألواح َك أي
أقروا واعترفوا ب ُك ِّل ما أنزلت ُه في
نك أي َر ِّ
ب ترى أَنَّهم ُّ
ُ
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OقآئOَ Oك ثَّ Oم اكOOتب لOOهم أجOOر َمOOن انَ Oغ َمس فOOي بحِ Oر لِ O
OطآئOَ Oك كOOوثَOOر بِ O
ب أشOOربُ Oهم مOOن يOِ Oد عِ O
OقآئOَ Oك وفOOاز
َر ِّ
َ
َ
Oملوك بOOأن تOOق ِّدر لOOهم خOOير ال ُّ OدنOOيا واآلخِ O
Oلوك وراحOOم املِ O
بOOرحOOي ِق وصOOالOَ Oك أسOOئ ُلك يOOا مOOالOَ Oك املِ O
Oرة ث Oمَّ
َ
اك OOتب ل OOهم م OOا ال ع OOرف ُ Oه أح ٌ Oد م OOن خ OOلقك ث َّ Oم اج OOعل ُهم م OOن ا َّلOOذي OOن ط OOاف OOوا ح OOو َلOَ Oك وي OOطوف OOو َن ح OOولَ
ِ
عرش َك في ِّ
املقتدر العلي ُم
الخبير.
كل عالم ٍ من عواملك إِنَّك أنت
ُ
ُ
بسم اهلل األقدس األعلى
س OOبحان OOك ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ل OOك الح OOم ُد ب OOما أظه OOرت ألص OOفيآئ OOك م OOا اح OOتجب ع OOنه ع OOبادك وخ OOلقك
وع Oَّ Oرف OOتهم م OOن ح OOارب ب OOنفسك ون OOازع ب OOبره OOان OOك وج OOادل بس OOلطان OOك وك OOفر ب OOآي OOات OOك وأش OOرك ب OOذات OOك
ب أسOOئ ُلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه س َّ
خOOرت األشOOيآء وجOOعلته سOOلطانًOOا عOOلى مOOن فOOي
وأنOOكر وحOOيك أي َر ِّ
Oسمآء بOأَن تOكشف الOغطآء عOن وجOه مOن فOي اإلن ِ
ِ
Oشآء لOيعرفOوا مOن كOفر بOك كOما عOرف
األرض وال َّ
OوجOOهوا بOOتمامOOهم إلOOى
عOOبادك ا َّلOOذيOOن شOOربOOوا رحOOيق االطOOمئنان مOOن أَيOOادي فOOضلك وإحOOسانOOك وتOَّ O
ب ع ِّOرفOهم كOما ع َّOرفOتهم ثَّ Oم أشهOدهOم كOما أشهOدتOهم ليشهOدوا بOما شهOدنOا فOي
أنOوار وجOهك أي َر ِّ
OوجOOهوا إلOOى شOOطر عOOنايOOتك يOOا
األلOOواح وشهOOد بOOه عOOباد مOOكرمOOون ا َّلOOذيOOن بOOعدوا عOOن ال ِّ OديOOار بOOما تOَّ O
ب انOظر أصOفيآئOك
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أن َ
Oت الOعزيOزُ الOحكي ُم أي َر ِّ
مOختار إنَّOك أنOت امل ُ
Oقرك لOOينظروا جOOمالOOك
بلحOOظات عOOنايOOتك ثَّ Oم خِّ Oلصهم يOOا إلOOهي بOOقدرتOOك وقَّ OوتOOك ثَّ Oم اجOOمعهم فOOي مِّ O
أنت العزيزُ الكري ُم.
ويسمعوا ندآئك إنَّك َ
األقدس األمنع
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي هOذه أَمOة مOن إمOآئOك ا َّلOتي أقOبلت إلOى كOعبة الOعرفOان فOي أ َّيOامOك وأرادت
ب احOOفظها فOOي ظOِّ Oل سOOرادق أمOOرك عOَّ Oما يOOكرهOOه رضOOآئOOك ث Oمَّ
مOOا عOOندك مOOن بOOدآئOOع ألOOطافOOك أ َ ْي َر ِّ
أشOربOها كOوثOرالOحيوان بOأيOادي مOواهOبك ثّ Oم اكOتب لOها مOا يOنفعها فOي ك ِّOل عOالOم مOن عOواملOك أي َربِّ
أشهOOد أنِّOOك أنOOت املOOقتدرعOOلى مOOا تOOشآء واملOOهيمن عOOلى مOOا تOOريOOد أنOOزل عOOليها مOOن سOOحاب فOOضلك
يقربها في ِّ
ب إِنَّها من ا َّلآللª
كل األحوال إليك وينطقها بذكرك وثنآئك أي َر ِّ
وسمآء جودك ما ِّ
OوجOهن إلOى األفOق ا َّلOذي فOيه الح وجOهك وأقOبل َن إلOى املشOرق ا َّلOذي مOنه أشOرقOت شOمس عOظمتك
ت َّ O
ٍ
Oقر ع OOرش ع OOظمتك ون OOطقت ح OOقآئ OOق
واق OOتدارك أس OOئلك ب OOاس OOمك ا َّلOOذي ب OOه س OOرع ك Oُّ Oل ش OOيء إل OOى م ِّ O
وسم ِّو إفضالك
األشيآء بثنآء نفسك بأن تق ِّدر لها في جبروتك وملكوتك ما ينبغي لعل ِّو شأنك ُ
Oقتدر ال OOعزي Oزُ
إنَّ OOك أن َ O
Oقتدر ع OOلى م OOا ت OOشآء ف OOي ق OOبضتك م OOلكوت األس OOمآء ال إل OOه إالَّ أن OOت امل ُ O
Oت امل ُ O
الغفور الكري ُم.
املتعالي
ُ
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هو العليُّ األبهى
سOOبحانَOَ Oك يOOا إلOOهي وإِلَ Oه األمOم ِ ومOOالOOكي ومOOالOَ Oك الOOعالOم ِ فOOانOظُر إلOOى زفOOراتOOي وتَOذَرفِ O
Oات عOOيني فOOي
ُO
ُّ
ِ
ِ
وف ِ
هجِ Oر َك ِ
Oراق َOك فOاذ ُOكOر لِOي يOا إلOهي ب ِ
Oقدر أحٌ Oد مOن مOحبِّيكَ
Oاإلن
Oصاف ا َّلOذي أم َ
Oرت الOعبا َد بOه هOل ي ُ
خ َOل بسOتانًOا وال ت َ
Oراك فOيه
Oفس أن تOد ُO
أن يOرى مOديOن ًة وال يOراك ُمشِ Oر ًقOOا مOن أفُ ِOقها وهOل تسOتطيعُ ن ٌ
وب فOOي فِ O
OراقOَ Oك واحOOترقِ O
ب قOOد ذابِ O
مسOOتو ًيOOا عOOلى عِ O
َ
Oت األكOOبادُ
Oرش عO
Oت ال ُ Oق ُل ُ
Oظمتك وإجOOاللِOَ Oك أي َر ِّ
تك ثَُّ Oم ارزُقOOهم إِصOOغا َء نِ O
OرشOOح مOOن بحِ Oر لOOقائOَ Oك عOOلى أحOبَّ َ
َ
فOOي َهجَ O
OدآئOكَ
Oنفسك بOOأن تO َ O
Oرك أسOOئ ُلك بO
ور ل OOدى ب OOاب وص َ O
Oح ُ
Oرزت م OOا ُهO Oوَ
Oرت ج OOما َل Oَ Oك وأن OOزل OOت آي Oِ O
Oات Oَ Oك وأب َ O
Oلك إنَّ Oَ Oك أن OOت ا َّل OOذي أظه َ O
وال ُ O
ض َ
املOOكنُو ُن فOOي عِ O
Oات ا َّلOOذيَ Oن كOOفروا بOكَ
بات الOOعا َلOم ِ وال تOOمن ُع َك عOَّ Oما أردتَُ Oه ُO O
Oحجبُ َك ُO
شOئُونُ O
Oج ُ
حُ O
Oلم َك ال تُ O
ب فOOاكOتُب لَِّ Oلذيَ Oن احOOتر ُقOOوا بOOنا ِر الOبُ ِ
عد مOOا كOOتبت ُه ألهِ Oل الُ Oق ِ
Oت ا َّلOOذي ُقOOمتَ
رب إنَّOَ Oك أنَ O
وبOOآيOOاتOَ Oك أي َر ِّ
مآء ويشهُ Oد ك ُّOل ش ٍ
Oس ِ
Oيء ب ِ
ِ
Oسان َOك ال
Oجود َك و َ Oك َOر ِ Oم َOك وفOضلِك وإِح ِO
بOالOعدال ِOة الُ Oكبرى بOني
األرض وال َّ
أنت العلي ُم الحكي ُم.
إل َه إالَّ َ
هو املشرق من أفق البيان
Oنيرا بOOأنOOوا ِر وجOOهك
قOOل سOOبحانOOك يOOا مOOالOOك اآلنOOام ومOOليك األ َّيOOام أسOOئلك بهOOذا الOOيوم ا َّلOOذي جOOعلت ُه مً O
Oتك ونOاص ًOرا ألم َ
Oواح َOك بOأن تOجعلني قOآئ ًOما عOلى خOدم َ
Oرك ونOاطً Oقا
Oورا فOي ص ُOح ِف َك وز ُبِ Oر َك وأَل ِ O
ومOذك ً
Oمسك ب OOاس َ O
ب ه OOذا ع Oبُ َ
دك ال َّ O
Oقوي أس OOئ ُلك ي OOا
ب OOثنآئ Oَ Oك وم O ِّ O
Oضعيف ت َّ O
Oتوج ً Oها إل OOى أف Oِ Oق َك أَي َر ِّ
Oمك ال ُّ O
Oكتب لOOي مOOن قِ O
Oلم َك األعOOلى مOOا يOOبقى بOOه
مOOقصود الOOعالOOم ومOOحبوب األمOOم بOOاسOOمك األعOOظم بOOأن تَ O
Oسائ ُOل الOقآئُ Oم لOدى بOاب فOضلك فOافOعل
ب أنOت الOكريُ Oم وأنOا ال َّ
ذكOري فOي مOلكوت َOك وجOبروت َOك أَي َر ِّ
َ
َ
َ
لعظمتك
ب ال تدعني بنفسي وال تنظر
وسلطانك ويليق
بي ما ينبغي
لجودك وإحسانك أي َر ِّ
إلOOى قOOدري وشOOأنOOي وعOOملي فOOانOOظر إلOOى بحOOر جOOودك وسOOمآء كOOرمOOك وشOOمس عOOطآئOOك إنَّOَ Oك أن Oتَ
Oحب وتOOرضOOى ث َّ Oم اجOOعلني
ا َّلOOذي شهOOدت الOOكائOOنات بOOفضلك واملOOمكنات بOOمعروفOOك ق ِّ Oدر لOOي مOOا تُّ O
ِ
أنت
املقتدر املهيم ُن العلي ُم الحكي ُم.
مزيَّنًا بطراز االستقامة بني
البرية إنَّ َك َ
ُ
بسم اهلل األقدس األمنع األعلى
Oصا لOوجOهك لتجOذبOه نOفحات
سOبحانOك يOا إلOهي تOعلم بOأنِّOي أردت أن أذكOر عOب ًدا مOن عOبادك خOال ً
رحOمتك إلOى مOقام ٍ يOقوم عOلى ث ِ
Oنآء نOفسك بOني بOر َّي َ
ب أ ِّيOده عOلى
Oتك وإعOالء كOلمتك بOني خOلقك أي َر ِّ
Oسمآء وقOامOوا عOلى
خOدمOتك ثَّ Oم اجOعله مOن ا َّلOذيOن فOازوا بOاالسOتقام ِOة الOكبرى يOا فOاطOر األرض وال َّ
ِ
ِ
ش ٍ
Oفقهآء وال شOماتOة ا َّلOذيOنهم كOفروا بOنفسك الOعليِّ
Oعلمآء وال اعOتراض ال
Oأن مOا مOنعهم إعOراض ال
Oقتدر عOلى مOا
األبOهى أي ِّ
OقربOهم إلOيك ويOق ِّدسOهم ع َّOما سOواك إنَّOك أنOت امل ُ
رب قِّ Oدر ألحOبَّائOك مOا ي ِّ
Oسجن بOني الحOزبOني أسOئلك ب َOمشكوةِ
ب تOرانOي فOي ال ِّ
تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت الOعزيOزُ الOحكي ُم أي َر ِّ
أمOOرك ا َّلOOذي بOOه أشOOرقOOت أرض إرادتOOك وسOOمآء مOOشيَّتك بOOأن تُOOنزل مOOن سOOحاب رحOOمتك عOOلى مOOن
َ
Oت الOحاكُ Oم عOلى مOا تOشآء
أرادك مOا يOجعله مطه ًOرا عOن دونOك ومOق َّد ًO O
سOا عOن ذكOر مOا سOواك إنَّOك أن َ
املقتدر
أنت
القدير.
ال إله إالَّ َ
ُ
ُ
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األقدس األعلى
ُ
Oتاب مOOن ل ُ OدنَّOOا إلOOى ا َّلOOتي إذ سOOمعت ال Oنِّدآء عOOن جOOهة الOOعرش أقOOبلت وقOOالOOت ث َّ Oم نOOادت بOOلى يOOا
كٌ O
مOOحبوب الOOعارفOOني يOOا أَمOOتي لOOو تOOسمعني ال Oنِّدآء ا َّلOOذي ارتOOفع فOOي هOOذه األيَّOOام مOOن حOOول عOOرشOOي
قك ب ِ
Oيجعلك طOآئOرةً فOي ه ِ
Oنط ِ
Oدخَ Oل ِك فOي مOلكوتOي وي ِ
ِ
Oثنآء نOفسي بOني إمOائOي كOذلOك
Oوآء قOربOي ويُ ِO
ل
نOزَّلOنا لOك مOا يOفرح بOه قOلبك إ َّن ر َّبOك لOهو ال َّ
Oفضال الOقديOم اطOمئنِّي بOفضل مOولOئك ثَّ Oم اذكOريOه فOي
Oسجن
ال َّ OليالOOي واأل َّيOOام إنَّOOه هOOو خOOير ال OذَّاكOOري َ Oن يOOا إلOOهي ومOOحبوبOOي أَسOOمع نOOدآئOOك مOOن شOOط ِر الِّ O
ب وفِّOOقني عOOلى ذكَ O
Oرك فOOي أ َّيOOامOOك وثOOنآئOOك
Oتقر عOOرش عOOظمتك واقOOتدارك أي َر ِّ
Oقر ا َّلOOذي فOOيه اسَّ O
املَّ O
بOني إمOائOك أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه نOصبت رآيOات أمOرك بOني عOبادك ورفOعت أعOالم سOلطنتك بOني
عما ق َّدرت ُه إلمائك ا َّلآلئي أقبلن بك ِّله َّن إلى
خلقك بأن ال تطردني عن باب فضلك وال تمنعني َّ
ُ
الباذل العزيزُ الحكي ُم.
أنت املعطي
شطر فضلك ومطلع وحيك إنَّك َ
األقد ُم األعظم
سOبحانOك يOا إلOهي تOعلم بOآلئOي ومOا ورد عOلىَّ مOن ا َّلOOذيOن طOافOوا حOولOي مOن الOعباد ا َّلOOذيOن كOفروا
بOآيOاتOك الOكبرى وأعOرضOوا عOن طOلعتك الOن ُّورآء وعOزَّتOك قOد بOلغت الOباليOا إلOى مOقام ٍ ال تُOحصى وال
Oس ِ
تجOOري مOOن قOOلم اإلنOOشآء أسOOئ ُلك يOOا مOOالOOك األسِ O
مآء بOOأن تOOؤ ِّيOOدنOOي عOOلى
Oمآء وفOOاطOOر األرض والَّ O
شٍ O
Oأن ال يOOمنعني شOOيء عOOن ذكOOرك وثOOنآئOOك وال يOOشغلني أمOOر عOَّ Oما أمOOرتOOني بOOه فOOي أَلOOواحOَ Oك أقOOوم
ع OOلى أم OOرك ع OOلى ش ٍ O
Oحا ب OOاس OOمك ب OOني خ OOلقك ون OOاط ً Oقا
Oأن اُع Oِّ Oري رأس OOي وأط OOلع م OOن ال OOبيت ص OOآئ ً O
Oتبت ي OOجتمع ع OOليَّ أش OOرار ب OOريَّ OOتك
ب OOذك OOرك ب OOني ع OOبادك وإذا ق OOضيت م OOا ق OOضيت وأ َّدي OOت م OOا ك َ O
ب أن OOا املُش OOتاق ف OOي حO Oبِّك ب OOما ال يش OOتاق OOه أح OOد ه OOذا
وي OOفعلون م OOا ي OOشآؤون ف OOي س OOبيلك أَي َر ِّ
جسOدي بOني يOديOك وروحOي تOلقآء وجOهك فOافOعل بOهما مOا شOئت إلعOالء كOلمتك وإبOراز مOا ُOك ِOنزَ فOي
ِ
املقتدر على ما تشآء وإنَّك أنت املهيم ُن على ما تريد.
خزآئن علمك إنَّك أنت
ُ
بسم اهلل األقدس األمنع
سO Oج ِ َن ب OOاس OOمك وبَُ O Oع َد ف OOي س OOبيلك وعO Oزَّت OOك ي OOا م OOحبوب ال OOعامل OOني
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي ت OOرى م OOن ُ O
ُO O
OوجOه إلOى مOطلع
سOجن إالَّ بOما أقOبل إلOى شOطر فOضلك وإفOضالOك وت َّ O
ومOقصود الOعارفOني إنَُّ Oه مOا ُ O O
رب ت OOرى ك OOيف اب OOتلي ف OOي س OOبيلك ال ت OOجعله مح OOرو ًم OOا ع Oَّ Oما ق َّ Oدرت OOه
أم OOرك ومش OOرق ب OOره OOان OOك أَي ِّ
Oقرب OOني م OOن أو َّدآئ OOك أيِّ OOده ف OOي ك Oِّ Oل األح OOوال ليس OOتقيم ع OOلى ذك OOرك
للمخ OOلصني م OOن أص OOفيآئ OOك وامل َّ O
وثOنآئOك ويOنطق بOني الOعباد مOنقط ًعا عOن دونOك إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء واملOهيمن عOلى مOا
ب أنOOزل لOOه مOOن سِ O
Oمآء فOOضلك مOOا يOOنبغي لسOOلطانOOك لOOيفرح بOOذكَ O
Oرك إيَّOOاه فOOي مOOلكوت
تOOريOOد أي َر ِّ
خOOلقك ثOOم قِّ Oدر لOOه مOOا قَّ OدرتOOه ملOOن طOOار فOOي هOOوآئOOك إلOOى أن اسOOتشهد فOOي سOOبيلك إنَّOَ Oك أنOOت ا َّلOOذي
ك ُّOل ش ٍ
Oيء فOي قOبضة قOدرتOك أسOير تOحكم ملOن أردت مOا أردت وتOقضي ملOن تOشآء مOا هOو خOير لOه
املقتدر العزيزُ العلي ُم.
السموات واألرضني ال إله إالَّ أنت
عما في َّ
َّ
ُ
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بسمه املستق ّر على العرش
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي وإل OOه امل OOمكنات وم OOحبوب OOي وم OOحبوب ال OOكآئ OOنات ت OOرى ورق ً Oة م OOن أوراق OOك ق OOد
Oمسكت بس OOدرة ف OOردان Oيَّتك وأق Oَّ Oرت ب OOوح OOدان Oيَّتك وأق OOبلت إل OOى أف ِ Oق ف OOضلك َوبح ِ Oر ج َ O
Oودك وس OOمآءِ
ت َّ O
مOOشيَّتك وأرسOOلت إلOOى مOOط َلع وحOOيك ومشOOرق إلOOهامOOك مOOا َّ
دل بOOإقOOبالOOها إلOOيك وإصOOغآئOOها نOOدآئOOك
Oسمآء ومOالOك
وت ُّ O
OوجOهها إلOى شOطرك وخOضوعOها لسOلطانOك وخOشوعOها ألمOرك أسOئلك يOا فOاطOر ال َّ
ِ
Oلطان قOOدرتOOك ومOOليك اقOOتدارك لOOئالَّ تOOسقطها
األسOOمآء واملOOهيمن عOOلى األشOOيآء بOOأن تOOحفظها بسO
هOOبوب أريOOاح قOOضائOOك ثَّ Oم اجOOعلها يOOا إلOOهي مOOن طِ O
Oفردوس وأهOOل مOOحافOOل األُنِ O
ِ
Oس ثَّ Oم قِّ Oدر
Oلعات الO
ب تOOراهOOا نOOاظOOرة إلOOيك ومOOقبل ًة إلOOى كOOرمOOك
لOOها مOOا يOOبقي بOOه ذكOOرهOOا بOOدوام مOOلكوتOOك وجOOبروتOOك أي َر ِّ
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال
وإفOضالOك ال تOمنعها ع َّOما عOندك مOن بOدآئOع جOودك وإحOسانOك إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
أنت
الرحي ُم.
إله إالَّ َ
الغفور َّ
ُ
بسمه الباقي بعد فنآء األشيآء
Oحب أنج َOمها وإشOراقOها مOن آفOاقOها وال ِّOرضOوان
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أنOت تOعلم بOأن ال َّ
Oسمآء ت ُّ
أوراده وخOريOر مOآئOه وهOديOر ورقOآئOه أسOئ ُلك يOا خOالOق األش ِ
Oياء واملOهيمن عOلى األسOمآء بOأن تOجعل
ب ال تOمنع
أفOنانOه مOتمايOلة مOن هOبوب أريOاح فOضلك فOي أ َّيOامOك ومتح ِّOركOة بOإذنOك وإمOضآئOك أي َر ِّ
حOO OروفOO Oات كOO OتابOO Oك مOO Oن الOO Oكلمة ا َّلOO Oتي جOO Oعلتها أ َّم زبOO Oرك وألOO OواحOO Oك ومOO Oصدر شOO OئونOO Oات أُلOO Oوه O Oيَّتك
ب اجOذب أفOنان سOدرة فOردانOيَّتك بOبدآئOع ألOحانOك
واقOتدارك وبOها ف َّ
Oصلت بOني خOلقك وبOريَّOتك أي َر ِّ
ثَّ Oم أشOOربOOها رحOOيق عOOطآئOOك ا َّلOOذي فُOَّ Oك خOOتمه بOOإصOOبع إقOOتدارك لOOتقوم عOOلى ذكOOرك وثOOنآئOOك وتOOطوف
حول أمرك في ِّ
كل عالم من عواملك إنَّك أنت ا َّلذي تفعل بسلطانك ما تشآء وتحكم بقدرتك ما
ت OOري OOد ال ي OOمنعك ش ٍ O
Oيء ع OOن ش OOيء وال ي OOشغلك ش ٍ O
Oقادر ال OOعالO Oمُ
Oأن ع OOن ش OOأن ال إل OOه إالَّ أن OOت ال ُ O
العزيزُ الكري ُم.
ِ
بسمه الباقي بعد فنآء األشيآء
سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي تOOسمع ضOOجيج مشOOتاقOOيك مOOن أطOOراف األرض وتOOرى نOOار اشOOتياقOOهم
وزف OOرات ق OOلوب OOهم ف OOي أيَّ OOام OOك أس OOئ ُلك ب OOاس OOمك ا َّل OOذي أح OOاط ال OOكآئ OOنات وبس OOلطان OOك ا َّل OOذي مO Oألَ
Oقرب إلOى بحِ Oر وصOالOك
املOمكنات بOأن تجOمعهم فOي ظ ِّOل سOدرة فOردانOيَّتك ثَّ Oم اكOتب لOهم أجOر مOن ت َّ
رب أيِّOدهOم
وفOاز بOكوثOر لOقآئOك إنَّOك أن َ
Oت املOقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت الOعلي ُم الOحكيم أي ِّ
ع OOلى ع OOرف OOان م OOطلع ت OOوح OOيدك ومظه OOر ت OOفري OOدك أل َّن ت OOوح OOيدك ال ي OOثبت إالَّ ب OOمن ي OOنطق م OOن ع OOندك
ب أنOزل مOن
وتOفريOدك ال يOح َّقق إالَّ بOاالعOتراف بOمن قOام عOلى أمOرك وظهOر مOن أفOق إجOاللOك أي َر ِّ
سOمآء مOواهOبك مOا يط ِّOهOر األفOئدة والOقلوب ع َّOما يOكرهOه رضOآئOك ثَّ Oم اكOتب ألُمOنآئOك مOا يOنفعهم فOي
Oت املOهيمنُ
OقربOهم فOي ك ِّOل األحOوال إلOى مOطلع فOضلك ومشOرق جOودك إنَّOك أن َ
الُّ OدنOيا واآلخOرة وي ِّ
العزيزُ الكري ُم.
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األقدس األبهى
ُ
يOا قOلم األعOلى اذكOر أَمOتك ا َّلOOتي آمOنت بOك وأقOبلت إلOيك ليجOذبOها مOا جOرى مOنك مOن لOدن عOزيOزٍ
Oرت مَ Oن الOقلم ِ األعOلى وأرسOلنا إل ِ
و َّOهOاب أشOكري اهلل بOما ذُ ِOك ِ
Oيك هOذا الَّ Oلوح ا َّلOذي جOعل ُه اهلل مOطلع
عOOنايOOته فOOي اإلمOOكان تOOوكOOلي عOOلى اهلل فOOي كOِّ Oل األحOOوال ث َّ Oم اذكOOريOOه بOOالOَّ Oروح ِ والOَّ OريOOحان قOOولOOي يOOا
إل OOهي وس ِّ Oيدي وم OOناي أس OOئلك ب OOاس OOمك ا َّل OOذي ب OOه ف OOتحت أب OOواب ال OOقلوب ل OOعرف OOان مظه OOر ن OOفسك
ومOOطلع آيOOاتOOك ومشOOرق وحOOيك بOOأن تOOجعلني مOOن ال OالَّئOOي آم َّ Oن بOOك وفOOز َن بOOلقآئOOك وحOOضر َن لOOدى
تجِّ Oليات أنOOوار جOOمالOOك وسOOمع َن نOOدآئOOك األحOOلى إذ كOOنت نOOاطً Oقا بOOآيOOاتOOك فOOي مOOلكوت اإلنOOشآء أي
ب أنOا أمٌ Oة مOن إمOآئOك قOد أقOبلت إلOى شOطر فOضلك وإحOسانOك ال تOجعلني مOن الOالَّئOي أعOرضOن
َر ِّ
Oت الOOغفورُ
عOOن جOOمالOOك فOOي أيَّOOامOOك ثَّ Oم أنOOزل لOOي يOOا إلOOهي مOOا يOOنفعني فOOي الُّ OدنOOيا واآلخOOرة إنَّOOك أنَ O
ُ
الباذل العلي ُم الحكي ُم.
املعطي
بسم اهلل العليِّ العظيم
OوجOه إلOيه بOقلبك وقOل لOك الحOمد يOا
يOا عOبد إذا وجOدت نOفسك مOقبالً إلOى اهلل وفOار ًغOOا ع َّOما سOواه ت َّ O
Oس ِ
مآء بOما أيَّOدتOني عOلى عOرفOانOك وعOرفOان أولOيآئOك ا َّلOOذيOن طOاروا فOي هOوآءِ
إلOه األسOمآء وفOاطOر ال َّ
سOبُل رضOOآئOOك ووصOOفتهم فOOي مOOحكم كOOتابOOك ومOOبرم خOOطابOOك ال يسOOبقونOOه بOOالOOقول
قOOربOOك وسOOلكوا ُ O
وهOOم بOOأمOOره يOOعملون أسOOئلك يOOا إلOOهي بOOنفسك وبOOهم بOOأن تOOجعلني فOOي كOِّ Oل األحOOوال مOOقبالً إلOOيك
ونOاظ ًOرا إلOى شOطر رضOآئOك وعOامOالً بOما أمOرتOني بOه بOلسان مظهOر نOفسك ومOطلع آيOاتOك ثَّ Oم قِّ Oدر
لOOي يOOا إلOOهي مOOا ق َّ OدرتOOه ألولOOيآئOOك ث َّ Oم اكOOتب لOOي مOOا يOOنفعني فOOي ال ُّ OدنOOيا واآلخOOرة ويOOجعلني ثOOاب Oتًا
Oتقيما عOلى أمOرك إنَّOك أنOت ا َّلOOذي فOي قOبضتك زمOام الOكآئOنات وفOي يOمني إرادتOك
فOي حOبِّك ومس ً
Oت ال OOغفورُ
م OOلكوت امل OOمكنات ت OOفعل م OOا ت OOشآء بس OOلطان OOك وت OOحكم م OOا ت OOري OOد ب OOقدرت OOك ال إل OOه إالَّ أن َ O
الرحيم.
َّ
هو املعطي
س OOبحان OOك الَّ O Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ل OOك الح OOمد ب OOما أ َّي OOدت OOني ع OOلى ع OOرف OOان مظه OOر ن OOفسك وم OOطلع أم OOرك
وأقOبلتني إلOى كOوثOر وحOيك وسOلسبيل إلOهامOك وعOزَّتOك لOو أشOكرك بOدوام مOلكوت َOك وجOبروت َOك ألرى
نOفسي عOاجOزًا عOن آداء مOا أكOرمOتني بOفضلك وإحOسانOك أنOت ا َّلOذي جOعلتَني مOقبالً إلOى وجOهك
فOي يOوم ٍ ك ٌّOل أعOرضOوا عOنك وبOعدوا عOن شOاط ِ
Oىء قOربOك إالَّ ا َّلOذيَ Oن أريOتهم مOناهOج تOقديOسك وسOبل
ب أسOئلك بOاسOمك ا َّلOOذي بOه أ َ َ
خOذَت الOزَّالزل أكOثر الOعباد بOأن تOجعلني نOاظ ًOرا إلOيك
هOدايOتك أي َر ِّ
ف OOي ك Oِّ Oل األح OOوال ب OOحيث ال ي OOمنعني ش OOيء ع Oَّ Oما ُق ِ O
Oضي م OOن ق OOلم ت OOقدي OOرك ونُ Oزِّل م OOن ص OOحآئ Oفِ
رب إجOعل أمOلي ذكOرك و َOع َOملي ثOنآئOك ومOرادي مOرادك ورضOآئOي رضOآئOك ألكOون فOانOيًا
مجOدك أي ِّ
عOOن نOOفسي وبOOاق Oيًا بOOاسOOمك الOOباقOOي ال َّ OدآئOOم الOOعزيOOز الOOحكيم ث َّ Oم اكOOتب لOOي يOOا إلOOهي مOOا يOOنفعني
أنت العلي ُم الخبير.
ألنَّي ال أعلم شيئًا وإنَّ َك َ
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بسمه املعطي املحيي العزيز الكريم
سOOبحانOOك يOOا إلOOهي ومOOحبوبOOي وغOOايOOة رجOOآئOOي ومOOقصودي أسOOئلك بOOنار كOOلمتك ا َّلOOتي بOOها انجOOذب
ُO
OقربOون إلOى مشOرق إلOهامOك بOأن تOق ِّدر ألحOبَّآئOك مOا يOنفعهم
املخOلصون إلOى أفOق وحOيك وسOرع امل َّ
Oسن الOكآئOنات وحOقآئOق املOمكنات إنَّOك
فOي الُّ OدنOيا واآلخOرة إنَّOك أنOت مOولOى الOبريَّOة يشهOد بOكرمOك أَل ُ
أن OOت ال OOعلي ُم ال OOحكي ُم ي OOا إل OOهي ق OOد ح OOضر ل OOدى امل OOسجون ك OOتاب م OOن ع َ O
Oمسك ب OOحبل
Oبدك ا َّلOOذي ت َّ O
ب أغ OOفره ب OOجودك
ع OOطآئ OOك وتش Oبَّث ب OOذي OOل ك OOرم OOك وإف OOضال OOك وأراد بح OOر م OOواه OOبك وغ OOفران OOك أي َر ِّ
Oتقيما عOلى أمOرك وثOابOتًا فOي
وإحOسانOك ثَّ Oم اكOتب لOه مOا كOتبته ألصOفيآئOك ثَّ Oم اجOعله يOا إلOهي مس ً
Oقتدرا عOلى
حOبِّك لOيذكOرك بOني عOبادك ثَّ Oم ألOبسه ُO
خOلع عOفوك وجOودك إنَّOك أن َ
Oت ا َّلOذي لOم تOزل كOنت م ً
ما تشآء وال تزال تكون بمثل ما كنت في أزل اآلزال ال إله إالَّ أنت العزيزُ الكري ُم.
األَعظ ُم األبهى
ِ
Oهيمن ال OOق ُّيوم ِ وأرادت م OOواله OOا إِذ أَت OOى بس OOلطانٍ
Oتاب م OOن ل ُ Oدنَّ OOا إل OOى ا َّلOOتي آم OOنت ب OOاهلل امل O
ه OOذا ك ٌ O
ٍ
Oشهود لOOو تOOنظُري َ Oن إلOOى املOOنظ ِر األكOOب ِر َل Oت َ َري َ Oن مOOالOَ Oك ال َ Oق َد ِر بOOني أ َ َيOOادي ا َّلOOذيOOن هOOم كOOفروا بOOاهلل
مO
ِ
Oحبوب إنَّ ُ Oه م OOع م OOا ورد ع OOليه ي OOنطقُ ل OOسانُ ُ Oه ب OOذك ِ Oر اهلل وي OOمشي ِرج ُ Oل ُه إل OOى امل OOقصودِ
ال OOعزي ِ Oز امل O
Oحبوب وبOِ Oإص Oبَ ِ
ط الOOوجِ O
خOOي ُ
ِ
عه يتحOَّ Oر ُك َ
Oود اذ ُكOOري ر َّب ِك يOOا أَمOOتي بهOOذا
ويتحOَّ Oر ُك قOOلبُ ُه عOOلى ذك ِ Oر املO
ال Oذِّك ِ Oر املOOذكOOو ِر يOOا إِلOOهي ومOOحبو ِبOOي أنOOا أَم ٌ Oة مOOن إِ َمِ O
لت إلَ O
Oنت بOَ Oك بَOOع َد َمOOا أعOOرضَ
Oيك وآ َمُ O
OآئOَ Oك أق Oبَ ُ
وخOيَام ِ عOظمتك ثَّ Oم اج ِ
سOراد ِق عOز َِّOت َOك ِ
ب اكOت ُ ِ
Oعلني ِمَ Oن الOال َِّOئOي ُكOنَّ
بني مOن أهِ Oل ُO O
عOنك الOعبا ُد أَي َر ِّ
Oرش ع OOظمتك وأق OOبل َن ب ُ Oق ُلو ِبِ O Oه َّن إل OOى ش OOطر رض ِ O
ط OOائ ٍ O
Oول ع ِ O
Oفات ح َ O
Oآئ Oَ Oك إنَّ OOك أن OOت ال OOغنيُّ ف OOي ك Oلِّ
ارح OOم ع OOبا َد َك وإِم OOآئ َ Oَ Oك ثَّ O Oم اح OOفظ ُهم ف OOي َكO Oن َ ِ
ف حَ O
Oفظك وح OOماي OOتك إنَّ Oَ Oك أن OOت امل OOقتدرُ
األح OOوال َ O
املتعالي العليُّ العظي ُم.
والسموات
بسمه املهيمن على من في األرضني
َّ
Oمسكت بس OOدرة رب OOوبO Oيَّتك ون OOطقت ب OOثنآئ OOك وأق OOبلت إل OOيك إذ
ُO O
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي ت OOرى ورق OOتي ت َّ O
سOOمعت نOOدآئOOك وأرسOOلت إلOOيك كOOتابًOOا فOOيه ِاعOOترفOOت بسOOلطانOOك وقOOدرتOOك وعOOل ِّوك واقOOتدارك وسOOم ِّوك
خOرت الOعالOم واسOتقرَّ
واسOتعآلئOك أسOئلك يOا فOالOق اإلصOباح ومOرسOل األريOاح بOاسOمك ا َّلOذي بOه س َّO
OقربOها فOي ك ِّOل األحOيان إلOى مOطلع
بOه اسOمك األعOظم عOلى عOرش أمOرك وكOرسOيِّ أحOكامOك بOأن ت ِّ
Oصحيفة
ظOهورك ومOصدر أمOرك ومهOبط وحOيك ومشOرق مOشيَّتك ومOبدء إرادتOك ثَّ Oم قِّ Oدر لOها فOي ال َّ
ب ِاعOمل بOها مOا يOنبغي لنسOبتها إلOيك ثَّ Oم احOفظها
Oقر بOه عOينها ويOفرح بOه قOلبها أي َر ِّ
الOعليا مOا ت َّ
عOن ك ِّOل مOا يOكرهOه رضOآئOها فOي ظِّ Oلك إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء يشهOد بسOلطانOك مOن فOي
ُّ
املقتدر املتعالي العلي ُم الحكي ُم.
والشهود ال إله إالَّ أنت
الغيب
ُ
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بسم اهلل األقدس األبهى
Oطرابَ OOهم ف OOي بَ OOي َد ِ
Oراق Oَ Oك واض ِ O
آئ Oَ Oك ف OOي ف ِ O
أحO Oبَّ ِ
Oبحان OOك ي OOا إل OOهي ت OOرى اح Oِ Oتراقَ ِ
آء ال Oبُعد ش OOو ًق OOا
ُO O
سَ O
ٍ
َ
مقر
أمرك ومصد ِر وحيك
لوصالِ َك وطلبًا ل ُقر ِب َك أسأ ُل َك ِباسمك ا َّل ِذي به تُ َق َّر ُ
ب ُك َّل شيء إلى ِّ
ب لُ Oهم مOا تOفر ُح بOه ُقُ Oلوبُُ Oهم وتَ ِ
Oطاف َOك أي َربِّ
Oفوسُ Oهم بOفضلِك وأل ِO
Oطمئ ُّن بOه ن ُ O
ومOطلع آيOاتOك بOأن تOكت ُ َ
خOOذ أيOOاديOOهم بOOأيOOادي ألِ O
Oرات أن Oفُ ِ
ني قOOلو ِبOOهم وزفِ O
سهم ُ
أدخOOل ُهم فOOي سOOرادق
OطافOَ Oك ث َّ Oم ِO
تOOسمعُ حOOن َ
ال ِّ Oل ِ
ب أن OOت ال OOكري ُ Oم ق OOد أح OOاط ك OOر ُم OOك األش OOيآء وأن OOت ا َّلOOذي
قآء ع OOند ت OOشعشع أن OOوار وج OOهك أي َر ِّ
ِ
Oكرم OOتك ثَّ O Oم اج OOعل ُهم م OOن
س OOبقت رح OOمت ُ َك م OOن ف OOي األرض وال َّ O
Oسمآء ف OOان OOظر إل OOيهم بلح OOظات م ُ O
بسِ O
OلطانOكَ
Oقتدر ُ O
الOطَّآئOOف َ
ني حOOول حOOرم فOOردانَّ Oي ِت َك والOOقآئOOمني لOOدي ظOOهو ِر أنOOوار وجOOهك إنَّOَ Oك أنOOت املُ O
وامل َه ِ
املقتدر املهيم ُن القيُّو ُم.
يم ُن باقتدا ِر َك ال إل َه إالَّ أنت العزيزُ
ُ

األقدس األعظ ُم
ُ
ِ
موات واألرض ويOOا أيُّOOها الOOحاكOOم عOOلى مOOن فOOي مOOلكوت األمOOر
Oس
يOOا أيُّOOها الOOعادل عOOلى مOOن فOOي الَّ O
والخOلق أشهُ Oد أ َّن ك َّOل عOادل اعOترف بOالOظُّلم عOند إشOراقOات أنOوار شOمس عOدلOك وك َّOل مح ِّOرر أقOرَّ
بOالعجOز عOند حOركOة قOلمك األعOلى َلOعم ِر َك يOا مOالOك األسOمآء قOد تOحيَّر أُولOو الOنُّهي مOن بحOر عOلمك
وسمآء حكمتك وشمس فضلك إ َّن ا َّلذي ُ
خلق بإرادتك كيف يقدر أن يعرف ما عندك وما أنت
سOا
Oنت مOق َّد ًO O
سOبحان َOك ُO O
عOليه ُO O
سOبحان َOك وعOزَّت َOك إنِّOي بOلسان س ِّOري وظOاهOري وبOاطOني أشهُ Oد بOأنَّ َOك ك َ
عOن شOئونOات خOلقك وبOيانOات عOبادك ومOا نOطق بOه أولOيائ َOك وأصOفيآئ َOك وعOن ك ِّOل مOا عOرفُ Oه أنOبيآئOكَ
ب أس OOئ ُلك ب OOاس OOمك ا َّلOOذي ج OOعلت ُه م OOطلع أم OOرك ومش OOرق إل OOهام OOك ب OOأن ت OOق ِّدر له OOذا
وس OOفرآئ Oَ Oك أي َر ِّ
املقتدر العلي ُم الحكي ُم.
املظلوم وأحبَّتك ما ينبغي لحضرتك إنَّك أنت املعطي
ُ

األقدس األبهى
ُ
سOبحانOك يOا إلOهي تOرى عOبادك األصOفيآء بOني أيOدي األشOقيآء ا َّلOOذيOن كOفروا ب َOك وبOآيOات َOك يOا مOن
OصارخOOني فOOي فOOراقOOك وحOOنني املشOOتاقOOني فOOي
بOOيدك مOOلكوت األسOOمآء تOOسمع يOOا إلOOهي صOOريOOخ الَّ O
بOالدك قOد بOلغ الOظُّلم إلOى مOقام ٍ ُكَّ Oلما أرا َد أحOد وجOهك ُOمOنع عOن الُّ OدخOول فOي بOساط عOزِّ أحOديَّOتك
و ُOك َّ Oلما أق OOبل إل OOيك ن ٍ O
Oفس ط OOرده املش OOرك OOون ا َّلOOذي OOن ك OOفروا بمظه OOر ن OOفسك أس OOئ ُلك ي OOا إل OOه األس OOمآء
Oسمآء بOOأن تُOOنزل عOOليهم مOOا تOOفرح بOOه قOOلوبOOهم وتOOسكن بOOه ذواتOOهم وأنOOت تOOعل ُم بOOأ َّن نOOار
وفOOاطOOر الَّ O
الOOفراق ال تُخOَ Oمد إالَّ بOOماء وصOOلك ولOOقآئOOك واضOOطرابOOهم ال يOOسكن إالَّ بOOمشاهOOدة جOOمالOOك أسOOئ ُلك
Oتقر عOOلى الOOعرش بOOأن تOOفتح بOOقدرتOOك عOOلى وجOOوهOOهم أبOOواب لOOقآئOOك ث َّ Oم احOOضرهOOم
بسOOلطانOOك املسَّ O
َ
املقتدر املتعالي العزيزُ الحكي ُم.
وجهك إنَّك أنت
أمام
ُ
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بسمه الباقي الدَّائم
Oسجن األعOظم بOما اكتسOبت أيOدي األمOم أسOئلك يOا مOالOك الOقدم
سOبحانOك يOا إلOهي تOرانOي فOي ال ِّ
بOأن تOبارك كOرسOيَّ الOعالOم بOمطلع عOدلOك ومشOرق شOمس فOضلك ليسOتضيء بOها مOن فOي الOوجOود
مOOن الOOغيب والُّ O
ب ال تحOOرم عOOبادك مOOن نOOفحات فOOضلك فOOي أيَّOOامOOك ث َّ Oم عOَّ OرفOOهم مظهOOر
Oشهود أي َر ِّ
Oقر حOOكومOOتك إنَّOَ Oك أنOOت املOOقتدر بسOOلطانOOك عOOلى مOOا تOOشآء ال إلَ Oه إالَّ أنOOت الOOعلي ُم الOOحكيمُ
أمOOرك ومِّ O
Oحب أغOOصانOOها وأفOOنانOOها خOOالOOص ًة لOOوجOOهك أسOOئ ُلك بOOأن تOOحفظها مOOن
ب تOOعلم بOOأ َّن ِّ O
السOOدرة تُّ O
أي َر ِّ
أريOاح ٍ عOاصOفات ثَّ Oم ح ِّOركOها يOا إلOهي مOن نOسمات مOش َّيتك وفOوحOات إرادتOك لOيتض َّوع بOها َOعOرفُ
رح OOمان َّ Oيتك ف OOي ب OOالدك ون OOفحة ق OOميص أل OOطاف OOك ف OOي م OOملكتك إنَّ OOك أن OOت امل OOهيمن ع OOلى األش OOيآء
القدير.
واملقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ أنت املتعالي العزيزُ
ُ

األعظ ُم األبهى
Oحبوب ق OOلبي ب OOما
ي OOا أَم OOتي اذك OOري ر ِّب OOك به OOذا ال Oذِّك OOر األع OOظم ل OOك الح OOمد ي OOا إل OOهي وس ِّ Oيدي وم O
َ
Oأس رحOOمتك وإفOOضالOOك بOOع َد مOOا كOOنت
عOَّ OرفOOتني نOOفسك وقَّ Oلبتَني إلOOى شOOطر مOOواهOOبك وسOOقيتني كَ O
مOOحتجب ًة عOOن جOOمالOOك وبOOعيدةً عOOن ريِ O
Oعت يOOدي إلOOى
ب أنOOا أمٌ Oة مOOن إمOOآئOَ Oك قOOد رفُ O
Oاض قOOربOOك أي َر ِّ
س ِ
Oبلت بOقلبي إلOى شOط ِر ألOطاف َOك أسOئلك بOاسOمك ا َّلOOذي حOمل الOباليOا كَّ Oلها فOي
Oمآء مOواهOبك وأق ُ
سOبيلك وحOبس نOفسه إلظOهار أمOرك وإعOالء سOلطنتك ألهOل مOملكتك بOأن تOجعلني مOن الOزَّاكOيات
ب اسOقني بOيد عOطائOك مOن
الOالَّئOي اشOتعلن بOنار حOبِّك واحOترقOت قOلوبُُ Oه َّن مOن حOرارة ذكOرك أَي َر ِّ
Oرب مOOنه قOOام عOOلى إنOOفاق روحOOه فOOي هOOواك وسOOرع إلOOى مشهOِ Oد الOOفدآء
بحِ Oر أعOOظمك ا َّلOOذي َمOOن شَ O
َ
أنت
أنت العزيزُ الحكي ُم.
طلبًا
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
لوصالك إنَّك َ
ُ

األقدس األعظم
بسم اهلل
ُ
سOOبحانَ Oَ Oك ي OOا إل OOهي ت OOسمع ح OOنني ع OOبادك وض OOجيجَ أح Oبَّآئ OOك وت OOراه OOم ب OOني أي OOدي ا َّلOOذي OOنهم ك OOفروا
ُO
بOOآيOOاتOOك وأعOOرضOOوا عOOن طOOلعتك وبOOعدوا عOOن قOOربOOك وأنOOكروا ظOOهورك فOOي مظهOOر نOOفسك وإشOOراق
رب أس OOئ ُلك ب OOال OOكلمة ا َّلOOتي ب OOها ن OOطق ل OOسا ُن أم OOرك ب OOثنآء ن OOفسك
ن OOورك م OOن مش OOر ِق أح OOديَّ OOتك أي َّ
َ
تقر به عيونهم وتطمئ َّن به نفوسهم
وفاحت نفحات
مكرمتك بني بريَّتك بأن تق ِّدر ألصفيآئك ما َّ
ِ
ب تOرى أنَّ
Oغفور الOكريُ Oم أي َر ِّ
Oقتدر املOتعالOي ال ُ
وتOطير بOه أرواحOهم فOي هOوآء عOرفOانOك إنَّOك أنOت امل ُ
Oوجُ Oه َها إلOى
Oسجن يOذكOر أمً Oة مOن إمOائOك لOم يOكن هOذا إالَّ إلقOبالOها إلOيك وت ُّ
مOطلع آيOاتOك فOي هOذا ال ِّ
Oت الOOحاكُ Oم عOOلى مOOا تOOشآء ال إلOOه
ب أ ِّيOOدهOOا عOOلى االسOOتقامOOة الOOكبرى إنَّOOك أنَ O
شOOط ِر مOOواهOOبك أي َر ِّ
أنت
املقتدر العزيزُ الحميد.
إالَّ َ
ُ
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األقدس األمنعُ األبهى
ُ
ني فOOي هجَ O
Oرك َوفOOراق Oكَ
ُO
ني الOOعاشOOق َ
سOOبحانOOك يOOا مOOن تOOسمع ضOOجيج املOOظلومOOني فOOي أيَّOOامOOك وحOOن َ
أسئ ُلك بنفحات آياتك ا َّلتي بها اهتزَّت األشيآ ُء وزيِّن ملكوت األسمآء بأن تق ِّدر َّ
لكل من أقبل
ب أيِّOد الOعباد واإلمOآء عOلى االسOتقامOة عOلى
إلOيك مOا يOنبغي لOعل ِّو سOلطانOك وسOم ِّو اقOتدارك أي َر ِّ
ح Oبِّك ث َّ Oم اكOOتب لOOهم مOOا كOOتبته ألصOOفيآئOOك ا َّلOOذيOOن مOOا أرادوا إالَّ مOOا أردت لOOهم ومOOا شOOآؤوا إالَّ مOOا
ب قOد سOبق جOودك مOن فOي الOوج ِ
Oود وأحOاطOت رحOمتك مOن فOي ال ِ
Oغيب و ال ُّ
Oشهودِ
قَّ Oدرت لOهم أي َر ِّ
قرب إل OOيك
ال تح OOرم ع OOبادك ع OOن البح OOر ا َّلOOذي ظه OOر ب OOأل OOطاف OOك وت OOم َّوج ب OOمواه OOبك أ ِّي OOده OOم ع OOلى ال Oت َّ ُّ
مOنقطعني عOن سOوآئOك إنَّOك أنOت ا َّلOOذي فOي قOبضتك زمOام الOتَّدبOير وفOي يOمينك مOلكوت الOتَّقديOر ال
املقتدر
القدير.
إله إالَّ أنت
ُ
ُ
هو األمنع األقدس األعظم
سOبحانOك يOا إلOه الOوجOود واملOقتدر عOلى ال ِ
Oغيب وال ُّ
Oشهود تOرى أحOبَّآئOك بOني عOبادك ا َّلOذيOن أعOرضOوا
Oهك واعOترضOوا عOلى مظهِ Oر أم َ
عOن وج َ
ع الOكلَّ
Oرك ا َّلOذي يOنطق بOني الOعالOم بOاسOمك َو ُO O
سOلطانOك ويOد ُ
ب أس OOئ ُلك ببح ِ Oر ع َ O
Oتقيما
Oلمك وس OOمآء أم OOرك ب OOأن ت OOجعلني مس ً O
إل OOى أف OOق ف OOضلك وأل OOطاف OOك أي َر ِّ
عOلى حOبِّك عOلى ش ٍ
Oأن ال تOمنعني حOجبات الOعالOم عOن ذكOرك وثOنآئOك وال تOبعدنOي شOؤونOات األمOم
Oت تOOعلم مOOا فOOي قOOلبي وتOOسمع ضOOجيجي أسOOئلك بOOأن
رب أنَ O
عOOن الOت َّ ُّ
وجOOه إلOOى شOOطر عOOطآئOOك أي ِّ
Oقتدرا عOلى
تُOن ِز َل عOليَّ مOن سOمآء فOضلك مOا يOحفظني َعْ Oن أعOدآئOك إنَّOك أنOت ا َّلOذي لOم تOزل ك َ
Oنت م ً
Oيآء ومOOهيمنًا عOOلى األسِ O
األشِ O
Oمآء ال تُعجOOزك سOOطوة الOOغافOOلني وال إعOOراض املOOعرضOOني وإنَّOOك أن Oتَ
املقتدر العليُّ العظي ُم.
املتعالي
ُ

بسمه األقدم األعظم األكرم
Oقهورا ب OOني أي OOدي ال OOغاف OOلني م OOن خ OOلقك
سOOبحان OOك ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ت OOسمعُ ن OOدآء امل OOظلوم إذ ك OOان م O
ُO
ً
وإنَّ OOه ي OOدع OOوك ف OOي ك Oِّ Oل األح OOيان وي OOبذل ب OOاس OOمك ك OOوث OOر ال OOحيوان أله OOل م OOملكتك أس OOئ ُلك ي OOا م OOال OOك
الOOوجOOود ومOOربِّOOي الOOغيب والُّ O
جOOري سOOلسبيل الOOعرفOOان بOOني اإلمOOكان وفُ Oكَّ
Oشهود بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه َO
رب هOOم
خOOتم الOَّ OرحOOيق بOOأن تOOؤيِّOOد عOOبادك عOOلى ُ O
حOبِّ َك ورضOOآئOَ Oك وتOOرزقOOهم مOOا قَّ OدرتOOه ألصOOفيائOOك أي ِّ
OوجOهوا إلOى بحِ Oر عOطآئOك وهOم ال ُّ
Oمسكوا بOحبل قَّ OوتOك أسOئ ُلك بOأن تخOرق
الOفقرآء قOد ت َّ O
Oضعفآء قOد ت َّ
OيتوجOه َّن ال ِّ
Oكل إلOى أفOق فOضلك ومOطلع جOودك ومشOرق وحOيك
الOحجاب ا َّلOذي حOال بOينك وبOينهم ل ّ O
Oقتدر عOOلى مOOا تOOشآء ال إلOOه إالَّ
OوجOOه إلOOى وجOOهك إنَّOOك أنَ O
ثَّ Oم أيِّOOد ا َّلOOذي وجOOد عOOرف قOOميصك وتَّ O
Oت املُ O
أنت املهيم ُن القيُّوم.
َ
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هو اهلل تعالى شأن ُه العظمة واالقتدار
أشه ُ O Oد يOO Oا إلOO Oهي بOO Oما شهOO Oد نOO Oفسك أنOO Oت اهلل ال إلOO Oه إالَّ أنOO Oت لOO Oم تOO Oزل كOO Oنت فOO Oي عOO Oل ِّو الOO Oعظمةِ
ٍ
شيء معك وال تزال تكون في سم ِّو العز ِِّة واالمتناع بال وجود شيء عندك
واالرتفاع بال ذكر
قOد شهOدت الOذَّ َّرات بOفردانOيَّتك والOكائOنات بOوحOدانOيَّتك لOن يOمنعك شOيء ع َّOما أردتOه بسOلطانOك وال
يعج OOزك أم OOر ع Oَّ Oما أن OOت ع OOليه ف OOي ع OOظمتك واق OOتدارك أن OOت ال OOغنيُّ وم OOا س OOواك ف OOقرآء ل OOدي ب OOاب
ف OOضلك وض OOعفآء ع OOند ظ OOهورات ق َّ Oوت OOك أس OOئلك ب OOاس OOمك ا َّلOOذي ب OOه أظه OOرت أم OOرك ب OOني ب OOر َّي OOتك ب OOأن
قرب إلOO Oى بح ِ O Oر عOO OنايOO Oتك وفOO Oضلك وال تOO Oمنعهم عOO Oن ظOO Oهورات ربOO Oوب َّ O Oيتك
تOO OوفِّOO Oق عOO Oبادك عOO Oلى ال O Oت َّ ُّ
Oت املOOتعالOOي الOOعزيOزُ
Oقتدر عOOلي مOOا تOOشآء ال إلOOه إالَّ أنَ O
وشOOئونOOات أَلOOطافOOك فOOي بOOالدك إنَّOOك أنَ O
Oت املُ O
الكري ُم.

األقدس األعظ ُم األبهى
ُ
سOبحان َOك يOا إلOهي ومOحبوبOي ومOالOكي تOرى عOني الOبهآء نOاظOرة إلOى أفOق رحOمتك وعOنايOتك ويOده
ُO O
مOرتOفعة إلOى سOمآء جOودك ومOواهOبك ورجOله قOآئOمة عOلى أمOرك واثOبات حِّ Oقك فOي مOملكتك ودمOوعOه
سOOآئOOلة بOOما ورد عOOليه مOOن أعOOادي نOOفسك وطOOغاة بOOريَّOOتك وزفOOراتOOه مOOرتOOفعات بOOما شهOOد ورأى مOOن
Oيرا فOي بOالدك ومOسجونًOا بOني املشOركOني
ا َّلOذيOن كOفروا بOآيOاتOك أي َر ِّ
ب تOراهُ غOريOبًا فOي ديOارك وأس ً
أسOO Oئلك بOO OاسOO Oمك ا َّلOO Oذي بOO Oه س َّ
ني اآلنOO Oام وبOO Oه ط O Oيَّرت
خOO Oرت األقOO Oالم وفOO OاحOO Oت نOO Oسمات رحOO Oمتك ب َ O O
OوحOOديOOن كOOوثOOر فOOضلك ومOOواهOOبك بOOأن تُOOنزل عOOلى
الOOعاشOOقني فOOي هOOوآء قOOربOOك وألOOطافOOك وسOOقيت املOِّ O
Oقتدر امل OOتعال OOي ال OOعزيO Oزُ
أحO Oبَّتك م OOا ت OOطمئ َّن ب OOه ق OOلوب OOهم وتس OOتضيء ب OOه وج OOوه OOهم إنَّ Oَ Oك أن َ O
Oت امل ُ O
الحكي ُم.
األعظم األكرم
سOبحانOك يOا إلOهي تOرى الOعباد أعOرضOوا عOنك واعOترضOوا عOليك بOع َد مOا أظهOرت نOفسك بOشئونOات
Oت اآلي ِ O
Oات ع OOلى ش ٍ O
Oأن م OOلئت م OOنها م OOملكتك أس OOئلك ي OOا ُمOO Oحييَ ال OOعظم ال Oَّ Oرم OOيم
أُل OOوهO Oيَّتك وأن OOزل َ O
واملجِّ Oلي عOلى الOكليم بOأن تOحفظ أحOبَّائ َ َك مOن الOذَّكِ Oر واألنOثى تOحت ظOالل سOلطنتك ومOواهOبك ِ
وقOرَّ
ني سواك وال
ليس لهم اليوم ُمع ٌ
ب َ
يا إلهي ُعيُونَ ُهم بأنوار وجهك وصدورهم بنو ِر معرفتك أي َر ِّ
حOافٌ O
Oفوسُ Oهم إنَّOك أنOت
ظ دونOك قِّ Oدر لOهم ولُ Oه َّن مOا تOفر ُح بOه قOلو ُبُ Oهم وتُOرتOفعُ بOه أسOمآئ ُ ُهم وتOطمئ ُّن ن ُ O
Oغفور ال Oَّ Oرح OOي ُم .ص Oِّ Oل ال َّ Oل ُه َّم ع OOلى م OOطلع أم OOرك ومش OOرق
Oقتدر ع OOلى م OOا ت OOشآء ال إل OOه إالَّ أن OOت ال O
ُ
امل ُ O
َ
Oعظمتك إنَّ OOك أن OOت ال OOعزي Oزُ امل OOتعطي ال َّ O
Oفضالُ
وح OOيك وع OOلي ا َّلOOذي َ Oن أق Oُّ Oروا بس OOلطان Oَ Oك واع OOترف OOوا ب O
الكري ُم.
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األعظ ُم األقدم
ِ
َ
يقبل َ
َ
س
األقبال أو يستمع ما خرج
إليك حقَّ
يقدر أن
بحانك يا إِلهي ال أج ُد في مملكتك من
ُ
ُ
تك حOقَّ االسOتماع ِ أسOئ ُلك يOا مOالOك اإلبOداع و َOم َ
مOن فَOم ِ مOشيَّ َ
هOم عOلى مOا
Oليك االخOتراع بOأن تOؤيِّOد ُO
Oسموات واألرضOني أَي َربِّ
Oحب وتOرضOى لOيقومَّ Oن عOلى أمOرك بOني خOلقك ويOنطق َّن بOذكOرك بَ O
ني ال َّ
ت ُّ
Oت رح OOمتُك ف OOان OOظر إِل OOى ب OOر َّي OOتك بلح ِ O
Oظات أع OOني
أن OOت ا َّل OOذي س OOبق ك OOر ُم OOك وع OOلت ق OOدرتُ OOك وأح OOاطَ ْ O
أَلOطاف َOك وال تOدعOهم بOأَنOفسهم وأَهOوآئOهم فOي أ َّيOامOك ولOو أنَّOهم يOا إلOهي َبOع ُدوا عOن قOربOك وأعOرضOوا
Oفسك عOOامOOلهم بOOخف َّي ِ
عOOن وجOOهك ولOOكن أنOOت الOOكريُ Oم فOOي ِ
ذاتOَ Oك والOَّ OرحOOي ُم فOOي نَ O
ات جOOودك ومOOواهOOبك
Oيء ب OOقدرت Oَ Oك واع OOترف ك Oُّ Oل ش ٍ O
Oت ا َّلOOذي أق OOر ك Oُّ Oل ش ٍ O
َ
َ
Oتدارك ال إِل OOه إالَّ أن Oتَ
Oعظمتك واق O
Oيء ل O
إنَّ OOك أن َ O
َّ
املهيم ُن القيُّو ُم.
األقدس العليُّ األبهى
ُ
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إِلOهي تOرانOي بOني أيOادي ا َّلOذيOنهم كOفروا بOآيOاتOك الOكبرى وأعOرضOوا عOن مOطلعَ
Oس ِ
أس ِ
مآء وعOزَّتOك يOا إلOهي لOو لOم أكOن
OمآئOك ال ُOحسنى واعOترضOوا عOلى ا َّلOذي بOه خOلقت األرض وال َّ
نOOاظOOرا بOOاسOOمك الOOرحOOمن لOOتك َّلمت بٍ O
ِ
Oموات الOOوجOOود ولOOكن كOOيف يOOكون ذلOOك
Oكلمة انOOفطرت عOOنها سO
َّ
ً
ب أسئلك باسمك
بعد ما أرى أمواج بحر كرمك وأَلطافك وهبوب أرياح فضلك ومواهبك أي َر ِّ
ِ
Oصرة أمOOرك وإعOOالءِ
ا َّلOOذي مOOا اطَّOOلع بOOه إالَّ نOOفسك الOOعليم بOOأن تOOبعث بسOOلطانOOك َم ْ Oن يOOقوم عOOلى نُO
ب تOرى ضOعف أحOبتك بOعد مOا أق ُّOروا بOأنَّOك أنOت الOقويُّ
كOلمتك وإظOها ِر سOلطنتك بOني بOريَّOتك أي َر ِّ
القدير فأظهر لهم من أفق اإلقتدار ما تطمئ َّن به قلوبهم وتنجذب به أفئدة العارفني.
بسم اهلل األعظم األعظم
غت إلOيه نOفس
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOذي مOا عOرفOه أحOد حOقَّ الOعرفOان ومOا َبَ Oل ْ
حOبِّك وذكOOرك ثَّ Oم اجOOعله
حOOق الOOبلوغ أسOOئلك بOOمصدر وحOOيك ومOOطلع آيOOاتOOك بOOأن تOOجعل قOOلبي إنOOاء ُO
مO Oتَّص ً
ال ببح OOرك األع OOظم ليج OOري م OOنه ف OOرات ح OOكمتك وأن OOهار ذك OOرك وث OOنآئ OOك تشه OOد ج OOوارح OOي
بOوحOدانOيَّتك وشOعراتOي بسOلطنتك واقOتدارك وقOمت لOدى بOاب فOضلك بOالOكينونOة املOعدومOة والOذَّاتOيَّة
املOOفقودة متش Oبِّثًا بOOذيOOل كOOرمOOك ونOOاظOً Oرا إلOOى أفOOق أَلOOطافOOك ق ِّ Oدر لOOي يOOا إلOOهي مOOا يOOنبغي لOOعظمتك
وأيِّOO OدنOO Oي فOO Oي تOO Oبليغ أمOO Oرك عOO Oلى شٍ O O
Oأن يOO Oقوم بOO Oه أهOO Oل الOO Oقبور راكOO Oضني إلOO Oيك ومOO OتوكOO Oلني عOO Oليك
املقتدر املتعالي العلي ُم الحكي ُم.
وناظرين إلى أفق أمرك ومشرق وحيك إنَّك أنت
ُ
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األقدس األعظ ُم األبهى
ُ
قOOولOOي لOOك الحOOم ُد يOOا إِلOOهي بOOما أيَّOOدتOOني عOOلى عOOرفِ O
Oان مشOOرق وحOOيك ومOOطلع عOOرفOOانOOك وسOOقيتني
Oت بOألOطافOك عOلى ش ٍ
خOمر عOطآئOك عOلى ش ٍ
Oأن ذكOرتOني فOي
Oبلت بOوجOهي إلOى وجOهك وتش َّOرف ُ
Oأن أق ُ
Oس ِ
سOجنك األعOظم أسOئلك يOا مOالOك األس ِ
مآء بOأن تOجعلني فOي ك ِّOل عOالOم ٍ مOن عOواملOك
Oمآء وفOاطOر ال َّ
نOاطOقة بOذكOرك وثOنآئOك ونOاظOرة إلOى أفOق جOمالOك ومتحOركً Oة بOإرادتOك وطOآئOرةً فOي ه ِ
Oوآء قOربOك إنَّOكَ
ِّ
ب انظر بطرف رحمان َّيتك هذه األ َ َمة ا َّلتي قامت لدى
َ
أنت الكريم ذوالفضل القديم أي َر ِّ
Oمسكت بOحبل عOطآئOك ثَّ Oم قِّ Oدر لOها مOا هOو خOير لOها ثَّ Oم ارزقOها خOدمOة مOطلع أمOرك
بOاب فOضلك وت َّ
أنت العلي ُم الحكيم.
في العوالم ا َّلتي ق َّدرتها إنَّك أنت
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ

بسم اهلل األبهى
وأقرت
سبحانك ال َّل ُه َّم يا إِلهي ترى أ َّن أم ًة ِمن إمآئك أقبلت إلى مشرق أمرك ومطلع عنايتك
َّ
Oسمآء بOOأن تOOكتب
بOOوحOOدانOيَّتك واعOOترفOOت بOOفردانOيَّتك أسOOئ ُلك يOOا مOOالOOك األسOOمآء وفOOاطOOر األرض والَّ O
ب قِّ Oدر لOها مOا
لOها مOا كOتبته إلمOآئOك الOالَّئOي يOطفن حOول حOرم لOقآئOك وفOز َن بOزيOارة جOمالOك أي َر ِّ
Oقر ب OOه ع OOينها ث َّ Oم اح OOفظها ف OOي س OOرادق ح OOفظك وخ OOباء ع OOصمتك إنَّ OOك أن OOت ال OOكري OOم ذو االس OOم
ت ُّ O
ال OOعظيم ف OOان OOظر إل OOيها بلح OOظات أع OOني رح OOمتك وأن OOر ق OOلبها ب OOن ُو ِر ع OOرف OOان OOك ع OOلى ش ٍ O
Oأن ال ي OOمنعها
شٍ O
Oمسكت ب OOحبل ف OOضلك ال تح OOرم OOها ب OOجودك
رب مل َّ OOا ت َّ O
Oيء ع OOن ال Oنَّظ ِر إل OOى ش OOط ِر م OOواه OOبك أي ِّ
املقتدر العليُّ العظيم.
فافعل بها ما ينبغي لجاللك وكرمك إنَّك أنت
ُ

بسمي األعظم األقدم األكرم
قOOل الَّ Oل ُه َّم إنَّOOك أنOOت ُمظهOOر املOOظاهOOر ومOOصدر املOOصادر ومOOطلع املOOطالOOع ومشOOرق املOOشارق أشهOOد
الشOرآئOع ألهOل األديOان أسOئلك أن
بOاسOمك تOز َّيOنت سOمآء الOعرفOان وتOم َّوج بحOر الOبيان وش ِّOرعOت َّ O O
عما سواك ث َّم أَنزل عليَّ من سحاب جودك ما ينفعني في
تجعلني غن ًيّا عن دونك ومستغن ًيا َّ
ك ِّOل عOالOم ٍ مOن عOواملOك ثَّ Oم وفِّOقني عOلى خOدم ِOة أمOرك بOني عOبادك عOلى ش ٍ
Oأن يظهOر مOنِّي مOا يOثبت بOه
توجه بك ِّله إلى أفق جودك
ب هذا عب ُد َك ا َّلذي قد َّ
ذكري بدوام ملكوتك وجبروتك أَي َر ِّ
وبحِ Oر فOضلك وس ِ
Oمآء أَلOطافOك فOافOعل بOه مOا يOنبغي لOعظمتك وإِجOاللOك ومOوهOبتك وإفOضالOك إنَّOك
ِ
أنت العلي ُم
القدير
املقتدر
الخبير.
أنت
وباإلجابة جدير ال إله إالَّ َ
ُ
ُ
ُ
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هو اهلل الواحد األحد
إِل OOهي إِل OOهي ل OOك الح OOمد ب OOما أس OOكنتني ف OOي دي OOار ال OOغرب OOة وت OOرك OOتني ب OOني أي OOادي ال Oظَّامل OOني ول OOك
ال ُّ
ب تOرانOي وأهOلي بOني ا َّلOذيOن مOا
كر بOما أنOطقتني ِOبOثنآئOك إذ ك ُ
Oنت بOني أيOدي الOفاجOريَ Oن أي َر ِّ
Oش ُ
وجOOدوا رائOOحة اإلنOOصاف وفOOي كOِّ Oل حOOنيٍ يOOرد مOOنهم عOOلينا مOOا ال ورد عOOلى أحOٍ Oد مOOن الOOعاملOOني قOOد
سOطا عOلينا أضOعف الOعباد واعOترض عOلينا مOن كOان أحOقر مَ Oن ال َّOرمOاد وبOذلOك أشOكرك يOا مOولOى
Oت عOOلى
Oصب ِر فOOي سOOبيلك واالصOOطبار فOOي ح Oبِّ َك إنَّOَ Oك أنَ O
الOOعارفOOني وفِّOOق أح Oبَّتك يOOا إلOOهي عOOلى الَّ O
Oيء قOOديOOر ثَّ Oم اكOOتب لOOهم مOOا يOOقربOOهم إلOOى فِ O
كOِّ Oل شٍ O
Oنآء تOOقديOOسك ثَّ Oم أَنOOزل عOOليهم مOOا يOOحفظهم مOOن
ِّ
ِ
أنت
املقتدر املتعالي العزيزُ الحكيم.
همزات املشركني من خلقك إنَّك َ
ُ

األقدس األبهى
حOبس الOبهآء
قOد ظهOر االعOتساف فOي ك ِّOل األطOراف أيOن أسOياف جOزآئOك يOا مجOزي الOعاملOني قOد ُ O
ِ
Oبيضآء بOOما اكتسOOبت أيOOادي األشOOقيآء أيOOن ظُOOهورات مOOواهOOبك يOOا سOOلطان الOOعاملOOني
ِفOOي الOOقبَّ ِة الO
مآء ومOOالOOك األَسِ O
Oس ِ
OوجOOهوا إلOOى
Oمآء ب Oأَن تOOنصر عOOبادك ا َّلOOذيOOن أقOOبلوا إلOOيك وتOَّ O
أسOOئ ُلك يOOا فOOاطOOر الَّ O
ش OOطر إف OOضال OOك وال ت OOمنعهم ع OOن ش OOري ِ O
ب أن OOت ا َّلOOذي يشه ُ Oد ك Oلُّ
Oعة أم OOرك وس OOلسبيل ُ O
ح Oبِّك أي َر ِّ
ش ٍ
Oيء بسOلطنتك واقOتدارك وك ُّOل ل ٍ
Oسان بOعظمتك واسOتعآلئOك قِّ Oدر لOنا مOا قَّ Oدرتُ Oه ألصOفيآئOك ا َّلOذيOن
م OOا م OOنعتهم ش OOئون OOات ال ُّ Oدن OOيا ع OOن ص OOراط OOك ي OOا م OOال OOك اإلن OOشآء واس OOتقام OOوا ع OOلى أم OOرك ون OOطقوا
بثنآئك إلى أن استشهدوا في سبيلك يا مولى العاملني.

هو الحافظ املعطي العزيز الكريم
ثت بOOذيOOل إفOOضالOOك
Oمسكت بOOحبل أَلOOطافOOك وتش Oبَّ ُ
قOOل سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إِلOOهي أنOOا عOOب ُدك ا َّلOOذي تَّ O
خOرت بOه الOوجOود مOن ال ِ
Oغيب وال ُّ
Oشهود وبOه م َّOرت نOفحة الOحيوان عOلى مOن
أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي س َّO
ِ
Oسمآء وتOحفظني عOن ك ِّOل سOقمٍ
فOي اإلمOكان بOأن تOجعلني قOو ًيّOا بOق َّوتOك ا َّلOتي أحOاطOت
األرض وال َّ
Oقتدر ال OOعليمُ
وب OOآلء أشه ُ Oد أنَّ OOك أن OOت م OOال OOك األس OOمآء وال OOحاك OOم ع OOلى م OOا ت OOشآء ال إل OOه إالَّ أن OOت امل ُ O
ب ق ِّ Oدر لOOي مOOا يOOنفعني فOOي كOِّ Oل عOOال Oم ٍ مOOن عOOواملOOك ث َّ Oم ارزقOOني مOOا كOOتبته ألصOOفيآء
الOOحكي ُم أي َر ِّ
خ OOلقك ا َّلOOذي OOن م OOا م OOنعتهم ف OOي اهلل ل OOوم OOة الئ Oم ٍ وال ش OOمات OOة مش OOرك وال إع OOراض م OOعرض إنَّ OOك أن OOت
املقتدر
القدير.
املهيمن بسلطانك ال إله إالَّ أنت
ُ
ُ
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األعظم األبهى
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOOذي بOه أخOذت الOزَّالزل قOبآئOل األرض ُكُّ Oلها وفOزع بOه
س OOكان م OOدائ OOن اإلن OOشآء ب OOأن ت OOحفظ ع OOبادك وإم OOآئ OOك ف OOي ظ Oِّ Oل ف OOضلك وأَل OOطاف OOك ل OOئالَّ ت OOمنعهم
أه OOوآئ OOهم ع OOن اإلق OOبال إل OOى ك OOعبة أم OOرك وم OOطلع إِل OOهام OOك ثَّ O Oم قِّ O Oدر ل ِّ O
Oكل واح Oٍ Oد م OOنهم م OOا ي OOنبغي
ل OOحضرت OOك ف OOي أ َّي OOام OOك وي OOليق لس OOلطان OOك إنَّ OOك أن OOت امل OOقتدر ع OOلى م OOا ت OOشآء وإنَّ OOك أن OOت امل OOهيمن
كل أ َ ٍ
ب إرحم َّ
مة أقبلت إليك وسمعت ندآئك وأجابت مظ َه َر نفسك ث َّم اكتب لها ما
الق ُّيوم أي َر ِّ
ب أنOت الOكريOم ذوالOفضل الOعظيم تOفعل مOا تOشآء بOأمOرك وتOحكم
كOتبته ألصOفيآئOك وأحOبَّآئOك أي َر ِّ
املقتدر املتعالي العزيزُ الودود.
ما تريد بسلطانك ال إله إالَّ أنت
ُ

العليُّ العظي ُم
سOبحانOك يOا إلOهي تOرى الOعباد قOامOوا عOليَّ بOما بَّ Oلغتهم مOا أمOرتOني بOه بسOلطانOك وكَّ Oلما أُذَ ِّ OكOرهOم
بOما يOنفعهم يََ OدعOونOه ورآئOهم ويOعترضOون عOلى ا َّلOOذي بOه نشOرت صOحآئOف تOقديOرك وظهOرت أَلOواح
أمOرك أسOئلك يOا مOالOك املOلوك وراحOم املOملوك بOأن تOؤيِّOدهOم عOلى عOرفOان مOا احOتجبوا عOنه إنَّOك أنOت
ب أيِّد أحبَّتك ث َّم ا َّلذي ذُكر اسم ُه لدي العرش ليقوم على ذكرك بني بريَّتك
العزيز القدير أي َر ِّ
ب ال تOجعله مOمنو ًعOOا عOن فOرات رحOمتك أَشOربOه فOي ك ِّOل األحOيان رحOيق
وثOنآئOك بOني عOبادك أي َر ِّ
الOOحيوان بOOأيOOادي أَلOOطافOOك لOOتأخOOذه فOOي كOِّ Oل األيَّOOام نOOفحات عOOنايOOتك وفOOوحOOات مOOواهOOبك إنَّOOك أنOOت
أنت العزيزُ الكري ُم.
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
بسم اهلل األقدس األبهى
Oسجن بOني أيOدي أعOدآئOك واإلبOن عOلى الOتُّراب أَمOامَ
ُO O
سOبحان َOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي تOرانOي الOيوم فOي ال ِّ
ب هOذا عOبدك ا َّلOOذي نسOبته إلOى مOطلع ذاتOك ومشOرق أمOرك إذا ُولOد ابOتُليَ بOالOفراق
وجOهك أي َر ِّ
Oسجن بOما آمOن بOك وبOآيOاتOك
بOما جOرى عOليه حOكم قOضآئOك وإذا شOرب رحOيق الOوصOال ابOتُليَ بOال ِّ
Oسجن األع OOظم إذًا ي OOا إل OOهي ف OOدي OOناهُ ف OOي س OOبيلك
وك OOان يخ OOدم ج OOمال OOك إل OOى أن ورد ف OOي ه OOذا ال ِّ O
وتOOرى مOOا ورد عOOلى أحOبَّ ِ
آئOOك فOOي هOOذه املOOصيبة ا َّلOOتي فOOيها نOOاحOOت الOOقبآئOOل واملOOأل األعOOلى أي َربِّ
أسOئ ُل َك بOه و ُغOربOته وسOجنه بOأن تOنزل عOلى أحOبَّآئOه مOا تOسكن بOه قOلوبOهم وتOصلح بOه أمOورهOم إنَّOك
املقتدر القدير.
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ أنت
أنت
ُ
ُ
األقدس األعظم األبهى
ِ
سOOبحانOOك يOOا إِلOOهي قOOد أحOOاطOOت املOOصبا ُح أريOOاح الِّ O
Oبغضآء أيOOن زجOOاجOOة حOOفظك يOOا حOفَّاظ
Oغل والO
ُO
الOعاملOني وتOرى الOورقOاء فOي مOخالOب أولOي الOفحشآء أيOن شOئونOات قOدرتOك يOا قَّ Oدار الOعاملOني تOرى
املOOظلوم بOOني جOOنود الOظُّلم والOنِّفاق أيOOن ظOOهورات سOOطوتOOك يOOا قَّ Oهار الOOعاملOOني أسOOئلك يOOا مOOن بOOيدك
Oنصر أحOبَّآئOك وتخِّ Oلصهم مOن أيOادي الOظَّاملOني مOن خOلقك والOفاجOريOن مOن
زمOام املOوجOودات بOأن ت
َ
السOOراج م OOن أن OOفاس ا َّلOOذي OOن ح OOرك OOتهم أه OOوائ OOهم ع OOلى ش ٍ O
Oأن ق OOام OOوا ع OOلى
ب OOر َّي OOتك ث ّ Oم اح OOفظ ه OOذا ِّ O
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ب ُ
خOOذهOم بOقدرتOك ثَّ Oم اكOف ش ّOرهOم بسOلطانOك إنَّOك أنOت ا َّلOOذي
إطOفآء نOورك وإضOالل خOلقك أي َر ِّ
ٍ
أنت على ِّ
شيء قدير.
كل
أحاطت قدرتك وظهرت سلطنتك وإنَّك َ
بسمه املهيمن على األشيآء
سOبحانOك يOا إلOهي ومOحبوب س ِّOري وغOايOة أمOلي ومOنتهى رجOآئOي تOسمع حOنني املشOتاقOني وتOرى
خOOر ِ
اض OOطراب أف OOئدة املخ OOلصني ف OOي هج OOرك وف OOراق OOك أس OOئ ُلك ي OOا م OOحيي األب OOدان ومس ِّ
اإلم OOكان
ب OOاس OOمك األع OOظم ا َّلOOذي ب OOه أخ OOذت ال Oزَّالزل ك Oَّ Oل ال OOقبآئ OOل ب OOأن تُش ِ Oرب أح Oبَّتك وأب OOنآئ OOهم م OOن خ OOمرِ
قOOربOOك ورحOOيق وصOOالOOك ثَّ Oم قِّ Oدر لOOهم مOOا يOOجعلهم نOOاطOOقني بOOذكOOرك وقOOآئOOمني عOOلى خOOدمOOتك ومOOقبلني
ب ان OOصر أح Oبَّتك ا َّلOOذي OOن
ف OOي ك Oِّ Oل األح OOوال إل OOى وج OOهك املش OOرق ب OOني ال َّ O
Oسموات واألرض OOني أي َر ِّ
سOكنوا فOي ديOار الOغربOة لOنفحات وصOلك وفOوحOات قOربOك ثَّ Oم نّ Oور عOيون ذوي قOرابOتهم بOالOنَّظ ِر إلOى
املقتدر املتعالي العزيزُ الوهاب.
أفق أَلطافك إنَّك أنت
ُ
بسم اهلل األقدس األبهى
سOOبحانOOك يOOا ُمOOرسOOل األَريOOاح وفOOالOOق اإلصOOباح أسOOئ ُلك بOOاسOOمك الOOفتَّاح بOOأن تOOفتح عOOلى وجOOوهOOنا
ُO
أبOOواب رحOOمتك وتOOجعلنا مOOن ا َّلOOذيOOن اعOOترفOOوا بOOفردان Oيَّتك وأقOُّ Oروا بOOوحOOدان Oيَّتك واسOOتقامOOوا عOOلى مOOا
تOOك َّلموا عOOلى شٍ O
Oأن مOOا مOOنعتهم إشOOارات املشOOركOOني مOOن خOOلقك وال ُحOOجبات املOOعرضOOني مOOن بOOريَّOOتك
ب ق OOد
ق OOام OOوا ب OOاس OOتقام OOتك ع OOلى أم OOرك ودع OOوا ال OOعباد إل OOى ش OOطر م OOواه OOبك وأف OOق أَل OOطاف OOك أي َر ِّ
OوجOOهنا إلOOيك وأقOOبلنا إلOOى بحOOر عOOطآئOOك أسOOئ ُلك بOOأن ال تOOمنعنا عOَّ Oما عOOندك واكOOتب لOOنا مOOا كOOتبته
تOَّ O
لOOعبادك األصOOفيآء ا َّلOOذيOOن اسOOتشهدوا فOOي سOOبيلك يOOا مOOالOOك األسOOمآء إنَّOOك أنOOت املOOقتدر عOOلى مOOا
تشآء ال إله إالَّ أنت املهيم ُن الق ُّيوم.
بسم اهلل الباقي

سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي تOOرانOOي بOOني أيOOادي األعOOدآء واالبOOن محOَّ Oم ًرا بOOدمOِ Oه أمOOام وجOOهك يOOا مOOن
ب فديت ماأعطيتني لحيوة العباد واتِّحاد من في البالد أسئ ُلك يا
بيده ملكوت األسمآء أي َر ِّ
م OOحيي ال OOقلوب ب OOاس OOمك ا َّل OOذي ب OOه ظه OOر الO Oتَّفصيل األك OOبر ب OOني البش OOر ب OOأن تُ OOنزل م OOن س OOحاب
OقربOهم إلOيك ثَّ Oم اخOرق يOا إلOهي الOحجاب ا َّلOذي حOال بOينك وبOني عOبادك
رحOمتك عOلى أحOبَّتك مOا ي ِّ
لOكي يOعرفOوك فOي أ َّيOامOك ويOقصدوا مOقصودهOم بOعد مOا أتOى مOن سOمآء أمOرك ثَّ Oم اكOتب يOا إلOهي
Oقر األقOOصى وشOOطرك األبOOهى مOOا كOOتبت ُه للمخOOلصني مOOن بOOر َّيOOتك ا َّلOOذيOOن فOOازوا
ل َّ OلذيOOن قOOصدوا املِّ O
املقتدر العزيزُ الكريم.
بلقآئك وسمعوا ندآئك إنَّك أنت
ُ
بسمه العليِّ العظيم
س OOبحان OOك ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ت OOرى ع OOبادك ب OOني أي OOدي ا َّلOOذي OOن غ OOفلوا ع OOن ذك OOرك وب OOعدوا ع OOن ش OOاطِª
قOOربOOك وتOOسمع حOOنني أح Oبَّتك فOOي بOOالدك وضOOجيج أولOOيآئOOك فOOي ديOOارك أسOOئ ُلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه
غOلبت عOلى مOا سOواك بOأن تOنزل مOن سOمآء فOضلك مOا يطِّهOر الOعباد عOن شOائ ِ
Oبة الOن َّ ِ
فس والOهوى
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ليقبل َّن ٍّ
ب أيِّد عبادك على عرفان نفسك
كل إلى شطر ألطافك
ّ
ويتوجه ّن إلى مطلع آياتك أي َر ِّ
ومOOا أردتOOه بOOق َّوتOOك وسOOلطانOOك ث َّ Oم وفِّOOقهم عOOلى الOOعمل بOOما أمOOرتOOهم فOOي زبOOرك وأَلOOواحOOك إنَّOOك أنOOت
Oقتدرا عOOلى مOOا تOOشآء وال تOOزال تOOكون بOOمثل مOOا كOOنت فOOي أزل اآلزال ال إلOOه
ا َّلOOذي لOOم تOOزل كOOنت مً O
املقتدر الفر ُد الواح ُد العزيزُ املنَّان.
إالَّ أنت املتعالي
ُ

األعظ ُم األعظم
سOOبحانOك يOا إلOهي قOد اعOترف عOبدك هOذا بOأنَّOك ال تOوصOف بOسواك وال تOذكOر بOدونOك ُكَّ Oلما يOعرج
ُO
أه OOل ال OOحقيقة إل OOى س ِ O
Oمآء ذك OOرك ال ي OOصل َّن إالَّ إل OOى امل OOقام ا َّلOO Oذي ُ
خOO Oلق ف OOي أف OOئدت OOهم ب OOأم OOرك
وتOقديOرك كOيف يOقدر الOعدم أن يOعرف ال ِOق َدم أو يOصفه بOما يOنبغي لسOلطانOه وعOظمته وكOبريOائOه ال
Oكل بعجOز نOفسه واقOتدار نOفسك ِ
ونOفسك يOا مOالOك األُمOم قOد شهOد ال ُّ
ودنِّOو ذاتOه وعOل ِّو ذاتOك أسOئ ُلك
بOOاخOOريَّOOتك ا َّلOOتي كOOانOOت نOOفس أ َّول Oيَّتك وظOOاهOOريَّOOتك ا َّلOOتي كOOانOOت عOOني بOOاطOOنيَّتك بOOأن تOOجعل أح OبَّآئOOك
وأب OOنآئ OOهم وذوي ق OOراب OOتهم م OOظاه OOر ت OOقدي OOسك ب OOني خ OOلقك وم OOطال OOع ت OOنزي OOهك ب OOني ع OOبادك إنَّ OOك أن OOت
املقتدر على ما تشآء وإنَّك أنت املهيم ُن القيُّوم.
ُ

هو الباقي الدَّآئم العليم الحكيم
Oت زمOOام األمOOور ك ّ Oلها فOOي قOOبضة مOOشيَّتك ويOOمني
Oت أَمOOري إلOOيك وأودعُ O
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي ف َّ Oوضُ O
OوجهOOت إلOOيك مOOنقط ًعا عOOن دونOOك إلOOى أن فOOزت بOOلقآئOOك وزرت
إرادتOOك أَنOOت تOOعل ُم يOOا إلOOهي بOOأنِّOOي تَّ O
ج OOمال OOك وت OOعاط OOيت َق َ Oد َح ال OOوص OOال ب OOفضلك وأَل OOطاف OOك أس OOئ ُلك ب OOأن ال ت OOمنعني ع OOن ه OOذا ال OOفضل
فOOاكOOتب لOOي فOOي بُْ Oعدي عOOن لOOقآئOOك فOOي الOظَّاهِ Oر مOOا كOOتبت لOOي عOOند قOOيامOOي بOOني يOOديOOك وحOOضوري
عOن َد عOرش عOظمتك يOا إلOهي أنOا ا َّلOذي أَخOذتُ َOك وكOيالً لOنفسي بOإذنOك وإرادتOك وإنَّOك أنOت الOغفور
الOOكريOOم يOOا سOOمندر إنَّOOا غOOفرنOOا أُخOOتك فOOضالً مOOن عOOندنOOا وفOOي هOOذا الOOحني شOOملتها ألOOطاف ربِّOOك
والفيوضات ا َّلتي لم يطَّلِعَ بها أحد إالَّ نفسه العلي ُم.

السموات واألرض
هو املج ِّلي على من في
َّ
قOOل سOOبحانOOك الَّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أسOOئ ُلك ببحِ Oر عOOلمك وسOOمآء جOOودك وشOOمس عOOطآئOOك بOOأن تOOجعلني
ب قOد
فOي ك ِّOل األحOوال نOاظ ًOرا إلOيك ونOاطً Oقا بOثنآئOك ثَّ Oم أيِّOدنOي عOلى خOدم ِOة أمOرك فOي أيَّOامOك أي َر ِّ
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Oت إلOOى أفOOق ألOOطافOOك وتش Oبَّثت بOOذي ِ Oل فOOضلك أسOOئ ُلك بOOأن ال تOOدعOOني بOOنفسي وال تOOجعلني
Oوجهُ O
تَّ O
محOرو ًOمOا عOن كOوثOر عOرفOانOك وسOلسبيل عOلمك إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء ال تOمنعك شOئونOات
الOOجبابOOرة وال تُعجOOزك إشOOارات ا َّلOOذيOOن كOOفروا بOOنفسك ال إلOOه إالَّ أنOOت املOOقتدر الOOغفور الOOكريOOم أي
ب ق ِّدر لي ما ينفعني في ِّ
كل عالم ٍ من عواملك ث َّم أغمسني في بح ِر رضآئك أشهد إنَّك أنت
َر ِّ
املقتدر العلي ُم الحكيم.
ُ

األقدس األعظم
هو
ُ
سOOرت األصOOنام
قOOل سOOبحانOOك الَّ Oل ُه َّم يOOا إلOOه األشOOيآء وخOOالOOقَ األسOOمآء أسOOئ ُلك بOOاالسOOم ا َّلOOذي بOOه َك َّ O
ب أيِّ OOدن OOي ع OOلى م OOا
وزال OOت ب OOه األوه OOام ب OOأن ت OOغمسني ف OOي بح OOر اإلي OOقان ي OOا م OOال OOك األدي OOان أي َر ِّ
رب ه OOذا ي OOوم ت OOزيَّ OOنت ب OOه ص OOحائ OOف اإلم OOكان
أردت OOه بس OOلطان OOك وأن OOزل OOته ف OOي ُم OOحكم ك OOتاب OOك أي ِّ
س OOفرآئ OOك وأص OOفيآئ OOك أس OOئ ُلك ب OOأن ال ت OOمنعني ع OOن رش OOحات بح Oرِ
وال OOكتب ا َّل OOتي أن OOزل OOتها ع OOلى ُO O
ب أنا َّ
الضعيف
فضلك وال تطردني عن الباب ا َّلذي فتحته على من في سمآئك وأرضك أي َر ِّ
Oقوي الOOقديOOر ق ِّ Oدر لOOي مOOن فOOضلك مOOا يOOنفعني فOOي ال ُّ OدنOOيا واآلخOOرة إنَّOOك أنOOت
Oمس ُ
تَّ O
كت بOOاسOOمك الِّ O
ُ
الباذل
املقتدر العزيزُ الحكيم.
املعطي
ُ

األقدس األبهى
ُ
سOج ِ َن فOOي أخِ O
Oرب الOOبالد بOOما دعOOا الOOعباد إلOOيك وأمOOرهOOم
سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي تOOرى املOOظلوم ُ O
وجOOه إلOOى شOOط ِر فOOضلك وبOOذلOOك ورد
بOOالOتَّقوى الOOخالOOص فOOي أيَّOOامOOك والOنَّظر إلOOى أفOOق مجOOدك والOت َّ ُّO
Oفجار مOن أعOادي نOفسك
عOليه مOا ال ورد عOلى أح ٍOد مOن أهOل مOملكتك تOراهُ يOا ر ِّبOي املOختار بOني ال َّ
قد اشت َّد عليه األمر إلى أن أغلق باب لقائك وستر الوجه بما ُق ِّدر في أَلواحك أسئ ُلك يا
وج OOه إل OOيك وع OOرف OOان مظه OOر أم OOرك
ف OOال OOق اإلص OOباح وم OOرس OOل األَري OOاح ب OOأن ت OOؤ ِّي OOد ع OOبادك ع OOلى ال Oت َّ ُّ O
ومOOطلع آيOOاتOOك ثّ Oم أ ِّيOOد ا َّلOOتي آمOOنت بOOك وأقOOبلت إلOOى شOOطرك عOOلى حOبِّك ورضOOآئOOك إنَّOOك أنOOت مOOولOOى
العاملني وغاية رجآء العارفني.
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األقدس األمنعُ األعظم
ُ
ل OOك الح OOم ُد ي OOا إل OOهي ب OOما ج OOعلتني ه OOدفً OOا ل OOسهام ِ أع OOدآئ OOك ف OOي س OOبيلك أش OOكرك ي OOا ع OOال OOم ال OOغيب
Oش ِ
وال ُّ
Oأس الOباليOا إلظOها ِر أمOرك
هود ومOالOك الOوجOود بOما جOعلتني مOسجونًOا فOي حOبِّك وسOقيتني ك َ
أي بOOآلئOOي أذكOOره تOOلقآء وجOOهك أَأَذ ُكOُ Oر مOOا ورد عOOليَّ مOOن قOOبل مOOن أشOOقيآءِ
وإعOOالء كOOلمتك أي َر ِّ
ب ُّ
خOلقك أو مOا أحOاطOني فOي هOذه األ َّيOام فOي سOبيل رضOآئOك أشOكرك يOا إلOه األسOمآء وأحOمدك يOا
Oسمآء بOما رأيOت فOي هOذه األ َّيOام مOن طOغاة عOبادك و ُبOغاة بOر َّيOتك أسOئ ُلك بOأن تOجعلنا مOن
فOاطOر ال َّ
ا َّلOذيOن اسOتقامOوا عOلى أمOرك إلOى أن طOارت أرواحOهم إلOى سOمآء فOضلك وه ِ
Oوآء عOنايOتك إنَّOك أنOت
الرحي ُم.
الغفور َّ
ُ

األقد ُم األعظم
ِ
هبوب أرياح
الرحمن بأن تحفظ عبادك وإمائك عند
سبحانك يا إلهي أسئ ُلك باسمك َّ
Oتحصنني ف OOي ح OOصن ح Oبِّك
االم OOتحان وظ OOهور ش OOئون OOات االف OOتتان ث َّ Oم اج OOعلهم ي OOا إل OOهي م OOن امل O
ِّ
وأمOرك عOلى ش ٍ
Oأن ال تOغلب عOليهم أعOادي نOفسك َوأشOرار عOبادك ا َّلOOذيOن نOقضوا عهOدك َومOيثاقOك
ب ه OOم ق OOد ق OOام OOوا ل OOدي ب OOاب
وق OOام OOوا ب OOأع OOلى االس OOتكبار ع OOلى م OOطلع ذات OOك ومظه OOر إج OOالل OOك أي َر ِّ
فOضلك افOتح عOلى وج ِ
Oوهِ Oهم بOمفاتOيح أَلOطافOك إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء والOحاكOم عOلى مOا
Oقرك فOOاعOOمل بOOهم مOOا يOOنبغي لOOرحOOمتك ا َّلOOتي
ب هOOؤآلء قOOد تOَّ O
تOOريOOد أي َر ِّ
OوجOOهوا إلOOيك وأقOOبلوا إلOOى مِّ O
سبقت العاملني.
هو النَّاطق العليم
ق OOد أنش OOد ال OOعبد ال OOحاض OOر ل OOدي ال OOعرش م OOا أن OOشأت ُ Oه م OOن ال Oنَّظم ِ ف OOي ذك ِ Oر ه OOذا ال Oنَّظم ا َّلOOذي ب OOه
انOتظم الOعالOم بOعد مOا كOان فOي تشOت ُّ ٍ
ت وان ٍ
Oقالب عOظيم طOوبOى لOك بOما سOمعت وعOرفOت وقOمت عOلى
ذكOOر مOOولOOيك وخOOدمOOة أمOOره املOOهيمن عOOلى الOOعاملOOني أس Oئ َ َل ُه بOOأن يOOوفِّOOقك فOOي كOِّ Oل األحOOوال ويOOجعلك
ٍ
شOOهاب نOOوره لِّ O
Oيطان رجOOيم قOOل ال َّ Oل ُه َّم أسOOئ ُلك بOOقدرتOOك واقOOتدارك وسOOلطنتك واجOOتبارك بOOأن
Oكل شO
ليظهر منِّي ما يثبت به ذكري في ملكوتك
تؤيِّدني على خدمة أمرك
َ
Oقتدر عOلى مOا تOشآء وإنَّOك أنOت
وجOبروتOك بOدوام أسOمآئOك الOحسنى وصOفاتOك الOعليا إنَّOك أنOت امل ُ
الفض ُ
َّ
ال
الغفور الكريم.
ُ
األقدس األبهى
ُ
Oرت سOOلطنتك واقOOتدارك وأرسOOلت إلOOى ك Oلِّ
ُO
سOOبحانOOك يOOا إلOOهي لOOك الحOOم ُد بOOما ب َّ Oلغت أمOOرك وأظهَ O
رئ ٍ
Oيس مOا ع َّOرفُ Oه سOبيلك وعOل َّو مOا أردتُ Oه لOبريَّOتك بOعدمOا كOنت مOسجونًOا بOأيOدي الOغافOلني مOن خOلقك
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال يOمنعك الOظُّلم ع َّOما أردتOه بOمشيَّتك تOحكم مOا
أشهُ Oد يOا إلOهي بOأنَّOك أنOت امل ُ
شOئت بOأمOرك وتOفعل مOا تOريOد بسOلطانOك أسOئ ُلك يOا إلOهي بهOذه الOقدرة ا َّلOOتي غOلبت األشOيآء بOأنْ
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تOOنصر ا َّلOOذيOOن أقOOبلوا إلOOيك ونOOصروا مظهOَ Oر نOOفسك ثَّ Oم اجOOعلهم مOOن الOَّ OراسOOخني ا َّلOOذيOOن مOOا مOOنعتهم
املقتدر العزيزُ الحكيم.
إحجاب البشر عن النَّظر إلى املنظر األكبر إنَّك أنت
ُ
ِ
ملكوت األم ِر والخلق
هو املهيمن على من في
ِ
الحم ُد بما أَريتني َج َما َل َك
ندآئ َك وطيَّرتَ ِني
وشرفتني بلقآئك وأسمعتني
قل ال َّل ُه َّم يا إلهي لك َ
َّ
ف OOي ه ِ O
حِ O
ِ
Oات ج Oن َّ ِت َك ال ُ Oعليا
OردوسOَ Oك األع OOلى َوفَ َ Oو َ O
ِO
Oفحات ِف O
Oدت ن O
Oوآء ق OOرب OOك ورف OOعتني إل OOى م OOقام ٍ وج ُ O
Oسقيَ ِني رحOيقَ املَكر َم ِOة بOأَيOادي َعOطَ ِ
أَسOئ ُل َك يOا مOال َOك ال ِOق َدم ِ و ُمOربِّOي الOعالOم بOأن تَ ِ
آئ َOك وكOوث َOر الOعنايOةِ
ُ
Oفضلك وإحِ O
Oحب فOOاحOOفظني كOOما تُِ O
َ
OسانOOك
ب بO
Oح ُّ
ب كOOما أيَّOOدتَOِ Oني عOOلى مOOا تُّ O
بOOأنOOام ِ Oل أَلOOطافOَ Oك أَي َر ِّ
Oلطان Oَ Oك ث َّ Oم اك Oتُب لِ OOي خ OOير اآلخ ِ O
مت َك وس ِ O
وع Oظَ ِ
وجOِ Oه ف OOي ُكOِّ Oل األح ِ O
Oوال إل OOى أُفُ Oِ Oقكَ
Oرة واألول OOى وال Oت َّ ُّ O
َ
أنت
املقتدر املتعالي العلي ُم الحكي ُم.
األعلى إنَّ َك َ
ُ
بسمه املظلوم املسجون
ِ
ِ
ِ
وركَ
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي ق OOد تَ َ Oو َّ O
ج َ Oه وج ُ Oه ال OOبهآء إل OOى َوج ِ Oه َك َو َوج ُ Oه َك َوج ُ Oه ُه ون OOدآئ ُOَ Oك ن OOدآئ ُ ُ Oه َوظُ ُ Oه ُ
سOلطَانُُ Oه َو ِعOز َُّك ِعOزُّهُ
سOلطانُ َOك ُO O
جOما ُلُ Oه َو ُO O
جOما ُل َOك َ O
Oكم ُه َو َ O
Oكم َك ُ O
Oفس ُه َوأَم ُOر َك أَم ُOرهُ َو ُ O
Oفس َك نَ ُ
ورهُ َونَ َ
ح ُ
ح ُ
ظُ ُه ُ
Oدرتُ ُ Oه أسOOئ ُلك يOOا خOOالOOق األمOOم ومOOالOOك الOِ Oق َدم ِ بOOأن تOOحفظ إمOOآئOOك فOOي سOOرادق عOOصمتك
OدرتُOَ Oك ُقَ O
َو ُقَ O
وكO Oفِّر ع OOن ُه َّن م OOا ال ي OOنبغي ف OOي أيَّ OOام Oَ Oك ف OOاج OOعله َّن ي OOا إل OOهي ط OOاه OOرات م OOن األَري ِ O
والشO Oبُهاتِ
ُّ O
Oاب
Oات عOَّ Oما ال يOOنبغي لنس Oبَ ِت ِه َّن إلOOيك يOOا مOOالOOك األسِ O
Oمآء و ُمOOن ِزل اآليِ O
ومOOق َّدسٍ O
Oت ا َّلOOذي فOOي
Oات إنَّOOك أنَ O
ِ
َ
قبض ِت َك زما ُم
در املتعالي العزيزُ القيُّو ُم.
املمكنات ال إله إالَّ َ
أنت املقت َ ُ
هو املقتد ُر العلي ُم الحكيم
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOه الOعالOم ومOربِّOي األمOم تOرى دمOوع ال َّ
Oعشاق فOي اآلفOاق فOي هجOرك َوفOراقOك
Oضر ِ
آء واصOطبارهOم فOي
ومOا ورد عOليهم فOي اشOتياقOهم إلOى أفِ Oق عOرفOانOك وتOعلم صOبرهOم فOي ال َّ َّ
Oس ِ
الOOبأسِ O
ِ
مآء بOOأن تOOويِّOOدهOOم عOOلى
Oآء أسOOئ ُلك يOOا مOOالOOك األسOOمآء بOOاسOOمك املOOهيمن عOOلى
األرض والَّ O
نش ِ Oر م OOعارف OOك ب OOني خ OOلقك واالس OOتقام OOة ع OOلى أم OOرك ف OOي م OOملكتك ث َّ Oم اج OOذب OOهم ي OOا إل OOهي ب OOكلمتك
الOعليا إلOى األفOق األعOلى عOلى ش ٍ
Oأن ال تOخ َّوفOهم سOطوة الOورى وال يOمنعهم إغOضآء الOعلمآء إنَّOك
أنت املق َّد ُر العلي ُم الخبير.
أنت
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
بسمه الدَّآئم الباقي العلي ُم الحكيم
Oتوجً Oها بOوجOهي
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي تOرانOي مOقبالً إلOى بحOر جOودك وسOمآء فOضلك وأفOق ألOطافOك وم ِّ
إلOى وجOهك بOعد فOنآء مOن فOي مOملكتك أسOئلك يOا فOالOق اإلصOباح ومOرسOل األريOاح بOأن تOؤيِّOدنOي
عOلى خOدمOة أمOرك عOلى ش ٍ
Oأن تنجOذب بOذكOري قOلوب عOبادك وأفOئدة خOلقك ثَّ Oم قِّ Oدر لOي فOي مOلكوت
Oت امل OOقتدر ع OOلى م OOا ت OOشآء ال
أم OOرك م OOا ي OOثبت ب OOه ذك OOري وي OOنتفع ذات OOي وي OOفرح ب OOه ق OOلبي إنَّ OOك أن َ O
تOمنعك إشOارات ا َّلOذيَ Oن كOفروا بOآيOاتOك وأعOرضOوا عOن بOرهOانOك وجOاحOدوا بسOلطانOك ال إلOه إالَّ أنOتَ
املقتدر املدبِّ ُر العلي ُم الحكيم.
املتعالي
ُ
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األقدس األبهى
ُ
لOك الحOم ُد يOا إلOهي بOما بOاركOت عOلى عOبدك ا َّلOOذي ش َّOرفOت ُه بOلقآئOك وأسOمعت ُه آيOاتOك يOا إلOهي تOعلم
Oتقر عOOرش عOOظمتك عOOند ذلOOك ارتOOفعت
أنَُّ Oه هOOاجOOر فOOي حOبِّك إلOOى أن دخOOل املOOديOOنة ا َّلOOتي فOOيها اسَّ O
ِ
الس ِ
جن األعظم بذلك
رايات الظُّلم إلى أن أخرجنا املشركون من
أرض ِّ
السر وأدخلونا في ِّ
ب ق ِّدر له وملن قصدك ما ينبغي لجاللك ث َّم اكتب لهم خير ال ُّدنيا واآلخرة
ُم ِنعَ عن لقآئك أي َر ِّ
Oقتدر عOلى مOا
ثَّ Oم اجOعلهم مOن الOطَّآئOفني حOول كOعبة أمOرك فOي ك ِّOل عOالOم ٍ مOن عOواملOك إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
أنت
املقتدر املتعالي العزيزُ الحكيم.
تشآء ال يمنعك شيء عن حكومتك وإنَّك َ
ُ

بسمه املهيمن على ما كان وما يكون
Oشمس وحOOيك وسِ O
ِ
Oمآء فOOضلك وبح ِ Oر اقOOتدارك
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا مOOالOOك املOOلوك وراحOOم املOOملوك أسOOئ ُلك بO
ِ
وقآئما في ِّ
عرش
كل عالم ٍ من عواملك عند
بأن تق ِّدر لي ما يجعلني باقيًا ببقآء ملكوتك
ً
Oت إلOى أفOقك األعOلى
Oوجه ُ
ب أنOا ا َّلOذي ت َّ
عOظمتك وشOار ًبOا كOوثOر الOوصOال مOن أيOادي عOطآئOك أي َر ِّ
ثت بOOذيِ Oل عOOطآئOOك يOOا مOOالOOك األسِ O
Oمآء أسOOئلك بOOأن تOOؤ َّيOOدنOOي عOOلى خOOدمOOتك ونOOصرتOOك وتOOكتبت
وتشOبَّ ُ
Oقتدر عOلى
وراث امل ُOلك بسOلطنتك واقOتدارك إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
لOي مOا كOتبته ألصOفيآئOك ا َّلOOذيOن جOعلتهم َّ
ُ
أنت
الباذل الكريم.
الغفور املُعطي
ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
بسمي املقتدر على ما كان وما يكون
Oبلت إلOى ك ِ
OعرضOا عOن ا َّلOOذيOن
Oعبة عOرفOانOك وحOرم وصOلك ولOقآئOك م ً O O O
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أنOا ا َّلOOذي أق ُ
أنOكروا بOرهOانOك وجOادلOوا بOآيOاتOك أسOئلك بOاس َ
Oرف قOميص
Oمك ا َّلOذي بOه مOاج بحOر رحOمتك وهOاج َOع ُ
ف OOضلك وب Oِ Oه ارت OOفعت س ِ O
Oمآء ق OOدرت OOك وأش OOرق OOت ش OOمس اق OOتدارك ب OOأ ْن ت OOحفظني م OOن ه OOؤآلء ا َّلOOذي OOن
ب تOرى الOباقOر فOاغ ًOرا فOا ُه ويOسعي ورآء أحOبِّتك ا َّلOOذيOن
حOاربOوا بOنفسك وجOادلOوا بسOلطانOك أي َر ِّ
آمOنوا ب َOك وبOآيOات َOك وأقOبلوا إلOى أفِ Oق وح َ
Oقتدر عOلى
Oيك وإلOهام َOك فOاعOمل بOه مOا يOنبغي إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
أنت
الغالب القديم.
القوي
ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
ُّ
بسم اهلل األقدس األمنع
س OOبحان OOك ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي أس OOئ ُلك ب OOأس OOمآئ OOك ا َّلOOتي أح OOاط OOت امل OOمكنات وص OOفات OOك ا َّلOOتي س OOبقت
ُO O
الOOكآئOOنات بOOأن تOOحفظ إمOOآئOOك ال OالَّئOOي أقOOبلن إلOOى وجOOهك وسOOمعن نOOدآئOOك فOOي أيَّOOامOOك وقOOم َن عOOلى
ثOنآئOك وأمOرك إنَّOك أنOت اهلل ال إلOه إالَّ أنOت تشهOد الOذَّ َّرات بOفردانOيَّتك واآليOات بسOلطنَتك واقOتدارك
Oقتدر املOOتعالOOي الOOعزي Oزُ الOOحكيم صOِّ Oل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي
ال يOOمنعك شOOيء عOOن حOOكومOOتك إنَّOOك أنَ O
Oت املُ O
Oسمآءِ
عOلى أهOل الOبهآء ا َّلOOذيOن مOا مOنعتهم شOؤونOات الOقضآء عOن الOت َّ ُّ O
وجOه إلOى وجOهك يOا فOاطOر ال َّ
ِ
األسمآء إنَّك أنت املتعالي العزيزُ الحكي ُم.
ومالك
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البهيِّ األبهى
Oمود يOOا إلOOهي اشOOتعل مOOن نOOا ِر أمOOرك وكOOم مOOن راقOٍ Oد انOOتبه مOOن حِ O
كOOم مOOن مخٍ O
Oالوة نOOدآئOOك وكOOم مOOن
Oب اسOتوطOن فOي ظ ِّOل س ِ
Oدرة فOردانOيَّتك وكOم مOن ظ ٍ
غOري ٍ
Oمآن أراد كOوثOر الOحيوان فOي أيَّOامOك طOوبOى
ملOن أقOبل إلOيك وسOرع إلOى مOطلع أنOوار وجOهك طOوبOى ملOن أقOبل ب ِ
Oقلبه إلOى مشOر ِق وحOيك ومOصدر
إلOOهامOOك طOOوبOOى ملOOن بOOذل فOOي سOOبيلك مOOا أعOOطيته بOOجودك طOOوبOOى ملOOن نOOبذ مOOا سOOواك فOOي هOOوائOOك
Oسجن
ب أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي طOلع مOن أفOق ال ِّ
طOوبOى ملOن آنOس بOذكOرك وانOقطع ع َّOما دونOك أي َر ِّ
بسOOلطانOOك وقOOدرتOOك بOOأن تOOق ِّدر لِّ O
Oت عOOلى كOِّ Oل شOOيءٍ
Oلكل مOOا يOOنبغي لOOنفسك ويOOليقُ لOOشأنOOك إنَّOOك أنَ O
قدير.

األقدس األعلى
األمنعُ
ُ
Oقرب OOهم إل OOى
ل OOك الح OOم ُد ي OOا إل OOهي ب OOما أظه OOرت م OOا ه OOو امل OOكنون ف OOي ع OOلمك وبO Oيَّنت ل OOلعباد م OOا ي ِّ O
Oصاد ا َّلOتي ذُكOرت فOي اإلنOجيل وبOها ظهOر
شOاط ِªبحِ OرعOنايOتك أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه نOزَّلOت ال َّ
مOا هOو املOوعOود فOي كOتبك وأَلOواحOك و صOحفك وزبOرك بOأن تOجعل ك َّOل واح ٍOد ِOمOن أحOبَّآئOك ثOابOتًا فOي
Oتقيما عOOلى ح Oبِّك عOOلى شٍ O
Oأن ال يOOرى فOOيه إالَّ رضOOآئOOك ومOOا ق َّ Oدرت لOOه بOOتقديOOرك أي َربِّ
أمOOرك ومسً O
قOد جOعلت هOذا املOقام أعOلى املOقامOات أسOئ ُلك بOأن ال تOمنع أحOبَّتك عOن هOذا املOقام الOعزيOز املOنيع
أنت
الغفور الكريم.
املقتدر املتعالي املهيم ُن
إنَّك َ
ُ
ُ
األعظ ُم األعظم
قولي سبحانك ال َّل ُه َّم يا إلهي إرحم عبادك وإمآئك في أيَّامك ث َّم انزل عليهم ما يجعلهم
Oت إلOيك
Oوجه ُ
ب أنOا أمٌ Oة مOن إمOآئOك قOد ت َّ
مOقبلني إلOى شOط ِر ألOطافOك ونOاظOريOن إلOى أفُِ Oق أمOرك أي َر ِّ
Oبلت إلOى مOصدر أمOرك ومOكمن عOلمك أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه أضOآئOت اآلفOاق ونَّ Oورت الOبالد
وأق ُ
بأن تق ِّدر لي ما ق َّدرته إلمآئك الالَّئي سمع َّن ندآئك وحضر َّن لدى عرش عظمتك وفز َن بلقآئك
بOعدمOا أظهOرت مظهOر نOفسك بسOلطنتك واقOتدارك إنَّOك أنOت املOقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت
العزيزُ الحكي ُم البهآء عليكما وعلى الالَّئي ك َّن معكما.
بسمي األعظم األقدم
سOOبحانOOك يOOا إلOOهي لOOك الحOOم ُد بOOما عOَّ OرفOOتني مOOطلع رحOOمتك ومشOOرق فOOضلك ومOOصدر أمOOرك
قOOل ُ O
أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه اب َّ
OقربOني وطOارت أفOئدة املخOلصني بOأن تOجعلني فOي كOلِّ
Oيضت وجOوه امل َّ
Oتمس ًكا بOOحبلك ومOOنقط ًعا عOOن دونOOك ونOOاظOً Oرا إلOOى أف ِ Oق وحOOيك وعOOام Oالً بOOما أمOOرتOOني بOOه
األحOOوال مِّ O
ب زيِّOOن ظOOاهOOري وبOOاطOOني بOOردآء أَلOOطافOOك وعOOنايOOتك ثَّ Oم احOOفظني عOَّ Oما ال يOOحبُّه
فOOي أَلOOواحOOك أي َر ِّ
عما تشتهي به النَّفس والهوى
رضآئك ث َّم أيِّدني وأهلي على طاعتك والتَّجنُّب َّ
أنت العلي ُم الحكي ُم.
إنّك أنت مولى الورى ومالك اآلخرة واألولى ال إله إالَّ َ
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هو اهلل املقتدر املهيمن القيُّوم
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا ُOمOربِّOي األمOم و ُOمOحيي ال ِّOرمOم أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOذي جOعلت ُه مOولOى األسOمآء بOأن
ت OOنزل ع OOلينا م OOا ي OOحفظنا ع OOن ش OOؤون OOات خ OOلقك وأوه OOام ع OOبادك وي OOشعلنا ب OOنار ك OOلمتك ا َّلOOتي ب OOها
اشOتعل الOعالOم ثَّ Oم نِّ Oور يOا إلOهي قOلوبOنا بOنور مOعرفOتك وأيَّOدنOا عOلى الOقيام عOلى مOا أمOرت بOه فOي
OقتدراعOلى األشOيآء مOا مOنعك عOن أمOرك
كOتابOك أنOت ا َّلOذي لOم تOزل كOنت مOهيمنًا عOلى األسOمآء وم ً
Oت امل OOقتدرُ
س OOطوة ال Oظَّامل OOني ت OOفعل بس OOلطان OOك م OOا ت OOشآء وت OOحك ُم ب OOقدرت OOك م OOا ت OOري OOد ال إل OOه إالَّ أن َ O
العزيزُ الحكيم.

هو الباقي بال زوال
Oسمواتِ
سOOبحانOOك يOOا إلOOه الOOعاملOOني ومOOقصود الOOعارفOOني أسOOئ ُلك بسOOلطانOOك ا َّلOOذي غOOلب مOOن فOOي الَّ O
واألرضOOني بOOأن تOOب ِّدل ذ َّلOOة أح OبَّآئOOك بOOالOOعزَّة ا َّلOOتي أنOOزلOOتها فOOي ألOOواحOOك ث َّ Oم اجOOمع شOOملهم بOOجودك
OترصOOديOOن ظOOهورات أمOOرك فOOي مOOملكتك
OتوجهOOني إلOOى أفOOق فOOضلك ومO O ِّ O
ب تOOراهOOم مِّ O
وإحOOسانOOك أي َر ِّ
ِ
أسOOئلك يOOا فOOالOOق اإلصOOباح ومس ِّ
Oسمآء بOOأن تOOؤ ِّيOOد
خOOر األريOOاح بOOالOOقدرة ا َّلOOتي أحOOاطOOت
األرض والَّ O
عOبادك عOلى عOرفOان مظهOر أمOرك ومOطلع آيOاتOك ثَّ Oم ارزقOهم مOا أنOزلOته مOن س ِ
Oمآء عOطآئOك إنَّOك أنOت
الغفور الكريم.
املقتدر املتعالي
ُ
بسمه املقتدر على ما يشآء
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا مOOالOOك الOOوجOOود ومOOربِّOOي الOOغيب والُّ O
Oشهود أسOOئ ُلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه أشOOرقOOت شOOمس
اقOتدارك وتOم َّوج بحOر مOش َّيتك وألOطافOك وارتOفعت سOمآء عOظمتك وعOطآئOك بOأن تOسقيني فOي كOلِّ
Oت ع OOن
ب أن OOا ا َّل OOذي أع OOرض ُ O
األح OOيان رح OOيق ال OOحيوان م OOن ي OOدك ال OOبيضآء واس OOمك األب OOهى أي َر ِّ
سOوآئOك وأقOبلت إلOى أفOق عOطآئOك قِّ Oدر لOي بOفضلك مOا يOنبغي لOعل ِّو سOلطانOك وسOم ِّو اقOتدارك ثOمَّ
Oقتدر عOلى
احOفظني عOن مOك ِر ا َّلOذيOن كOفروا بOك وبOآيOاتOك ومOكروا فOي أمOرك وبOرهOانOك إنَّOك أنOت امل ُ
أنت
الغفور الكريم.
ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
بسمه املهيمن على األسمآء
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي ت OOرى أحO Oبَّآئ OOك ب OOني ع OOبادك ا َّل OOذي OOن أع OOرض OOوا ع OOن وج OOهك وج OOادل OOوا ب OOآي OOات OOك
ب أسئ ُلك بدموع عاشقيك َواحتراق أفئدة
واعترضوا على ا َّلذين قاموا على إظهار أمرك أي َر ِّ
مشOتاقOيك بOأن تOنزل عOلى أحOبَّتك مOن سOحاب رحOمتك مOا يOنبت بOه فOي قOلوبOهم شOقآئOق حOكمتك
Oت ا َّلOOذي شهOدت الOكآئOنات
وأوراد مOعرفOتك ثَّ Oم احOفظهم بOقدرتOك ا َّلOOتي مOا َّ O
عجOزهOا الOعالOم إنَّOك أن َ
Oقتدر امل OOتعال OOي امل OOعطيُ
ب OOقدرت OOك واق OOتدارك وامل OOمكنات ب OOعظمتك واس OOتعآلئ OOك ال إل OOه إالَّ أن َ O
Oت امل ُ O
ُ
الرحيم.
الباذل الكري ُم َّ
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ِّ ُ
املبني العلي ُم الحكيم
هو
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئ ُلك بOا َّلOOذي قOبل الOباليOا فOي سOبيلك ودعOا ال َّ
Oكل إلOى أفOقك األعOلى إذ كOان
م OOسجونً OOا ب OOني األع OOدآء ب OOحيث م OOا ب OOقيَ م OOن امل OOلوك وال م OOن امل OOملوك إالَّ ع Oَّ Oرف OOهم س OOبيلك وب َّ Oلغهم
سOOلطنتك واقOOتدارك بOOأن تشOOربOOني فOOي كOِّ Oل حOOني مOOا يجOOري مOOن مOOعني قOOلمك وسOOمآء بOOيانOOك أنOOا
ا َّلOOذي يOOا إلOOهي قOOد أقOOبلت إلOOيك واعOOترفOOت بOOوحOOدان Oيَّتك وفOOردان Oيَّتك ق ِّ Oدر لOOي بOOفضلك ومOOواهOOبك مOOا
Oت مOولOى الOعاملOني ومOحبوب الOعارفOني ال إلOه إالَّ أنOت
يOنبغي لOعل ِّو ارتOفاعOك وسOم ِّو امOتناعOك إنَّOك أن َ
الغفور الكريم.
ُ

بسمه املهيمن على األسمآء
سOOبحانOOك الَّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي تOOرانOOي مOOظلو ًمOOا بOOني عOOبادك وخOOلقك ومOOسجونًOOا فOOي أيOOدي الOOغافOOلني مOOن
Oسجن األع OOظم م OOا ال
ب OOريَّ OOتك وع Oزَّت OOك ي OOا م OOحبوب ال OOعال OOم وم OOقصود األم OOم ق OOد ح OOملت ف OOي ه OOذا ال ِّ O
ح OOمله أح OOد م OOن ع OOبادك ف OOي ك Oِّ Oل ي OOوم ي OOرد ع OOليَّ م OOا ال ورد ع OOلى ن ٍ O
Oفس ف OOي م OOملكتك ق OOد أت OOعبني
بOقآئOي فOي ُمOلكك وأضOنانOي هجOرك وفOراقOك أسOئ ُلك بOأن تخِّ Oلصني عOن ا َّلOذيOن ال يOعرفOون مOقامOك
Oقتدر املOهيمنُ
وشOأنOك ثَّ Oم اشOرب ا َّلOOذيOن أقOبلوا إلOيك رحOيقك املOختوم بOاسOمك الOق ُّيوم إنَّOك أنOت امل ُ
الغفور الكريم.
املتعالي
ُ
ِ
بسمه املقدَّس عن األسمآء
Oرف م OOحبَّتك ربِّ OOك ال OOعليم ال OOحكيم ي OOا أف OOنان OOي إنَّ OOا آوي OOناك OOم ف OOي
ق OOد ق OOرئ OOنا ك OOتاب OOك ووج OOدن OOا م OOنه َعَ O
ِ
األرض إنَُّ Oه لOهو
خOلق فOي
سOرادق الOبيان وأكOرمOنا مOثواكOم اعOرفOوا هOذا املOقام ا َّلOذي ال يOعادلOه مOا ُO
Oبني الOعليم قOل سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئ ُلك بOكتابOك الOنَّاطOق املOبني وبOاسOمك املOهيمن عOلى
امل ِّ
ِ
موات واألرضOنيِ وببحOر رحOمتك وشOمس عOنايOتك وسOمآء فOضلك بOأن تOجعلني فOي
Oس
مOن فOي ال َّ
ِّ
املقتدر املتعالي العزيزُ املنيع.
وناظرا إلى أفق إشراقك إنَّك أنت
متوج ًها إليك
كل األحيان
ِّ
ُ
ً

هو األقدم األعظم
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي ت OOسمعُ ح OOنني ال َّ O
Oعشاق ِفOO Oي ال OOفراق وت OOرى اح OOتراق أف OOئدة املخ OOلصني ف OOي
اآلف OOاق أس OOئ ُلك ي OOا م OOال OOك ي OOوم ال Oطّالق ب OOأن ت OOؤيِّ OOد ع OOبادك وإم OOآئ OOك ع OOلى االس OOتقام OOة ع OOلى ح Oبِّك
واالنOقطاع عOن دونOك إنَّOك أنOت ا َّلOOذي ال تعجOزك إشOارات ا َّلOOذيOن ظOلموا وال تOمنعك سOطوة ا َّلOOذيOن
ب ق ِّ Oدر ألح Oبَّتك مOOا
كOOفروا تOOفعل مOOا تOOشآء بOOاقOOتدارك وتOOحكم مOOا تOOريOOد بOOعظمتك وسOOلطانOOك أي َر ِّ
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Oتنير بOOه صOOد ُورهOOم قOOد سOOبقت رحOOمتك كOَّ Oل شOOيء وإنَّOOك
Oقر بOOه عOOيونOOهم وتسُ O
تOOطير بOOه أرواحOOهم وتَّ O
املقتدر املتعالي العلي ُم الحكيم.
أنت
ُ

األبدي ِ
القدميِّ األعظم األقدم
بسمه
ِّ
ِ
موات واألرض أسOئلك بOاسOمك ا َّلOOذي بOه ارتOفعت
Oس
قOل سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي وإلOه مOن فOي ال َّ
راي OOات ن OOصرت OOك ع OOلى أع OOالم م OOملكتك وب OOه أش OOرق OOت ش OOمس وح OOيك وارت OOفعت س OOمآء ج OOودك وم OOاج
صروا أمرك وقاموا على خدمتك ث َّم اكتب لي يا إلهي
بحر عطآئك بأن تجعلني من ا َّلذين نَ ُ
Oتقر اسOOمك
مOOا كOOتبته ألصOOفيآئOOك ا َّلOOذيOOن نOOبذوا الOOعالOOم وتOَّ O
OوجOOهوا إلOOى مOOطلع الOOجود والOOكرم إذ اسَّ O
املقتدر على ما تشآء وإنَّك أنت املهيم ُن القيُّوم.
األعظم على عرش جودك وعطآئك إنَّك أنت
ُ

بسمي املقدَّس عن اإلمكان
Oسمآء أسOOئ ُلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه ظهOOر مOOطلع ق َّ OوتOOك ومشOOرق
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOه األسOOمآء وفOOاطOOر الَّ O
اقOOتدارك وجOOرى كOُّ Oل جOOسم ٍ وحOيَّ كOُّ Oل جسOٍ Oد وثOOبت كOOل روح بOOأن تOOجعلني مOOنقط ًعا إلOOيك وخOOاد ًمOOا
ألمOرك ومOريً Oدا مOا أردتOه بسOلطانOك وعOامOالً مOا يOحبُّه رضOآئOك ثَّ Oم أسOئ ُلك يOا إلOهي بOأن تOق َّدر لOي
Oتمس ًكا بOOحبل إفOOضالOOك أنOOزل
مOOا يOOجعلني مOOنقط ًعا عOOن دونOOك يOOا إلOOهي تOOرانOOي مO ِّ O
Oتوجً Oها إلOOيك ومِّ O
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه
عOليَّ رحOمة مOن عOندك ثَّ Oم اكOتب لOي مOا كOتبته ألصOفيآئOك إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
أنت
الغفور الكريم.
إالَّ َ
ُ
األقدم األعظم
وجOِ Oه إلOOى وج ِ Oه َك وال Oنَّظر
سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أ ِّيOOد إِمOOآئ َ َOك عOOلى االسOOتقامOOة عOOلى أم ِ Oر َك وال Oت َّ ُّO
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
إلى أف ِق أ َ
وثنآئ َك
بذكرك
ألمرك
بسلطان َك
وذاكرات
وقانتات
سات
ب فاجعل ُه َّن مق َّد
لطافك أي َر ِّ
Oول عِ O
Oظمتك وفُOOز َن بOOالOOعم ِل بOOما أ ُ ِمOOر َن مOOن عَ O
َ
ثُ َّ Oم اجOOعل ُه َّن مOOن ال OالَّئOOي طُOOف َن حَ O
Oندك ليظهOOر
Oرش عO
مOن ُه َّن مOا يOنبغي لِ ِنسOبت َ ِه َّن إ ِّي َ
Oلم َك املOمكناتِ
Oقتدر ا َّلOذي أحOاط أم ُOرك الOكآئOنات َو ِ Oع ُ
Oاك إنَّOك أنOت امل ُ
ِ
ِ
واألرض ال إلOO Oه إالَّ أنOO Oت املOO Oقتدرُ
موات
Oس
َلOO Oم يOO Oمنعك شOO Oي ٌء عOَّ O Oما
َ
أردت وال يُعج ِ Oز َُك مOO Oن ِفOO Oي الَّ O O
العلي ُم الحكي ُم.
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األقدس األمنع
ٍ
ٍ
ٍ
شيء ِ
وعزِّي َو ِعزَّ
شيء ورجآئي ورجآ َء ُك ِّل
شيء وبهآئي وبهآ َء ُك َّل
سبحانك يا إلهي وإله ُك ِّل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومحبوب ِّ
ومالك ِّ
وسلطاني وسلطا َن ِّ
ِّ
َ
شيء
شيء ومحبوبي
شيء ومالكي
كل
كل
كل
كل
شيء ُ
َ
Oيء ومحOOركOOي ومحOOر َك كOِّ Oل شٍ O
ومOOقصودي ومOOقصو َد كOِّ Oل شٍ O
Oيء أسOOئ ُل َك بOOأن ال تOOمنعني عOOن بح Oرِ
ِّ
ِّ
Oغن ِ
Oرب َغOي ِر َك ال ُي ِ
إِفOضالOك وال تُ ِ
يني أسOئ ُلكَ
رب دونُ َOك ال يOنف ُع ِني وق ُ
Oبع َدنOي عOن شOاط ِªقOربOك أي ِّ
ِبَ Oغ ِ
Oواك بOأَن تOج َع َل ِني مOن الOنَّاظOريَ Oن إل َ
Oتغينت ع َّOما س َ
ني عOلى خOدمOتكَ
نآئ َOك ا َّلOذي بOه اس
Oيك والOقآئOم َ
ُ
ِ
رب
الرحي ُم.
فاغفر عبادك وإمآئك إنَّك أنت
أي ِّ
الغفور َّ
ُ
هو اهلل تعالى شأنه العظمة والكبريآء
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئ ُلك بOاسOمك املOهيمن عOلى األس ِ
Oسمآء
Oمآء وبOآيOاتOك ا َّلOتي ُOمOلِئت األرض َوال َّ
ب OOأن ت OOؤيِّ OOدن OOي ع OOلى خ OOدم OOتك وط OOاع OOتك التَّ OOبع أص OOفيآئ OOك ا َّلOOذي OOن ج OOعلتهم م OOشارق أم OOرك وم OOهاب OOط
Oت إلOى أفOق فOضلك وبحِ Oر عOطآئOك أسOئ ُلك بOأن ال
Oوجه ُ
ب أنOا ا َّلOذي ت َّ
وحOيك ومOطالOع أحOكامOك أي َر ِّ
ني ا َّلOذيOن اسOتشهدوا فOي سOبيلك وقOامOوا عOلى
تOخ ِّيبَ ِني ع َّOما عOندك وتOق ِّدر لOي مOا قَّ OدرتOه للمخOلص َ
ِ
نُ
أنت
أنت املهيم ُن الق ُّيوم.
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
صرة أمرك إنَّك َ
ُ
هو األقدس األعظم
ف كOO OتابOO Oك بOO Oاألف ِ O Oق األعOO Oلى ويOO OناديOO Oك مOO OالOO Oك األسOO Oمآء فOO Oضالً مOO Oن عِ O O
Oنده لOO Oتكو َن مOO Oن
قOO Oد تشOَّ O Oر َ
كت ب OOحب ِل ع ِ O
ال َّ O
Oطآئ Oَ Oك وتش Oبَّثت ب OOذي ِ Oل أل OOطاف OOك واع OOترف OOت
Oمس ُ
Oشاك OOري OOن ق OOل ي OOا إل OOهي أَن OOا ا َّلOOذي ت َّ O
Oقنت إنَّOك أنOت مOالOك الOوجOود ومOعطي الOغيب وال ُّ
Oشهود أسOئلك
Oررت بOوحOدانOيَّتك وأي ُ
بOفردانOيَّتك وأق ُ
بOأن تشOربOني فOي ك ِّOل األحOيان رحOيقك املOكنون وكOوثOرك املخOزون ثَّ Oم قَّ Oدر لOي مOقعد صOدق عOند
أول OOيآئ OOك وأص OOفيآئ OOك ث َّ Oم ارزق OOني م OOا ي OOنبغي ل OOجودك وك OOرم OOك إنَّ OOك أن OOت امل OOعطي ال ُ O
Oباذل ال OOغفورُ
الكري ُم.
َس األقد ُم األعظ ُم
األقد ُ
ني فOي ديOارك ومشOرق أمOرك مOظلو ًOمOا بOني عOبادك وعOزَّتOكَ
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي تOرى أحOبَّآئOك متشOتَّت َ
يOا إلOهي إ َّن الOقلوب ذابOت فOي فOراقOه والOعيون ذُ ِرفOت لOبآلئOه أسOئ ُلك بOاسOمك ا َّلOOذي جOعلت ُه مOطلع
االق OOتدار ب OOأن تخ OOرق ال OOحجاب ا َّلOOذي ح OOال ب OOينك وب OOني أح Oبَّتك ل OOيجتمعوا ف OOي ج OOوارك وي OOسمعوا
OامOك ثَّ Oم قِّ Oدر لOي ولOهم مOا يOنبغي لOجودك وألOطافOك وفOضلك
نOدآئOك ويOفوزوا بOكوثOر الOوصOال فOي أيَّ ِO
أنت املهيم ُن القيُّوم.
ومواهبك إنَّك أنت
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
هو اهلل القآئ ُم القيُّوم
ق OOل ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ل OOك الح OOم ُد ب OOما ه OOدي OOتني إل OOى بح ِ Oر ع OOرف OOان Oَ Oك ومش OOر ِق أم َ O
Oرك وم OOطلعِ آي OOات Oكَ
ِ
Oتقر ه OOيكل رح OOمان Oيَّتك ع OOلى
وأش OOرب OOتني ال Oَّ Oرح OOيق امل OOختوم ب OOيد اس OOمك ال OOقيُّوم ف OOي أيَّ OOام OOك إذ اس َّ O
مآء ومOOالOOك األسِ O
Oس ِ
عِ O
Oمآء بOOأن تOOجعلني فOOي كOِّ Oل األحOOيان نOOاظOً Oرا
Oرش عOOظمتك أسOOئ ُلك يOOا فOOاطOOر الَّ O
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إلOOيك ونOOاط ً Oقا بOOذكOOرك ث َّ Oم ق ِّ Oدر لOOي مOOا يOOنبغي لOOجودك وكOOرمOOك أنOOت ا َّلOOذي يOOا إلOOهي ذكOOرتOOني فOOي
أَلواحك وجعلتني من أفنانك ينبغي أن تعمل بي ما أنت أهله إنَّك أنت الجوا ُد الكري ُم.

هو الظَّاهر من أفقِ الحكمة والبيان
يOOا فOOتح األعOOظم يOOذكOOرك املOOظلوم فOOي هOOذا املOOقام الOOكريOOم إِيََّ O
Oاك أن يحOOزنOOك شOOيء اطOOمئن بOOفضل
الصخOرة بOأن
مOولOيك الOقديOم قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئلك بOاسOمك ا َّلOOذي بOه نOادت ِّ O O
السOدرة ونOطقت َّ
Oنصر عOبادك ا َّلOOذيَ Oن أقOبلوا إلOى أف َ
OقربOوا إلOى كOلمتك الOعليا ثَّ Oم احOفظهم يOا إلOهي
ت
Oقك األعOلى وت َّ
َ
من ا َّلذين كفروا بمطلع وحيك ومشرق إلهامك ث َّم ق ِّدر لهم ما ينفعهم في ِّ
كل عالم ٍ من عواملك
أنت
املقتدر املتعالي املعطي العزيزُ الوهاب.
إنَّك َ
ُ
هو العليِّ العظيم
ِ
موات واألرضني أسئ ُلك باسمك ا َّلذي به
الس
قل سبحانك ال َّل ُه َّم يا إله العاملني ومربِّي من في َّ
السOOدرة بOOذكOOرك وثOOنآئOOك بOOأن تOOؤيِّOOدنOOي عOOلى صOOافOOي
تOOض َّوع َعOOرف رحOOمتك بOOني عOOبادك ونOOطقت ِّ O
OوجOه إلOى أفOق ظOهورك يOا مOالOك
Oرب مOنه انOقطع عOن الOعالOم وت َّ O
كOوثOر عOرفOانOك ا َّلOOذي مOن فOاز بOه وش َ
الOقدم ثَّ Oم ارزقOني يOا إلOهي املOآئOدة ا َّلOOتي نُOزِّلOت مOن س ِ
Oمآء عOطآئOك ألذكOرك بOني عOبادك وأشOكرك
أنت
أنت العلي ُم الحكي ُم.
املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ َ
في مملكتك إنَّك َ
ُ
هو املُظهر املحيي العليم
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أسOOئ ُلك بOOصريOOر قOOلمك األعOOلى وال Oنِّدآء ا َّلOOذي ارتOOفع مOOن سِ O
Oدرة املOOنتهى بOOأن
تOرزقOني فOي ك ِّOل األحOيان املOآئOدة ا َّلOتي نُOزِّلOت مOن س ِ
رب احOفظ
Oمآء مOش َّيتك وسOحاب إرادتOك أي ِّ
أفOنانOك مOن ش ِّOر أعOدآئ َOك ا َّلOOذيOن كOفروا بOبرهOانOك وأعOرضOوا عOن ظOهورك وآيOاتOك وقِّ Oدر ل ِّ
Oكل واحOدٍ
ِ
Oقتدر ع OOلى
م OOنهم ن OOصرة أم OOرك ب OOني خ OOلقك وذك OOرك ب OOال O
Oحكمة وال OOبيان أله OOل م OOملكتك إنَّ OOك أن َ O
Oت امل ُ O
املقتدر العلي ُم الحكي ُم.
أنت املهيم ُن
ماتشآء ال إله إالَّ َ
ُ
األقدس األعظ ُم األبهى
ُ
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا فOOالOOق اإلصOOباح ومس ِّ
خOَ Oر األريOOاح أسOOئلك بOOاسOOمك ا َّلOOذي بOOه ظهOOر الOOكنز املخOOزون
ِ
Oحكمة ا َّل OOتي نO Oزَّل OOتها ف OOي
واالس OOم امل OOكنون ب OOأن ت OOجعلني م OOؤيًَّ O Oدا إلظ OOهار أم OOرك ب OOني خ OOلقك ب OOال O
أَلOOواحOOك ثَّ Oم اجOOعلني مOOن ا َّلOOذيOOن طOOافOOوا حOOول إرادتOOك وقOOصدوا كOOعبة لOOقآئOOك وحOOضروا بOOني يOOديOOك
Oت مOولOى الOورى فOي قOبضتك مOلكوت األشOيآء
وسOمعوا نOدآئOك األحOلى مOن قOلمك األعOلى إنَّOك أن َ
أنت
املقتدر الحكيم.
تفعل بسلطانك ما تشآء ال إله إالَّ َ
ُ
بسمه املقتدر على العالم
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Oضلك وس ِ
Oمآء ج َ
قOل لOك الحOم ُد يOا مOالOك الOقدم بOما أسOمعتني نOدآئOك وع َّOرفOتني بحOر ف َ
Oودك أسOئ ُلك
يOOا مOOحبوب الOOعاملOOني ومOOقصود الOOعارفOOني بOOأن تOOجعلني مOOن ا َّلOOذيOOن اسOOتقامOOوا عOOلى ح Oبِّك ونOOطقوا
Oمسكوا بOحبل أمOرك وتشOبَّثوا بOذيِ Oل رأفOتك ثَّ Oم قِّ Oدر لOي مOا يOنبغي لOجاللOك ويOليق لOشأنOك
بOثنآئ َOك وت َّ
واقOتدارك أنOت ا َّلOOذي شهOدت الOذَّ َّرات بOقدرتOك وسOلطانOك والOكائOنات بOعظمتك وإجOاللOك ال إلOه إالَّ
أنت املتعالي العزيزُ العظي ُم.
َ
األعظ ُم األقد ُم األكر ُم
Oرف لOقآئOك وتOم َّوج بحOر وصOالOك فOي أيَّOامOك بOأن تOق ِّدر
قOل الَّ Oل ُه َّم أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه تOهيَّجَ َOع ُ
ِ
Oرك ونOOاسOOوت خَ O
Oلكوت أمَ O
Oلقك ثَّ Oم اجOOعلني غOOنيًّا بَ OغنآئOOك وعOOزيOزًا بOOعزِّك إنَّOOك
لOOي مOOا يOOنفعني فOOي مO
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال إلOه إالَّ أنOت الOغفور الOكريOم قOد حOضر كOتابOك لOدي الOعرش وقOرئOناه
أن َ
Oت امل ُ
فOضالً مOن لOدنَّOا وعOزَّزنOاك بOاسOم مOن عOندنOا وسOميناك بOال ِّ
Oير لOك
Oضيآء فOي مOلكوت اإلنOشآء هOذا خ ٌ
َّ
الفضال القديم.
عما على األرض إ َّن ربِّك لهو
َّ
ِ
بسمي املقدَّس عن
األسمآء
ق OOل ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ت OOران OOي م OOقبالً إل OOى س ِ O
Oضلك وبح ِ Oر ج َ O
َ
Oودك وش OOمس ع OOطآئ Oَ Oك أس OOئلك ي OOا
Oمآء ف O
ب أنOا ا َّلOذي وجOدتُ
مOالOك املOلوك وراحOم املOملوك بOأن تOجعلني ذاك ًOرا بOذكOرك ونOاطً Oقا بOثنآئOك أي َر ِّ
َعOOرف قOOميصك وسOOمعت نOOدآئOOك األحOOلى إذ ارتOOفع بOOني مOOأل اإلنOOشآء أسOOئ ُلك بOOأن تOOؤيِّOOدنOOي عOOلى
ِ
Oصرة أمOرك بOني خOلقك عOلى ش ٍ
Oقتدر عOلى مOا تOشآء ال
ن
Oأن ال تOضعفني قَّ Oوة األمOرآء إنَّOك أنOت امل ُ
إله إالَّ ِ
ُ
الباذل العلي ُم الحكي ُم.
أنت املعطي
األقدس األمنع االعظم
Oصصتني ب Oنيَ
ق OOل ال َّ Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي ل OOك الح OOم ُد ب OOما ج OOعلتني ن OOاط ً Oقا ب OOاس OOمك وخ OOاد ًمOOا ألم OOرك وخ َّ O
جOOه إلOOى وجَ O
Oهك أسOOئ ُلك بمشOOرق ذاتOOك ومOOطلع كOOينونOOتك بOOأن تOOجعل
الOOعباد لOOعرفOOان نOOفسك وال Oت َّ َو ُّO
أعOOمالOOي ك ُّ Oلها عOOمالً واح ً Oدا فOOي ح Oبِّ َك وأذكOOاري ذكOً Oرا واح ً Oدا فOOي ثOOنآئOَ Oك ث َّ Oم أشOOربOOني فOOي ك Oلِّ
Oت املOقتدرُ
األحOيان سOلسبيل عOرفOانOك وكOوثOر بOيانOك لتنجOذب بOه قOلوب عOبادك وأفOئدة خOلقك إنَّ َOك أن َ
اب.
على ما تشآء ال إله إالَّ َ
أنت العزيزُ الو َّه ُ
بسمه املقتدر على األسمآء
قOOل الَّ Oل ُه َّم يOOا ُمOOنزل اآليOOات و ُمظهOOر الOOبيِّنات أسOOئ ُلك بOOمطلع عOOلمك ومشOOرق وحOOيك َومظهOOر نOOفسك
بOأَن تOOق ِّدر لOOي مOOا قَّ Oدرتَُ Oه ألصOOفيآئOOك ا َّلOOذيOOن قOOامOOوا عOOلى نُOOصرة أمOOرك بOOني بOOريَّOOتك ثَّ Oم أيِّOOدنOOي عOOلى
Oت إل OOى أف OOق ف OOضلك وم OOصدر أم OOرك وج OOودك
Oوجه ُ O
ب أن OOا ا َّل OOذي ت َّ O
ذك OOرك وث OOنآئ OOك ب OOني خ OOلقك أي َر ِّ
أسOئلك بOأن ال تOخيِّبني ع َّOما عOندك ألقOوم عOلى خOدمOتك فOي مOملكتك وانOتشار آثOارك فOي أرضOك
أنت
املقتدر املتعالي العزيزُ العظي ُم.
إنَّك َ
ُ
َّس عن األذكار
هو املقد ُ
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Oمعت نOدآئOك
قOل ُ O
Oت إلOى أفِ Oق ظOهورك وس ُ
Oقرب ُ
Oوجه ُ
سOOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أَنOا ا َّلOOذي ت َّ
Oت إلOيك وت َّ
األحOلى ا َّلOOذي ارتOفع مOن سOدرة املOنتهى أسOئ ُلك يOا مOال ُOك الOقدم وخOالOقُ األمOم بOأن تOجعلني فOي
ك ِّOل األحOوال نOاظ ًOرا إلOيك ومOنقط ًعا عOن دونOك ثَّ Oم وفِّقني عOلى الOعمل فOي رضOآئOك ومOا أمOرتOني بOه
ِ
Oقدرة والOOق ِّو ِة وسOOم ِّو الOOرفِ O
فOOي أَلOOواحOOك أنOOت ا َّلOOذي لOOم تOOزل كOOنت فOOي ُعOOل ِّو الِ O
Oعظمة ال إلOOه إالَّ
Oعة والO
ِّ
أنت العلي ُم الحكي ُم.
َ
بسمه املهيمن على اإلمكان
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي وإلOه الOعاملOني ومOحبوبOي ومOحبوب الOعارفOني أحOم ُد َك بOما ع َّOرفOتني مOطلع آيOاتOك
وأحOضرتOني عOند عOرش عOظمتك وأسOمعتني نOدآئOك إذ أعOرض عOنك أكOثر بOريَّOتك أسOئ ُلك يOا مOالOك
Oسمآء ب OOأن ت OOجعلني م OOن ح OOيتان بح OOر أح OOديَّ OOتك ألس OOبح ف OOيه ب OOإذن OOك وإرادت OOك
األس OOمآء وف OOاط OOر ال َّ O
وأُسOبِّ ُحك بOاسOمك ا َّلOOذي جOعلته مOهيمنًا عOلى األس ِ
ِ
Oسمآء ال
Oمآء وقOيُّو ًOمOا عOلى مOن فOي
األرض وال َّ
أنت العلي ُم الحكي ُم.
إله إالَّ َ
هو البهيُّ األبهى
َ
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أحOOمدك بOOما جOOعلتني مOOقبالً إلOOى أفOOق جَ O
Oضلك وبحOOر عOOطآئ Oكَ
Oودك وسOOمآء فO
ك OOيف أشُ O Oك ُر َك ي OOا إل OOهي ب OOما نس OOبتني إل OOى ن OOفسك ب OOعد م OOا ان OOقطع ك Oُّ Oل نس OOبة ف OOي أ َّي OOام OOك ق OOد
س OOبقتني رح OOمتك وأح OOاط OOني ف OOضلك ع OOلى ش ٍ O
Oأن ال يُ OOذك OOر ب OOال OOبيان ويعج OOز ع OOن ذك OOره م OOن ف OOي
اإلمOكان أسOئ ُلك يOا مOالOك الOوجOود ومOربِّOي الOغيب وال ُّ
Oشهود بOأن تOحفظني بسOلطانOك وتOكتب لOي
ما ينفعني في ِّ
أنت
املقتدر العلي ُم الحكي ُم.
كل عالم ٍ من عواملك إنَّك َ
ُ
هو الظَّاه ُر من أفق البقآء
ق OOل ال َّ Oل ُه َّم ي OOا م OOال OOك األش OOيآء وخ OOال OOق األس OOمآء أس OOئ ُلك ب OOنفحات وح OOيك وف OOوح OOات إل OOهام OOك وبح OOر
فOOضلك وسOOمآء ألOOطافOOك بOOأن تOOجعلني فOOي ال َّ OليالOOي واأليَّOOام قOOآئOً Oما عOOلى خOOدمَ O
Oتك وذاكOً Oرا بOOذكOOرك
ا َّل OOذي ب OOه أض OOآء ال OOعال OOم وارت OOفعت ض OOوض OOآء األم OOم أن OOت ا َّل OOذي ي OOا إل OOهي ه OOدي OOتني إل OOى ن OOفسك
Oقتدر بسOلطانOك يشهOد ك ُّOل الOوجOود
ونسOبتني إلOيك فOاكOتب لOي مOا كOتبته ألصOفيآئOك إنَّOك أنOت امل ُ
إنَّك أنت املهيم ُن العزيزُ الو ُدود.
هو املشرقُ من أفق البهآء
طOOوبOOى لOOك بOOما فOOزت بOOعرفOOان ربِّOOك مOOالOOك األسOOمآء وأقOOبلت إلOOى األفOOق األعOOلى قOOل الَّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي
Oأس ع OOرف OOان OOك وج OOعلتني م OOقبالً إل OOى أف OOق وح OOيك
ل OOك الح OOم ُد ب OOما ع Oَّ Oرف OOتني ج OOمال OOك وس OOقيتني ك َ O
Oتوجً Oها إلOى مOطلع عOرفOانOك أسOئلك بOأن تOوفِّOقني عOلى حOبِّ َك ورضOآئOك وخOدمOة أمOرك فOي أيَّOامOك
وم ِّO
Oير لOي وق ِّOربOني فOي ك ِّOل األحOوال إل َ
Oقتدر عOلى مOا
Oيك إنَّOك أن َ
Oت امل ُ
ثَّ Oم قِّ Oدر لOي يOا إلOهي مOا هَ Oو خ ُ
تشآء ال إله إالَّ أنت املهيم ُن القيُّوم.
بسمه املتعالي عن األسمآء
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رب الOOعاملOOني إذ أعOOرض عOOنه أكOOثر الOOعباد بOOما اتَّOOبعوا ك Oلَّ
يOOا كOOتاب ال OنَّاطOOق أُذكOOر مOOن آمOOن بOOاهلل ِّ
ف OOأج OOر ب OOعيد ق OOل الَّ O Oل ُه َّم ي OOا إل OOهي أس OOئلك ب OOمطلع وح OOيك ومش OOرق إل OOهام OOك وم OOصدر أم OOرك ب OOأن
ت OOجعلني ف OOي ك Oِّ Oل األح OOوال ط OOآئ OOرا ف OOي ه ِ O
Oوآء ذك OOرك م OOنقط ًعا ع ْ Oن س OOوآئ OOك ث َّ Oم ق ِّ Oدر ل OOي ب OOجودك
ً
Oت ا َّلOذي تOفعل مOا تOشآء بسOلطانOك ال إلOه إالَّ
وفOضلك مOا يOنفعني فOي ك ِّOل عOالOم ٍ مOن عOواملOك إنَّOك أن َ
أنت
املقتدر العزيزُ الغفَّار.
َ
ُ
ِ
هو املستق ُّر على
العرش
Oسمآء أسOئ ُلك بOاس َ
Oمك ا َّلOذي بOه ارتOفعت سOمآء وحOيك ومOاج
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا مOالOك األسOمآء وفOاطOر ال َّ
OقربOOني إلOOيك فOOي
بحOOر إرادتOOك وهOOاج َعOOرف قOOميصك بOOأن تOOؤيِّOOدنOOي عOOلى ذكOOرك وانOOتشار أمOOرك وتِّ O
ِ
Oصاة بOOريَّOOتك
Oقتدرا عOOلى ُعO
كOِّ Oل األحOOيان بسOOلطنتك واقOOتدارك ثَّ Oم اجOOعلني غOOالOبًا عOOلى أعOOدآئOOك ومً O
Oقوي الOOعليمُ
إنَّOOك أنَ O
Oت املOOقتدر عOOلى مOOا تOOشآء واملOOهيمن عOOلى مOOا تOOريOOد ال إلOOه إالَّ أنOOت املOOتعالOOي الُّ O
الحكي ُم.
هو املغ ِّر ُد على األفنا ِ
ن
قOد فOاز كOتابOك فOي املOنظر األكOبر ويOخاطOبك مOالOك الOقدر ويOقول قOولOي سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي
أنOOا الOOورقOOة ا َّلOOتي أنOOبتتها مOOش َّيتك وإرادتOOك إلOOى أن ظهOOرت مOOن ُغOOصنك أسOOئ ُلك يOOا مOOالOOك األ ُ َمOOم
وسOلطا َن ال ِOقدم بOأن تOجعلني مOن الOطَّآئ ِ
ب ورقOتك
ُO O
Oفات فOي حOولOك فOي ك ِّOل عOالOم ٍ مOن عOواملOك أي َر ِّ
Oت ال OOقري Oبُ
Oقتدر ع OOلى م OOا ت OOشآء وإنَّ OOك أن َ O
تح Oَّ Oرك OOت ب OOإرادت OOك وف َّ Oوض OOت أم OOره OOا إل OOيك إنَّ OOك أن َ O
Oت امل ُ O
َّ
ني.
الشاه ُد األم ُ
األقدس األقدم األعظم
سOOجن فOOي أخOOرب ال Oبُلدان بOOما
قOOل ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي أسOOئلك بOOمطلع آيOOاتOOك َومشOOرق َوحOOيك ا َّلOOذي ُ O
ِ
دعOOا الَّ O
OقربOOني وا َّلOOذيOOن آمOOنوا إلOOى أفOOقك األعOOلى وظOOهور
Oكل إلOOى أفOOق أمOOرك وسOOمآء جOOودك بOOأن تِّ O
جOOمالOOك األبOOهى ث َّ Oم أشOOربOOنا يOOا إلOOهي َ
Oمر وصOOالOOك وكOOوثOOر لOOقآئOOك إنَّOOك أنOOت ا َّلOOذي ال يOOعزب عOOن
خَ O
ٍ
أنت العزيزُ الحكي ُم.
علمك من
شيء وال يعجزك اقتدار الفراعنة وشوكة الجبابرة ال إله إالَّ َ
ِ
والسمآء
هو املج ِّلي على من في
األرض
َّ
Oيفر َح بOOذكOOرك إنَّ ُ Oه لOOهو
يOOا قOOلم اذكOOر مOOن أقOOبل إلOOى اهلل مOOالOOك الOOقدم إذ أعOOرض عOOنه أكOOثر األمOOم لَ O
الOذَّاكOر الOعليم قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي لOك الحOمد بOما جOعلتني مOقبالً إلOى أفOق فOضلك ونOاطً Oقا بOثنآئOك
ب أسOئلك بOنفسك بOأن تظهOر ِمOنِّي فOي خOدمOتك مOا يOبقي بOه ذكOري فOي مOلكوتOك وجOبروتOك
أي َر ِّ
أنت املقتدر على ما تشآء ال إله إالَّ أنت املهيم ُن القيُّوم.
إنَّك َ

األعظم األبهى
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OساعOة وقOامOت الOقيامOة وفOزع مOن فOي
سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه ظهOرت ال َّ
موات واألرض بOأن تOنزل مOن س ِ
ِ
Oمتك وسOحاب رأف َ
Oمآء رح َ
Oلوب عOبادك ا َّلOذيOن
Oس
ال َّ
Oتك مOا تOفرح بOه ق ُ
ب احOO Oفظ عOO Oبادك وإمOO OآئOO Oك عOO Oن رم O Oيِ ال O Oظُّ ِ
نون واألوهOO Oام ث O Oمَّ
أقOO Oبلوا إلOO Oيك ونOO Oصروا أمOO Oرك أي َر ِّ
أنت
الغفور الكريم.
املقتدر املتعالي
أشربهم سلسبيل عرفانك بأيادي فضلك إنَّك َ
ُ
ُ

املبني في ملكوت البيان
هو
ِّ
نجي األم OOم وم OOحيي ال OOعال OOم ال ي OOمنعه ع Oَّ Oما أرادَ
شه OOد اهلل إنَّ ُ Oه ال إل OOه إالَّ ه OOو وا َّلOOذي ظه OOر إنَّ ُ Oه مل ُ ِّ
ضOOوضOOآء الOOعباد وال نOOعاق مOOن فOOي الOOبالد مOOن فOOاز بOOه قOOد فOOاز بOOالِ O
Oغيب املOOنيع وا َّلOOذي أعOOرض إنَّOOه
ب أس OOئ ُلك ب OOنفسك ب OOأن ت OOؤيِّ OOدن OOي ع OOلى خ OOدم OOتك ب OOني ع OOبادك َوت OOق ِّدر ل OOي م OOا
م OOن ال OOهال OOكني أي َر ِّ
ينفعني في ِّ
الرحيم.
أنت املعطي
كل عالم ٍ من عواملك إنَّك َ
ُ
الغفور َّ

بسمه الباقي الدَّآئم
قOOل سOOبحانOOك ال َّ Oل ُه َّم يOOا إلOOهي لOOك الحOOمد بOOما جOOعلتني مOOقبالً إلOOى بحOOر عOOطآئOOك وسِ O
Oمآء فOOضلك
ون َّ Oورت OOني ب OOأن OOوار ش OOمس ع OOرف OOان OOك ف OOي أيَّ OOام OOك أس OOئ ُلك ي OOا إل OOه ال OOعامل OOني وم OOقصود ال OOعارف OOني ب OOأن
تOOؤيِّOOدنOOي عOOلى خOOدمOOتك ليظهOOر م Oنِّي مOOا يOOبقى آثOOاره فOOي مOOملكتك إنَّOOك أنOOت ا َّلOOذي فOOي قOOبضتك
أنت
املقتدر العلي ُم الحكي ُم.
السموات واألرض ال إله إالَّ َ
ملكوت ملك َّ
ُ

هو املغ ِّرد على األفنان
Oرت األمOم بOأن تOجع َلني مOنقط ًعا
Oلقت الOعالOم وس َّ O
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئلك بOاسOمك ا َّلOذي بOه خ َ
خ َ
ب أنOت ا َّلOذي شهOد ك َّOل ذي لOسان بOعل ِّوك واقOتدارك وكOلَّ
عOن دونOك وم ِّ
Oتمس ًكا بOحبل عOطآئOك أي َر ِّ
ذي ق ٍ
Oلب بOسم ِّوك وإجOاللOك أسOئ ُلك بOأن التOمنعني عOن فOيوضOات أ َّيOامOك ثَّ Oم قِّ Oدر لOي مOا يOنفعني
في ِّ
أنت
املقتدر املتعالي الحكي ُم.
كل عالم ٍ من عواملك إنَّك َ
ُ

هو
األقدس
ُ
س OOبحان OOك ي OOا إل OOهي أس OOئ ُلك بج OOمال ال OOقدم واالس OOم األع OOظم ب OOأن ت OOحفظ ا َّل OOذي OOن اخ OOتصصتهم
السOOدرة ا َّلOOتي ارتOOفعت بOOأمOOرك ارحOOم يOOا إلOOهي صOOغيرهOOم وكOOبيرهOOم
بOOنفسك وجOOعلتهم أوراق هOOذه ِّ O
بOفضلك وإحOسانOك ثَّ Oم اجOع َلهم مOن ا َّلOOذيOن أق ُّOروا بOفردانOيَّتك واعOترفOوا بOما نOزل فOي ألOواح أمOرك
أنت العلي ُم الحكي ُم.
إنَّك أنت
املقتدر على ما تشآء وإنَّك َ
ُ
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املجيب
هو
ُ
قOد قOرئOنا كOتابOك وسOمعنا نOدآئOك وأجOبناك بهOذا الَّ Oلوح املOنيع قOل سOبحانOك الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئلك
ب OOاس OOمك امل OOهيمن ع OOلى األس ِ O
Oمآء ب OOأن ت OOجعلني م OOتمايO Oالً ب OOأري OOاح ِ م OOشيَّتك ومتح Oِّ Oر ًكOO Oا بس OOلطان
ومستقيما على أمرك بني خلقك إنَّك
إرادتك ث َّم اجعلني راضيًا بما ق َّدرته لي بجودك وفضلك
ً
أنت
املقتدر املتعالي العليُّ العظي ُم.
َ
ُ

املبني املتعالي العليم
هو
ِّ
قOل الَّ Oل ُه َّم يOا إلOهي أسOئ ُلك بOفَ َلك عOنايOتك وفُOلك بOيانOك ومOطلع وحOيك ومشOرق إِلOهامOك بOأن تOرزقOني
ب ال
ال Oَّ Oرح OOيق ا َّلOOذي ف OOتحته ب OOأص OOاب OOع ق OOدرت OOك وب OOذل OOت ُه ع OOلى أه OOل م OOملكتك ب OOجودك وأَل OOطاف OOك أي َر ِّ
Oقتدر الOOعليمُ
تOOمنعني عOOن سOOمآء جOOودك وبحOOر فOOضلك ق ِّ Oدر لOOي مOOا يOOنبغي لOOجاللOOك إنَّOOك أنOOت املُ O
ُ
الباذل القدي ُم.
املعطيُ

فرغ
من كتابته
كاتبه املسكني
حرف الزَّا في يوم
الكمال يوم البهاء من شهر
الكمال من سنة الواو
من الواحد الثَّالث
مطاب ًقا
إلحدى
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