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أدعية مباركة منزلة من قلم حضرة بهاء اهلل جّل ذكره األعلى
الجزء الثالث

كلمة الناشر

يُــــسعدنــــا أن ننشــــَر الجــــزء الــــثّالــــث مــــن "أدعــية مــباركــة"، والّــــذي كــــان قــــد بــــدأ فــــي جــــزئــــه األّول 
بـمبادرٍة فـرديّـٍة قـبل عـقٍد مـن الـزّمـن، ويشـتمُل الجـزُء الـثّالـُث هـذا عـلى مجـموعـِة مـناجـاٍة مـنزلـٍة مـن 
قــــلم حــــضرة بــــهاء اهلل جــــّل ذكــــرُه، وجــــميُعها يُنشــــر لــــلمرّة األولــــى. وتجــــدُر اإلشــــارةُ إلــــى أّن دائــــرةَ 
األبـحاث الـتّابـعَة لـساحـة املعهـد األعـلى قـد قـامـت بـاسـتخراج كـافّـة أدعـية املـناجـاة املـطبوعـة  فـي 
هـذا الجـزء مـن املخـطوطـات األصـليّة، ومـن ثـّم تـحضيرهـا للنّشـر.  أمّــا فـيما يـتعّلُق بـوضْـــــــــع عـالمـات 
اإلعــراب، فــقد تــّم إنــجازُ ذلــك عــلى يــِد عــدٍد مــن األحــبّاء.  نــأمــُل أن يُــساهــم نشــُر هــذه املجــموعــةِ 
املــــباركــــِة فــــي عــــمليّة اإلغــــناء الــــرُّوحــــي الّـــــتي يــــُحثّنا عــــليها بــــيُت الــــعدِل األعــــظم، ونــــسأُل الجــــمالَ 
األقدَس األبهى أن يوفّقنا على االستمرار في نشر كلمته املباركة، وله الحمُد والثّناُء أواّلً وآخرًا.

يتفّضل حضرة بهاء اهلل بقوله تعالى:

ـــِذيْــــَن يَــــتُْلْوَن آيــــاِت الــــرَّحْــــــمِن بِــــأَحْــــــَسِن األَلْــــحاِن أُْولــــِئَك يُــــْدرِكُـــــْوَن مِـــــنْها مــــا ال يُــــعاِدلُــــُه مَــــَلُكْوُت مُــــْلكِ  َوالّـَ
ـِتيْ ال يَــْعرِفُــها الْــيَْوَم إاِلَّ مَـــْن أُْوتِـــيَ الْــبََصَر مِــــنْ  مواِت َواألَرَضِـــــــــنْيَ، َوبِـــها يَجِـُدْوَن عَـــرَْف عَـــوامِلِــي الّـَ الــسَّ
ْوحـانِــيَِّة الّـَِتيْ ال تُـَعبَُّر بِــالْـِعبارَةِ  هـذا امْلَنْظَِر الْـِكْريـمِ قُـْل إِنّـَها تَجْــــذُُب الْـُقُلْوَب الـّصافِــيََة إِلـى الْـَعوالِـمِ الـرُّ

. اِمِعنْيَ واَل تَُشاُر ِباإِلشارَِة طُْوبَى لِلسَّ
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إِلـِهي إِلـِهي يَْشهَـــُد كُـــلُّ ِذي بَـَصٍر بِــَعظََمِتَك َواقْـِتَدارَِك وَكُـــلُّ ِذي سَـــــْمعٍ بِــُقْدرَتِــَك َوقُـوَّتِــَك َواخْــِتيَارَِك، أَنْـتَ 
َمآِء أَْوَدعْــــَت فِـــي كُــــلِّ شَـــــــيٍْء مِــــَن األَشْـــــــيَآِء آثَــاَر صُــــــــــنِْعَك َوظُــُهورَاتِ  ــِذي يَــا إِلــَه األَسْـــــــماِء َوفَــاطِـــــَر الــسَّ الّـَ
فَْضلَِك َوِعنَايَِتَك َوَشِهَد ُكلُّ َشيٍْء ِبلَِساِن ِسرِِّه ِبَوْحَداِنيَِّتَك َوفَرَْداِنيَِّتَك َوِبأَنََّك أَنَْت اهللُ الَ إِلَه إالَّ أَنَْت، 
أَْي رَبِّ تَـــَرى مَــــْن أَقَـــرَّ بِــــَما نَـــطََق بِــــِه لِـــَساُن عَــــظََمِتَك َونُـــزَِّل مِــــْن سَـــــــَماِء مَــــِشيَِّتَك َوهَــــَواِء إِرَاَدتِــــَك؛ سَـــــــِمعَ 
ــــَه إِلــى َمظْهَــــرِ  َوأَجَـــــاَب َوأَقْــبََل بِـــَقْلِبِه إِلــى أُفُــِقَك األَعْـــَلى املْــــــَقامِ الــذَّي فِـــيِه ارْتَــفَعَ نِـــَدائُـَك األَحْـــــَلى، َوتَــَوجّـَ
تََك َوأَعْــــرَضُـــــــــــوا عَــــْن أَمْــــرَِك وَكَــــفُروا بِــــآيَـــاتِــــكَ  أَسْـــــــرَارَِك َوَمشْـــــــِرِق إِلْـــَهامِــــَك فِــــي يَـــْومٍ فِــــيِه أَنْـــَكَر الْـــِعبَاُد حُــــــجَّ
َونَـْعَمائِــَك َوحَــــاَربُـوا بِــنَفِْسَك َوجَــــاَدلُـوا بِــَما نُـزَِّل مِـــْن مَــَلُكوِت بَـيَانِــَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــآيَـاتِــَك الْـُكبَْرى َومَــا 
اِن رَحْــــَمِتَك بِــأَْن تَـْكتَُب لَــُه مَــا  جَــــَرى مِـــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى َوبِــَما كَـــاَن مَــْكنُونًـا فِــي أَصْــــــــــَداِف عِـــْصَمِتَك َوعُـــمَّ
بُـُه إِلَـيَْك فِــي كُــلِّ األَحْــــَواِل َويَـْسِقيِه كَــْوثَـَر عِــنَايَـِتَك فِــي الْـُغُدوِّ َواآلصَـــــــــاِل، إِنّـََك أَنْـَت الْـَغِنيُّ امْلُتََعاِل ال  يُـَقرِّ
إِلـــَه الْـــَعالَـــمِ َومَـــْقُصوِدي َومَـــْقُصوَد األُمَـــمِ عَــــَلى  اُل، صَـــــــــــلِّ الْـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي َو إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَعِزيـــزُ الْـــفَضَّ
ــــِه إِلــى  الــذِّيــَن مَـــا مَـــنََعتُْهْم كُــــتُُب الْــَعالَــمِ عَـــِن اإِلقْــبَاِل إِلــى كِــــتَابِـــَك األَعْـــظَمِ واَلَ سَــــــطَْوةُ األُمَـــمِ عَـــِن الــتََّوجّـُ
ْر قُـــُلوبَــُهْم بِـــأَنْــَواِر مَـــْعرِفَــِتَك ثُــمَّ أَشْـــــــِعْلُهْم بِـــنَاِر مَـــَحبَِّتَك، أَنْــتَ  أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك يَــا مَـــالِــَك الْـــِقَدمِ، أَْي رَبِّ نَــوِّ
َك أَنْـَت الْــَعلِيمُ  إِنّـَ الّـَـِذي ال تُْعجِزَُك شُــــــبَُهاُت امْلُـْعتَِديـَن واَل نِــَعاُق الـنَّاعِـــِقنَي، تَـفَْعُل مَــا تَـَشاُء ِبسُــــــْلطَانِــَك َو

اْلَحِكيُم.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى

أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك الْــــَكِريــــمِ َوبِــــاسْــــــــِمَك الــــرَّحِــــــيمِ َوبِــــاسْــــــــِمَك الْــــَعلِيمِ َوبِــــاسْــــــــِمَك الْــــَحِكيمِ َوبِــــاسْــــــــِمَك الْــــَقيُّومِ 
ــرْهُــمْ  ـاِب بِــأَْن تَـْغِفَر أَْولِـيَائََك، َوطَهّـِ اِل َوبـاسْـــــِمَك الْـَغفَّاِر َوبـاسْـــــِمَك الْـَوهّـَ َوبـاسْـــــِمَك الْـَوُدوِد وبـاسْـــــِمَك الْـفَضَّ
َعْن َدنَِس اْلَعاَلمِ َوظُنُوِنِه َوأَْوَهاِمِه َوزَيِّنُْهْم ِبأَنَْواِر اإِليَْقاِن ِبرَْحَمِتَك َوَعطَاِئَك، أَْي رَبِّ تََرى الَِّذي أَرَاَد 
الْـــُوُروَد فِـــي جِــــَواِر كَــــرَمِــــَك؛ قَـــدِّْر لَـــُه خَــــيَْر اآلخِـــــرَِة َواألُولَـــى، الَ إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت مَـــْولَـــى الْـــَوَرى َورَبُّ الْـــَعرْشِ 

والثََّرى.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى

لَــَك اْلحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي بِـــَما أََريْــَت أَْولِــيَائَـَك أَمْـــَواجِ بَحْـــــِر بَــيَانِـــَك َوتَجَـــــلِّيَاِت نَــيِِّر جُـــــوِدَك َوأَنْــزَلْــَت لِــُكلِّ َواحِــــدٍ 
مِــــنُْهْم مَـــا الَ تُــَعاِدلُـــُه ثَــْرَوةُ الْـــَعالَـــمِ َوزُخْـــرُفُــُه َومَـــا قُـــدَِّر فــيه، أَسْـــــــئَُلَك يَــا سُـــــــْلطَاَن الْـــُوجُـــــوِد َوامْلُـَهيِْمُن عَـــَلى 
ــَد مَــــْن أَقْـــبََل إِلَـــيَْك َوأَرَاَد قُـــْربَـــَك َورِضَـــــــــــائَــَك َوالْـــَعَمَل بِــــَما أَنْـــزَلْـــتَُه فِــــي كِـــــتَابِــــكَ  ُهوِد بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ الْـــَغيِْب َوالـــشُّ

امْلُِبنيِ، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.

!  ٣۳
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ِبْسمِ َربِّنا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

ًما ِبآالِئَك َوِنَعَماِتَك ِمْن ظَاِهرَِها َوبَاِطِنَها،  إِلِهي إِلِهي تَرَاِني ِفي ُكلِّ األَْحَواِل ُمتََحرًِّكا ِبأَْمرَِك َوُمتَنَعِّ
َد أَْولِـيَائَـَك عَـــَلى الْــِقيَامِ عَـــَلى مَــا  أَسْــــــئَُلَك ِبهَـــذَا الْــفَْضِل الّـَـِذي قَــدَّرْتَـُه لِـي مِـــْن غَــيِْر اسْــــــِتْحَقاقِــي بِــأَْن تُـَؤيّـِ
ـــِذي بِــــهِ  يَـــرْتَـــِفعُ بِــــِه أَمْــــرَُك بَـــنْيَ عِـــــبَاِدَك، أَسْــــــــئَُلَك يَـــا مُــــنِْزَل اآليَـــاِت َوُمظْهِــــَر الـــبَيِّنَاِت بِــــاسْــــــــِمَك األعْــــظَمِ الّـَ
اضْـــــــــطََربَـْت أَفْـِئَدةُ أَهْــِل الْــَعالَــمِ بِــأَْن تَـْكتَُب مِلَْن تَـَضوََّع مِـــنُْه عَــرُْف حُــــبَِّك مَــا يَـنْبَِغي لِـُجوِدَك َوعَــطَائِــَك، ال 

إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلفَرُْد اْلَواِحُد اْلَعِزيزُ اْلَحِميُد.
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ــِني َونَـــاُر سِــــــْدرَتِــــَك انْجَــــــذَبَـــتِْني وَكَــــلَِمتَُك الْـــُعْليَا أَخَــــذَتْـــِني َونِــــدائُــَك األَحْــــــَلى  إِلـــِهي إِلـــِهي نُـــوُر َوجْــــــِهَك َدلّـَ
ـَد أَصْــــــــــِفيَائَـَك عَـــَلى خِـــــْدمَـــةِ  أَيْــَقظَِني، أَسْـــــــِئُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الْــَقيُّومِ َوأَمْـــرَِك الــظَّاهِـــِر فِـــي هَـــذَا الْــيَْومِ بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
ــًها إِلَـى أَنَـْواِر َوجْـــِهَك َومُـِريًـدا بَـَدائِـعَ رَحْـــَمِتَك َوعَــطَائِـَك، أَيْ  أَمْـرَِك بِـالْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن ثـُمَّ الّـَِذي تـَرَاهُ مُـتََوجّـِ
ًكا ُمتَشَـــــبِّثًا بِـذَيْـلَِك امْلُِنيِر َوعَــَلى أَمْـرِكَ  رَبِّ فـأَنْـِزْل عَــَليِْه مِــْن سَـــــَماِء كَــرَمِــَك مَـا يَـْجَعُلُه ثَـابِـتًا رَاسِــــًخا مُـتََمسِّ

امْلُبْرَمِ امْلَتنيِ.
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ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنَُه اْلَعظََمُة َواالْقِتَداُر

ُهوِد، أَسْـــــــئَُلَك بِـــآيَـــاتِــــَك الْـــُكبَْرى َونَـــَسَماتِ  سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يَـــا رَبَّ الْـــُوجُـــــوِد َوعَــــالِـــَم أَسْـــــــرَاِر الْـــَغيِْب َوالـــشُّ
ــَد أَْولِـــيَائَــَك عَــــَلى خِـــــْدمَـــةِ  عِــــنَايَـــِتَك عِــــنَْد تَجَـــــلِّيَاِت أَنْـــَواِر شَـــــــْمِس ظُــُهورَِك فِـــي نَـــاسُـــــــوِت اإِلنْـــَشآِء بِـــأَْن تُـــَؤيّـِ
أَمْـــرَِك بِـــَحيُْث الَ يَــْمنَُعُهْم إِعْـــرَاُض الــِعبَاِد واَلَ اعْـــِترَاُض مَـــْن فِـــي الْــِبالِد، قَــوِّ يَــا إِلــِهي أَرْكَــــانَــُهْم بِـــُقوَّتِـــكَ 
ْر قُــُلوبَــُهْم بِــنُوِر مَــْعرِفَــِتَك ثُــمَّ اذْكُـــْر أَسْــــــَمائَـُهْم فِــي كِـــتَابِــَك َوقَــدِّْر لَــُهْم مَــا يَــُكوُن بَــاقِــيًا بِــبََقاِء مَــَلُكوتِـــكَ  َونَــوِّ
َوجَــــبَُروتِــَك، أَْي رَبِّ تَـَرى مَــْن أَقْــبََل إِلَــيَْك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَنْـِبيَائََك َورُسُــــــلَِك أَْن تَـْغِفَر لَــُه َومِلَْن آمَــَن بِــك َوبِــآيَـاتِــكَ 
ثُــَم اقْــبَْل مِـــنُْه مَــا عَـــِمَل فِــي سَــــــِبيلَِك، إِنَــَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر امْلُـتََعالِــي الــَعلِيُم الْــَخِبيُر، الَ إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْــفَرْدُ 

اْلَحِكيُم.
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سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَــالِـَك امْلََلُكوِت َوالْـَحاكِــُم عَــَلى الْـَجبَُروِت، أَْشهَــُد بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرَْدانِــيَِّتَك َوبِــِعزَّتِــَك َوعَــظََمِتكَ 
َوسُـــــْلطَانِــَك، أَسْـــــئَُلَك بِــالْـَكلَِمِة الْـُعْليَا الّـَِتي بِــَها انْجَــــذَبَـْت أَفْـِئَدةُ الْـَوَرى َوالـنَّاِر الّـَِتي أَْوقَـْدتَـَها فِــي سِـــــْدرَةِ 
الْــِعرْفَــاِن َوأَفْــِئَدِة أَحِــــبَّائِـــَك بِـــأَْن تُــَقدَِّر ألَْولِــيَائِـــَك الْــُحُضوَر أَمَـــاَم َوجْـــــِهَك، ثُــمَّ اَكْــــتُْب مِلَـْن أَقْــبََل إِلَــيَْك خَـــيْرَ 

َماِء َوِفي َقبَْضِتَك زَِماُم َمَلُكوِت األَْسَمآِء. اآلِخرَِة َواألُوَلى، إِنََّك أَنَْت فَاِطُر السَّ

!  ٤
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ـُه الَ إِلــَه إاِلَّ هُـــَو قَــْد أَتَــى بِـــالْــَحقِّ َوأَظْهَـــَر سَــــــِبيَلُه الْــَواضِـــــــــحَ امْلُسْــــــتَِقيَم، لَــَك اْلحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي  َشهِـــَد اهللُ أَنّـَ
ـِتي بِـــَها أَشْـــــــَرَق نَــيُِّر فَــْضلَِك عَـــَلى عِــــبَاِدَك َوخَـــْلِقَك، أَسْــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر كَــــرَمِــــكَ  بِـــظُُهوِر عَـــطَايَــاَك َومَـــَواهِـــِبَك الّـَ
اُن أَرْضِــــــــَك، تَـَرى يَـا إِلـِهي َوسَـــــيِِّدي َوسَـــــنَِدي مَــا  َوسَـــــَماِء رَحْــــَمِتَك بِــأَْن تُـَقدَِّر ألْولِـيَائِــَك مَــا تَنْجَــــِذُب بِــه ِسُـــــكَّ
َورََد عَــَلى أَصْـــــــــِفيَائِــَك فِــي أَيّـَامِ َمشْـــــِرِق آيَـاتِــَك َومَــطْلِعِ بَـيِّنَاتِــَك، َوعِــزَّتِــَك يَـا مَــْولَـى الْـَعالَـمِ َومَــالِـَك األُمَــمِ إِنَّ 
ــِتَك،  الْـــُقُلوَب الَ يَـــْسُكُن إاِلَّ بِــــآيَـــاِت نَـــْصرَِك واَلَ تَـــطَْمِئنُّ الـــنُّفُوُس إاِلَّ بِــــظُُهوِر قُـــْدرَتِــــَك َواقْـــِتدارَِك بَـــنْيَ بَـــِريّـَ
ــِتي ارْتَــفََعْت بِـــاسْـــــــِمَك واَلَ اآلذَاَن عَــــْن نِـــَدائِـــكَ  أَسْـــــــئَُلَك أَْن الَ تَــْمنَعِ الْـــُعيُوَن عَــــِن الــنَّظَِر إِلَـــى الــرَّايَــاِت الّـَ
ـكَ  األَحْــــَلى فِــي مَــْمَلَكِتَك، أَْي رَبِّ أَنْــِزْل مِلَـْن أَقْــبََل إِلَــيَْك مِـــْن سَــــــَماِء عَـــطَائِــَك أَمْــطَاَر رَحْــــَمِتَك َوبَــركَـــِتَك، إِنّـَ

أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُوُر الرَِّحيُم. 
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ا قَـــدَّرْتَـــُه ألَْولِـــيَائِــــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِــــنَفََحاتِ  إِلـــِهي إِلـــِهي الَ تَـــْمنَعْ عِــــبَاَدَك عَــــْن بَحْــــــِر عَــــطَائِــــَك واَلَ تُـــَخيِّبُْهْم عَــــمَّ
ــــَه إِلَــى أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك مِــــنْ  ـِذي بِـــِه أَشْـــــــرَقَــْت آفَــاُق بِـــالِدَك بِـــأَْن تُــنَزَِّل عَـــَلى مَـــْن تَــَوجّـَ آيَــاتِـــَك َوبِـــنُوِر أَمْـــرَِك الّـَ

َسَحاِب ُجوِدَك َما يَنْبَِغي لَِكرَِمَك، إِنََّك أَنَْت اْلَغفُوُر اْلرَِّحيُم.
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ــْدَت أَْولِـــيَائَــَك عَــــَلى امْلَــْعُروِف َوعَــــَلى مَـــا أَمَـــرْتَـــُهْم بِـــِه فِـــي كِــــتَابِـــكَ  سُـــــــبَْحانَـــَك يَـــا إِلـــِهي لَـــَك اْلحَـــــْمُد بِـــَما أَيّـَ
مواُت َواألَرَضِــــــــنَي بِـأَْن تَـْكتَُب لَـُهْم مَـا يَـُوفُِّـقُهْم فِـي كُــلِّ  امْلُِبنيِ، أَسْـــــئَُلَك بِـنُوِر َوجْـــِهَك الّـَِذي بِـِه أَشْـــــرَقَـِت الْـسَّ
آٍن، إِنّـََك أَنْـَت مُـنِْزُل الْـبَيَاِن َوُمظْهِـُر األَْديـاِن، أَْي رَبِّ أَنْـِزْل عَــَليِْهْم مِــْن سَـــــَماِء رَحْـــَمِتَك بَـرَكَــًة مِــْن عِــنِْدَك، 

إِنََّك أَنَْت املُْشِفُق الَكريُم.
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إلـِهي إلـِهي تَـَرى املُْقِبلنَِي بَـنْيَ أيـاِدي املُعرضِــــــــنَي ومَــظاهِــَر الـَعْدِل بَـنْيَ الـظامِلِـنَي، أَسْــــــئَُلَك بِــنورَِك املُِبنيِ 
َوناِر ُحبَِّك املُْشتَِعَلِة ِفي يَْومِ الدِّيِن ِبأَْن تُقدَِّر ألَْولِيَاِئَك ُكلَّ َخيٍْر أَنْزَْلتَُه ِفي ِكتَاِبَك، ثُمَّ زَيِّنُْهْم يَا إِلِهي 
بِــِطرَاِز الْــِعزَِّة َواالقْــِتَداِر، إِنَـَك أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر امْلُـْختَاُر، ثُـمَّ اكْـــتُْب مِلَـْن أَرَاَد كَـــْوثَـَر لِـَقائِــَك َوخِــــْدمَــَة أَمْــرَِك مَــا 
بُـــُه إِلَـــيَْك َواجْــــــَعْلُه رَاضِــــــــــيًا بِــــَما قَـــدَّرَْت لَـــُه بِــــأَمْــــرَِك امْلُــبْرَمِ َوحُــــــْكِمَك امْلَــْحتُومِ، الَ إِلَـــَه إالَّ أَنْـــَت امْلُــَهيِْمنُ  يُـــَقرِّ

اْلَقيُّوُم.

!  ٥
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سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا مَـْن فِـي قَـبَْضِتَك زِمَـاُم األَسْـــــَماِء َوبِـِإرَاَدتِــَك تَحَـــرَّكَــِت األَشْـــــيَآُء، أَسْـــــئَُلَك بِـَكلَِمِتَك الّـَِتي 
رَْت الـِبالَد َوبِــِه فُـِتحَ بَـاُب الْـبَيَاِن عَــَلى مَــْن فِــي اإِلمْــَكاِن بِــأَْن تُـَقدَِّر ألَْولِـيَائِــَك مَــا  بِــَها أَحْــــيَيَْت الْـِعبَاَد َونَـوَّ
ـِذيــَن أَكَـــُلوا الــنِّْعَمَة َوأَنْــَكُروهَـــا َوفَــازُوا بِــامْلَـائِــَدِة وَكَـــفَُروا بِــَها، أَيْ  يَجْـــــِذبُــُهْم إِلَــيَْك َويَــْحفَظُُهْم عَـــْن ُدونِــَك الّـَ
اُن مَـــَلُكوتِــــكَ  رَبِّ تَـــَرى امْلُــْعرِضِــــــــــنَي أَحَــــــاطُــوا امْلُــْقِبلنَِي مِــــْن أَصْـــــــــــِفيَائِـــَك َوقَـــامُـــوا عَــــَليِْهْم بِـــظُْلمٍ نَـــاَح بِـــِه سُـــــــكَّ
ِذيـَن أَقْـبَُلوا إِلَـيْكَ  َوجَــــبَُروتِــَك، أَسْـــــئَُلَك بِــَمَشاِرِق آيَـاتِــَك َومَــَصاِدِر أََوامِــرَِك َوأَحْــــَكامِــَك بِــأَْن تَـْجَعَل أَعْــَماَل الّـَ
إِرَاَدتِــَك، إِنَـَك أَنْـَت اهللُ ال إِلـَه إاِل أَنْـتَ  مُــزَيّـَنًَة بِــِطرَاز ِقَـبُولِـَك َوقَـدِّْر لَـُهْم خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألُولـى بِــَمِشيَِّتَك َو

اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم. 

- 13 -
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى

سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي، أَْشهَـــُد أَنَّ بَحْــــَر رَحْــــَمِتَك مَــاَج أَمـاَم ُوجُــــوِه عِـــبَاِدَك َوشَــــــْمَس فَـْضلَِك أَشْــــــرَقَــتْ 
مِـــْن أُفُـِق سَــــــَماِء جُــــوِدَك، أَسْــــــئَُلَك بِــَما فِــي عِـــْلِمَك الّـَـِذي مَــا اطّـََلعَ بِــِه إاِلَّ نَـفُْسَك َوبِــاألَْريَـاحِ الّـَـِتي تُـْسَمعُ 
َد عَــبَْدَك الّـَـِذي نَـبَذَ ُدونَـَك مُــْقِبالً إِلـى أُفُـِق عَــطَائِــَك، ثُـمَّ قَــدِّْر لَــُه كُـــلَّ  مِـــْن هَــِزيـزَهَــا ِذكْـــرَُك َوثـنَائَُك بِــأَْن تُـَؤيّـِ

َخيٍْر أَنْزَْلتَُه في ِكتاِبَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.
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إِلِهي إِلِهي أَْشَهُد أَنَّ األَيَّاَم أَيَّاُمَك َوفَتَْحَت ِفيَها أَبَْواَب فَْضلَِك َورَْحَمِتَك َعَلى ُوُجوِه ِعبَاِدَك، أَْسئَُلَك 
ِذيـَن حَــــَمُلوا عَــرْشَــــــَك َوقَـامُــوا عَــَلى خِـــْدمَــِة أَمْــرَِك بِــَحيُْث مَــا مَــنََعتُْهْم جَــــبَابِــرَةُ األَيّـَامِ واَلَ فَـرَاعِـــنَُة الْـِبالِد،  بِــالّـَ
ــَك  أَنْـــَت الْــــَغفُوُر الْــــَعطُوفُ  أَْي رَبِّ قَــــدِّْر مِلَــْن أَقْــــبََل إِلَــــيَْك مِـــــْن قَــــَلِمَك األَعْــــَلى خَــــيَْر اآلخِــــــرَِة َواألُولَــــى، إِنّـَ

اْلَعِزيزُ اْلَكِريُم، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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َماِء تَـَرى عَــبًْدا مِـــْن عِـــبَاِدَك أَقْـبََل َوفَـازَ بِــأَيّـَامِـــَك َوأَجَــــاَب نِــَدائَكَ  سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَــالِـَك األَسْـــــَماِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ
ـْدهُ بِـــُجنُوِد الْـــَغيْبِ  َك بِـــَحبْلَِك َومَـــعَ عَــــَدمِ اسْـــــــِتطَاعَــــِتِه عَــــِمَل مَـــا مُـــِنعَ عَــــنُْه كُــــلُّ ِذي ثَــْرَوٍة، أَْي رَبِّ أَيّـِ َوتَــَمسَّ
ـَك أَنْــتَ  بْــُه إِلَـــيَْك ثُــمَّ اكْــــتُْب لَـــُه بِـــُجوِدَك وَكَــــرَمِــــَك مَـــا يَــُكوُن بَــاقِـــيًا فِـــي كُــــتُِبَك َوأَلْـــَواحِـــــَك، إِنّـَ َهاَدِة َوقَـــرِّ َوالــشَّ

امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.

!  ٦
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ـامِــــَك أَحَـــــاَط عِــــبَاَدَك َونِـــَدائَـَك األَحْـــــَلى أَيْــَقَظ الــرَّاقِـــِديــَن مِــــْن خَـــْلِقَك،  سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ أَْشهَــــُد بِـــأَنَّ نُــوَر أَيّـَ
أَْسئَُلَك ِبُشُموِس َسَمَواِت ظُُهورَِك َوأَْشَجاِر ِفرَْدْوِسَك َوَجنَِّتَك ِبأَْن تَْحفََظ أَِحبَّائََك ِمْن َشرِّ أَْعَداِئَك ثُمَّ 
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الْــَعِزيــزُ امْلَـنَّاُن، أَْي رَبِّ تَــَرى عَـــبَْدَك مُـــْقِبالً إِلَــى  انْــُصرْهُـــْم بِـــُجنُوِد الْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن، إِنّـَ
ـَك أَنْــَت مَـــْولَــى  ًكا بِـــَحبِْل فَــْضلَِك، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَْن تُــَقدَِّر لَــُه خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى، إِنّـَ بَــاِب عَـــظََمِتَك َومُـــتََمسِّ

اُل اْلَكِريُم . اْلَوَرى الَ إِلَه إالَّ أَنَْت اْلفَضَّ
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ُه ال إِلـَه إاِلَّ هُــَو الْــفَرُْد الْــَواحِــــُد امْلُْقتَِدُر امْلُْختَاُر، سُــــــبَْحانَـَك يَـا  َماِء أَنّـَ نَا َورَبُّ األَرِْض َوالـسَّ َشهِــَد اهللُ َربّـُ
إِلـَه األَنَـامِ َومُـنِْزَل األََوامِــِر َواألَحْـــَكامِ، أَسْـــــئَُلَك بِـنَفََحاِت أَيّـَامِــَك َوظُُهورَاِت عَــظََمِتَك فِـي بِـالِدَك بِـأَْن تُـَؤيّـِدَ 
ــــِذيــــَن كَــــــفَُروا  إِشَـــــــــارَاِت الّـَ ُـــْقِبلنَِي عَـــــَلى االسْـــــــــِتَقامَـــــِة الْـــــُكبَْرى بِـــــَحيُْث الَ تَــــْمنَُعُهْم شُـــــــــبَُهاِت األَحْـــــــزَاِب َو امْل
بِــــنَي مِـــــنْ  ُـــَقرَّ َـــبَْدِء َوامْلَـــآِب، ثُـــمَّ أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَْن تُـــَقدَِّر مِلَـــْن أَرَاَدَك مَــــا قَــــدَّرْتَـــُه لِْلُمخْـــــلِِصنَي مِـــــْن خَـــــْلِقَك َوامْل بِــــامْل

بَِريَِّتَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ اْلَعلِيُم.
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إِلـِهي إِلـِهي تَـْسَمعُ حَــــِننَي أَصْـــــــــِفيَائِــَك َوضَـــــــــجِيَجُهْم فِــي فِــرَاقِــَك َوصَـــــــــِريـَخُهْم بِــَما َورََد عَــَليِْهْم مِـــْن أَعَــاِدي 
ـَد أَهْــــَل األَْديَــانِ  رَْت بِـــِه مَـــَدائِـــَن الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَاِن بِـــأَْن تُــَؤيّـِ ــِذي نَــوَّ نَــفِْسَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــِمْصبَاحِ رَحْـــــَمِتَك الّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الْــَعِزيــزُ امْلَـنَّاُن ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت املُـَهيِْمُن عَـــَلى اإِلمْــَكاِن، أَيْ  عَـــَلى الْــَعْدِل َواإلحْــــَساِن، إِنّـَ
رًا بِـــأَنْـــَوارِ  رَبِّ تَـــَرى مَـــْن أقْـــبََل إِلَـــيَْك خَــــاضِــــــــــًعا ألَمْـــرَِك َومُـــِطيًعا لِـــُحْكِمَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن تَـــْجَعَل عَــــَمَلُه مُـــنَوَّ

َقبُولَِك َوُمزَيَّنًا ِبِطرَاِز ُجوِدَك، إِنََّك أَنَْت اْلفَرُْد اْلَواِحُد امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن اْلَعِزيزُ اْلَعلِيُم.
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ـَك أَنْــَت اهللُ الَ إِلــهَ  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَْشهَـــُد ِبسَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتَدارَِك َوبِــَوحْـــــَدانِــيَِّتَك َواخْـــِتيَارَِك َوبِــأَنّـَ
إاِلَّ أَنْـــَت، لَــــْم تَـــزَْل كُـــــنَْت مُــــَهيِْمنًا عَــــَلى األَشْــــــــيَاِء َومُــــْقتَِدرًا عَــــَلى مَــــْن فِــــي مَــــَلُكوِت األسْــــــــَماِء قَــــْد سَــــــــبََقتْ 
ُهوِد بِـِنَدائِـكَ  رَحْـــَمتَُك َوعِــنَايَـتَُك َوأَحَـــاَط فَـْضُلَك َوعَــطَائَُك، أَسْـــــئَُلَك يَـا سُـــــْلطَاَن الْـُوجُـــوِد َومَـالِـَك الْـَغيِْب َوالـشُّ
ـَد عِـــبَاِدَك عــلى  َمآُء بِــأَْن تُــَؤيّـِ الّـَـِذي بِــِه انْجَــــذَبَــِت األَشْــــــيَآُء َوبِــنُوِر َوجْــــِهَك الّـَـِذي بِــِه أَشْــــــرَقَــِت األَرُْض َوالــسَّ
ه إَِلى  َك ِبَحبْلَِك َوتََوجَّ االْسِتَقاَمِة على أَْمرَِك َواْلِقيَامِ َعَلى ِخْدَمِتَك، أَْي رَبِّ تََرى َمْن أَْقبََل إَِليَْك َوتََمسَّ
أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك، قَـــدِّر لَـــُه يَــا مَـــْولَـــى الْـــَعالَـــمِ مَـــا تَــَقرُّ بِـــِه عَــــيْنُُه َوعُــــيُوُن أَْولِــيَائِـــَك، ثُــمَّ أَنْــِزْل عَــــَليِْه مِــــْن سَـــــــَماءِ 
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ــــْلطَاُن الّـَِذي  عَــطَائِـَك َوسَـــــَحاِب جُــــوِدَك أَمْـطَاَر فَـْضلَِك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر الّـَِذي الَ تَـْمنَُعَك األَحْــــزَاُب َوالسّـُ
اُب. الَ تَْحُجبَُك األَْحَجاُب، إِنََّك أَنَْت النَّاِطُق ِفي املَبَْدِء َوامْلَآِب، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ اْلَوهَّ
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لَــَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي بِــَما هَــَديْـَت أَْولِـيَائََك إِلَــى اْلبَحْــــِر األَعْــظَمِ بِــُجوِدَك َوفَـْضلَِك َوسَــــــَقيْتَُهْم مِـــنُْه بِــِعنَايَـِتكَ 
ــَقُهْم فِــــي كُـــــلِّ يَـــْومٍ عَــــَلى  َورَحْــــــَمِتَك، أَسْــــــــئَُلَك يَـــا مَــــْن بِــــاسْــــــــِمَك نَـــاَدِت الْــــَحَصاةُ َونَـــطََقِت الـــنََّواةُ بِــــأَْن تُـــَوفّـِ
خِـــــْدمَـــِتَك َوِذكْــــرَِك َوثَـــنَائِـــَك ثُـــمَّ اقْـــبَْل مِــــنُْهْم مَـــا عَــــِمُلوا حُــــــبًّا لِـــرِضَـــــــــــائِـــَك، أَْي رَبِّ أَنْـــَت الْـــَكِريـــُم ذُو الْـــفَْضلِ 

اْلَعِظيمِ، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُوُر الرَِّحيُم.
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سُــــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهي يَْشهَـــُد عَــبُْدَك هَــذَا بِــَغنَآِء ذَاتِــَك َوفَـْقِر عِـــبَاِدَك َوبِــَعظََمِة أَمْــرَِك َوسُــــــْلطَانِــَك، أَسْــــــئَُلَك يَـا 
ـدَ  ـِذي بِــِه فَــتَْحَت أَبْــَواَب الْــَكرَمِ عَـــَلى ُوجُــــوِه األُمَــمِ بِــأَْن تُــَؤيّـِ ُمجْــــِرَي األَنْــَهاِر َومُــرْسِـــــَل األَْريَــاحِ بِــاسْــــــِمَك الّـَ
مَـــْن أَقْــبََل إِلَــيَْك َونَــطََق بِـــثَنَائِـــَك فِـــي يَــْومٍ فِـــيِه أَعْـــرََض عَـــنَْك أَكْـــثَُر خَـــْلِقَك، ثُــمَّ اكْـــتُْب لَــُه يَــا إِلــَه الْــَعالَــمِ مَـــا 
مَواتِ  ُـــْقتَِدُر عَــــَلى مَــــا تَـــَشاُء َوفِــــي قَــــبَْضِتَك زِمَــــاُم مَــــْن فِــــي الـــسَّ ــَك أَنْـــَت امْل يَـــنْبَِغي لِـــُجوِدَك وَكَـــــرَمِـــــَك، إِنّـَ

َواألَرَِضنَي، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم الَحِكيُم.
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َماِء، أَسْــــــئَُلَك بِــأمْــرَِك الّـَـِذي بِــه قَــاَم الْــَعظُْم الـرَّمِـــيمُ  إِلـَه األَسْــــــَماِء َوفَـاطِــــَر الـسَّ سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي َو
ــِذيــَن حَـــــرَّكَــــتُْهْم أَْريَــاُح الــنَّفِْس َوالْـــَهَوى فِـــي  َوأَحَـــــاَط الْـــَعالَـــَم فَــْضُلَك الْـــَعِميُم بِـــأَْن تَــْحفََظ أَْولِــيَائَـَك مِــــَن الّـَ
ـامِـــَك َومَــنََعتُْهْم أَهْـــَوائُـُهْم عَـــِن الــتََّقرُِّب إِلَــى سَــــــاحَـــــِة عِـــزَِّك، أَسْــــــئَُلَك يَــا مَــْقُصوَد الْــَعالَــمِ َومَــْحبُوَب األُمَــمِ  أيّـَ
َك بِــَما أَنْــزَلْــتَُه فِــي كِـــتَابِــَك خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى ثُــمَّ قَــدِّْر لَــهُ  بِــأَْن تَــْكتَُب مِلَـْن أَقْــبََل إِلَــيَْك َوأَرَاَد أَْن يَــتََمسَّ

َما َقدَّرْتَُه ألَْصِفيَاِئَك َوأَُمنَاِئَك، إِنََّك أَنَْت اْلَغفُوُر اْلَكِرِيُم، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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سُــــــبَْحاَن الّـَـِذي أَيْـَقَظ عِـــبَاَدهُ بِــِنَدائِــِه َورَفَـَعُهْم إِلَــى سَــــــَماِء عِـــرْفَـانِــِه َوزَيّـَنَُهْم بِــِطرَاِز الْــَعْدِل بِــُجوِدِه وَكَـــرَمِـــِه، 
أَْي رَبِّ تَـَرى مَـْن أَقْـبََل إِلَـيَْك َوتَـْسَمعُ اعْــِترَافَـُه بِـَوحْــــَدانِـيَِّتَك َوفَـرَْدانِـيَِّتَك، أَسْـــــئَُلَك ِبخَــِريـِر مَـاِء كَــرَمِــَك الّـَِذي 
تَـْسَمعُ مِـــنُْه اإِلقْـرَاَر بِــَما أَقَـرَّْت بِــِه كُـــتُبَُك َوزُبُـرَُك َوأَلْـَواحُــــَك أَْن تَـفْتَحَ عَــَلى َوجْــــِهِه أَبْـَواَب عِـــنَايَـِتَك َوفَـْضلِكَ 

اُل الَكِريُم.  ثُمَّ اْرزُْقُه ُكلَّ َخيٍْر أَنْزَْلتَُه ِفي ِكتَاِبَك، إِنََّك أَنَْت اْلفَضَّ
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سُــــــبَْحانَــَك الــلَّهمَّ يَــا إِلــِهيْ َوسَــــــيِِّدي َوسَــــــنَِدي َومَــْقُصوِدي َومَــْحبُوبِــي، إِنَّ عَـــبَْدَك هَـــذَا أَقَــرَّ واعْـــتَرََف بِــَما 
َر اآلفَـاِق بِــأَنْـَواِر َوجْــــِهكَ  نَـطََق بِــِه لِـَساُن عَــظََمِتَك َومَــا أَنْـزَلْـتَُه فـي كُــتُِبَك َوزُبُـرَِك َوأَلْـَواحِـــَك، أَسْـــــئَُلَك يَـا مُــنَوِّ
ُؤوِس بِـــِإكْــــلِيِل عَـــطَائِـــَك َومُـــطَرِّزَ الْــَهيَاكِــــَل بِـــِطرَاِز اإِلقْــبَاِل إِلَــى  ـــَر الْــُقُلوِب بِـــَكْوثَــِر بَــيَانِـــَك َومُـــَكلَِّل الــرُّ َوُمطَهّـِ
أُفُـــِقَك بِـــأَْن تُـــنْزَِّل مِــــْن سَـــــــَماِء فَـــْضلَِك عَــــَلى أَْولِـــيَائِـــَك نِـــْعَمًة مِــــْن عِــــنِْدَك َومَـــائِـــَدةً مِــــْن سَـــــــَمائِـــَك َوبَـــرَكَــــًة مِــــنْ 
لَـُدنْـَك، إِنّـََك أَنْـَت الْـَكِريـُم ذُو الْـفَْضِل الْـَعِظيمِ، أَْي رَبِّ تَـَرى مَــْن أَقْـبََل إِلَـيَْك َونَـطََق بِــِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك َوقَـامَ 
ــَك أَنْـــتَ  عَــــَلى خِــــــْدمَــــِتَك، أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَْن تَـــْجَعَلُه عَــــَلًما بِــــاسْــــــــِمَك بَـــنْيَ خَــــْلِقَك َورَايَـــًة لِـــِذكْـــــرَِك بَـــنْيَ عِـــــبَاِدَك، إِنّـَ
امْلُْقتَِدُر الّـَِذي َشهِــَدِت الْـَكائِــنَاُت بِــُقوَّتِــَك َوقُـْدرَتِــَك َواقْـِتَدارَِك َوعَــظََمِتَك َوسُـــــْلطَانِــَك، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـَعلِيمُ 

اْلَحِكيُم.
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سُـــــــبَْحانَــَك  يَــا مَـــْن بِـــاسْـــــــِمَك غَـــنَّْت حَـــــَمامَـــُة الْـــبَيَاِن عَـــَلى أَعْـــَلى األَغْـــَصاِن َوارْتَــفَعَ نِـــَداُء امْلُخْــــلِِصنَي مِــــنْ 
أَعَـــــَلى املَـــَقامِ، أَسْــــــــئَُلَك بِـــــَمظَاهِـــــِر جَـــــــَمالِــــَك فِـــــي الْــــِفرَْدْوِس األَعْـــــَلى َومَـــــَشاِرِق حُـــــــبَِّك فــــي الــــَجنَِة الــــُعْليَا 
َوبِــأَنْجُــــمِ جُــــوِدَك فِــي سَــــــَماِء الْــَعطَاِء َوبِــَصِريـِر قَــَلِمَك الّـَـِذي انْجَــــذَبَـْت بِــِه أَفْـِئَدةُ األَصْـــــــــِفيَاِء بِــأَْن تُـَقدَِّر مِلَنْ 
أَقْـبََل إِلَـيَْك خَــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَـى، أَي رَبِّ تَـرَاهُ مُــْقِبالً إِلَـيَْك َوخَــاضِــــــــًعا ألََوامِـــرَِك َوأَحْــــَكامِـــَك َونَـاظِـــرًا إِلَـى 
أُفُـِق رِضَـــــــــائِــَك، أَسـئَُلَك أَْن ال تَـْمنََعُه عَــْن الـتََّقرُِّب إِلَــى بَحْــــِر ظُـُهورَِك َوشَــــــْمِس فَـْضلَِك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدرُ 

اْلَعِزيزُ اْلفَيَّاُض.

!  ٩۹
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إِلــــِهي إِلــــِهي الَ تَــــْمنَعْ أَصْــــــــــــِفيَائَـــَك عَـــــْن بِـــــَحاِر جُـــــــوِدَك وَكَــــــرَمِــــــَك، بَــــدِّْل يَــــا إِلــــِهي عِــــــْصيَانَــــُهْم بِـــــالْـــــُغفْرَانِ 
َوضَـــــــــْعفَُهْم بِــالْــُقوَِّة َواضْـــــــــِطرَابِــُهْم بِــاالطْـِمينَاِن َوصَـــــــــْمتَُهْم بِــالـذِّكْـــِر َوالْــبَيَاَن بِــالْــِحْكَمِة الّـَـِتي أَنْـزَلْــَت حُــــْكَمَها 
ــْدهُــــْم بِــــُجنُوِد قُــــْدرَتِــــَك َوقُــــوَّتِــــَك ثُـــمَّ اكْـــــتُْب لَــــُهْم مَــــا كَـــــتَبْتَُه لـــْلُمنَْقِطِعنَي مِـــــنْ  مِـــــْن قَــــَلِمَك األَعْــــَلى، أَْي رَبِّ أَيّـِ
ــَك أَنْـــَت امْلُــْختَاُر فِــــي إِرَاَدتِــــَك َوالـــظَّاهِــــُر بِــــظُُهورَِك َوالـــنَّاطِــــــُق فِــــي سِـــــــْجِنَك، الَ إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــتَ  أُمَــــنَائِــــَك، إِنّـَ

اُل. امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ
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ـامِــــَك، أَْشهَــــُد أَنَّ الــنَّارَ  سُـــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــَه الْـــُوجُـــــوِد َوسُـــــــبَْحانَــَك يَــا مَـــْحبُوُب، قَـــْد أَخَـــذَتْــِني الْـــَحيْرَةُ فِـــي أَيّـَ
اشْـــــــتََعَلْت َوظَهَــــرَْت فِـــي سِــــــْدرَاِت فِـــرَْدْوِس لِــَقائِـــَك َوالــَكْوثَــَر جَـــــَرى مِــــْن لِــَساِن عَـــظََمِتَك، مَـــعَ هَـــِذِه الْــِعنَايَــةِ 
ُكوا  الْــــُكبَْرى َوالــــرَّحْــــــَمِة الْــــُعظَْمى أََرى أَنَّ أَكْـــــثََر عِـــــبَاِدَك َمحْــــــُرومِـــــنَي عَـــــنَْها َومَــــْمنُوعِـــــنَي مِـــــنَْها بِــــَما تَــــَمسَّ
ــامِ اشْــــــــِتَعاَل مُــــِحبِّيَك فِــــي سَـــــــِبيلَِك َوأَنْـــَوارَ  بِــــِإرَاَداِت الـــنَّفِْس َوالْـــَهَوى، أَْي رَبَّ تَـــَرى فِــــي مِـــــثِْل هَــــِذِه األَيّـَ
قُـُلوبِــِهْم فِــي حُــــبَِّك، أَسْــــــئَُلَك يَـا مَــْولَـى الْـَعالَـمِ بِــأَْن تُـَقدَِّر مِلَْن فَـازَ بِــِإجْــــرَاِء أَحْــــَكامِـــَك فِــي أَيّـَامِـــَك مَــا قَـدَّرْتَـهُ 

ألَْصِفيَاِئَك َوأَُمنَاِئَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَغِنيُّ امْلُتََعاِل ِفي امْلَبَْدِء َوامْلَآِل.
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ْر أَبْــَصاَر عِــــبَاِدَك مِلُــَشاهَــــَدِة آللِئِ حِـــــْكَمِتَك َوعِــــرْفَــانِـــَك، ثُــمَّ أَسْـــــــِمْعُهْم مَـــا يَجْـــــذُبُــُهْم إِلَـــى  إِلــِهي إِلــِهي نَــوِّ
َمشْـــــــِرِق ظُــُهورَِك َومَـــطْلِعِ بُــُروزَِك َومَـــْصَدِر أََوامِــــرَِك َوأَحْـــــَكامِــــَك، سُـــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــِهي َومَـــْقُصوِدي أَْشهَــــدُ 
ـَك ظَهَـــرَْت َوأَظْهَـــرَْت مَــا يَــْحفَُظ الــِعبَاَد عَـــْن سِـــــَهامِ الــنَّفِْس َوالــَهَوى َوأَسْــــــيَاِف الــبَْغيِ َوالــفَْحَشاِء، كُـــلُّ  أَنّـَ
ذَلِــَك أَظْهَـــرْتَــُه مِـــْن بَحْـــــِر جُـــــوِدَك َوسَــــــَماِء كَـــرَمِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا مُـــِعنَي امْلَـظُْلومِـــنَي َومَـــْلَجأَ امْلَـْكُروبِـــنَي بِـــاسْــــــِمكَ 
ــَد مَــــْن نَـــبَذَ  ُـــْعتَِديـــَن مِـــــْن عِـــــبَاِدَك أَْن تُـــَؤيّـِ ـــِذي بِــــِه ارْتَـــَعَدْت فَـــرَائِــــُص الـــظَّامِلِـــنَي مِـــــْن خَـــــْلِقَك َوامْل األَعْـــــظَمِ الّـَ
مَـــَقامَـــاِت الْـــَعالَـــمِ َومَـــَدائِـــَن األُمَـــمِ َواتَّخَــــذَ لِــنَفِْسِه مَـــَقرًّا فِـــي ظِــــلِّ سِــــــْدرَِة فَــرَْدانِـــيَِّتَك َومَـــَقامًـــا تَــْحَت قِـــبَابِ 
اُب. َعظََمِتَك، أَنَْت الَِّذي الَ تَْمنَُعَك َضْوَضاُء اْلَعاَلمِ واَلَ َسطَْوةُ األَُممِ، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَوهَّ

!  ١۱٠۰
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َماِء َوهُـــــَو الــــظَّاهِـــــُر بِــــاالسْــــــــمِ األَعْـــــظَمِ فِــــي الْــــَعالَــــمِ، أَسْــــــــأَُل بِــــَك يَــــا إِلــــهَ  هُـــــَو امْلُـــنَاِدي بَــــنْيَ األَرِْض َوالــــسَّ
ـِذيــَن نَــبَذُوا مَــظَاهِـــَر الــظُّنُوِن َواألَْوهَـــامِ َورَائَـُهْم َوأَخَـــذُوا  ـَد أَْولِــيَائَـَك الّـَ َماِء بِــأَْن تُــَؤيّـِ األَسْــــــَماِء َوفَــاطِــــَر الــسَّ
ـنُْهْم بِـــِطرَازِ  مَـــا أَمَـــرْتَــُهْم بِـــِه فِـــي كِــــتَابِـــَك الْــَعِظيمِ، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لَــُهْم كُــــلَّ خَـــيٍْر قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيَائِـــَك، ثُــمَّ زَيّـِ

اُل، ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغِنيُّ املُتََعاِل. االْسِتَقاَمِة َعَلى أَْمرَِك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الفَضَّ
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ـُة املَـْوجُــــوَداِت، أَسْــــــئَُلَك بِــاملَـَعانِــي الّـَـِتي ال تَـْحِويْـَها  سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن فِــي قَــبَْضِتَك زِمَــاُم الـَكائِــنَاِت َوأَزِمّـَ
بِـــــنَي مِـــــْن خَـــــْلِقَك مَـــــا  األَلْــــفَاُظ واَل يُــــْقبَُل لِــــنَفِْسَها األَسْــــــــتَاُر بِـــــأَْن تُــــنَزَِّل مِـــــْن سَــــــــَحاِب رَحْـــــــَمِتَك عَـــــَلى املُـــَقرَّ
َر الْــَعالَــمِ َوالـظَّاهِـــُر بِــاالسْــــــمِ  امِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يَـا مُــنَوِّ بُـُهْم إِلَــيَْك فِــي أَيّـَ يَـرْفَـُعُهْم بِــأَسْــــــَمائِــَك بَـنْيَ عِـــبَاِدَك َويُـَقرِّ
ِكنَي بِــَما أَرَْدتَـهُ  األَعْــظَمِ بِــأَْن تَـْجَعَل أَفْـِئَدةَ ُمخْـــلِِصيَْك ُمشْـــــتَِعَلًة ِبحَــــرَارَِة حُــــبَِّك لِـيََضُعوا مَــا أَرَاُدوا مُــتََمسِّ
بِــأَمْــرَِك، أَْي رَبِّ تَـَرى مَــا َورََد عَـــَلى أَْولِـيَائِــَك مِـــْن طُـَغاِة خَـــْلِقَك َوتَـَرى َعجْــــزَهُـــْم بَـنْيَ أَيَـاِدي الـظَّامِلِـنَي مِـــنْ 
ـامِ بِـــأَْن تَــْحفََظ مُـــِريــِديــَك مِــــنَ  ـِذي بِـــِه حَـــــِفظَْت الْــَكلِيَم مِــــْن شَـــــــرِّ فِـــرْعَـــْوِن األَيّـَ أَعْـــَدائِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ــَك أَنْـــتَ  إِنّـَ ــَك أَنْـــَت مَــــْولَـــى الْـــَوَرى َورَبُّ الْـــَعرِْش َوالـــثََّرى، َو ــِذيـــَن تُحَــــــرِّكُــــُهْم أَْريَـــاُح الـــنَّفِْس َوالْـــَهَوى، إِنّـَ الّـَ

امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.
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إِلــَه الْــَعرِْش َوالــثََّرى َومَـــْقُصوَد الْــَوَرى، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَمْـــطَاِر سَــــــَحاِب رَحْـــــَمِتَك َوأَنْــَوارِ  سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــِهي َو
ـَد أَْولِــيَائَــكَ  ــِذي أَحَـــــاَط الْـــَكائِـــنَاِت َوخَــــَضَعْت عِــــنَْد ظُــُهورِِه امْلُــْمِكنَاُت بِـــأَْن تُــَؤيّـِ بَــَهاِء طَــْلَعِتَك َوبِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
عَــــَلى ِذكْــــرَِك َوثَـــنَائِـــَك َواالسْـــــــِتَقامَـــِة عَــــَلى حُـــــبَِّك، أَْي رَبِّ تَـــرى مَـــْن أَقْـــبََل إِلَـــى أُفُـــِقَك َوأَرَاَد خِـــــْدمَـــتََك َومَـــا 
ـِذيــنَ  يَــتََضوَُّع بِـــِه عَـــرُْف رِضَــــــــــائِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا فَــالِــَق اإِلصْــــــــــبَاحِ َومُـــرْسِـــــَل األَْريَــاحِ أَْن تَــْحفَظَُه مِـــْن شَـــــــرِّ الّـَ

َكفَُروا ِبَك َوِبآيَاِتَك، ثُمَّ اْقبَْل َعَمَلُه ِبُجوِدَك وََكرَِمَك، إِنََّك أَنَْت أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي.
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بُـوَن َوبِــبَيَانِــَك انْجَــــذََب امْلُخْــلُِصوَن، أَسْـــــئَُلَك بِــنُوِر أمْــرَِك الّـَِذي بِــهِ  سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن فِــي َهجْــــرَِك نَـاَح امْلَُقرَّ
أَشْــــــرَقَـْت مَــَدائِــُن الْـِعْلمِ َوالْـِعرْفَـاِن بِــأَْن تُـَوفّـَِق الّـَِذي سَـــــِمعَ نِــَدائََك األَحْــــَلى َوأَجَــــابَـَك يَـا مَــْولَـى الْـَوَرى، أَيْ 
رَبِّ قَــــدِّْر لَــــُه مِـــــْن بَحْــــــِر رَحْــــــَمِتَك نَـــِصيبًا َومِـــــْن أَنْجُــــــمِ عَـــــطَائِــــَك قِــــْسَمًة َومِـــــْن تَجَــــــلِّيَاِت اسْــــــــِمَك الْــــَقيُّومِ مَــــا 

يَنْبَِغي لَِكرَِمَك يَا أَيَُّها امْلُْقتَِدُر َعَلى َما َكاَن َوَما يَُكوُن.

!  ١۱١۱
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إِلـــِهي إِلـــِهي اجْــــــَعْل حِــــــفْظََك يَـــِميِني َوحِــــــْرزََك يَـــَساِري َوِذكْـــــرََك أَمَــــامِـــــي َوثَـــنَائَــَك فَـــْوَق رَأْسِـــــــيْ، أَسْــــــــئَُلكَ 
ـَد عِــــبَاَدَك عَـــَلى مَـــا  ــِتي مَـــا أحــصاهــا دونُــَك وبِـــأَسْـــــــرارَِك الــتي مــا اطْــَلعَ بِـــَها غَـــيْرَُك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ بِـــآيَــاتِـــَك الّـَ
َك بِــَحبْلَِك َوعَــِمَل مَــا أَمَــرْتَـُه بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك،  يَـنْبَِغي ألَيّـَامِـــَك، ثُـمَّ انْـُصْر الّـَـِذي يَـا إِلـِهي أَقْــبََل إِلَــيَْك َوتَـَمسَّ

اُل اْلَكِريُم. إِنََّك أَنَْت اْلفَضَّ
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إِلِهي َوَسيِِّدي َوَسنَِدي َوَمْحبُوِبي َوَمْقُصوِدي، أَْسئَُلَك ِبأُمِّ اْلِكتَاِب الَِّذي يَنِْطُق أََماَم ُوُجوِه األَْحزَاِب 
َحاُب بِــأَْن تُــَقدَِّر مِلَـْن شَـــــــرَِب رَحِــــيَق حُـــــبَِّك مَــا  فِــي امْلَـآِب بِــَحيُْث مَــا مَــنََعُه الْــِحَجاُب  َومَــا سَــــــتََر نُــورَهُ الــسَّ
يَـْجَعُلُه ثَـابِـتًا عَــَلى أَمْـرَِك َورَاسِــــًخا عَــَلى خِـــْدمَـِتَك، ثُـمَّ اكْــتُْب لَـُه مَـا تَـَقرُّ بِـِه عَــيْنُُه َويَـطَْمِئنَّ قَـْلبُُه، إِنّـََك أَنْـتَ 

اْلَقِويُّ اْلَغالُِب اْلَقِديُر َوِباإلَجابَِة َجِديٌر.
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 أَْي رَبِّ أَسْــــــــئَُلَك ِبتَجَــــــلِّيَاِت اسْــــــــِمَك األَعْــــظَمِ عَــــَلى األُمَــــمِ َوبِــــأَنْـــَواِر َوجْــــــِهَك يَـــا مَــــالِـــَك الْـــِقَدمِ بِــــأَْن تَـــْحفَظَ 
أَْولِـيَائََك مِــْن أََوامِــِر الـنَّفِْس َوالْـَهَوى، َوزَيّـِنُْهْم بِـِطراَِز عِــزَِّك يَـا مَـْولَـى الْـَوَرى َومَـالِـَك اآلخِـــرَِة َواألُولَـى، أَيْ 

رَبِّ الَ تَْمنَْعُهْم َعْن بَاِب فَْضلَِك واَلَ َعْن بَْحِر َكرَِمَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.
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ــــُه الَ إِلَـــــَه إاِلَّ هُــــــَو، لَـــــُه الْـــــَعظََمُة َواالقْـــــِتَداُر َوالْـــــُقوَّةُ َوالْـــــُقْدرَةُ  َشهِـــــَد اهللُ قَـــــبَْل خَــــــْلِق األَشْـــــــــيَاِء َوبَـــــْعَدهَــــــا أَنّـَ
َواالخْــِتيَاُر َوهُــَو امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن الـَعِزيـزُ امْلُْختَاُر، سُـــــبَْحانَـَك يـا سُـــــْلطَاَن الْـُوجُـــوِد َوامْلُسْـــــتَِوي عَــَلى عَــرْشِ 
ـِذيــَن بِــِهُم انْتَشَــــــرَْت آثَــارَُك فِــي بِــالِدَك َوتَــَضوََّع عَـــرُْف بَــيَانِــكَ  الــظُُّهوِر فِــي مَــَقامِـــَك املَحْــــُموِد، أَسْــــــئَُلَك بِــالّـَ
إِعْــــالَِء كَــــلَِمِتَك بَـــنيَْ  ــَد أَْولِـــيَائَــَك َوأَحِـــــبَّائَــَك عَــــَلى إِظْــَهاِر أَمْــــرَِك بِــــالْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَاِن َو بَـــنْيَ عِــــبَاِدَك بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ
ِكنَي بِــَحبِْل طَـاعَـــِتَك َوُمتَشَــــــبِِّثنَي بِــأَذْيَـاِل رَِدآِء رَحْــــَمِتَك، قَــْد أَقْــبَُلوا بِــُكلِِّهمْ  األَْديَـاِن، أَْي رَبِّ تَـَريـُهْم مُــتََمسِّ
إِلَـيَْك َوأَرَاُدوا أَْن يَـْعَمُلوا مَـا أَمَـرْتَـُهْم بِـِه فِـي صُـــــــــُحِفَك َوزُبُـرَِك َوأَلْـَواحِـــَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِـأَمْـرَِك الّـَِذي بِـهِ 
ـَدهُـــْم فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــَوالِ  هَـــطََلْت أَمْـــطَاُر بَــرَكَــــِتَك َوأَلْــطَافِـــَك عَـــَلى خَـــْلِقَك فِـــي الــُقُروِن َواألَعْـــَصاِر بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
عَــــَلى ِذكْــــرَِك َوثَـــنَائِـــَك َوخِـــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك، ثُـــمَّ قَـــدِّْر لَـــُهْم مَـــا قَـــدَّرْتَـــُه لِـــْلُمنَْقِطِعنَي مِــــْن عِــــبَاِدَك َوامْلُخْــــلِِصنَي مِــــنْ 
بَـِريّـَِتَك، ثُـمَّ أَنْـِزْل لَـُهْم مَـا يَـنْفَُعُهْم فِـي اآلخِـــرَِة َواألُْولَـى َواغـِفرْهُــْم بِـُجوِدَك وَكَــرَمِــَك َورَحْــــَمِتَك الّـَِتي سَـــــبََقتْ 
ــِذي ال تَـــْمنَُعَك شُــــــــبَُهاتُ  اُل، أَنْـــَت الّـَ مَـــْن فِـــي سَـــــــَمائِـــَك َوأَرْضِــــــــــَك، الَ إِلـــَه إاِل أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر الْـــَعِزيـــزُ الْـــفَضَّ

!  ١۱٢۲



إِنّـََك أَنْـَت اهللُ الْـفَرُْد الْـَواحِـــُد امْلُْقتَِدرُ  إِشَــــــارَاُت املُْعرِضِــــــــنَي تَـفَْعُل مَـا تَـَشاُء َوتَـْحُكُم مَـا تُـِريـُد، َو الْـَغافِـلنَِي َو
اْلَعِزيزُ اْلَحِميُد.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

مَواِت َواألَرَضِــــــــــنَي بِـــَما هَــــَديْــتَ  ْكُر يَــا مَـــْقُصوِدي َومَـــْقُصوَد مَـــْن فِـــي الــسَّ لَـــَك اْلحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي َولَـــَك الــشُّ
بَــُهْم إِلَــيَْك َومَــا أَنْــزَلْــتَُه مِـــْن قَــَلِمَك األعْـــَلى  عِـــبَاَدَك إِلــى صِـــــــــرَاطِــــَك َوسَــــــَقيْتَُهْم كَـــأََس حُـــــبَِّك َوعَـــرَّفْــتَُهْم مَــا قَــرَّ
ـدَ  فِـــي كُــــتُِبَك َوألْـــَواحِـــــَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاألَسْـــــــرَاِر امْلَـْكنُونَــِة فِـــي عِــــْلِمَك َوامْلَخْــــزُونَــِة فِـــي كُــــتُِبَك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
أَْولِـــيَائَــَك عَــــَلى نُـــْصرَِة أَمْــــرَِك بِــــُجنُوِد آيَـــاتِــــَك َوبَـــيِّنَاتِــــَك، أَْي رَبِّ تَـــَرى مَــــْن قَـــاَم بَـــنْيَ عِــــبَاِدَك عَــــَلى ِذكْــــرِكَ 
َوثَـــنَائِــــَك َومَــــا أَرَاَد إاِلَّ نَشْـــــــَر مَــــا أَنْـــزَلْـــتَُه فِــــي كِـــــتَابِــــَك، أَسْـــــــئَُلَك ِبحَــــــرَكَـــــِة قَـــَلِمَك األَعْــــَلى َوصَـــــــــــِريـــرِِه َوسِـــــــْدرَةِ 
ـَدهُ فِــي كُـــلِّ األَحْـــــيَاِن عَـــَلى نَشْــــــِر آثَــارَِك يَــا مَــْن فِــي قَــبَْضِتَك زِمَــاُم األَْديَــاِن،  املُـنْتََهى َوحَـــــِفيِفَها أَْن تُــَؤيّـِ

إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ امْلُْستََعاُن. 
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سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي تَـَرى ضَـــــــــْعِفي َوَعجْـــِزي َوضُـــــــــرِّي َوافْـِتَقاِري، فَـأَرْسَـــــْل عَــَليَّ مِــْن نَـفََحاِت قُـْدسِــــكَ 
الّـَِتي لَـْو يَهُــبُّ مِــنَْها عَــَلى قَـْدِر سَـــــَواِد نَـْمَلٍة عَــَلى األَوَّلِـنَي َواآلخِـــِريـَن لِـيَُقلِّبُُهْم إِلَـى سُـــــْلطَاِن جَـــَمالِـَك امْلُِنيرِ 
ْكُت بِــــُعْرَوتِــــَك الْـــُوثْـــَقى فِــــي الْـــَكلَِمِة األَتَـــمِّ  ــِذي تَـــَمسَّ َويُشَـــــــرِّفُـــُهْم بِــــأَنْـــَواِر َوجْــــــِهَك امْلُــِبنيِ، فَـــيَا إِلـــِهي أَنَـــا الّـَ
َا شَـــــرَّفْـتَِني بِـلَِقائِـكَ  الْـَعِظيمِ َوتَشَـــــبَّثُْت بِـذَيْـِل عِــنَايَـِتَك فِـي اسْـــــِمَك الْـَعلِيِّ امْلُتََعالِـي الْـَعلِيمِ، إِذًا يَـا إِلـِهي ملَّ
ـــِذي أَجْــــــَريْـــتَُه عَـــــْن يَـــِمنيِ عَـــــرٍْش كَـــــِريـــمٍ، واَلَ  َوعَـــــرَّفْـــتَِني َمظْهَـــــَر نَـــفِْسَك ال تَحْــــــرِمْــــِني عَـــــْن هَـــــذَا الْــــَكْوثَـــِر الّـَ

إِفَْضالَِك اْلَقِديمِ الَِّتي نُزَِّلْت ِمْن َسَحاِب رَْحَمِتَك امْلَِنِيعِ.  تَْمنَْعِني يَا إِلِهي ِمْن فَْضلَِك امْلَِنيعِ َو
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رَْت قَـــْلِبي بِـــنُوِر اسْـــــــِمَك الـــرَّحِـــــيم،  إِلـــِهي إِلـــِهي لَـــَك اْلحَــــــْمُد بِـــَما هَــــَديْـــتَِني إِلَـــى صِــــــــــرَاطِـــــَك امْلُسْـــــــتَِقيمِ َونَـــوَّ
ا قَــدَّرْتَـُه لِـِعبَاِدَك الـثَّابِــِتنَي، إِنَـكَ  أَسْــــــئَُلَك يَـا سَــــــابِــغَ الـنَِّعمِ َوالْــظَاهِـــُر بِــاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ أَْن ال تُـَخيِّبَِني عَـــمَّ

اُب، الَ إِلَه إاِلَ أَنَْت اْلَحاِكُم ِفي امْلَبَْدِء َوامْلَآِب. أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَعِزيزُ اْلَوهَّ
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َمواِت، أَسْـــــئَُلكَ  لـَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي بِــَما ظَهَـــرَْت َوأَظْهَـــرَْت أَمْــرََك ِبسُـــــْلطَاٍن غَـَلَب مَــْن فِــي األَرَضِــــــــنَي َوالـسَّ
ِبحَـــرَكَــِة إِصْـــــــــبَِعَك َوظُُهورَاِت قَـَدرَِك َوقَـَضائِـَك أْن تُـَؤيّـَِد الْـِعبَاَد عَــَلى الـرُّجُـــوعِ إِلَـيَْك َوالْـِقيَامِ عَــَلى خِـــْدمَـِتَك، 
أَي ْرَبِّ أَنَـا عَــبُْدَك وابْـُن عَــبِْدَك قَــْد أَقْــبَْلُت إِلَــيَْك مُــنَْقِطًعا عَــْن ُدونِــَك، قَــدِّْر لِـي مَــا يَـُكوُن نُـورًا مِـــْن عِـــنِْدكَ 
َك أَنْـَت املُـْقتَِدرُ  لِـيَُكوَن مَــِعي فِــي كُـــلِّ عَـــالَــمٍ مِـــْن عَـــَوامِلِـَك َويَهْـــِديَـِني إِلَــى بِــَساِط قُــْربِــَك َوسَــــــاحَــــِة عِـــزَِّك، إِنّـَ

اُل.   اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ

!  ١۱٣۳
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ـــهَ  لَـَك الـثَّنَآُء يَـا مَــالِـَك األَسْـــــَمآِء، َولَـَك الْـبََهآُء يَـا سُـــــْلطَاَن اآلخِـــرَِة َواألُولَـى، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي بِــِه تَـَوجّـَ
كُـــلُّ َوجْــــٍه إِلَــى أُفُـِقَك األَعْــَلى َوأَقْــبََل كُـــلُّ مُــْقِبٍل إِلَــى اسْــــــِمَك األَبْـَهى بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى االسْــــــِتَقامَــِة عَــَلى 
َك أَنْـَت اهللُ ال إِلَــَه إاِلَّ أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر الـَقِديِــُر،  حُــــبَِّك َوتَـْكتَُب لِـي بِــُجوِدَك مَــا يَـنْبَِغي لِـفَْضلَِك َوأَلْــطَافِــَك، إِنّـَ
َمواِت َواألَرَضِـــــــــــنَي،  أَحْــــــَمُد يَـــا إِلـــِهي بِــــَما سَــــــــِمْعَت نِــــَدائِــــي َوأَجَــــــبْتَِني بِــــَما الَ يُـــَعاِدلُــــُه مَــــَلُكوُت مُــــْلِك الـــسَّ

اْلَحْمُد َلَك يَا إَِلَه اْلَعامَلنَِي.
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ِبْسمِ اهللِ اْلَعلِيِّ األَْعَلى 

بِــنيَ  سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي بِــَه اشْــــــتََعَلْت قُـُلوُب امْلُخْــلِِصنَي َوذَابَـْت أَفْـِئَدةُ امْلَُقرَّ
ْوِق فِـــي صُــــــــــُدوِر أَحِـــــبَّائِـــَك َوطَــارَْت طَــيُْر الْــُقرِْب فِـــي هَـــَوآِء َوصْــــــــــلَِك َولِــَقائِـــَك بِـــأَنْ  َوبِـــِه نَــطََقْت حَـــــَمامَـــُة الــشَّ
بَـــِني إِلَـــى مَـــنِْبعِ فَـــْضلَِك َوأَلْـــطَافِـــَك َوتُشْـــــــِربَـــِني مِــــْن رَحِـــــِيقِ  ـــرَنِـــي عَــــْن كُــــلِّ مَـــا يَـــْكرَهُــــُه رِضَـــــــــــائُــَك َوتُـــَقرِّ تُطَهّـِ
عِــــنَايَـــِتَك عَــــْن أَيَـــاِدي رَحْــــــَمِتَك َوتَـــْسِنيمِ مَـــْكرُمَـــِتَك مِــــْن كُــــُؤوِس فَـــْضلَِك، َوبَـــلِّْغِني إِلَـــى مَـــَقامٍ الَ أََرى فِـــي 
ــــًها  ا ُدونَــَك َومُـــتََوجّـِ الْــُوجُـــــوِد إاِلَّ ظُــُهورَاِت أَنْــَواِر َوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َوبُــُروزَاِت عِــــزِّ فَــرَْدانِـــيَِّتَك ألَكُــــوَن مُـــنَْقِطًعا عَـــمَّ
إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، الَ إِلَــهَ  إِلَــى َوجْــــِهَك َونَـاطِــــًقا بِــثَنَاِء نَـفِْسَك َومُــْقِبالً إِلَــى حَــــرَمِ قُــْدسِـــــَك، َو

إاِلَّ أَنَْت امْلُتََعالِي امْلُتََعظُِّم اْلَعِزيزُ اْلَوَهاُب.
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فَسُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلَـِهي، أَسْـــــئَُلَك بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي بِــِه أَجْــــَريْـَت أَنْـَهاَر قُـْدِس أَحَــــِديّـَِتَك َوأَنْـزَلْـَت مِــْن غَـَمامِ 
رَحْــــَمِتَك  فُـيُوضَـــــــــاِت عِـــزِّ أَزَلِـيَِّتَك بِــأَْن تَـرْحَــــَم هَــذَا امْلِـْسِكنَي الْـفَِقيَر الّـَِذي َدخَــَل فِــي شَــــــاِطئِ غَـنَائِــَك َوهَــذَا 
َك بِـَخيِْط قُـْدرَتِــَك َوهَــذَا الْـَجاهِــَل الّـَِذي  ِعيَف الّـَِذي تَـَمسَّ الـذَّلِـيَل الـذَّي َورََد عَــَلى شَـــــِريـَعِة عِــزَِّك َوهَــذَا الْـضَّ
إِنّـَكَ  سَــــــرَُع عَــْن كُـــلِّ الْـجَِهاِت حَــــتَّى َدخَــَل فِــي مَــِديـنَِة عِـــْلِمَك، إِذْ بِــيَِدَك جَــــبَُروُت األَمْــِر َومَــَلُكوُت اْلخَـــْلِق، َو

أَنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر.
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ــِذي بِـــِه تَجَـــــلَّيَْت عَـــَلى امْلُـْمِكنَاِت َواسْـــــــتَْعَليَْت عَـــَلى الْـــَكائِـــنَاِت بِـــأَْن تَــنَْقِطَعِني  أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
إِنّـَكَ  ا يَـْكرَهُــُه رِضَـــــــــاَك َوتُـنِْزَل عَــَليَّ مَــا هُــُو خَــيٌْر لِـي، ألَنّـََك أَنْـَت تَـْعَلُم مَــا هُــَو يَـنْفَُعِني َوأَنَـا الَ أَعْــَلُم، َو عَــمَّ
أَنْـــَت الْــــَعلِيُم الْــــَخِبيُر، أَْي رَبِّ الَ تَـــَدعْـــــِني بِــــنَفِْسي َوهَـــــَوائِــــي ثُـــمَّ أَنْـــِزْل عَـــــَليَّ مِـــــْن سَــــــــَحاِب رَحْــــــَمِتَك مَــــا 
إِنََّك  رُِني َعْن ِذْكِر ُدوِنَك، ثُمَّ اْجَعْل لِي َمْقَعَد ِصْدٍق ِعنَْدَك ثُمَّ أَنِْزْل َعَليَّ َخيَْر الدُّنْيَا َواآلِخرَِة، َو يُطَهِّ

إِنََّك أَنَْت امْلُْعِطي اْلَكِريُم. أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، َو

!  ١۱٤
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فَسُــــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي َومَــــْحبُوبِــــي َوسُــــــــْلطَانِــــي، تَـــَرى فَـــْقِري َوافْـــِتَقاِري ثُـــمَّ ضُـــــــــــرِّي َواضْـــــــــــِطرَاِري 
ْكُر يَـا  َوابْـتاَلئِــي بَـنْيَ يَـَدِي األَحِـــبَّاِء َواألَشْــــــِقيَاِء، فَـَلَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي عَــَلى تَـْقِديـرَِك َوقَـَضائِــَك، َولَـَك الـشُّ
ـــــْلطَانُ  ـَك مَلَحْـــــُموٌد فِــي أَفْــَعالِــَك َوالْــَحاكِـــُم فِــي أَمْــرَِك َوالسّـُ إِمْــَضائِــَك، َونَْشهَـــُد بِــأَنّـَ سَــــــيِِّدي عَـــَلى تَــْدبِــيرَِك َو
ـِذي بِـــِه أَظْهَـــرْتَ  فِـــي حُـــــُكومَـــِتَك َوأَنْــَت بِـــُكلِّ شَـــــــيٍْء قَــِديــٌر، فَسُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
َج عِـــبَاَدَك عَـــَلى  جَـــــَمالَــَك َوأَكْـــَمْلَت أَمْـــرََك َوأَعْـــزَزَْت بُــرْهَـــانَــَك َوأَعْـــَليَْت أَسْــــــَمائَـَك َوأَعْـــَلنَْت صِـــــــــفَاتِـــَك بِـــأَْن تُــَعرِّ

إِنََك أَنَْت َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقاِدٌر َحِكيٌم. َمَقامِ الَِّذي يَنْظُُرونََك َعَلى َعرِْش َجاللَِك وَُكرِْسيِّ إِْجاللَِك، َو
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إِلَـــِهي إِلَـــِهي تَــَرى فَــْقِري َوغَـــنَائَـَك َوضَــــــــــْعِفي َوقُـــوَّتَــَك َوَعجْـــــِزي َواقْـــِتَدارََك َوَجهْــــلِي َوعِــــْلَمَك، إِنَّ امْلِــْسِكنيَ 
ــِذي  ــــَه إِلَـــى بَحْـــــِر عِــــْلِمَك َوحِـــــْكَمِتَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــالـــَكنِْز الّـَ ــيَّ تَـــَوجّـَ يَـــْقرَُع فِـــي هَــــذَا الْـــِحنيِ بَـــاَب كَــــرَمِــــَك َواألُمّـِ
أَْوَدعْـــتَُه فِــي أَفْـِئَدةَ امْلُخْـــلِِصنَي مِـــْن عِـــبَاِدَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني ثَـابِــتًا عَـــَلى أَمْــرَِك َورَاسِـــــًخا فِــي حُــــبَِّك َوقَــائـًما 
عَــــَلى خِــــــْدمَــــِتَك، لَــــَك اْلحَــــــْمُد يَـــا إِلَــــِهي َوسَــــــــيِِّدي بِــــَما أََريْـــتَِني أَمْــــَواَج بَحْــــــِر بَـــيَانِــــَك َوأَنْـــَواَر نَـــيِِّر فَـــْضلَِك، 
ـَدنِــي َوأَْولِــيَائَـَك عَـــَلى مَــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَــــــــــى،  ُهوِد بِــأَْن تُــَؤيّـِ أَسْــــــئَُلَك يَــا مَــالِــَك الْــُوجُــــوِد َوسُــــــْلطَاَن الْــَغيِْب َوالــشُّ

إِنََّك أَنَْت َمْوَلى اْلَوَرى، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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لَــَك اْلحَــــْمُد يَــا إِلَــِهي بِــَما أَنْــزَلْــَت لِــي آيَــاتِـــَك َوأَظْهَـــرَْت لِــي بَــيِّنَاتِـــَك َونَــطَْقَت أَمَــاَم ُوجُــــوِه عِـــبَاِدَك َوأَنْــطَْقتَ 
ُكلَّ َشيٍْء ِبثَنَاِئَك إاِلَّ الَِّذيَن نََقُضوا َعْهَدَك َوِميثَاَقَك َوأَنَْكُروا فَْضَلَك َوَجاَدُلوا ِبآيَاِتَك، أَْي رَبِّ أَْسئَُلَك 
ـآللِئِ امْلَـْكنُونَــِة فِـــي بَحْـــــِر عِــــْلِمَك َوبِـــالْــَجَواهِـــِر امْلَخْــــزُونَــِة فِـــي كَــــنَائِـــِز عِــــْصَمِتَك َوبِـــأَمْـــرَِك امْلُـبْرَمِ َوحَـــــبْلِكَ  بِـــالّـَ
ــِتي أَنْــزَلْـــَت حُـــــْكَمَها فِـــي كُــــتُِبَك، ثُــمَّ اكْــــتُْب لِــي مَـــا  ـَدنِـــي بِـــانْــِتَشاِر آثَــارَِك بِـــالْـــِحْكَمِة الّـَ امْلُــْحَكمِ بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
يَـْجَعُلِني قَـِويًّـا بِـُقوَّتِــَك َوقَـائِـًما عَــَلى خِـــْدمَـِة أَمْـرَك، أَْي رَبِّ تَـَرى الْـفَِقيَر قَـاَم لَـَدى بَـاِب عَــطَائِـَك َوأَرَاَد مِــنْ 
ــِذيـــَن مَــــا مَــــنََعُهْم شَــــــــيٌْء مِـــــَن األَشْــــــــيَاِء واَلَ شُــــــــبَُهاتُ  سَـــــــَماِء جُــــــوِدَك َوبَحْــــــِر كَـــــرَمِـــــَك مَــــا قَـــدَّرْتَـــُه ألَْولِـــيَائِــــَك الّـَ

اْلُعَلَمآِء َعْن ِصرَاِطَك امْلُْستَِقيمِ َونَبَأَك اْلَعِظيمِ، إِنََّك أَنَْت رَبُّ اْلَعامَلنَِي َوَمْقُصوَد امْلُْخلِِصنَي.
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لَـَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي بِـَما سَـــــَقيْتَِني مِــْن كَــأِْس عَــطَائِـَك َوزَيّـَنْتَِني بِـِطرَاِز عِــرْفَـانِـَك َوهَــَديْـتَِني إِلَـى صِــــــــفَاتِــكَ 
َواجْــــتَذَبْـَت قَـْلِبي بِــِنَدائِــَك األَحْــــَلى إِِذ ارْتَـفَعَ مِــَن األُفُـِق األَعْــَلى، أَْشهَــُد بِــأَنّـََك ظَهَــرَْت َوأَظْهَــرَْت مَــا أَرَْدتَ 
ـــِذي أَحَــــــاَط مَــــْن فِــــي األَرِْض َوالْــــَسَماِء، أَْي رَبِّ تَـــرَانِــــي  ـــِتي غَــــَلبَِت األَشْــــــــيَاَء َوِبسُــــــــْلطَانِــــَك الّـَ بِــــُقْدرَتِــــَك الّـَ
مُــنَْقِطًعا عَــْن ُدونِــَك َوُمنْجَــــِذبًـا بِــآيَـاتِــَك أَسْـــــئَُلَك بِــِمْصبَاحِـــَك الّـَِذي مَــا حَــــِفَظ نَـفَْسُه مِــَن األَْريَـاحِ بِــأَْن تُـَقدِّرَ 
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــلى مَــــا تَـــَشاُء َوفِــــي قَـــبَْضِتَك زِمَــــامُ  لِـــي مِــــْن قَـــَلِمَك األَعْــــَلى مَــــا كَــــتَبْتَُه لـــألَصْـــــــــــِفيَاِء، إِنّـَ

اُب. َمَلُكوِت األَْسَماِء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ اْلَوهَّ

!  ١۱٥
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ــِتي  ــَك أَنْـــَت الْـــَعِزيـــزُ الْـــَعالَُّم، أَسْـــــــئَُلَك بِـــآثَـــارَِك الّـَ أَنْـــَت تَـــْعَلُم يَـــا إِلـــِهي مَـــا عِــــنِْدي واَلَ أَعْــــَلُم مَـــا عِــــنَْدَك، إِنّـَ
ـــِذي بِــــهِ  ـــِذي بِــــِه ظَهَـــــرَِت األَنْــــَواُر َوبِــــاسْــــــــِمَك الْــــَعلِيمِ َوبِــــاسْــــــــِمَك الّـَ رَْت بِــــَها اآلفَــــاُق َوبِــــأَنْــــَواِر َوجْــــــِهَك الّـَ تَــــنَوَّ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا  ـَدنِــي عَـــَلى االسْــــــِتَقامَــِة عَـــَلى أَمْــرَِك، إِنّـَ ــرَْت الْــِبالَد َوأَفْــِئَدةَ الْــِعبَاِد بِــأَْن تُــَؤيّـِ َسخّـَ

تََشاُء، َشِهَد ِبُسْلطَاِنَك اْلَكاِئنَاُت َوِبُقْدرَِتَك امْلُْمِكنَاُت، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ امْلُْختَاُر.
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َمواِت َواألَرِْض بِــأَْن تَـْحفَظَ  ُهوِد، أَسْــــــئَُلَك بِــَمْقُصوِد الـسَّ سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــالِـَك الْـُوجُــــوِد َومَــلِيَك الْـَغيِْب َوالـشُّ
ـــِديـَن مَــا يَجْــــِري فِــي كُـــلِّ األَحْــــيَانِ  ِذيـَن كَـــفَُروا بِــبُرْهَــانِــَك َوحَــــاَربُـوا بِــنَفِْسَك ثُـمَّ اسْـــــِق امْلَُوحّـِ أَحِـــبَّائََك مِـــَن الّـَ
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــَلى مَـــا تَـــَشاُء، الَ إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر امْلُــتََعالِـــي  مِــــْن فَـــمِ عَــــطَائِـــَك َوثَـــْغِر أَلْـــطَافِـــَك، إِنّـَ

اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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ـَدنِـــي عَـــَلى اإِلقْــبَاِل إِلَــى  ـِة ذَاتِـــَك َوأَزَلِــيَِّة نَــفِْسَك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ يَــا إِلــَه الْــَعالَــمِ َوسُــــــْلطَاَن األُمَـــمِ، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَبْــِديّـَ
أُفُــِقَك األَعْـــَلى َومَـــَقامِــــَك األَسْـــــــنَى، أَْي رَبِّ تَــرَانِـــي مُـــْقِبالً إِلَـــيَْك َونَــاطِـــــًقا بِـــثَنَائِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِني 
ـِذيــَن فَــازُوا  قَــائِـــًما عَـــَلى خِــــْدمَـــِتَك َومُـــنْقِطًعا عَـــْن ُدونِـــَك، ثُــمَّ اكْـــتُْب لِــي يَــا إِلَــِهي مَـــا كَـــتَبْتَُه ألَصْــــــــــِفيَائِـــَك الّـَ
ُـــَهيِْمنُ  ُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مَــــا تَـــَشاُء، الَ إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت امْل ــَك أَنْـــَت امْل بِــــِعرْفَـــاِن مَــــطْلِعِ آيَـــاتِـــــَك َوَمظْهَـــــِر بَـــيِّنَاتِـــــَك، إِنّـَ

اْلَقيُّوُم.
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ُهوَ اْلَعلِيُم اْلَخِبيُر

بِــــنَي، أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمكَ  سُــــــــبَْحانَـــَك يَـــا إِلَــــِهي َوسَــــــــيِِّدي َوسَــــــــنَِدي َومَــــْحبُوبِــــي ومَــــْقُصوِدي َومَــــْقُصوَد امْلُــَقرَّ
األَعْـــظَمِ َوبِـــأَمْـــرَِك امْلُـبْرَمِ َوصِـــــــــرَاطِـــــَك امْلُسْـــــــتَِقيمِ وكِــــتَابِـــَك امْلُـِبنيِ َوبِـــأَنْــَواِر َوجْـــــِهَك َونَــفََحاِت َوحْـــــِيَك َوأَسْـــــــرَارِ 
بِـــنَي مِــــنْ  عِــــْلِمَك أَْن تُــقَِّدَر لِــَعبِْدَك كُــــلَّ خَـــيٍْر وَكُــــلَّ فَــْضٍل وَكُــــلَّ رَحْـــــَمٍة أَنْــزَلْــتَُه فِـــي صَــــــــــَحائِـــِف َمجْـــــِدَك لــلُمَقرَّ
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر الْـــَحِكيُم، أَْي رَبِّ افْـــتَحْ عَــــَلى َوجْــــــِهي أَبْـــَواَب فَـــْضلَِك َوعَــــطَائِــــَك، أَْشهَــــُد فِــــي  خَــــْلِقَك، إِنّـَ

َقبَْضِتَك ِمفْتَاُح ُكلِّ بَاٍب َعِظيمٍ، الَ إَِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم، َوأَنَْت اْلَحِكيُم، َوأَنَْت اآلِمُر اْلَخِبيُر.
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إِلَــِهي إِلَــِهي تَــَرى الْــبَِعيَد أَرَاَد قُــْربَــَك َوالْــفَِقيَر بَحْــــَر غَــنَآئِــَك َوالْــَعطَْشاَن كَـــْوثَــَر عَـــطَائِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَنْــَوارِ 
نَـــيِِّر بَـــيَانِـــَك َوأَسْـــــــرَاِر كِــــتَابِـــَك َوبِـــأُفُـــِقَك األَعْــــَلى َومـــا كَــــاَن َمخْــــزُونًـــا فِـــي خَــــزَائِـــِن قَـــَلِمَك وَكَــــنَائِـــِز عِــــْلِمَك يَـــا 
َماِء بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى االسْــــــِتَقامَــِة عَــَلى أَمْــرَِك َوالْـِقيَامِ عَــَلى خِــــْدمَــِتَك، أَيْ  مَــْولَـى األَسْــــــَماِء َوفَـاطِــــَر الـسَّ
رَبِّ تَـرَانِــي مُــِقرًّا بِــَما نَـطََق بِــِه لِـَساُن عَــظََمِتَك فِــي مَــَلُكوِت بَـيَانِــَك، قَـوِّ يَـا إِلَـِهي قَـْلِبي َوجَــــَوارِحِـــي بِــَحيْثُ 
رًا بِــــأَنْـــَوارِ  الَ تُـــْضِعفَُها قُــــوَّةُ األَقْــــِويَـــآِء واَلَ شُــــــــبَُهاُت الْــــُعَلَماِء ثُـــمَّ اجْــــــَعْلِني ُمشْــــــــتَِعالً بِــــنَاِر سِـــــــْدرَتِــــَك َومُــــنَوَّ

!  ١۱٦



ـَر اآليَـاِت بِــأَمْــرَِك الّـَِذي بِــِه نُـِصبَْت رَايَـاُت ظُُهورَِك فِــي اآلفَـاِق َوأَعْــالُم نَـْصرِكَ  عَــرْشِــــَك، أَسْـــــئَُلَك يَـا ُمَسخّـِ
فِـي الْـِبالِد بِـأَْن تَـْكتَُب لِـي مِــْن قَـَلمِ فَـْضلَِك مَـا يَـُكوُن مَـِعي فِـي كُــلِّ عَــالَـمٍ مِــْن عَــَوامِلَِك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدرُ 
عَـــَلى مَـــا تَــَشآُء َوفِـــي قَــبَْضِتَك زِمَـــاُم األَشْـــــــيَاِء تَــفَْعُل مَـــا تَــَشاُء َوتَــْحُكُم مَـــا تُــِريــُد، الَ إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْــفَرْدُ 

اُل. اْلَواِحُد امْلَُهيِْمُن اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ
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إِلَــِهي إِلَــِهي لَــَك اْلحَــــْمُد بِــَما أَظْهَـــرَْت صِـــــــــرَاطَـَك بَـنْيَ عِـــبَاِدَك َوَدعَـــْوَت الـنَّاَس إِلَــى َمشْــــــِرِق َوحْــــِيَك َومَــطْلِعِ 
ــــــِبيَل َوأَنْــزَلْــَت الــدَّلِــيَل َوأَمَـــرَْت الْــُكلَّ بِـــَما  ـَك أَظْهَــــرَْت السّـَ إِلْــَهامِــــَك َومَـــْصَدِر أََوامِــــرَِك َوأَحْـــــَكامِــــَك، أَْشهَــــُد أَنّـَ
بُـُهْم إِلَـيَْك َويَـنْفَُعُهْم فِـي كُــلِّ عَــالَـمٍ مِــْن عَــَوامِلَِك، أَسْـــــئَُلَك يَـا مَـالِـَك الْـُوجُــــوِد بِـأَمْـَواجِ بَحْــــِر جُــــوِدَك َوأَنْـَوارِ  يُـَقرِّ
ـــرًا  ـَدنِـــي فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــَواِل ألَكُــــوَن نَــاطِـــــًقا بِـــِذكْــــرَِك َوُمشْـــــــتَِعالً بِـــنَاِر حُـــــبَِّك َومُـــتَذَكّـِ شَـــــــْمِس فَــْضلَِك بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
بِـآيَـاتِــَك َوطَائِـرًا فِـي هَــَوائِـَك َومُـتََمِسًكا بِـَحبِْل عَــطَائِـَك َوُمتَشَـــــبِّثًا بِـذَيْـِل كَــرَمِــَك، أَْي رَبِّ تَـَرى عَــبَْدَك مُـْقِبالً 
إِلـى أُفُـِقَك األَعْـــَلى َومُــْعتَرِفًـا بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرَْدانِــيَِّتَك َومُــِقرًّا بِــَعظََمِتَك َوسُــــــْلطَانِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــالّـَـِذي سَــــــرُعَ 
ــِتي  إِلَـــى مَــــَقرِّ الْـــِفَداِء شَــــــــْوقًـــا لِـــلَِقائِــــَك َوأَقْـــبََل إِلَـــى سِــــــَهامِ الْـــباَلِء حُــــــبًّا لِجَــــــَمالِـــَك بِــــأَْن تَـــْرزُقَـــِني نِــــْعَمتََك الّـَ
ـــِذي الَ تَــــْمنَُعكَ  ـــَك أَنْــــَت الّـَ ـــِتي أَرْسَــــــــْلتََها مِـــــْن مَــــَلُكوِت بَــــيَانِــــَك، إِنّـَ َـــائِــــَدةَ الّـَ أَنْــــزَلْــــتََها مِـــــْن سَــــــــَماِء أَمْــــرَِك َوامْل
صُـــــــــــفُوُف الْــــَعالَــــمِ واَلَ جُــــــنُوُدهُ تَـــفَْعُل مَــــا تَـــَشاُء َوتَـــْحُكُم مَــــا تُـــِريـــُد، الَ إِلَــــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْــــَعِزيـــزُ اْلحَــــــِميُد، ثُـــمَّ 
رَْت الْــَعالَــَم بِــأَْن تُــَقدَِّر لِــي خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى،  أَسْــــــئَُلَك يَــا مَــالِــَك الْــِقَدمِ بِــاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ الّـَـِذي بِــِه نَــوَّ

اُب. َماِء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَوهَّ إِنََّك أَنَْت َمالُِك األَْسَماِء َوفَاِطُر السَّ
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إِلَــِهي إِلَــِهي قَــوِّ أَْولِـيَائََك لِـئاَلَّ يَـْمنَُعُهُم امْلُْعرِضُـــــــــوَن عَــِن اإلقْــبَاِل إِلَــى سَــــــاحَــــِة عِـــزَِّك َوبِــَساِط عَــطَائِــَك، أَيْ 

ِك ِبَحبِْل فَْضلَِك َواالنِْقطَاعِ َعْن ُدوِنَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُْختَاُر. رَبِّ أَيِّْد أَْولِيَائََك َعَلى التََّمسُّ
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إِلَــِهي إِلَــِهي أَنَـا عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك قَــْد أَقْــبَْلُت إِلَــيَْك َوأَرَْدُت مِـــْن بَحْــــِر جُــــوِدَك مَــا يَـْجَعُلِني مُــنَْقِطًعا عَــنْ 
ُدونِـــــَك َونَــــاطِـــــــًقا بِـــــثَنَائِـــــَك َوطَــــائِـــــرًا فِـــــي هَـــــَوائِـــــَك، أَْشهَــــــُد أَنَّ رَحِـــــــيَق بَــــيَانِـــــَك أَخَـــــذَنِـــــي َوسَــــــــْلَسِبيَل بَــــيَانِـــــكَ 
ـــرَْت الْـــَكائِـــنَاِت َواجْـــــتَذَبْــَت امْلُــْمِكنَاِت بِـــأَنْ  ــِذي بِـــِه َسخّـَ أَسْـــــــَكرَنِـــي، أَسْـــــــئُلَك بِـــلَِحاظِــــَك َونِـــَدائِـــَك َوبِـــاألَمْـــِر الّـَ
ــِذيـــَن أَنْـــَكُروا ظُــُهورََك َوجَــــــاَدلُـــوا بِــــآيَـــاتِــــكَ  ـــرُنِــــيْ مِــــْن شُــــــــبَُهاِت الّـَ تُـــنَزَِّل عَــــَليَّ مِــــْن سَـــــــَماِء عَــــطَائِــــَك مَــــا يُطَهّـِ
َوأَعْــــرَضُـــــــــــوا عَــــْن َمشْـــــــِرِق صِــــــــــفَاتِــــَك َومَــــطْلِعِ أََوامِــــرَِك، أَْي رَبِّ قَـــدِّْر لِـــي بِــــُجوِدَك مَــــا يَـــْجَعُلِني ثَـــابِــــتًا عَــــَلى 

أَْمرَِك َوِخْدَمِة أَْولِيَاِئَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَغفُوُر اْلرَِّحيُم. 

!  ١۱٧۷
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ـِذي بِـــآيَــاتِـــَك تَحَـــــرَّكَـــْت أَفْــالُك الْــُوجُـــــوِد َوبِـــُجوِدَك ظَهَـــرَْت لَــئَالِئُ بَحْـــــِر عِـــْلِمَك يَــا مَـــالِــكَ  إِلَــِهي إِلَــِهي أَنْــَت الّـَ
ــرَْت أَرْضَـــــــــَك َوسَــــــَمائَـكَ  ُهوِد، أَسْــــــئَُلَك بِــأَنْـَواِر َوجْــــِهَك َوأَسْــــــرَاِر كِـــتَابِــَك َوبِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه َسخّـَ الْــَغيِْب َوالـشُّ
بِـأَْن تُـَؤيّـَِدنِـي عَــَلى ِذكْــرَِك َوثَـنَائِـَك َومَـا يَـبَْقى بِـِه ِذكْــِري فِـي زُبُـرَُك َوأَلْـَواحِـــَك، أَْي رَبِّ أَجِـــُد عَــرَْف ظُُهورِكَ 
إِشْـــــرَاقَـاِت أَنْـَواِر نَـيِِّر أَمْـرِكَ  أَنّـَُه أَخَــذَنِـي عَــَلى شَـــــاٍْن أَقْـبَْلُت إِلَـيَْك َونَـطَْقُت بِـثَنَائِـَك، أَسْـــــئَُلَك ِببَحْـــِر آيَـاتِــَك َو
ِبأَْن تَُقدَِّر لِي ِمْن َقَلِمَك األَْعَلى َخيَْر اآلِخرَِة َواألُوَلى َوتَْجَعَلِني ِفي ُكلِّ األَْحَواِل َقاِئًما َعَلى ِخْدَمِتَك 
ـــًها إِلَــى أَنْــَواِر َوجْــــِهَك، أَْي رَبِّ تَــرَانِــي مُــْقِبالً إِلَــيَْك َوُمتَشَــــــبِّثًا  َونَــاطِــــًقا بِــِذكْـــرَِك َومُــْقِبالً إِلَــى أُفُــِقَك َومُــتََوجّـِ

اُل. ا ِعنَْدَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ ِبأَذْيَاِل رَِداِء رَْحَمِتَك، أَْسئَُلَك ِبأَْن الَ تَُخيِّبَِني َعمَّ
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى

ـُهْم الَ يَــَرْونَ  سُـــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــِهي َومَـــْقُصوِدي َومَـــْعبُوِدي تَــْسَمعُ نِـــَدآَء أَحِـــــبَّائِـــَك َوتَــرى عَـــَمَل أَْولِــيَائِـــَك، إِنّـَ
ألَنْـفُِسِهْم مِــْن ِذكْــٍر واَلَ ثَـنَاٍء واَلَ بَـيَاٍن واَلَ عَــَمٍل واَلَ مَـاٍل إاِلَّ بِـَحْولِـَك َوفَـْضلَِك َوعِــنَايَـِتَك، واَلَ تُجْــــَمعُ عِــنَْدهُــمْ 
زَخَـــارُِف الــدُّنْــيَا إاِلَّ َويَــُكوُن قَــْصُدهُـــُم اإِلنْــفَاَق فِـــي سَــــــِبيلَِك، واَلَ يُــِحبُّوَن شَـــــــيْئًا مِـــَن األَشْـــــــيَاِء إاِلَّ إِلعْـــالءِ 
كَــــلَِمِتَك َوارْتِـــفَاعِ أَمْـــرَِك، أُولــِئَك أَصْــــــــــِفيَائُـَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك َوأُمَـــنَائُـَك فِـــي بِـــالِدَك َالَ يَــْقُعُدوَن إاِلَّ بِـــاسْــــــِمَك واَلَ 
يَـُقومُــوَن إاِلَّ بِــِذكْـــرََك واَلَ يَـأَكُـــُلوَن إاِلَّ َويَـُكوُن مُــْمتَزِجًــــا بِــُشْكرَِك َوحَــــْمِدَك، أَسْـــــئَُلَك يَـا مَــطَاَف امْلإَِل األَعْــَلى 
ِبأَْن تَُؤيَِّدُهْم ِفي ُكلِّ األَْحَواِل َكَما أَيَّْدتَُهْم ِمْن َقبُْل لِيَظِْهَر ِمنُْهْم ِفي ُكلِّ ِحنيٍ َما يَْصَعُد إَِليَْك َويَُكوَن
ُمَعطَّرًا ِبَعرِْف رَِضآِئَك، ثُمَّ أَْسئَُلَك يَا ُسْلطَاَن اْلَعطَاِء َوَمالَِك َمَلُكوِت األَْسَماِء ِبِنَدِائَك األَْحَلى َوآيَاِت 
قُـْدرَتِــَك فِــي نَـاسُـــــوِت اإِلنْـَشاِء بِــأَْن تُـنَزَِّل عَــَلى مَــْن اقْـتََصَر أُمُــورَهُ عَــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك بَـنْيَ عِـــبَاِدَك َوقَـامَ 
ـــَك أَنْــــتَ  عَـــــَلى خِــــــْدمَــــِة أَمْــــرََك مِـــــْن سَــــــــَماِء فَــــْضلَِك أَمْــــطَاَر كَـــــرَمِـــــَك َورَذَاذَ جُــــــوِدَك َوأَسَــــــــاكِـــــيَب عِـــــنَايَــــِتَك، إِنّـَ

امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اآلِمُر اْلَحِكيُم.
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سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن بِــاسْــــــَمَك مَــاَج بَحْــــُر الْــَحيََواِن َوهَـــاجَــــْت أَْريَـاُح االمْــِتَحاِن َواشْــــــتََعَلْت أَفْـِئَدةُ امْلُخْـــلِِصنيَ 
ــــــِديــــَن، أَسْــــــــئَُلَك بِـــــنُفُوِذ آيَــــاتِـــــَك َوظُـــُهوِر عَـــــالمَـــــاتِـــــَك َومَـــــظُْلومِـــــيَِّة نَــــفِْسَك بَــــنْيَ عِـــــبَاِدكَ  َوطَـــارَْت عُـــــُقوُل امْلُـــَوحّـِ
ْجَن رَجَـــــاَء مَـــا عِــــنَْدَك بِـــأَْن تُــنَزَِّل مِــــْن سَــــــَماِء فَــْضلَِك مَـــا تَــَقرُّ بِـــِه عُـــيُونُ  ـِذيــَن اخْـــتَاُروا ألَنْــفُِسِهُم الــسِّ َوبِـــالّـَ
ُكوا بِــَحبِْل عِـــنَايَـِتَك َوتَشَــــــبَّثُوا بِــذَيْـِل رَحْــــَمِتَك، أَْي رَِب تَـَرى أَْولِـيَائََك َوأَصْـــــــــِفيَائََك مُــْقِبلنَِي إِلَــى  ـِذيـَن تَـَمسَّ الّـَ
أُفُـــِقَك األَعْــــَلى َومُــــْعتَرِفِــــنَي بِــــَما نَـــطََق بِــــِه لِـــَساُن عَــــظََمِتَك فِــــي مَــــَلُكوِت اإِلنْـــَشاِء، قَـــدِّْر لَـــُهْم يَـــا إِلَـــِهي مَــــا 
يَنْبَِغي لُِجوِدَك َوأَْلطَاِفَك َوَما يَلِيُق لِفَْضلَِك وََكرَِمَك، ثُمَّ اْكتُْب َلُهْم يَا َمْقُصوَد اْلَعاَلمِ َوَمْوَلى األَُممِ ِمْن 

َقلمِ اإِلرَاَدِة َما يَنْفَُعُهْم ِفي ُكلِّ َعاَلمٍ ِمْن َعَوامِلَِك.
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لَـــَك اْلحَــــــْمُد يَـــا مَــــْولَـــى امْلَــَلُكوِت َومَــــالِـــَك الْـــَجبَروِت، أَسْـــــــئَُلَك بِــــاسْـــــــِمَك الـــذَّي بِــــِه أَقَـــْمَت الْـــِقيَامَــــَة َوأَظْهَــــرْتَ 
ـــــبَُحاِت أَْن تَـْجَعَلِني قَــائِــًما عَـــلى خِــــْدمَــِتكَ  اعَـــَة َوأَشْــــــرَاطَـَها َوبِــِه أَخْـــرَقْــَت الـُحُجبَاِت َوالسّـُ أَسْــــــرَارَهَـــا َوالـسَّ
َوثَــابِـــتًا عَـــَلى مَـــا عَـــرَّفْــتَِني بِـــُجوِدَك وَكَـــرَمِـــَك، أَْي رَبِّ أَْشهَـــُد أَنَّ مِـــْن ظَـَمِإ الــبُْعِد ذَابَــْت أَكْـــبَاُد أَصْــــــــــِفيَائِـــكَ 
بَــِني إِلَــى  َومِــــْن حُـــــرْقَــِة الــِفرَاِق اشْـــــــتََعَلْت أَفْــِئَدةُ أَْولِــيَائِـــَك، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَنْــَواِر َوجْـــــِهَك َوأَسْــــــرَاِر عِــــْلَمَك أَْن تُــَقرِّ

اُب. بَْحِر َعطَاِئَك َوفُرَاِت رَْحَمِتَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَوهَّ
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أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــِضيَآِء َوجْــــِهَك َوبِــأَنْـَواِر أَيّـَامِــَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِد مَــْن أَرَاَد ِذكْــرََك َوثَـنَائََك َونُـْصرَةَ أَمْــرَِك بِــُجنُودِ 
ــَقُه عَــــَلى إِعْــــالَِء كَـــــلَِمِتكَ  ــِتي أَحَــــــاطَـــِت امْلُــْمِكنَاِت بِــــأَْن تُـــَوفّـِ الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَاِن، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِــــُقْدرَتِــــَك الّـَ

إِظَْهاِر َما أََمرَْت امْلُْخلِِصنَي ِبِه ِفي ِكتَاِبَك، إِنََّك أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَغالُِب اْلَقِديُر. َو
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ا عِــــنَْدَك مِــــْن بَـــَدائِــــعِ جُــــــوِدَك َوشَــــــــْمسِ  إِلَـــِهي إِلَـــِهي الَ تَـــْمنَعْ أَْولِـــيَائَــَك عَــــْن بَحْــــــِر فَـــْضلَِك واَلَ تُـــَخيِّبُْهْم عَــــمَّ
َر اآلفَــاِق بِـــنُوِر امْلِـيثَاِق أَْن تُــَقدَِّر ألَْولِــيَائِـــَك كُـــلَّ خَـــيٍْر أَنْــزَلْــتَُه فِـــي كِـــتَابِـــَك َوقَــدَّرْتَــهُ  كَـــرَمِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا مُـــنَوِّ

اُل. ألَْصِفيَاِئَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ
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سُــــــبَْحانَــَك يَــا مَــْن بِــَك سَــــــرَُع كُـــلُّ كَـــلِيٍل إِلَــى مَــَلُكوِت الْــبَيَاِن وَكُـــلُّ عَـــطَْشاَن إِلَــى كَـــْوثَــِر الْــَحيََواِن، أَسْــــــئَُلكَ 
ــُدهُـــــْم عَـــــَلى ِذكْـــــرِكَ  بُـــُهْم إِلَــــيَْك َويُـــنِْطُقُهْم بِــــثَنَائِــــَك َويُـــَؤيّـِ بِــــاسْــــــــِمَك الـــرَّحْــــــَمِن بِــــأَْن تَـــْكتَُب ألَْولِـــيَائِــــَك مَــــا يُـــَقرِّ
ــُقُهْم عَــــَلى خِـــــْدمَــــِة أَمْــــرَِك، أَْي رَبِّ تَـــرَاهُــــْم قَـــائِــــِمنَي عَــــَلى إِظْـــَهاِر مَــــا أَرَْدتَـــُه فِــــي  َويُـــَعرِّفُـــُهْم سَـــــــِبيَلَك َويُـــَوفّـِ
ـامِــــَك َونَــاطِـــــِقنَي بِـــبََدائِـــعِ ِذكْــــرَِك، أَْي رَبِّ فَــاجْـــــذُبْــُهْم بِـــالْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا عَــــَلى شَـــــــأٍْن الَ تُحْـــــزِنُــُهْم سُـــــــبَُحاتُ  أَيّـَ
الْـُعَلَماِء واَلَ إِشَــــــارَاُت الْـُعرَفَـاِء، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء َوفِــي قَـبَْضِتَك مَــَلُكوُت األَسْـــــَماِء، الَ إِلـهَ 

إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.

- 64 -
ِة الْـَوَرى، أَسْـــــئَُلَك بِـَما كَــاَن مَـْكنُونًـا فِـي عِــْلِمَك َوَمسْـــــطُورًا  َماِء َومَـالِـَك أَزِمّـَ سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـَه األَرِْض َوالـسَّ
فِـي كِــتَابِـَك َومَـذْكـُورًا مِــْن قَـَلمِ أَمْـرَِك بِـأَْن تُـَؤيّـَِد عِــبَاَدَك عَــَلى اإِلقْـرَاِر بِـَوحْـــَدانِـيَِّتَك َواالعْــِترَاِف بِـفَرَْدانِـيَِّتَك، 
أَْي رَبِّ الَ تَــْمنَْعُهْم مِــــْن بَحْـــــِر فَــْضلَِك َوسَـــــــَماِء جُـــــوِدَك، أَنْــَت تَــْعَلُم مَـــا فِـــي قُـــُلوبِـــِهْم َوتَــُكوُن مُـــْقتَِدرًا عَـــَلى 
ـُهْم عِــــبَاُدَك َوبِـــنَائُـَك أَظْهَــــرْتَــُهْم بِـــُجوِدَك َوبَــنَيْتَُهْم بِـــفَْضلَِك، أَسْــــــئَُلَك أَْن تَــْحفَظَُهمْ  تَــبِْديــلِِهْم َوتَــْعِميرِهِـــْم، إِنّـَ
َلوةُ  ـــاُب، َوالـــصَّ ــَك أَنْـــَت امْلُــْختَاُر الَ إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَعِزيـــزُ الْـــَوهّـَ ْمِس َوضَـــــــــــرِّ األَمْــــطَاِر، إِنّـَ مِــــْن حَــــــرَارَِة الـــشَّ
ــِذيـــَن نَـــبَذُوا أَهْــــَوائَــُهْم آخِـــــِذيـــَن مَــــا أَشْــــــــَرَق مِـــــْن شَــــــــْمِس إِرَاَدتِــــكَ  ــــــالُم عَــــَلى أَْولِـــيَائِــــَك َوأَصْـــــــــــِفيَائِــــَك الّـَ َوالسّـَ
ـِذيــَن قَــامُـــوا عَـــَلى نُــْصرَِة أَمْـــرَِك َوَورََد عَـــَليِْهْم فِـــي سَــــــِبيلَِك مَـــا نَــاَح بِـــهِ  َوسُــــــْلطَاِن مَـــِشيَِّتَك، أَْي رَبِّ هُـــُم الّـَ
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أَهْــُل جَــــبَُروتِــَك َومَــَلُكوتِــك، أَْي رَبِّ أَيّـِْدهُــْم فِــي كُــلِّ األَحْــــيَاِن عَــَلى خِـــْدمَــِة أَمْــرَِك َوِذكْــرَِك َوثَـنَائِــَك، الَ إِلـَه إاِلَّ 
أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَغالُِب اْلَقِديُر .
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ـامِـــَك، لَــواْل  سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلَــِهي، أَسْــــــئَُلَك بِـــأَْن تَــْكتَُب مَـــَقاَم يَــأْسِـــــنَا رَجَـــــاًء َوتَــْقبََل مِـــنَّا مَـــا فَــاَت عَـــنَّا فِـــي أَيّـَ
كَــــرَمُـــَك َوجُـــــوُدَك َوفَــْضُلَك مَـــْن يَــْقِدُر أَْن يَــتََكلََّم ِبحَـــــرٍْف أَْو يَــْمِشيَ بِـــَقَدمٍ أَْو يَــنْظَُر إِلَـــى شَـــــــطٍْر أَْو يَــِسيرَ 
إِلَــى شَــــــيٍْء، سُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك جَــــلَّ عِـــرْفَـانُـَك َوعَــزَّ ِذكْـــرَُك، لَــَك أَْن تَـذْكُـــَر نَـفَْسَك َوتَـِصَف جَــــَمالَــَك َوهَــذَا 
ـــُهْم الَ يَــــنَالُـــــوَن بِـــــأَسْـــــــــرَارَِك َومَـــــا يَــــْقتَِضيِه حِـــــــْكَمتَُك، الَ إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت امْلُـــْقتَِدرُ  فَــــْوَق مَـــــَقامَـــــاِت عِــــــبَاِدَك ألَنّـَ

اْلَقِديُر.
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إِلَــِهي إِلَــِهي تَــَرى ضَــــــــــْعِفي عِـــنَْد ظُـُهورَاِت قُــْدرَتِـــَك َوَعجْــــِزي لَــَدى شُــــــئُونَــاِت اقْــِتَدارَِك َوفَــْقِري تِـــْلَقاَء بَحْــــرِ 
غَــــنَائِــــَك، َوعِـــــزَّتِــــَك حِــــــنَي ِذكْـــــرَِك تَـــأْخُــــذُنِــــي الْــــَحيْرَةُ َواْلَخجْــــــَلُة عَــــَلى شَــــــــأٍْن أُِريـــُد أَْن أَسْــــــــتَُر نَـــفِْسي تَـــْحتَ 
أَطْـبَاِق تُــرَاِب أَرْضِـــــــــَك، فَــآٍه آٍه مِـــْن َجهْـــلِي عِـــنَْد تَجَـــــلِّيَاِت نَــيِِّر عِـــْلِمَك، أَْشهَـــَد أَنّـِـي فِـــي هَـــذَا امْلَـَقامِ حِــــنيَ 
مَــا أَنْـِطُق بِــِذكْــرَِك تَـرْتَـِعُد فَـرَائِــِصي َوأَرْكَــانِــي مِــْن خَــْشيَِتَك، فَـآٍه آٍه أََرى عَــَملِي مُــَخالِـفًا بِــَما يَخْــُرُج مِــنْ 
فَـِمي تِــْلَقاَء مَــَلُكوِت بَـيَانِــَك، َوفِــي مَــَقامٍ يُـنَاِديـِني ظَـاهِــِري َوبَـاطِـــِني َوأَسَـــــاِريـِري َوعُــُروقِــي َوشَــــــَعرَاتِــي الَ 
َــا مَـــاَج بَحْـــــُر فَـــْضلِِه َوهَــــاَج عَــــرُْف عَــــطَائِـــِه أَِذَن لِـــِعبَاِدِه بِـــِذكْــــرِِه َوثَـــنَائِـــِه،  ــُه جَـــــلَّ جَـــــالَلُـــُه ملَّ تَحْـــــزَْن بِـــذَلِـــَك ألَنّـَ
َوعِـــزَّتِــَك َوجَــــالَلِـَك فِــي مَــَقامٍ آخَــَر إِنّـََك خَــَلْقَت الـلَِّساَن لِـِذكْـــرَِك َوالْـُعيُوَن مِلَُشاهَــَدِة أَنْـَواِر ظُـُهورَِك، أَي رَبِّ 
أَسْـــــئَُلَك بِـأَسْـــــرَاِر اسْـــــِمَك األَعْــظَمِ َوبِـنُوِر أَمْـرَِك الّـَِذي أَشْـــــَرَق بِـِه الْـَعالَـُم بِـأَْن تـُبَدَِّل مَـا الَ يـَلِيُق لَـَك وأَلَيّـَامِــكَ 
ـِتي  بِـــَما يَــلِيُق لِــظُُهورَِك َوسَــــــْلطَنَِتَك، أَنَــا عَـــبُْدَك َوابْــُن عَـــبِْدَك اعْـــتَرَفْــُت بــاقْــِتَدارَِك َواخْـــِتيَارَِك َوبِـــرَحْـــــَمِتَك الّـَ
بُُهْم إَِليَْك َويَُقدُِّسُهْم َعْن ُكلِّ َما الَ يَنْبَِغي  َسبََقْت ِعبَاَدَك َوَخْلَقَك، أَْي رَبِّ َقدِّْر لَِعبِْدَك وأَلَْولِيَاِئَك َما يَُقرِّ
ـَك أَنْــتَ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى الــرَّدِّ والَــَقبُوِل َوعَـــَلى امْلَـنْعِ َوالْــبُُلوغِ، َو لِــَساحَـــــِة عِــــزَِّك َوبِـــَساِط قُــْربِـــَك، إِنّـَ

امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن َعَلى َما َكاَن َوَما يَُكوُن.

!  ٢۲٠۰
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ــــنَْت هَــــــيَْكلِي بِـــــِطرَاِز اإِلقْـــــبَاِل إِلَـــــيَْك َورَأَسِــــــــي بـــــِإكْــــــلِيِل حُــــــــبَِّك َوعَــــــيِْني  إِلـــــِهي إِلـــــِهي لَـــــَك اْلحَــــــــْمُد بِـــــَما زَيّـَ
ـِذي أَحَـــــاَط الْــُوجُـــــوَد َوبــاسْــــــِمكَ  بِــُمَشاهَـــَدِة آثَــارَِك َوقَــْلِبي بــاإِلقْــبَاِل إِلَــى سَــــــاحَـــــِة عِـــزَِّك، أَسْــــــئَُلَك بِــُجوِدَك الّـَ
ــَك أَنْـــتَ  ــَدنِــــي عَــــَلى االسْـــــــِتَقامَــــِة عَــــَلى أَمْــــرَِك، إِنّـَ ُهوِد بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ ــــرَْت مَــــْن فِــــي الْـــَغيِْب َوالـــشُّ ــِذي بِــــِه َسخّـَ الّـَ

امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَوَهاُب.

- 68 -
لـَك اْلحَــــْمُد يَـا مَــْقُصوَد الْــَعالَــمِ، أَسْــــــئَُلَك بِــاألَكْـــبَاِد الّـَـِتي ذَابَـْت فِــي َهجْــــرَِك َوفِــرَاقِــَك َوبِــنُوِر َوجْــــِهَك الّـَـِذي 
اِن آيَـاتِــَك أَْن تُـَقدَِّر لِـي خَــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى،  بِــِه أَشْــــــرَقَــْت مَــَدائِــُن عِـــْلِمَك َوحِــــْكَمِتَك َوِببَحْــــِر فَـْضلَِك َوعُــمَّ
ــِذيــَن بِـــِهمْ  ـامِــــَك واَلَ تَــْجَعْلِني َمحْـــــُرومًـــا عَــــّما قَـــدَّرْتَــُه ألَصْـــــــــــِفيَائِـــَك الّـَ أَْي ربِّ الَ تَــْمنَْعِني عَــــْن فُــيُوضَـــــــــــاِت أَيّـَ
ِذيـنَ  نُـِصبَْت رَايَـُة ظُـُهورَِك فِــي طُـوِر الْـِعرْفَـاِن َوارْتَـفََعْت أَعْــالُم هِــَدايَـِتَك بَـنْيَ األَنـامِ بِــأَْن تَـْجَعَلِني مِـــَن الّـَ
نَـَصُروا أَمْـرََك بـالْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن َوطَافُـوا حَـــْوَل إِرَاَدتِــَك مُـنَْقِطِعنَي عَــْن إِرَاَدتِــِهْم َوأَخـذُوا كِــتَابَـَك بِـُقوٍَّة مِــنْ 
ــــِذي أَيْـــــَقظْتَِني َوأَسْـــــــــَمْعتَِني َوهَــــــَديْـــــتَِني إِلَـــــى صِــــــــــــرَاطِـــــــكَ  عِــــــنِْدَك َوسُـــــــــْلطَاٍن مِــــــْن لَـــــُدنْـــــَك، أَْي رَبِّ أَنْـــــَت الّـَ

امْلُْستَِقيمِ َوأَْمرَِك امْلُْحَكمِ امْلَِتنيِ، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.
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رَْت َقْلِبي ِفي أَيَّاِمَك َوَهَديْتَِني إَِلى ِصرَِطَك األَْعظَمِ اْلَعِظيمِ. َلَك اْلَحْمُد يَا َمْقُصوَد اْلَعارِِفنْيَ ِبَما نَوَّ
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ْكُر يَـا سَــــــيِِّدي َوسَــــــنَِدي َومَــْقُصوِدي، أَسْــــــئَُلَك بِــأَمْــرَِك الّـَـِذي أَحَــــاَط الْــَعالَــمَ  لَــَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي َولَــَك الـشُّ
َواألُمَــَم َوبـاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه نُـِصبَْت رَايَـُة ظُـُهورَِك عـَلى الْــَعالَــمِ أَْن تُـبَدَِّل أَحْــــزَاَن أَْولِـيَائِــَك بِــالـفَرَحِ األَكْـــبَرِ 
َوُعسْـــــرَهُــْم بِــاليُسْـــــِر يَـا مَــالِـَك الْـَقَدِر، أَْي رَبِّ قَـوِّ قُـُلوبَـُهْم َوأَرْكَـــانَـُهْم بِــُقوَّتِــَك ثـمَّ أَيّـِْدهُــْم عَــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــكَ 
َونَشْـــــِر آثَـارَِك بِـالْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن، أَْي رَبِّ الَ تُـَخيِّْب مَـْن رَفَـعَ أَيَـاِدَي الـرَّجَــــاِء إِلَـى سَـــــَماِء عَــطَائِـَك، قَـدِّْر لَـهُ 
ـكَ  مَـــا يَــرْفَــُعُه بِـــاسْــــــِمَك بَــنْيَ عِـــبَاِدَك َويَــْجَعُلُه عَـــِزيــزًا بِـــِعزَّتِـــَك َوقَــاِدرًا بِـــاقْــِتَدارَِك َوُمسْــــــتَقِيًما عَـــَلى أَمْـــرَِك، إِنّـَ

أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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إِلـِهي إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــأَنْـِبيَائِــَك َورُسُـــــلَِك َوأَصْـــــــــِفيَائِــَك َوأَْولِـيَائِــَك َوبِــأَنْـَواِر عَــرْشِـــــَك َوبِــالّـَِذي بِــِه أَظْهَـــرَْت حُــــْكمَ 
التَّجْــــــِريـــِد َوأَنْـــزَلْـــَت كَــــلَِمَة الـــتَّْوحِـــــيِد َوبِــــِه أَشْــــــــرَقَـــْت شُــــــــُموُس األَحْــــــَكامِ مِــــْن آفَـــاِق الْـــبُْلَداِن َونَـــطََقْت أَلْـــُسنُ 
الْـِعبَاِد بِــأَنّـََك أَنْـَت اهللُ الَ إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت بِــأَْن تَـْجَعَلِني فِــي كُــلِّ األَحْــــَواِل نَـاطِـــًقا بِــِذكْــرَِك َوثَـنَائِــَك َوعَــامِــالً مَــا 
أَنْــزَلْـــتَُه فِـــي كِــــتَابِـــَك َورَاضِـــــــــيًا بِـــَما قَـــدَّرَْت لِــي بِـــَقَدرَِك َوقَـــَضائِـــَك، ثُــمَّ اكْــــتُْب لِــي يَــا إِلــَه األَسْـــــــَماِء َوفَــاطِـــــرَ 

َماِء َخيَْر اآلِخرَِة َواألُوَلى، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء ِبَقْولَِك ُكْن فَيَُكوُن. السَّ

!  ٢۲١۱
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الَلِ  ـِتي جَـــــَعْلتََها لِــْلِمْصبَاحِ نُــورًا وأَلَصْــــــــــَحاِب الــضَّ سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلَــِهي َومَـــْقُصوِدي، أَسْــــــئَُلَك بِـــالْــَكلَِمِة الّـَ
ـَد عِـــبَاَدَك عَـــَلى اإلقْــبَاِل إِلَــيَْك َوالــتََّقرُِّب إِلَــى سَــــــاحَـــــةِ  بِــنَي عَـــذْبًــا َولِــْلُمْعرِضِـــــــــنَي عَـــذَابًــا بِــأَْن تُــَؤيّـِ نَــارًا َولِــْلُمَقرَّ
ِك بِـَحبِْل عَــطَائِـَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِـِإحَـــاطَِة آيَـاتِــَك َوظُُهورَاِت بَـيِّنَاتِــَك بِـأَْن تُـنَزَِّل عَــلِيِهْم مِــنْ  عِــزَِّك َوالـتََّمسُّ
ـنُُهْم بِـــِطرَاِز الْـــَعْدِل َواإِلنْــَصاِف لِــيُنِْصفُوا فِـــي أَمْـــرَِك َوفِـــيَما ظَهَــــَر مِــــْن عِــــنِْدَك،  سَـــــــَحاِب رَحْـــــَمِتَك مَـــا يُــزَيّـِ

إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُتََعِالي امْلُْختَاُر.
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بُــُهْم إِلَـــيَْك، نَــفِْسي لِحُـــــزْنِـــكَ  ْر قُـــُلوَب عِــــبَاِدَك بِـــنُوِر مَـــْعرِفَــِتَك َوعَـــرِّفْــُهْم مَـــا يَــْحفَظُُهْم َويُــَقرِّ إِلــِهي إِلــِهي نَــوِّ
الْـِفَداُء يَـا مَــْولَـى الْـَوَرى َولِـِبالئِــَك الْـِفَداُء يَـا مَــالِـَك مَــَلُكوِت األَسْـــــَماِء، أَسْـــــئَُلَك يَـا سُـــــْلطَاَن الْـُوجُــــوِد َومُــَربّـِيَ 
ُهوِد بِــآيَـاتِــَك الّـَِتي بِــَها هَــَديْـَت األُمَــَم إِلَـى اسْـــــِمَك األَعْــظَمِ بِــأَْن تُـَوفّـَِق عِــبَاَدَك عَــَلى مَــا تُـِحبُّ  الْـَغيِْب َوالـشُّ

َوتَرَْضى، إِنََّك أَنَْت رَبُّ اْلَعرِْش َوالثََّرى َوَمالُِك اآلِخرَِة َواألُوَلى.
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رْهَـــــا بِـــــأَنْــــَواِر مَـــــَلُكوتِـــــَك َوجَـــــــبَُروتِـــــكَ  ـــامِـــــَك َونَــــوِّ ا الَ يَــــنْبَِغيْ لَــــَك وأَلَيّـَ إِلــــِهي إِلــــِهي قَــــدِّْس قُــــُلوَب مُـــــِحبِّيَك عَـــــمَّ
لِيسَــــــتَِضيَء بِــَها الْــَعالَــُم َومَــْن فِــيِه، أَْي رَبِّ عَـــرِّفْــُهْم مَــا يَــُضرُّهُـــْم َويَــنْفَُعُهْم لِــيََدعُـــوا مَــا عِـــنَْدهُـــْم رَجَــــاَء مَــا 

ِعنَْدَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اآلِمُر اْلَحِكيُم.
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ــْدهُــــْم عَــــَلى  إِلـــِهي إِلـــِهي الَ تَـــْجَعْل عِـــــبَاَدَك َمحْــــــُرومِـــــنَي عَــــْن بَحْــــــِر الْـــَعْدِل َوسَـــــــَماِء اإِلنْـــَصاِف، أَْي رَبِّ أَيّـِ
ــِذي طَــارَْت لَـــَدى ِذكْــــِر اسْـــــــِمَك حَـــــَقائِـــُق األَشْـــــــيَاِء،  ــَك أَنْـــَت الْـــَكِريـــُم الّـَ ــْقُهْم عَــــَلى الـــرُّجُـــــوعِ، إِنّـَ اإِلنَـــابَـــِة َوَوفّـِ

َماِء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعطُوُف اْلَغفُوُر. َوأَنَْت الرَِّحيُم الَِّذي َسبََقْت رَْحَمتَُك َمْن ِفي األَرِْض َوالسَّ
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ِبْسمِ اهللِ اْلبَاِقي الدَّاِئمِ

َماِء أَشْــــــرَقَــْت عَـــْن أُفُــِقَها  سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي َومَــْحبُوبِــي، أَسْــــــئَُلَك بــاسْــــــِمَك الّـَـِذي َدعَـــْوتَــُه إِلَــى الــسَّ
شُـــــــُموٌس الَ نِـــَهايَــاٍت َوأَلْــَقيْتَُه عَـــَلى الْــِبَحاِر إِذًا تَــَموَّجَـــــْت فِـــي ِذكْــــِر اسْــــــِمَك الْــَعلِيِّ األَعْـــَلى َوأَلْــَقيْتَُه عَـــَلى 
األَشْـــــَجاِر كُــلَِّها اثْـَمرَّْت ثَـَمرَاُت عِــرْفَـانِـَك َوفَـَواكِــُه أَلْـطَافِـَك، َونَـطَْقَت بِـَها مَـرَّةً بِـلَِسانِـَك األَبْـَدعِ األَحْـــَلى إِذًا 
اعَــــُة مَـــرَّةً أُخْــــَرى بِـــأَْن تَــْجَعَلِني رَاضِــــــــــيًا بِـــَما قَـــَضيَْت مِــــْن قَـــَلمِ األَبْــَهى عَــــَلى لَـــْوحِ الْـــَقَضآِء،  قَـــامَـــِت الــسَّ
إِنّـََك أنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، كُــلٌّ عِــبَاُدَك َوفُـَقرَاُء بَـْل فُـْقَداُء الَ يَـْملُِكوَن ألَنْـفُِسِهْم ُوجُــــوًدا واَلَ ِذكْــرًا  َو

واَلَ َحيَاةً واَلَ َمَماتًا واَل َنُُشورًا، َواْلَحْمُد َلَك أَوَّالً َوآِخرًا.

!  ٢۲٢۲
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

ـَد الْــِعبَادَ  ُهوِد َوامْلُـَهيِْمُن عَـــَلى الْــُوجُـــــوِد، أَسْــــــئَُلَك بِـــاسْــــــِمَك الْــَوُدوِد بِـــأَْن تــَؤيّـِ سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــَه الْــَغيِْب َوالــشُّ
عَــَلى االتّـَِحاِد َوَوفّـِْقُهْم عَــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك َوالْـِقيَامِ عَــَلى خِـــْدمَــِة أَمْــرَِك، أَْي رَبِّ أَسْـــــئَُلَك بِــأَسْـــــرَاِر كِـــتَابِــكَ 
بُــُهْم إِلَــيْكَ  َوأَنْــَواِر َوجْـــــِهَك َوظُـُهورَاِت قُــْدرَتِـــَك بِـــأَْن تَــْكتَُب مِلُخْـــلِِصينََك أجْـــــَر لِــَقائِـــَك، ثُــمَّ اكْـــتُْب لَــُهْم مَـــا يُــَقرِّ
َواْرزُْقُهْم َخيَْر اآلِخرَِة َواألُوَلى َوَما تَفْرَُح ِبِه أَفِْئَدتُُهْم يَا َمْوَلى اْلَوَرى، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.
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َماِء َوالـظَّاهِــُر فِــي مَــَلُكوِت اإِلنْـَشاِء َوالـنَّاظِـــُر مِــْن األُفُـِق األَعْــَلى،  سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـَه األَسْـــــَماِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ

ْدرَِة َونُوِر األََحِديَِّة َوِبَخِريِر َماِء اْلَحيََواِن ِفي اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى نَْسئَُلَك ِبنَاِر السِّ
بُــنَا إِلَــيَْك فِـــي كُـــلِّ األَحْـــــَواِل، أَْي رَبِّ  َوهَـــِزيــِز أَْريَــاحِ الْــوِصَــــــــــاِل فِـــي الــَجنَِّة الْــُعْليَا بِـــأَْن تَــْكتَُب لَــنَا مَـــا يُــَقرِّ
تَـــَرى األَمْــــَواَت سَـــــــارِعِــــنَي إِلَـــى بَحْــــــِر الْـــَحيَاِة َوالْـــُعَصاةَ مُــــْقِبلنَِي إِلَـــيَْك يَـــا غَـــافِــــَر اْلخَــــِطيئَآِت، نَـــْسئَُلَك يَـــا 
مَـــالِــَك الْــُوجُـــــوِد بِـــاسْــــــِمَك الــظَّاهِـــِر امْلَـْشُهوِد َوبِـــَصِريــخِ الْــَعاشِــــــِقنَي فِـــي فِـــرَاقِـــَك َوضَــــــــــجِيجِ امْلُشْــــــتَاقِـــنَي فِـــي 
َقنَا  إِظْـَهاِر أَمْــرَِك َوتُـَوفّـِ َهاَم فِــي حُــــبَِّك بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنَـا عَــَلى خِــــْدمَــِتَك َو ُدوِر الّـَـِتي أَقْــبََلِت الـسِّ َهجْــــرَِك َوبِــالـصُّ
ـْت أَقْــَداُم الْــُعَلَماِء َوالْــُعرَفَـاِء فِــي مَــْمَلَكِتَك، أَْي رَبِّ نَـْحُن عِـــبَاٌد أَقْــبَْلنَا إِلَــى  عَـــَلى هَـــذَا األَمْــِر الّـَـِذي بِــِه زَلّـَ
ا عِـــنَْدَك ثُــمَّ أَلْــِبْسنَا أَثْــَواَب الْــِعنَايَــِة بِــأَيَــاِدي رَحْــــَمِتَك، أَْي رَبِّ  أُفُــِق فَــْضلَِك، نَــْسئَُلَك بِــأَْن الَ تَحْــــرِمَــنَا عَـــمَّ
أَنْـَت الْــَكِريـُم ذُو الْــفَْضِل الْــَعِظيمِ فَـاكْـــتُْب لِـنَا مِـــْن قَــَلِمَك األَعْــَلى خَــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى، إِنّـََك أَنْـَت مَــالِـكُ 

اْلَوَرى، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُوُر الرَِّحيُم.
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ُهوِد َوامْلُسْــــــــتَِوي عَـــــَلى عَـــــرِْش اسْــــــــِمَك الْــــَوُدوِد، أَسْــــــــئَُلَك بِـــــأَنْــــَواِر َوجْـــــــِهكَ  سُــــــــبَْحانَــــَك يَــــا إِلــــَه الْــــَغيِْب َوالــــشُّ
ــَد حِـــــزْبَـــَك عَــــَلى االسْـــــــِتَقامَــــِة عَــــَلى أَمْــــرَِك عَــــَلى شَــــــــأٍْن يَـــَضُعوَن الْـــَعالَـــَم تَـــْحتَ  َومَــــَشاِرِق َوحْــــــِيَك بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ
هِــنَي إِلَــيِْه بِــُوجُــــوِهِـــِهْم َوقُــُلوبِــِهْم َوصُــــــــــُدورِهِـــْم َوعُـــيُونِــِهمْ  أَقْــَدامِـــِهْم مُــتََصاعِـــِديـَن إِلَــى اسْــــــِمَك األعْـــظَمِ َومُــتََوجِّ
َوعُــُروقِـِهْم لِـئاَلَّ يَـبَْقى فِـي اإِلمْـَكاِن اسْـــــُم غَـيْرَِك يَـا رَحْـــَمُن َوَوصْـــــــــُف ُدونِـَك يَـا مَـْن بِـَك أَشْـــــَرَق نَـيُِّر الْـبُرْهَــانِ 
ِمْن أُفُِق اإِليَقاِن، أَْي رَبِّ ُخذْ أَيَاِدَي أَْولِيَاِئَك ِبأَيَاِدي ُقْدرَِتَك ثُمَّ اْحفَظُْهْم ِمْن َشرِّ أَْهِل اْلبَيَاِن الَِّذيَن 

إِنََّك أَنَْت اْلَغفُوُر الرَِّحيُم. ا ِعنَْدَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، َو أَْعرَُضوا َعنَْك َوَعمَّ

!  ٢۲٣۳



- 80 -
َماِء بِــَم أَسْـــــَمْعتَنَا نِــَدائََك َوعَــرَّفْـتَنَا سَـــــِبيَلَك َوأَْشهَــْدتَـنَا ظُُهورَكَ  لَـَك اْلحَــــْمُد يَـا مَــْولَـى األَسْـــــَماِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ
َـــْكنُوُن فِــــي الْــــَغيِْب َوامْلَسْــــــــتُوُر عَـــــِن األَبْـــَصاِر، نَـــْسئَُلَك ِبسُــــــــْلطَانِ  ــَك أَنْـــَت امْل َوأََريْـــتَنَا جَــــــَمالَــــَك، أَْشهَـــــُد أَنّـَ

األَْسَماِء ِبأَْن تَُوفَِّقنَا َعَلى َما تُِحبُّ َوتَرَْضى، الَ إَِلّه إاِلَّ أَنَْت رَبُّ اْلَعرِش َوالثََّرى.
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إِلَـِهي إِلَـِهي أَسْـــــئَُلَك بِــالـنَّاِر الّـَِتي نَـطََقْت السْـــــِمَك الْـَكلِيمِ َوبِــنُوِر مَــْعرِفَـِتَك الّـَِذي بِــِه أَنَـارَْت قُـُلوُب عَــارِفِــيكَ 
َوبِــأَثْـَماِر سِـــــْدرَِة أَمْــرَِك َوأَمْــَواجِ بَحْــــِر عَــطَائِــَك بِــأَْن تَـْكتَُب لِـي مَــا يَـرْفَـُعِني بَـنْيَ عِـــبَاِدَك َويُـنِْطُقِني بِــِذكْـــرِكَ 
ا  َوثَــنَائِـــَك، أَْي رَبِّ تَــَرى الْــَكلِيَل قَــَصَد كَـــوثَــَر بَــيَانِـــَك َوالْــَعلِيِل بَحْـــــَر شِــــــفَائِـــَك، أَسْــــــئَُلَك أَْن ال تُــَخيِّبَِني عَـــمَّ
ــَدنِــــي عَــــَلى مَــــا يَـــنْبَِغي  قَـــدَّرْتَـــُه ألَصْـــــــــــِفيَائِــــَك َوأُمَــــنَائِــــَك، أَْي رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِــــِهْم َوبِــــاسْـــــــِمَك األَعْــــظَمِ بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ

اُل اْلَغفُوُر اْلَكِريُم. لُِعبُوِديَِّتي َلَك َوُربُوِبيَِّتَك لِي، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلفَضَّ
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لَــَك اْلحَــــْمُد بِــَما هَـــَديْــتَِني َوعَـــرَّفْــتَِني َوقَــدَّرَْت لِــي أَجْــــَر مَــْن شَــــــرَِب رَحِــــيَق قُــْربِــَك َوفَــازَ بِــأَنْــَواِر نَــيِِّر لِــَقائِــَك، 
أَْي رَبِّ أَنْـَت الْــَكِريـُم الَ إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْــَغفُوُر الـرَّحِــــيُم، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن تُـَقدَِّر لِـي فِــي كُـــلِّ عَـــالَــمٍ مِـــَن عَـــَوامِلِـكَ 

ُكلَّ َخيٍْر َقدَّرْتَُه إِلَماِئَك اْلَقاِنتَاِت، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَعِظيُم.
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ـِذي سَــــــطَعَ مِـــْن أُفُــقِ  فَاِت، أَسْــــــئَُلَك بِــنُورَِك الّـَ سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا ُمظْهِــَر الْــبَيِّنَاِت َومَــالِــَك األَسْــــــَماِء َوالــصِّ
ظُـُهورَِك َواسْـــــتََضاَء بِــِه آفَـاُق مَــَدائِــِن فَـْضلَِك َوعَــطَائِــَك َوبِــأَمْــرَِك الّـَِذي أَحَــــاَط األَشْــــــيَاَء َوِبسُـــــْلطَانِــَك الّـَِذي 
ـَدنِـــي عَـــَلى مَـــا يَــنْبَِغي لِــَسَماِء جُـــــوِدَك َوبَحْـــــِر كَــــرَمِــــَك، أَْي رَبِّ  َماِء بِـــأَْن تُــَؤيّـِ غَـــَلَب مَـــْن فِـــي األَرِْض َوالــسَّ
تَـَرى الْـَجاهِــَل أَرَاَد بَحْــــَر عِــْلِمَك َوالْـَخاطِـــيَ قُـْلزَُم عَــفْوَِك َوعَــطَائِــَك، أَسْـــــئَُلَك أَْن الَ تُـَخيِّبَُه بِــُجوِدَك وَكَــرَمِــَك، 
َماِء، الَ إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت امْلَُهيِْمنُ  أَنْـَت الّـَِذي بِــِنَدائِــَك نَـاَدِت األَشْــــــيَاُء واَلسْـــــِمَك خَــَضعَ مَــْن فِــي األَرِْض َوالـسَّ

اُل. اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ
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ــْدتَـــِني عَــــَلى اإِلقْـــبَاِل فِـــي يُـــومٍ فِـــيه اضْـــــــــــطَرََب أَفْـــِئَدةُ  رَْت قَـــْلِبي بِـــنُوِر مَـــْعرِفَـــِتَك َوأَيّـَ لَـــَك اْلحَـــــْمُد يَـــا مَـــْن نَـــوَّ

امْلُِريِبنَي ِمْن ِعبَاِدَك، إِنََّك أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَغالُِب اْلَقِديُر.

!  ٢۲٤
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إِلــِهي إِلــِهي تَــرَانِــي مُــْقِبالً إِلَــى سَــــــَماِء ظُـُهورَِك َونَــاطِــــًقا بِــثَنَائِــَك َوآيَــاتِـــَك َومُــْعتَرِفًــا بِــَما أَشْــــــَرَق مِـــْن أُفُــقِ 
إِعْــالَِء كَـــلَِمِتَك بِــَحيُْث تَـرْتَـِفعُ رَايَـاتُ  مَــَلُكوِت عِـــرْفَـانِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني مُــَؤيّـًَدا عَــَلى نُـْصرَِة أَمْــرَِك َو

أَْمرَِك ِفي ُمُدِنَك َوِديَارَِك، إِنََّك أَنَْت َمْوَلى اْلَعاَلمِ َوُمَربِّي األَُممِ الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُر.
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ــامِــــَك يَـــا مَـــْولَـــى الْـــَوَرى َورَبَّ  إِلـــِهي إِلـــِهي لَـــَك اْلحَــــــْمُد بِـــَما خَــــَلْقتَِني بِـــَكلَِمِتَك الْـــُعْليَا َوأَظْهَــــرْتَـــِني فِـــي أَيّـَ
ـــرْتَ  ــِذي بِـــِه َسخّـَ ــِتي اسْـــــــتََوى عَــــَليَْها اْلبَحْـــــُر األَعْــــظَُم َوبِـــأَمْـــرَِك الّـَ ِفينَِة الّـَ الْـــَعرِْش َوالـــثََّرى، أَسْـــــــئَُلَك بِـــالـــسَّ
بُـِني إِلَـيَْك فِـي  الْـَعالَـَم بِـأَْن تَـْجَعَلِني سَـــــاكِــنًا فِـي ظِـــلِّ قِـبَاِب رَحْـــَمِتَك َوسَـــــَماِء فَـْضلَِك، ثُـمَّ قَـدِّْر لِـيْ مَـا يُـَقرِّ
اُل. ُكلِّ األَْحَواِل َويَُؤيُِّدِني َعَلى نُْصرَِة أَْمرَِك، إِنََّك أَنَْت اْلَغِنيُّ امْلُتََعاِل، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ اْلفَضَّ
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إِلـِهي إِلـِهي َهجْــــرَُك أَهْــَلِكِني َوفِـرَاقُـَك أَحْــــرَقَـِني َوظُُهورَُك حَــــيَّرَنِـيْ َوآيَـاتُـَك أَشْــــــَعَلتِْني َوبَـيِّنَاتُـَك جَــــذَبَـتِْني، 
بُــوَن إِلَـــى مَـــَقرِّ الْـــِفَدآِء بــأَْن تَــْكتُب لِــي مِــــْن قَـــَلِمَك األَعْـــَلى أَجْـــــرَ  ــِتي بِـــَها سَـــــــرَُع امْلُـَقرَّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــالْـــَكلَِمِة الّـَ
لِـَقائِــَك والْـُحُضوِر أَمَــاَم َوجْــــِهَك َوالْـِقيَامِ لَـَدى بَـاِب عَــظََمِتَك، أَْي رَبِّ تَـرَانِــي ُمنْجَــــِذبًـا مِـــْن نَـفََحاِت َوحْــــِيكَ 
َوطَـائِــرًا فِــي هَــَوآِء حُــــبَِّك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَمْــطَاِر فَجْــــِر ظُـُهورَِك َوأَنْـواِر َوجْــــِهَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني فِــي كُـــلِّ األَحْــــَوالِ 
َك أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا تَـَشاُء، الَ إِلـهَ  ًكا بِــَحبِْل فَـْضلَِك َوعَـــامِـــالً بِــَما أَمَــرْتَـِني بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك، إِنّـَ مُــتََمسِّ

إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُر.
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ـكَ  ــْلُت عَـــَليَْك َوفَــوَّضْــــــــــُت أَمْــِري إِلَــيَْك قَــدِّْر لِــي مَــا يَــنْفَُعِني فِــي كُـــلِّ عَـــالَــمٍ مِـــْن عَـــَوامِلِـَك، إِنّـَ إِلــِهي إِلــِهي تَــوَكّـَ

أَنْت َاْلَعلِيُم الَخِبيُر.
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سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلــَه امْلُـْمِكنَاِت َومَــْقُصوَد الْــَكائِــنَاِت، أَنْــَت الّـَـِذي أَْوَدعَـــْت فــي قَــطَرَِة شَــــــيٍْء حَــــالِــٍك مَــا اهْـــتَزَّ 
ـقَ  بِـــِه أَهْــــُل الْـــُقبُوِر، بِـــِه أَحْـــــيَيَْت َوبِـــِه أَخَــــذَْت َوقَـــبَْضَت، أَسْـــــــئَُلَك بِـــُقْدرَتِــــَك امْلُــَهيِْمنَِة عَــــَلى الْـــَعالَـــمِ بِـــأَْن تُــَوفّـِ

إِنََّك أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم. األَُمَم َعَلى َقبُوِل أَْمرَِك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء َو
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إِلــِهي إِلــِهي عــبادت را از بــدايــع فــضلت محــروم مــفرمــا، واز كــوثــر بــيان قــسمت عــطا فــرمــا عَــــَلى 
بُــُهْم إِلَـــيَْك يَــا مَـــْولَـــى الْـــَعالَـــمِ َوسَـــــــيَِّد األُمَـــمِ، الَ إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت امْلُـَهيِْمنُ  شَـــــــأٍَن يَــأْخُـــذُهُـــْم عَـــْن أَنْــفُِسِهْم َويُــَقرِّ

َعَلى َما َكاَن َوَما يَُكوُن.

!  ٢۲٥
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ـَدنِـــي عَـــَلى االسْــــــِتَقامَـــِة عَـــَلى أَمْـــرَِك، ثُــمَّ اكْـــتُْب لِــي مِـــْن قَــَلمِ  يَــا إِلــِهي أَسْــــــئَُلَك بِـــاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
ِعيفُ  فَـْضلَِك مَـا كَــتَبْتَُه ألَْولِـيَائِـَك الّـَِذيـَن نَـبَذُوا الْـَعالَـَم فِـي حُـــبََّك َوسَـــــِبيلَِك، أَْي رَبِّ أَنْـَت الْـَقِديـُر َوأَنَـا الـضَّ
فَـارْحِـــْمِني بِــُجوِدَك َوأَلْـطَافِــَك، الَ إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْـَعِزيـزُ الْـَحِكيُم، اْلحَــــْمُد لَـَك يَـا إِلـَه الْـَعامَلنَِي َومَــْقُصوَد مَــنْ 

َمواِت َواألَرَِضنَي. ِفي السَّ
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ــَه امْلُخْــلُِصوَن إِلـى  ــُدوَن إِلَـى فِـنَآِء بَـابِـَك َوبِـأَنْـَواِر َوجْـــِهَك تَـَوجّـَ سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَـْن بِـَحالََوِة بَـيَانِـَك سَـــــرَُع امْلَُوحّـِ
ـرَْت امْلُْلَك َوامْلََلُكوَت بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنَـا عَــَلى ِذكْــرَِك َوثَـنَائِــَك َوخِـــْدمَــةِ  أُفُـِق فَـْضلَِك، أَسْـــــئَُلَك بِــاالسْـــــمِ الّـَِذي بِــِه َسخّـَ
أَمْــرَِك فِــي بِــالِدَك، أَنْـَت الّـَـِذي يَـا إِلـِهي عَـــرَّفْـتَنَا بَحْــــَر عِـــْلِمَك َوسَــــــَماَء حِــــْكَمِتَك َوشَــــــْمَس ظُـُهورَِك، أَسْــــــئَُلكَ 
بِــــأَْن الَ تَـــْجَعَلنَا ُمحْــــــُرومِـــــنَي عَـــــِن االسْــــــــِتَقامَــــِة عَـــــَلى أَمْــــرَِك، أَْي رَبِّ أَنْـــَت الْــــَكِريـــُم ذُو الْــــفَْضِل الْــــَعِظيمِ، 
ـــــِه إِلَــــيَْك واَلَ  فَـــاكْـــــتُْب لَــــنَا مِـــــْن قَــــَلِمَك األَعْــــَلى مَــــا كَـــــتَبْتَُه لـــلَِّذيـــَن مَــــا مَــــنََعتُْهْم شُــــــــبَُهاُت الْــــُعَلَماِء عَــــِن الـــتََّوجّـُ
ظُنُونَـاُت أَهْــِل الْـبَيَاِن عَــِن الـنَّظَِر إِلَـى أُفُـِق عِــنَايَـِتَك، أَْي رَبِّ فَـاْرزُقْـنَا مِــْن كَــأِْس االسْـــــِتَقامَــِة عَــَلى شَــــــأَنٍ 
ـــِه إِلَــيَْك واَلَ سُــــــبَُحاُت  األُمَــمِ عَـــِن اإِلقْــبَاِل إِلَــى شَــــــطْرَِك، الَ إِلـَه إاِلَّ  الَ تَـْمنَُعنَا حُــــُجبَاُت الْــَعالَــمِ عَـــِن الـتََّوجّـُ

أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُتََعالِي اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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أَسْــــــئَُلَك يَــا سُــــــْلطَاَن الْــَكائِــنَاِت َومُــَربّـِـيَ امْلُـْوجُــــوَداِت بِــُمنِْزَل اآليَــاِت الّـَـِذي بِــِه مُــَحِت الــظُّنُوُن َواإِلشَــــــارَاتُ 
ـَد أَصْــــــــــِفيَائَـَك َوأَحِـــــبَّائَـَك َوأَْولِــيَائَـَك عَـــَلى نُــْصرَِة أَمْـــرَِك َوالْـــِقيَامِ عَـــَلى خِـــــْدمَـــِتَك، أَْي رَبِّ الَ تَــْمنَعْ  بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
حُـــــُروفَـــاِت كِــــتَابِـــَك عَــــْن بَحْـــــِر عِــــْلِمَك واَلَ أَْورَاَق أَشْـــــــَجارَِك عَــــْن هُــــبُوِب أَْريَـــاحِ فَـــْضلَِك، أَْي رَبِّ فَـــاجْـــــِذبْـــُهمْ 
ـْقُهْم عَـــَلى شَـــــــأٍَن الَ يَــْمنَُعُهْم إِعْـــرَاُض كُــــلِّ مُـــْعرٍِض واَلَ يُــَخوِّفُــُهمْ  بِـــَكلَِمِتَك الْـــُعْليَا إِلَـــى أُفُــِقَك األَعْـــَلى َوَوفّـِ
ـــِه إِلَـى غَـيْرَِك َولِـَسانَـُهْم عَــنْ  ظُـْلُم كُـــلِّ ظَـالِـمٍ، أَْي رَبِّ قَـدِّْس قُـُلوبَـُهْم عَــْن ِذكْـــِر ُدونِــَك َونُـفُوسَـــــُهْم عَــِن الـتََّوجّـُ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدرُ  ـــــْلُهْم عَـــْن غَــيِْر رِضَــــــــــائِـــَك، إِنّـَ إِحْـــــَسانِـــَك َوَغسّـِ ــرْهُـــْم يَــا إِلــِهي بِـــُجوِدَك َو ثَــنَآِء مَـــا سِـــــَواَك، طَهّـِ

َعَلى َما تََشاُء َوِفي َقبَْضِتَك َمَلُكوُت اإِلنَْشاِء، تَفَْعُل َوتَْحُكُم، إِنََّك أَنَْت اْلَحاِكُم اْلَعلِيُم.

!  ٢۲٦
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

ـــِذيــــَن أَعْـــــرَضُــــــــــــوا عَـــــنْكَ  أَْي رَبِّ أَفْــــرِغْ عَـــــَليْنَا صَــــــــــــبْرًا َوثَــــبِّْت أَقْــــَدامَـــــنَا َوانْــــُصرْنَــــا عَـــــَلى الْــــَقْومِ الْــــَغافِـــــلنَِي الّـَ
َواعْـــتَرَضُــــــــــوا عَـــَليَْك َوجَـــــاَدلُــوا بِـــآيَــاتِـــَك َوحَـــــاَربُــوا بِـــنَفِْسَك َوقَــامُـــوا عَـــَلى إِضْــــــــــالَِل خَـــْلِقَك بِـــَمْكٍر نَــاَح بِـــِه أَهْـــلُ 
مَــَلُكوتِـــَك َوجَــــبَُروتِـــَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــَكلَِمِتَك الْــُعْليَا َوأَسْــــــَمائِــَك الْــُحْسنَى بِــأَْن تَــْحفََظ أَحِــــبَّائَـَك مِـــْن شَــــــرِّ 
إِخْـــَماَد نَــاِر سِــــــْدرَتِـــَك بِـــَما  ــــــبَُهاِت َواإِلشَـــــــارَاِت َو ــِذيــَن أَرَاُدوا إِطْــفَآَء نُــورَِك بِـــَما عِــــنَْدهُـــْم مِــــْن الشّـُ هَـــؤاُلَِء الّـَ
ُهوِد بِـــأَْن تَــْحفَظَ  ُكوا مِـــَن الْــَوسَــــــاوِِس َوالْــَهَمزَاِت، أَسْــــــئَُلَك يَــا مَـــالِــَك الْــُوجُـــــوِد َوسُــــــْلطَاَن الــَغيِْب َوالــشُّ تَــَمسَّ
ــِذي َشهِـــَدْت بِـــُقْدرَتِــــَك الْـــَكائِـــنَاُت َوبِـــَعظََمِتَك امْلُــْمِكنَاُت، الَ إِلــَه إاِلَّ  مُـــِحبِّيَك مِــــْن شَـــــــرِّهِــــْم َومَـــْكرِهِــــْم أَنْــَت الّـَ

أَنَْت اْلَحاِفُظ النَّاِصُر امْلُِعنُي اْلَكِريُم.
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سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهي، أَسْـــــئَُلَك بِــاالسْـــــمِ األَعْــظَمِ َونَـبَِئَك الْـَعِظيمِ َومَــَشاِرِق َوحْــــِيَك َومَــظَاهِــِر نَـفِْسَك َومَــطَالِـعِ 
َدنَـا عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك َوالْــَعَمِل بِــَما أَمَــرْتَـنَا بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك، أَسْــــــئَُلَك يَـا خَـــالِـَق الْــَعالَــمِ  إِلْــَهامِـــَك بِــأَْن تُـَؤيّـِ
ــِذي بِـــِه انْــَقطَعَ الْـــَوحْـــــيُ َوظَهَــــرَ  َومُـــْحِيي األُمَـــمِ بِـــأَنْــَواِر مَـــَلُكوتِــــَك َوجَـــــبَُروتِــــَك َوبِـــأَصْـــــــــــِفيَائِـــَك َوأَْولِــيَائِـــَك َوبِـــالّـَ
بُـنَا إِلَــيَْك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى  سَــــــِبيُلَك الْــَواضِـــــــــحُ امْلُسْــــــتَِقيُم بِــأَْن تُـَقدَِّر لَــنَا مَــا يُـبِْعُدنَـا عَــْن ُدونِــَك َويُـَقرِّ

َمواِت َواألَرَِضنَي. َما تََشاُء َوِفي َقبَْضِتَك زَِماُم َمْن ِفي السَّ
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ُهوَ األَْقَدُس اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم

إِلـَه الْـَعرِْش َوالـثََّرى َوسُـــــْلطَانِـي َوسُـــــْلطَاَن اآلخِـــرَِة واألُولَـى بِـَما أَيَـْقظْتَِني إِذْ كُــنْتُ  لَـَك اْلحَـــْمُد يَـا إِلـِهي َو
رَاقِـــًدا َوأَقَــْمتَِني إِذْ كُـــنُْت قَــاعِـــًدا َوأَنْــطَْقتَِني إِذْ كُـــنُْت صَــــــــــامِـــتًا َوعَـــلَّْمتَِني إِذْ كُـــنُْت جَـــــاهِـــالً َوعَـــرَّفْــتَِني إِذْ 
َماِء بِـــَما أََريْــتَِني أُفُــَقكَ  كُــــنُْت غَـــافِـــالً، َولَـــَك الْـــبََهاُء يَــا مَـــالِــَك الْـــبََقاِء َولَـــَك الْـــفَْضُل يَــا مَـــلِيَك األَرِْض َوالــسَّ
رَْت قَـْلِبي بِـنُوِر مَـَحبَِّتَك َوزَيّـَنَْت رَأْسِــــي بِـِإكْــلِيِل مَـْعرِفَـِتَك، أَنْـتَ  َوشَـــــرَّفْـتَِني بِـأَيّـاَمِــَك َواسْـــــَمْعتَِني آيَـاتِــَك َونَـوَّ
الّـَـِذي يَـا إِلـِهي كَـــَشفَْت الْــِحَجاَب عَـــْن َوجْــــِهي َوعَـــرَّفْـتَِني َمهْـــِبَط َوحْــــِيَك َوَمخْـــزََن لَــئَالِئِ عِـــْلِمَك َوهَـــَديْـتَِني 
ـــَم اسْــــــــُمُه مِـــــْن قَــــَلِمكَ  ـــِذي رُقّـِ إِلَــــى أُفُـــٍق مِـــــنُْه أَشْــــــــرَقَــــْت شَــــــــْمُس جَــــــَمالِـــَك َوظَهَـــــَر َمظْهَـــــُر أَمْــــرَِك َوحِــــــْكَمِتَك الّـَ
ًكا بِــَحبْلِ  األَعْــَلى فِــي كُـــتُِبَك َوزُبُـرَِك َوصُـــــــــُحِفَك َوأَلْـَواحِـــَك، أَْي رَبِّ تَـرَانِــي ُمتَشَـــــبِّثًا بِــذَيْـِل عَــطَائِــَك َومُــتََمسِّ
ــِذي تَــَقرََّب إِلَـــى أُفُــِق عَـــطَآئِـــَك َوالْـــَغِريــبُ  ــِذي سَـــــــرَُع إِلَـــى بَحْـــــِر غَـــنَآئِـــَك َوالْـــفَِقيُر الّـَ جُـــــوِدَك أَنَــا امْلُــْحتَاُج الّـَ
ــِذي أَرَاَد َوطَــنَُه األَعْـــَلى فِـــي جِــــَواِر رَحْـــــَمِتَك الْـــُكبَْرى، أَْي رَبِّ الَ تَــْمنَعْ عَـــنُْه اشْـــــــرَاقَـــاِت أَنْــَواِر شَـــــــْمسِ  الّـَ
عِــــنَايَــِتَك واَلَ تَــْجَعْلُه َمحْـــــُرومًـــا عَـــْن فُــيُوضَــــــــــاِت سَــــــَحاِب فَــْضلَِك َوسَــــــَماِء عَـــطَائِـــَك، أَْي رَبِّ تَــَرى أَنَّ عَـــيِْني 
كَـــانَـْت مُــنْتَِظرَةً بَـَدايِـعَ جُــــوِدَك َويَـِدي مُــرْتَـِفَعًة إِلَـى سَـــــَماِء مَــَواهِــِبَك، أَسْـــــئَُلَك يَـا سُـــــْلطَاَن مَــَمالِـِك األَسْـــــَماءِ 
ـَدنِـــي عَــــَلى مَـــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَـــــــــــى َوقَـــّدْر لِــي مَـــا يَــبَْقى بِـــِه ِذكْــــِري بِـــَدَوامِ  َومَـــلِيَك مَـــَلُكوِت الْـــَقَضاِء بِـــأَْن تُــَؤيّـِ
مَـَلُكوتِــَك األَعْــَلى َوجَــــبَُروتِــَك األَسْـــــنَى، َوعِــزَّتِــَك يَـا سَـــــيَِّد الْـَعالَـمِ َومَـْحبُوَب األُمَـمِ َوالـظَّاهِــَر بِـاالسْـــــمِ األَعْــظَمِ 
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بِــــــنيَ  ُــــَقرَّ ِس فِــــــي بَحْــــــــِر رِضَـــــــــــــائِــــــَك ألَتَشَـــــــــبََّث بِــــــأَيَـــــاِدي امْل ــــَقِني عَــــــَلى ِذكْــــــرَِك َوثَـــــنَائِــــــَك َوالـــــتََّغمُّ ــــَك إِْن تُـــــَوفّـِ إِنّـَ
َوامْلُخْـــــلِِصنَي أَذْيَـــاَل رَِداِء كَـــــرَمِـــــَك لِـــتَْقِضي لِـــي مَــــا أَرَْدتُـــُه بِــــُجوِدَك َوتَـــْكتَُب مَــــا سَـــــــئَْلتُُه بِــــفَْضلَِك وَكَـــــرَمِـــــَك، 
َوعِـــزَّتِـــَك يَــا مَـــْحبُوَب الْــَعالَــمِ َومَـــْقُصوَد األُمَـــمِ إِنّـِـي سَــــــائِـــٌل الَ يَــرْجِــــعُ عَـــْن بَــابِـــَك خَـــائِـــبًا َوقَــاصِـــــــــٌد الَ يَــنْثَِني 
ُه رَاجِـــيًا فَـْضَلَك الْـَقِديـَم وَكَـــرَمِـــَك الْـبَِديـعَ َوجُــــوِدَك الْـَعِميَم،  بَـائِــًسا، تَـَرى يَـا إِلـِهي أَنّـِي الَزٌِب بِــبَابِــَك َويَـُدقّـُ
أَْي رَبِّ هـذَا يَـْوٌم فِــيِه ظَهَـــَر سُـــــْلطَانُـَك َوغَـَلبَْت قُـْدرَتُـَك َوعَــَلْت أَعْــالُم اسْـــــِمَك فِــي بِــالِدَك َوأَلْـِويَـُة ِذكْـــرَِك فِــي 
َمْمَلَكِتَك َقدِّْر لُِكلِّ ُمْقِبٍل أَْقبََل إَِلى فُرَاِت رَْحَمِتَك أَْجَر َمْن ْ فَازَ ِبِزيَارَِة طَْلَعِتَك َوَدَخَل اْلبُْقَعَة اْلبَيَْضاَء 
يَاَم لِــِعبَاِدكَ  ــِتي فِـــيَها فَــرَضْــــــــــَت الــصِّ ـاُم الّـَ إِرَاَدتِـــَك، أَْي رَبِّ قَـــْد قَـــَضِت األَيّـَ َوالْـــِفرَْدْوَس األَعْـــَلى بِـــِإذْنِـــَك َو
بِـــنيَ  ـاُم الــرِّضْــــــــــَواِن الّــِتي جَـــــَعْلتََها عِــــيًدا ألَهْـــِل بِـــالِدَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا مَـــْقُصوِدي َومَـــْقُصوَد امْلُـَقرَّ بَــْت أَيّـَ َوتَــَقرَّ
َومَـْحبُوبِـي َومَـْحبُوَب امْلُخْــلِِصنَي بِـأَْن تَـفْتَحَ عَــَلى ُوجُــــوِه عِــبَاِدَك أَبْـَواَب الْـَخيْرَاِت، إِنّـََك أَنْـَت مُـنِْزُل اآليَـاتِ 
هْـــــُت بِــــَوجْــــــِهي إِلَـــى إِشْــــــــراقـــاِت أَنْـــَواِر َوجْــــــِهَك َوبِــــَقْلِبي إِلَـــى  َمواِت، أَْي رَبِّ تَـــَوجَّ َومَــــالِـــُك األَرَضِــــــــــنَي َوالـــسَّ
ْجِن األَعْــظَمِ فِـي صُـــــــــِحيفَِتَك اْلحَــــْمرآِء، أَسْـــــئَُلَك بِـأَنْ  يَ بِـالـسِّ مَـَقامِــَك األَعْــَلى َومَـنْظَرَِك األَبْـَهى الّـَِذي سُـــــمِّ
تَْحفَظَِني ِمْن طَُغاِة ِعبَاِدَك الَِّذيَن أَْعرَُضوا َعْن َجَمالَِك وََكفَُروا ِبآيَاِتَك ثُمَّ أَْشِربِْني ِفي ُكلِّ األَْحيَاِن 
ــــِه إلَـــيَْك َوزَخَـــارُِف الــدُّنْــيَا عَـــنِ  رَحِـــــيَق الْـــَحيََواِن بِـــيَِد عَـــطَائِـــَك لِــئاَلَّ يُــْشِغَلِني شُـــــــئُونَــاُت الْـــَوَرى عَـــِن الــتَّوجّـُ
ُكوَن فِـي ظِــلِّ  اإِلقْـبَاِل إِلَـى أُفُـِقَك، أَنَـا الّـَِذي يَـا إِلَـِهي قَـْد أَرَْدُت فِـي كُــلِّ األَحْـــَواِل عَــفَْوَك َورِضَـــــــــآئََك َوالـسُّ
ــِذي َشهِـــَد كُــــلُّ ِذي قَـــْلبٍ  ـَك أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر الّـَ سِــــــْدرَِة أَمْـــرَِك َوالْـــُخُضوَع عِــــنَْد ظُــُهورَاِت أَنْــَواِر اقْـــِتَدارِك، إِنّـَ
ُــــْعِطي الْـــــَجوَّادُ  ُــــتََعالِــــي امْل ُــــْقتَِدُر امْل ِبسَـــــــــْلطَنَِتَك وَكُــــــلُّ ِذي لِــــَساٍن بِـــــُقْدرَتِــــــَك َوعَــــــظََمِتَك، الَ إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت امْل

اْلَكِريُم.
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إِلـــِهي إِلـــِهي أَْشهَــــُد بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َوفَـــرَْدانِـــيَِّتَك َوبِـــَما أَظْهَــــرْتَـــُه بِـــُقْدرَتِــــَك َوسُـــــــْلطَانِـــَك، أَْي رَبِّ قَـــْد أَخَــــذَنِـــي 
سُـــــْكُر كَـــْوثَـِر حُــــبَِّك عَــَلى شَــــــأٍْن نَـِسيُت نَـفِْسي َوشُــــــئُونَـاتِــَها، أَْي رَبِّ تَـَرى كَـــبَِدي ذَاَب مِـــْن َهجْــــرَِك َوقَـْلِبي 
احْــــــتََرَق مِـــــْن فِــــرَاقِــــَك طُـــوبَـــى ألَرٍْض تَشَــــــــرَّفَـــْت بِــــنَفََحاتِـــــَك َومِلَـــَقامٍ فَـــازَ بِــــُقُدومِـــــَك، أَْي رَبِّ تَـــَرى عَـــــبَرَاتِـــــي 
َوتَــْسَمعُ زَفَــراتِـــي فِـــي بُــْعِدي عَـــْن مَـــَقامٍ اسْــــــتََقرَّ فِـــيِه عَـــرُْش ظُـُهورَِك َوتَــَضوَّعَـــْت فِـــيِه نَــفََحاُت َوحْـــــِيَك، أَيْ 
رَبِّ أَسْـــــــئَُلَك بِـــُرُؤوٍس قُـــطَِّعْت فِـــي سَـــــــِبيلَِك َوبِـــُصُدوٍر تَشَـــــــبََّكْت لِــرِضَــــــــــائِـــَك َوبِـــُقُلوٍب جَـــــَعْلتََها مَـــَخاِزَن ُودِّكَ 
ـِذي يَــا إِلــِهي قَــَصْدُت مَـــَقامَـــَك ألَقُــوَم لَــَدى  بِـــأَْن تَــْكتَُب ألَْولِــيَائِـــَك مِــــْن قَــَلِمَك األَعْـــَلى أَجْـــــَر لِــَقائِـــَك، أَنَــا الّـَ
بَــــاِب عَـــــظََمِتَك َوأَسْــــــــَمعَ نِــــَدائَـــَك األَحْــــــَلى َوأََرى أُفُــــَقَك األَعْـــــَلى، أَسْــــــــئَُلَك ِببَحْــــــِر جُــــــوِدَك َوشَــــــــْمِس فَــــْضلِكَ 
َوسَــــــَماِء كَـــرَمِـــَك بِــأَْن الَ تَـْمنَعَ أُذُنِــي مِـــْن نِــَدائِــَك َولَــْو ِبحَــــرٍْف َوحْــــَدهَــا، واَلَ تَـْجَعْلِني يَـا مَــْحبُوبِــي َمحْــــُرومًــا 
َك أَنْـَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا تَـَشاُء الَ  مِـــْن ظُـُهورَاِت فَـْضلَِك َوشُــــــئُونَـاِت عِـــنَايَـِتَك َوبِــَما قَــدَّرْتَـُه ألَصْــــــــــِفيَائِــَك، إِنّـَ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُوُر اْلَكِريُم.

!  ٢۲٨۸
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بْـتَِني َوَرزَقْـتَِني َوجَــــَعْلتَِني نَـاطِـــًقا بِـِذكْــرَِك َومُـْقِبالً إِلَـيَْك،  لَـَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي بِـَما عَــرَّفْـتَِني َوهَــَديْـتَِني َوقَـرَّ

إِنََّك أَنَْت اْلَغفُوُر اْلَكِريُم.

- 99 -
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ الَعلِيِّ األَبَْهى

سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَـْن بِـِنَدائِـَك انْجَــــذَبَـِت األَشْــــــيَاُء فِـي مَـَلُكوِت اإِلنْـَشاِء َوبِـَعرِْف قَـِميِصَك بَـَلغَ كُــلُّ جَــــاهِــٍل إِلَـى 
بَحْــــِر الْـِعْلمِ وَكُــلُّ عَــاشِــــٍق إِلَـى امْلَْعُشوِق وَكُــلُّ قَـاصِــــــــٍد امْلََقرَّ األَقْـَصى وَكُــلُّ طَالِـٍب األُفُـَق األَعْــَلى، أَسْـــــئَُلكَ 
بِـــَحالَوِة بَــيَانِـــَك َوظُــُهورَاِت عِــــْصَمِتَك َوشُـــــــئُونَــاِت قُـــْدرَتِـــَك َوقُـــوَّتِـــَك بِـــأَْن تَــْحفََظ أَصْــــــــــِفيَائَـَك فِـــي ظِــــلِّ سِــــــْدرَةِ 
ـاٌم فِـــيَها حَـــــبََس الْـــَغافِـــُلوَن أَْولِــيَائَــَك َوأَصْــــــــــِفيَائَــَك َومَـــنَُعوهُــــْم عَــــْن إِصْــــــــــالَحِ الْـــَعالَـــمِ  أَمْـــرَِك، أَْي رَبِّ هَــــِذِه أَيّـَ
ُهْم مَــا أَرَاُدوا فِــي األَرِْض فَـَساًدا واَل سَــــــفَْك َدمًــا قَــْد أَرَاُدوا أَنْ  َك تَـْعَلُم يَـا إِلـِهي بِــأَنّـَ َوتَـْربِــيَِة األُمَــمِ، إِنّـَ
ـَك أَنْــَت مَــْولَــى الْــَوَرى تَــنْظُُر َوتَــَرى مَــا َورَدَ  ْدِق َوالْــَوفَــاِء، إِنّـَ ُروا الْــَعالَــَم بِــأَنْــَواِر األَمَــانَــِة َوالْــِعفَِّة َوالــصِّ يُــنَوِّ
ــكَ  َماِء َومَــــالِـــَك األَسْــــــــَماِء، أَْي رَبِّ خَـــــلِّْصُهْم بِــــُقْدرَتِـــــَك َوسُــــــــْلطَانِــــَك، إِنّـَ عَـــــَليِْهْم مِـــــَن الْــــَوَرى يَـــا فَـــاطِــــــَر الـــسَّ
إِظْــَهاِر نُــوِر الــِبرِّ  َوالــتَّْقَوى، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَنْ  ـامِ بِـــِإطْــفاِء نَــاِر الْـــبَِغيِ َوالْـــفَْحَشاِء َو َوعَــــْدتَــِني فِـــي هــِذِه األَيّـَ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء َوفِـــي قَــبَْضِتكَ  َمائِـــيََّة، إِنّـَ تَــْرزَُق أَْولِــيَائَـَك كَـــْوثَــَر االسْــــــِتَقامَـــِة وِامْلَـائِـــَدةَ الــسَّ

زَِماُم األَْشيَاِء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَغاِفُر اْلَقِديُر.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى 

سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهي َومَـْحبُوبِـي َومَـْقُصوِدي، أَسْـــــئَُلَك بِـنُزُوِل آيَـاتِــَك َوظُُهوِر بَـيِّنَاتِــَك َوبِـآثَـارَِك َوأَعْــَمالِـَك أَنْ 
تُـــَقدَِّر مِلَــْن أَرَاَدَك خَــــيَْر اآلخِــــــرَِة َواألُولَــــى، أَْي رَبِّ تَـــرَاهُ مُــــْقِبالً إِلَــــيَْك َونَـــاظِـــــرًا إِلَــــى أُفُـــِقَك الَ تُـــَخيِّبُْه عَــــنْ 
ــَك أَنْـــَت مَــــْولَـــى األُمَــــمِ َوالـــظَّاهِــــرُ  ــِذي أَحَــــــاَط الْـــَعالَـــَم، إِنّـَ ــِذي أَحَــــــاَط الْـــُوجُــــــوَد واَلَ عَــــْن كَـــــرَمِـــــَك الّـَ جُــــــوِدَك الّـَ
بِــاالسْــــــمِ األَعْـــظَمِ الَ إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت امْلُـْشِفُق الْــَعلِيُم الــَحِكيُم، ثُــمَّ أَسْــــــئَُلَك يَــا مَــْولَــى الــَوَرى أَْن تَــْغِفَر أَمَــتَكَ 
ـــِتي صَــــــــــــَعَدْت إِلَــــيَْك ثُــــمَّ اجْـــــــَعْلَها مُـــــَعاشِــــــــرَةً مَـــــعَ طَـــَلَعاِت الْــــِفرَْدْوِس األَعْـــــَلى فِـــــي الْــــُغرُفَــــاِت الــــبَيَْضاءِ  الّـَ

اُل الرَِّحيُم. َواْلَحْمرَاِء، إِنََّك أَنَْت اْلفَيَّاُض اْلَكِريُم َواْلفَضَّ

!  ٢۲٩۹
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إِلـِهي إِلـِهي لَـَك اْلحَــــْمُد بِــَما هَــَديْـتَِني إِلَـى صِــــــــرَاطِـــَك َوسَـــــَقيْتَِني مِــْن يَـِد عَــطَائِــَك كَــْوثَـَر بَـيَانِــَك، أَسْـــــئَُلَك يَـا 
ــِذي بِــــِه ظَهَــــرَْت أَسْـــــــرَاُر مَــــا كَــــاَن َومَــــا يَـــُكوُن َوبَـــَرزَتْ  ــيَ األُمَــــمِ بـــاالسْـــــــمِ األَعْــــظَمِ الّـَ مُــــوجِـــــَد الْـــَعالَـــمِ َومُــــَربّـِ
ًكا بِـــالــِحْكَمةِ  سَـــــــطَْوةُ اهللِ امْلُــَهيِْمِن الْـــَقيُّومِ أَْن تَــْجَعَلِني ُمشْـــــــتَِعالً بِـــنَاِر حُـــــبَِّك َوُمنْجَـــــِذبًــا بِـــآيَــاتِــــَك َومُـــتََمسِّ
ـِتي أَنْــزَلْــَت حُـــــْكَمَها فِـــي زُبُــرَِك َوأَلْــَواحِــــَك، ثُــمَّ قَــدِّْر لِــي يَــا مَـــْقُصوِدي َوسُــــــْلطَانِـــي مَـــا يَــْجَعُلِني عَـــِزيــزًا  الّـَ
اُل الْــَغفَّاُر امْلُـْقتَِدُر امْلُـْشِفُق الْــَكِريــُم، أَْي رَبِّ  ـَك أَنْــَت الْــفَعَّ بِــِعزَِّك َونَــاطِــــًقا بِــثَنَائِــَك َورَاضِـــــــــيًا بِــرِضَــــــــــائِــَك، إِنّـَ
أَنَــا عَـــبُْدَك َوابْــُن عَـــبِْدَك رَاجِــــيًا بَــَدائِــعَ فَــْضلَِك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَمْــرَِك الّـَـِذي إِذْ ظَهَـــَر مَــاَج بَحْــــُر الْــَعطَاِء َوهَـــاجَ 
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدرُ  ــنًا بِـــِطرَاِز رِضَـــــــــــائِـــَك، إِنّـَ عَــــرُْف اسْـــــــمِ كَــــِريـــِمَك يَـــا مُـــوجِـــــَد األَشْـــــــيَاِء أَْن تَـــْجَعَل عَــــَملِي مُـــزَيّـَ

اْلفَرُْد اْلَواِحُد اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى 

قَـــْد َشهِـــَد الــذَّرَّاُت مِلَـْن أتَــى بِـــرَايَــاِت اآليَــاِت َوالــنَّاُس فِـــي غَـــفَْلٍة َونِـــفَاٍق إاِلَّ مَـــْن عَـــَصَمُه اهللُ فَــْضالً مِــــنْ 
اُل، سُــــــبَْحانَــَك يَــا نُــوَر الْــُقُلوِب َوالــظَّاهِـــُر بِـــاسْــــــِمَك امْلَـْحبُوِب، أَسْــــــئَُلَك بِـــِكتَابِـــكَ  عِــــنِْدِه َوهُـــو الْــَعِزيــزُ الْــفَضَّ
َر قُـُلوَب أَحِــــبَّائِــَك بِــنُوِر مَــْعرِفَـِتَك ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْهْم مَــا  األَعْــظَمِ الّـَِذي مَــا اطّـََلعَ بِــِه أَحَــــٌد مِـــَن األُمَــمِ بِــأَْن تُـنَوِّ
ــُقُهْم عَــــَلى مَــــا يَـــبَْقى بِــــِه ِذكْـــــرُهُــــْم بِــــَدَوامِ أَسْـــــــَمائِــــَك َوصِــــــــــفَاتِــــَك، أَْي رَبِّ تَـــَرى مَــــْن أَقْـــبَل إِلَـــيَْك َونَـــطَقَ  يُـــَوفّـِ
بِــثَنَائِــَك َوتَشَــــــبََّث بِــذَيْـِل فَـْضلَِك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَْن تَـْكتَُب لَــُه خَـــيَْر كُـــلِّ عَـــالَــمٍ مِـــْن عَـــَوامِلَـَك َوتَـْجَعَل ِذكْـــرَهُ ُمخَـــلًَّدا 

ِفي ِكتَاِبَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُتََعالِي امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ امْلَْحبُوُب.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى 

ــرَِت امْلُْمِكنَاُت َوبِــاهْــِتزَاِز كَـــلَِمِتَك الْـُعْليَا اهْــتَزَّتِ  سُـــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن بِــاسْـــــِمَك ذُوِّتَـِت الْـَكائِــنَاُت َوبِــأَمْــرَِك ُسخّـِ
األَشْـــــــيَاُء، أَسْـــــــئَُلَك ِبَلحَـــــظَاِت عِــــنَايَــِتَك َوتــَغرَُّداِت حَـــــَمامَـــِة تَــْوحِـــــيِدَك بِـــأَْن تَــْكتَُب مِــــْن إِصْـــــــــــبَعِ قُـــْدرَتِــــَك عَــــَلى 
جَــــِبنيِ أَصْـــــــــِفيَائِـَك مَـا يَـْعرِفُـُه بِـِه عِــبَاُدَك َوخَــْلُقَك، تَـَرى يَـا إِلـِهي َومَـْقُصوِدي َومَـالِـِكي أَنَّ عِــبَاَدَك شَــــــَغَلتُْهمْ 
ــِذيــَن قَـــامُـــوا عَـــَلى خِـــــْدمَـــةِ  أَمْـــَوالُـــُهْم َوغَـــفََلتُْهْم شُـــــــئُونَــاتُــُهْم َومَـــنََعتُْهْم حُـــــُجبَاتُــُهْم مِــــْن عِــــرْفَــاِن أَصْــــــــــِفيَائِـــَك الّـَ
امِـــَك، أَيْ  ِل أَيّـَ أَمْــرَِك َونَـطَُقوا بِــَما نَـطََق بِــِه لِـَساُن عَـــظََمِتَك َوَشهِــُدوا بِــَما َشهِــَد بِــِه قَــَلُمَك األَعْـــَلى فِــي أَوَّ
رَبِّ أَسْـــــــــئَُلَك ِبسُـــــــــْلطَاِن مَــــــِشيئَِتَك َونُـــــفُوِذ إِرَاَدتِــــــَك بِــــــأَْن تَـــــْجَعَل ألَهْــــــِل مَــــــْمَلَكِتَك مَــــــا قَـــــدَّرَْت لَـــــُهْم بِــــــُجوِدكَ 
ا فِـــي خَـــْلِقَك، الَ إِلــَه إاِلَّ  َوأَلْــطَافِـــَك، لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت يَــا إِلــِهي مُـــَهيِْمنًا عَـــَلى مَـــْن فِـــي أَرْضِـــــــــَك َومُـــَقدَّسًــــــا عَـــمَّ

أَنَْت امْلُْشِفُق امْلُْعِطي اْلَغفُوُر اْلَكِريُم.

!  ٣۳٠۰
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َمواِت َواألَرِْض  ِبْسمِ َربِّنَا امْلُْقتَِدِر امْلَُهيِْمِن َعَلى َمْن ِفي السَّ

سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن بِــاسْــــــِمَك فُـِتَحْت أَبْـَواُب الْــُقُلوِب َوبِــِإصْــــــــــبَعِ قُــْدرَتِـــَك انْـَشقَّْت سُــــــبَُحاُت الـنُّفُوِس، أَسْــــــئَُلكَ 
ــِذي بِـــِه انْجَـــــذََب مَـــَلُكوُت اإِلنْــَشاِء َوحَـــــَقائِـــُق األَسْـــــــماِء بِـــأَْن تُــنَزَِّل مِــــْن قَـــَلِمَك األَعْــــَلى  بِـــِنَدائِـــَك األَحْـــــَلى الّـَ
بُــُهْم إِلَــى األُفُــِق األَبْــَهى.  أَْي رَبِّ  عَـــَلى أَهْـــِل الْــبََهاِء مَـــا يَــْحفَظُُهْم عَـــْن شُـــــــئُونَــاِت الــنَّفِْس َوالْــَهَوى َويُــَقرِّ
ـِذيــَن نَــبَذُوا مَــا  تَــَرى أَحِــــبَّائَـَك مُــْقِبلنَِي إِلَــيَْك َوُمتَشَــــــبِِّثنَي بِــأَذْيَــاِل كَـــرَمِـــَك قَــدِّْر لَــُهْم مَــا قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيَائِــَك الّـَ
عِـــنَْد الْــَعالَــمِ فِــي أَيّـَامِـــَك َوطَـاُروا بِــأَجْــــِنَحِة االنْـِقطَاعِ فِــي هَــَواِء قُــْربِــَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاءُ 

الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األََعزِّ اْلَعلِيِّ األَبَْهى

سُـــــــبَْحاَنَـــَك يَـــا مَــــْن بِــــُقوَّتِــــَك ارْتَـــَعَدْت فَـــرَائِــــُص الْـــَعالَـــمِ َومِـــــْن خَــــْشيَِتَك اضْـــــــــــطََربَـــْت أَفْـــِئَدةُ األُمَــــمِ، أَسْـــــــئَُلكَ 
بـاالسْـــــمِ األَعْــظَمِ الّـَِذي بِــِه ظَهَـــَر مَــَلُكوُت األَسْـــــَماِء َوبَـَرزَِت األَشْــــــيَاُء بِــأَْن تُـَؤيّـَِد أَحِـــبَّائََك عَــَلى االسْـــــِتَقامَــةِ 
الْـُكبَْرى، ثُـمَّ اكْــتُْب لَـُهْم بِــُجوِدَك َوفَـْضلَِك مَــا تَـَقرُّ بِــِه عُــيُونُـُهْم َوتَـطَْمِئنُّ بِــِه نُـفُوسُـــــُهْم َوتَنْشَـــــرُِح صُـــــــــُدورُهُــْم، 
هِــنَي إِلَـى َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َومَــطْلِعِ بُـرْهَــانِــَك َوَمظْهَــِر أَمْــرَِك، أَسْـــــئَُلَك أَنْ  أَْي رَبِّ تَـرَاهُــْم مُــْقِبلنَِي إِلَـيَْك َومُــتََوجِّ
الَ تُـــَخيِّبَُهْم عَــــْن بَحْــــــِر جُــــــوِدَك َوسَـــــــَماِء فَـــْضلَِك، أَْي رَبِّ هَــــذَا يُـــوٌم نَسَـــــــبْتَُه إِلَـــى نَـــفِْسَك َوجَــــــَعْلتَُه سُـــــــْلطَانَ 
الْـــُقُروِن َواألَعْــــَصاِر بِـــُقْدرَتِــــَك َوسُـــــــْلطَانِـــَك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَْن تَـــْحفََظ أَصْـــــــــــِفيَائَــَك مِــــْن شَـــــــرِّ طُــَغاِة خَــــْلِقَك، أَنْـــتَ 

الَِّذي الَ تُْعجِزَُك َمَداِفعُ اْلَعاَلمِ واَلَ َسطَْوةُ األَُممِ تَفَْعُل َوتَْحُكُم َوأَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر.
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس اْلَعلِيِّ األَبَْهى

سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن بِــاسْــــــِمَك فُـِتَحِت األَبْـَواُب فِــي مَــَلُكوِت اإِلنْـَشاِء َومَــاَج بَحْــــُر الْــوِصَـــــــــاِل مِلَْن أَقْــبََل إِلَــيَْك يَـا 
َماِء، أَْشهَـــُد أنّـََك لَـْم تَـزَْل كُـــنَْت مُــْقتَِدرًا بِــَقيُّومـيَِّتَك َومُــَهيِْمنًا بِــِإرَاَدتِــَك، أَسْــــــأَلُـَك بِــالـَكلَِمِة الْـُعْليَا  فَـاطِــــَر الـسَّ
َوبِــــنَفََحاِت قَــــِميِصَك بَـــنْيَ امْلَــإِل األَعْــــَلى بِــــأَْن تُـــَعرَِّف أَحِــــــبَّائَــَك مَــــا يَـــْجَعُلُهْم قَــــائِــــِمنَي عَــــَلى خِــــــْدمَــــِة أَمْــــرِكَ 
ـامِـــَك َومَــا قَــدَّرْتَــُه مِـــْن قَــَلمِ أَمْــرَِك ألَنّـِـي أَكُـــونُ  َونَــاطِــــِقنَي بِــِذكْـــرَِك َوثَــنَائِــَك، أَْي رَبِّ عَـــلِّْمُهْم مَــا أَرَْدتَــُه فِــي أَيّـَ
ْوِق َواالشْـــــــِتيَاِق فِـــي هَـــَواءِ  ـَلُعوا عَـــَلى مَـــا قُـــدََّر لَـــُهْم فِـــي مَـــَلُكوتِـــَك لَـــيَِطيُرنَّ مِــــَن الــشَّ ـُهْم لَـــِو اطّـَ مُـــوقِـــنًا بِـــأَنّـَ
ـكَ  ْر أَبْــَصاَر قُـــُلوبِـــِهْم بِـــُجوِدَك َوفَــْضلَِك، إِنّـَ ُكنَّ بِـــَما أَمَـــرْتَــُهْم بِـــِه فِـــي كِــــتَابِـــَك، أَْي رَبِّ نَــوِّ أََوامِــــرَِك َويَــتََمسَّ

أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَحِكيُم.

!  ٣۳١۱
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ُهوَ األَْقَدُس األَْمنَعُ اْلَعلِيُّ األَبَْهى

سُـــــــبَْحانَــَك يَــا مَـــْن بِـــيَِدَك زِمَـــاُم األَشْـــــــيَاِء َوفِـــي قَـــبَْضِتَك مَـــَلُكوُت األَسْـــــــَماِء، أَسْـــــــئَُلَك بِـــالْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا بِـــأَنْ 
ــِه إِلَـى بَحْـــِر رِضَـــــــــائِـَك ثُـمَّ اْرزُقْـُهْم حَـــالَوةَ أََوامِــرَِك َوأَحْـــَكامِــَك، أَعْــَلُم بِـالْـيَِقنيِ بِـأَنّـَكَ  تُـّؤيّـَِد عِــبَاَدَك عَــَلى الـتََّوجّـُ
ــِتي سَـــــــتَرْتَــَها فِـــي  مَـــا تَــأْمُـــُر أَحَـــــًدا إاِلَّ مَـــا يَــنْفَُعُه فِـــي كُــــلِّ عَـــالَـــمٍ مِــــْن عَـــَوامِلِــَك، أَْي رَبِّ عَـــرِّفْــنَا حِـــــْكَمتََك الّـَ
آيَـاتِــَك َوأَنْـزَلْـتََها فِـي كِــتَابِـَك ثُـمَّ قَـدِّْر ألَحِـــبَِّتَك مَـا تَـَقرُّ بِـِه عُــيُونُـُهْم َوتَـطَْمِئنُّ بِـِه نُـفُوسُـــــُهْم، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدرُ 

َعَلى َما تََشاُء َوِباْسِمَك ظََهَر ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ.
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ْر قُـــُلوبَـــُهْم بِـــنُوِر مَـــْعرِفَـــِتْك وُرُؤوسَـــــــُهْم بِـــِإكْــــلِيلِ  ــْن عِــــبَاَدَك بِـــِطرَاِز الْـــَعْدل َواإِلنْـــَصاِف َونَـــوِّ إلـــِهي إلـــِهي زَيّـِ
االْسْـــــِتَقامَـِة فِـي أمْـرَِك، َوعَــرِّفْـُهْم يَـا إِلـِهي ظُُهورَاِت فَـْضلَِك َوبُـُروزَاِت عَــطَائِـَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر الْـَعِزيْـزُ 

اْلَعالَُّم.
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دَ  سُــــــبَْحانَـَك يَـا إِلـَه الْــَكائِــنَاِت َومَــْقُصوَد امْلُـْمِكنَاِت، أَسْــــــئَُلَك بِــِإشْــــــرَاقَــاِت أَنْـواِر شَــــــْمِس الْــَحِقيَقِة بـأَْن تُـَؤيّـِ
أَحِـــبَّائََك َوأَْولِـيَائََك عَــَلى مَـا تُـِحبُّ َوتَـرْضَـــــــــى ثُـمَّ أَنْـِزْل عَــَلى مَـْن أَقْـبََل إِلَـيَْك أَمْـطَاَر فَـْضلَِك َورَحْــــَمِتَك َوقَـدِّرْ 
لَـُه بِـفَْضلَِك خَــيَْر اآلخِـــرَِة َواألَُولـى، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَـا تَـَشاُء َوفِـي قَـبَْضِتَك زِمَـاُم األَشْـــــيَاِء الَ إِلـهَ 

إاِلَّ أَنَْت اْلَعزيزُ اْلَحِكيُم. 
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ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى

ــِذي بِـــِه ظَهَــــرَِت الــزَّالَِزُل فِـــي  إِلــَه الْـــَعالــمِ َوسَـــــــيِِّدي َوسَـــــــيَِّد األُمَـــمِ، أَسْـــــــئَُلَك بِـــاالسْـــــــمِ األَعْـــظَمِ الّـَ يَــا إِلــِهي َو
ــِذيـــَن نَـــَقُضوا َعهْــــَدكَ  َحاُب بِـــأَْن تَـــْحفََظ أَْولِـــيَائِـــَك مِــــْن شَـــــــرِّ أَعْــــَدائِـــَك الّـَ الْـــَقبَائِـــِل َونَـــاَح الـــرَّعْــــُد َوبَـــَكِت الـــسَّ
ــــــِبيَل َوأَنْـــزَلْـــَت لَـــُهُم الـــدَّلِـــيَل، اَْي رَبِّ  َومِـــــيثَاقَـــَك َوقَـــامُــــوا عَــــَلى إِضْـــــــــــالَِل خَــــْلِقَك بَـــْعَدمَــــا أَْوضَـــــــــــْحَت لَـــُهُم السّـَ
يْــِب عَـــَلى ُوجُـــــوهِ  تَــراهُـــْم مُـــْعرِضِـــــــــنَي عَـــْن آيَــاتِـــَك َومُـــْعتَرِضــنَي عَـــَلى بَــيِّنَاتِـــَك بِـــَحيُْث فَــتَُحوا بَــاَب امْلَـْكِر َوالــرَّ
إِشْــــــرَاقَـاِت أَنْـواِر َوجْــــِهَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِد أَْولِـيَائََك عَــَلى  أَحِــــبَّائِــَك، أَسْـــــئَُلَك يَـا إِلـِهي بِــُشُموِس سَـــــَماِء أَلْـطَافِــَك َو
ـــَك أَنْــــتَ  ـــُهْم شُـــــــــبَُهاُت األَعْـــــداِء واَلَ إِشَـــــــــارَاُت األَشْـــــــــِقيَاِء، إِنّـَ االسْــــــــِتَقامَـــــِة عَـــــَلى األَمْـــــِر عَـــــَلى شَـــــــــأٍْن الَ تُــــزِلّـُ

امْلُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُر.

!  ٣۳٢۲
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إِلـِهي إِلـِهي أَيّـِْد عِـــبَاَدَك املُْقِبلنَِي عَــَلى االسْــــــِتَقامَــِة عَــَلى أَمْــرَِك َوَوفّـِِق امْلُْعرِضِــــــــنْيَ عَــَلى اإِلقْـبَاِل إِلَـيَْك ثُـمَّ 

اُل اْلَكِريُم. اْرزُْق أَْولِيَائََك َكأَْس ُجوِدَك ِمْن يَِد َعطَاِئَك، إِنََّك أَنَْت اْلفَضَّ
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رَِت الْــِحَجازُ َوبِــأَمْــرَِك الّـَـِذي بِــِه سَــــــالَــِت الْــبَطَْحاءُ  سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي، أَسْــــــئَُلَك بِــالـنُّوِر الّـَـِذي بِــِه نُـوِّ
دَ  ـِذيـَن جَــــَعْلتَُهْم مَــَخاِزَن عِـــْلِمَك َومَــَعاِدَن ثَـْرَوتِـــَك َوأَصْــــــــــَداَف لَــئَالِئِ تَـْوحِــــيِدَك بِــأَْن تُـَؤيّـِ َوبِــآلِـِه َوأَصْــــــــــَحابِــِه الّـَ
ـُهمْ  ــــِديــَن بِـــُقوَّتِـــَك واقْــِتدارَِك َوبَــدِّْل ذُلّـَ عِــــبَاَدَك عَـــَلى َمــا أَمَـــرْتَــُهْم بِـــِه فِـــي كِــــتَابِـــَك، أَْي رَبِّ قَــوِّ عِــــبَاَدَك امْلُـَوحّـِ
بِــالْــِعزِّ َوَجهْـــَلُهْم بِــالْــِعْلمِ، ثّـُمَّ أَنْـِزْل عَــَليِْهْم مِـــْن سَــــــَماِء عَــطَائِــَك أَمْــطَاَر رَحْــــَمِتَك َوجُــــوِدَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدرُ 
بُــُهمْ  ـْد أَحِـــــبَّائَـَك عَـــَلى االسْـــــــِتَقامَـــِة عَـــَلى أَمْـــرَِك َوقَـــدِّْر لَـــُهْم مِــــْن بَــَدايِـــعِ جُـــــوِدَك مَـــا يُــَقرِّ الْـــَقِديــُر، أَْي رَبِّ أَيّـِ

إَِليَْك، إِنََّك أَنَْت امْلَُؤيُِّد اْلَقِويُّ اْلغالُِب اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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ـَد عِــــبَاَدَك عَـــَلى مَـــا  ــتي بِـــَها انْجَـــــذَبَــْت حَـــــَقائِـــُق األَشْـــــــيَاِء أَْن تُــَؤيّـِ إِلــِهي إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــآيَــاتِـــَك الــنَّْورَاِء الّـَ
ـَك أَنْــَت الْــَقِويُّ  ـامِـــَك ثُــمَّ أَشْـــــــِعْل قُــُلوبَــُهْم بِــنَاِر سِـــــْدرَِة ظُـُهورَِك لِيَشْــــــتَِعَل بِــَها الْــَعالَــُم َواألُمَــُم، إِنّـَ يَــنْبَِغي ألَيّـَ

اْلَغالُِب اْلَعِزيزُ اْلَحِميُد.
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ــْدتَـــِني عَـــــَلى اإِلقْــــبَاِل إِلَــــيَْك َوالْــــُحُضوِر أَمَــــاَم َوجْــــــِهَك بَـــْعَد عِـــــْلِمكَ  لَــــَك اْلحَــــــْمُد يَـــا مَــــالِـــَك الْــــُوجُــــــوِد بِــــَما أَيّـَ
ِبجَـــِريـرَاتِــي، أَْشهَــُد أَنّـَك الْـَعطُوُف الْـَغفُوُر، قُـْل إِلـِهي إِلـِهي أَسْـــــئَُلَك بِـِعنَايَـاتِــَك الْـُكبَْرى َوآيَـاتِــَك الْـُعظَْمى 
ـْدنِـــي يــا إِلَــِهي  بُــِني إِلَــيَْك، ثُــمَّ أَيّـِ َوأَمْـــَواجِ بَحْـــــِر غُــفْرَانِـــَك َوبِـــِإشْـــــــرَاقَــاِت نَــيِِّر عَـــفْوَِك بِـــأَْن تُــَقدَِّر لِــي مَـــا يُــَقرِّ

َعَلى ما يَرْتَِفعُ ِبِه أَْمرَُك، إِنََّك أَنَْت اهللُّ اْلفَرُْد اْلَواِحُد امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم.
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إِلـــِهي إِلـــِهي لَــــَك اْلحَــــــْمُد بِــــَما أَظْهَـــــرْتَـــِني مِـــــْن صُـــــــــــْلِب أَحَــــــٍد مِـــــْن أَْولِـــيَائِــــَك، أسْــــــــئَُلَك يَـــا فَـــالِـــَق اإِلصْـــــــــــبَاحِ 
بُـِني إِلَـيَْك فِــي كُــلِّ األَحْــــَواِل،  َومُــرْسِــــَل األَْريَـاحِ بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عّــّلى االسْـــــِتَقامَــِة عَــَلى أَمْــرَِك َوعَــَلى مَــا يُـَقرِّ
أْي رَبِّ أَقْـبَْلُت إِلَـيَْك َوأَسْـــــئَُلَك بِــأَْن تَـفْتَحَ عَــَلى َوجْــــِهي بِــُقْدرَتِــَك بَـاِب عِـــنَايَـِتَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا 

تََشاُء الَ إلَه إالَّ أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم.
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لَـَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلـِهي بِـَما سَـــــَقيْتَِني كَــْوثَـَر عِــرْفَـانِـَك َوأَيّـَْدتَـِني عَــَلى اإِلقْـبَاِل إِذْ أَعْــرََض عَــنَْك أَكْــثَُر الْـِعبَاِد، 
ــِذي بِـــِه ثَـــبَُت تَـــوحِـــــيُد ذَاتِــــَك عَــــنِ  ُهوِد بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ أَسْـــــــئَُلَك يَـــا مَـــالِـــَك الْـــُوجُـــــوِد َوامْلُــَهيِْمُن عَــــَلى الْـــَغيِْب َوالـــشُّ

بُِني إَِليَْك ِفي ُكلِّ األَْحَواِل. األَْشبَاِه َواألََمثاِل ِبأَْن تَْكتَُب لِي ِمْن َقَلِمَك األَْعَلى َما يَُقرِّ

!  ٣۳٣۳
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إِلــِهي إِلــِهي لِــِك اْلحَــــْمُد بِــَما هَـــَديْــتَِني إِلَــى َمظْهَـــِر نَــفِْسَك َوَمشْــــــِرِق َوحــِيَك َومَــطْلِعِ آيَــاتِـــَك، أَْي رَبِّ قَــدِّرْ 

ًكا ِبذَيْلَِك امْلُِنيِر، إِنََّك أنَْت اْلَعِزيزُ اْلَعِظيُم. لِي َما يَْجَعُلِني ُمنَْقِطًعا َعْن ُدوِنَك َوُمتََمسِّ
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اِمعُ َوُهوَ امْلُِجيُب ُهوَ السَّ

قُـــْل إِلــِهي إِلــِهي فَــْضُلَك أَخَــــذَنِـــي َورَحْـــــَمتَُك أَحَـــــاطَــتِْني َوجُـــــوُدَك أَعَــــانَــِني َوجُـــــنُوُدَك نَــَصرَتْــِني َوعِــــْشُقكَ 
ـــِني َوحُـــــــبَُّك أَْشهَــــــَدنِـــــي َوُودَُّك عَـــــرَّفَــــِني، أَسْــــــــئَُلَك يَــــا مَـــــْقُصوَد الْــــَعارِفــــنَي َومَـــــْحبُوبَ  هَـــــَدانِـــــي َوشَـــــــــْوقُــــَك َدلّـَ
بِــــنَي بِــــأَنْـــَواِر َوجْــــــِهَك َوأَسْـــــــرَاِر عِـــــْلِمَك َولَـــئَالِئِ بَحْــــــِر حِـــــْكَمِتَك بِــــأَْن تَـــْكتَُب لِـــي مَــــا كَـــــتَبْتَُه ألَصْـــــــــــِفيَائِــــكَ  امْلُــَقرَّ
ـذيـَن سَــــــرُعُـــوا إِلَــى أُفُـِقَك األَعْـــَلى َوسَــــــِمُعوا نِــَدائَـَك األَعْـــَلى َوَشهِــُدوا بِــَما َشهِــَد بِــِه لِـَسانُـَك يَـا  َوأَوِدَّائِــَك الّـَ
إِنّـََك أَنْـتَ  إِنّـََك أنْـَت الـرَّحْــــمُن َو إنّـََك أَنْـَت الْـَعطُوُف َو َماِء، إنّـََك أَنْـَت الْـَغفُوُر َو مَــْولَـى األَشْــــــيَاِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ

اُل اْلَكِريُم. اْلرَِّحيُم، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلُْشِفُق اْلفَضَّ
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ـِذيـَن طَـاُروا  إِلـِهي إِلـِهي لَــَك اْلحَــــْمُد بِــَما سَــــــَقيْتَِني كَـــْوثَـَر عِـــرْفَـانِــَك وعَـــرَّفْـتَِني َمشْــــــِرَق آيَـاتِـــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــالّـَ
إِصْــــــــــَغاِء أَمْـــرَِك بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مُـــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِـــكَ  فِـــي هَـــَواِء قُــْربِـــَك َوأَنْــفَُقوا مَـــا عِـــنَْدهُـــْم إِلعْـــالَِء كَـــلَِمِتَك َو
ُهوِد بِـأَْن تَـْجَعَل فِـي  ًكا بِـَحبْل عِــنَايَـِتَك، ثُـمِّ أَسْـــــئَُلَك يَـا مَـالِـَك الْـُوجُــــوِد وامْلَُهيِْمُن عَــَلى الْـَغيِْب َوالـشُّ َومُـتََمسِّ
بَـُهْم إلَــى أمْــرِكَ  ِذكْـــِري أَثَـرًا مِـــْن عِـــنِْدَك َونُـفُوذًا مِـــْن جَــــانِــِبَك لِيَهْـــِدَي عِـــبَاَدَك إِلَــى صِـــــــــرَاطِــــَك األَعْــظَمِ َويُـَقرِّ

األَْقَوم، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدُر َعَلى َما تََشاُء، الَ إله إالَّ أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم.
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سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي تَــرَانِـــي مُـــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِـــَك َوُمنْجَـــــِذبًــا بِـــآيــاتِـــَك َونَــاطِـــــًقا بِـــثَنَائِـــَك َوقَــائِـــًما عَـــَلى 
َدنِــي َوابْـِني  خِــــْدمَــِة أَمْــرَِك، أَسْــــــئَُلَك بِــاألَسْــــــرَاِر امْلَـْكنُونَـِة فِــي عِـــْلِمَك َواآلثَـاِر امْلَخـزُونَـِة فِــي قَــَلِمَك بِــأَْن تُـَؤيّـِ
ِه إَِلى أَنَْواِر َوْجِهَك َوالتََّشبُِّث ِبأَذْيَاِل رَِداِء رَْحَمِتَك، ثُمِّ َقدِّْر َلنَا يَا  َمْقُصوَد اْلَعاَلمِ َوَمْوَلى  َعَلى التََّوجُّ
بُـنَا إِلَــيَْك َوخَــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُْولَــى، إنّـََك أَنْـَت مَــْولَــى الْــَوَرى، الَ إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الْــَقِويُّ امْلُْقتَِدرُ  األُمَــمِ مَــا يُـَقرِّ

اْلَقِديُر.
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ــَك أَنْـــتَ  ــامِــــَك ثُـــمَّ اكْــــتُْب لَـــُهْم أَجْـــــَر حُـــــُضورَِك َولِـــَقائِـــَك، إِنّـَ ــْد أَْولِـــيَائَــَك عَــــَلى مَـــا يَـــنْبَِغي ألَيّـَ إِلـــِهي إِلـــِهي أَيّـِ
َمواتِ  ـــــِذي أَحَــــــــاَط فَـــــْضُلَك َورَحْــــــــَمتَُك مَــــــْن فِــــــي الـــــسَّ ــــَك أَنْـــــَت الْــــــفَيَّاُض الّـَ إِنّـَ ُــــْقتَِدُر عَــــــَلى مَــــــا تَـــــَشاُء َو امْل

ِكنَي ِبَما نُزَِّل ِفي ِكتَاِبَك اْلَقِديمِ. َواألَرَِضنَي، َقوِّ ُقُلوبَُهْم لِيََدُعوا َما ِعنَْد اْلَقومِ ُمتََمسِّ

!  ٣۳٤
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ـْدنِــي عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَــنَائِــَك ثُــمَّ اكْـــتُْب لِــي مَــا كَـــتَبْتَُه ألَصْــــــــــِفيَائِــَك، أَْي رَبِّ أَنــا عَـــبُْدَك َوابْــنُ  إِلــِهي إِلــِهي أَيّـِ
ــْلُت عَــَليَْك، أَسْــــــئَُلَك أَْن تُـْلِهَمِني مَــا تَنْجَــــِذُب بِــِه أَفْـِئَدةُ الْــِعبَاِد، أَْي رَبِّ  عَــبِْدَك فَـوَّضْـــــــــُت أُمُــوِري إِلَــيَْك َوتَـوَكّـَ
َقُه عَـــَلى  ًكا بِــَحبِْل قُــْدرَتِـــَك َوسُــــــْلطَانِــَك َومَــا أَرَاَد إالَّ خِــــْدمَــَة أَمْــرَِك، أَسْــــــئَُلَك أَْن تُـَوفّـِ ِعيَف مُــتََمسِّ تَـَرى الْــضَّ
مَــا يَـنْبَِغي ألَيّـَامِـــَك َويَـلِيُق لِـظُُهورَِك، إِنّـََك أَنْـَت امْلَُؤيّـُِد الْـفَيَّاُض، الَ تَـْمنَعُ أَْولِـيَائََك عَــْن فُـيُوضَـــــــــاِت أَيّـَامِـــَك، 

ثُمَّ أَنِْقذُْهْم ِبِذرَاِعيْ ُقْدرَِتَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَعالَُّم.
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ـْدتَــُهمْ  ــِذيــَن أَيّـَ إِلــِهي إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر عِــــْلِمَك َوسَـــــــَماِء فَــْضلَِك َوشَـــــــْمِس عَـــطَائِـــَك بِـــأَْن تَــْجَعَلِني مِــــَن الّـَ

َعَلى ِذْكرَِك َوثَنَاِئك َونُْصرَِة أَْمرَِك ِباْلِحْكَمِة َواْلبَيَاِن، إِنََّك أَنَْت اْلَعِزيزُ امْلَنَّاُن.
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سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا مَــالِـَك األُمَــمِ َوامْلُسْـــــتَْشِرُق مِـــْن أُفُـِق الْـبََقاِء بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَم، أَسْـــــئَُلَك بِــَعظََمِتَك الّـَِتي 
ـِذيــَن قَــَصُدوا مَـــطْلِعَ َوحْـــــِيكَ  ـِتي غَــَلبَِت امْلُـْمِكنَاِت بِـــأَْن تُــَقدَِّر ألَحِــــبَّائِـــَك الّـَ أَحَـــــاطَـِت الْــَكائِـــنَاِت َوبِـــُقْدرَتِـــَك الّـَ
َوَورَُدوا عَــــَلى بِـــَساِط أَمْـــرَِك كُــــلَّ خَــــيٍْر نَــزَّلْـــتَُه فِـــي كِــــتَابِـــَك َوَوعَــــْدتَــُهْم بِـــِه فِـــي صُــــــــــُحِفَك َوأَلْـــَواحِـــــَك، أَْي رَبِّ 
فَـاسْـــــتَِقْمُهْم عَــَلى صِــــــــرَاِط أَمْــرَِك امْلُبْرِمِ َوَوفّـِْقُهْم عَــَلى مَــا هُــَوخَــيٌْر لَـُهْم فِــي الـدُّنْـيَا َواآلخِـــرَِة يَـا إلـَه الْـَعالَـمِ 
ُهوِد، إذْ بِــيَِدَك زِمَــاُم الْــَعالَــمِ تَـرْفَـعُ مَــنْ  امِـــِل عَـــَلى الْــَغيِْب َوالـشُّ َوعَـــزِّزْهُـــْم يَـا مُــوجِـــَد الْــُوجُــــوِد بِــفَْضلَِك الـشَّ
زُ  تَـَشاُء َوتُـَقدُِّر مِلَْن تَـَشاُء، فِــي قَــبَْضِتَك مَــَلُكوُت كُـــلِّ شَــــــيٍْء تُـزَيّـُِن ِمَــْن تَـَشاُء بِــرَِداِء الْــِعزَِّة َوالْــَعالَِء َوتُـطَرِّ

نَاِء، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت امْلَلُِك امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيْزُ اْلَقيُّوُم. َمْن تُِريُد ِبِخَلعِ اْلَعظََمِة َوالسَّ
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َج بَحْــــــُر فَـــْضلَِك َوأَشْــــــــرَقَـــْت شَــــــــْمُس الْـــِعنَايَـــةِ  ــِذي بِـــِه تَـــَموَّ سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي، أَسْـــــــئَُلَك بـــاسْـــــــِمَك الّـَ
ْكَن بِــُعْرَوِة جُــــوِدَك، ثُـمَّ هَـــْب لِـي  امِـــَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني مِـــَن الـالَّئِــي َوفَـنْيَ بِــِميثَاقِــَك َوتَـَمسَّ َواألَلْــطَاِف فِــي أيّـَ
ًة طَـيِّبًَة لِـيَذْكُـــرََك بَـنْيَ خَــْلِقَك َويَـُقوَم عَــَلى خِــــْدمَــِة أَمْــرَِك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء،  يّـَ مِـــْن لَــُدنْـَك ذُرِّ

الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُوُر اْلَكِريُم.
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ــكَ  إِلـــِهي إِلـــِهي لَـــَك اْلحَــــــْمُد بِــــَما هَــــَديْـــتَِني بِــــنُوِر أمْــــرَِك إِلَـــى َمشْـــــــِرِق آيَـــاتِــــَك َومَــــطْلِعِ بَـــيِّنَاتِــــَك، أَْشهَـــــُد أَنّـَ
ظَهَـــرَْت َوأَظْهَـــرَْت مَــا يَـْجَعُل أَسْـــــَماَء عِـــبَاِدَك بَـاقِــيًَة بِــبََقاِء أَسْـــــَمائِــَك َوصِــــــــفَاتِــَك، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتِدُر عَــَلى مَــا 

َمواِت. تََشاُء َوِفي َقبَْضِتَك زَِماُم َمْن ِفي األَرَِضنْيَ َوالسَّ

!  ٣۳٥
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إِلـــِهي إِلـــِهي أَْشهَـــــُد أَنَّ فَـــْضَلَك سَــــــــبََقِني َورَحْــــــَمتََك سَــــــــبََقتِْني َونُـــورََك أَحَــــــاطَـــِني، كَـــــْم مِـــــْن يَـــومٍ نَـــاَديْـــتَ 
عَــــبَْدَك مِــــَن األُفُـــِق األَعْــــَلى َوهُــــَو كَــــاَن صَـــــــــــامِــــتًا عَــــْن ِذكْــــرَِك، وَكَــــْم مِــــْن لَـــيٍْل أَقْـــبَْلَت إِلَـــيِْه َوهُــــَو كَــــاَن غَـــافِـــالً 
عَـــنَْك، أَسْـــــــئَُلَك يَــا مُـــوجِــــَد الْـــَعالَـــمِ َومُـــَربّـِـيَ األُمَـــمِ َوامْلُسْـــــــتَِوي عَـــَلى عَـــرْشِــــــَك األَعْـــظَمِ بِـــأَْن تَــْجَعَلِني ثَــابِـــتًا 
َعَلى ُحبَِّك َورَاِسًخا ِفي أَْمرَِك ِبَحيُْث الَ تُِضلُِّني ُكتُُب اْلَعاَلمِ واَلَ تُزِلُِّني ُشبَُهاُت األَُممِ، أَْي رَبِّ تََرى 
الْـَغِريـَب قَـَصَد جِـــَواَر رَحْــــَمِتَك َوالْـَعاصِــــــــيَ بَحْــــَر غُـفْرَانِــَك َوالْـَكلِيَْل مَــَلُكوَت بَـيَانِــَك، أَسْـــــئَُلَك أَْن الَ تُـَخيِّبَِني 
ــــِذي َشهِــــــَدْت حَــــــــَقائِــــــقُ  ــــَك أَنْـــــَت الّـَ عَــــــّما أَرَْدُت مِــــــْن بَحْــــــــِر جُــــــــْوِدَك َوسَـــــــــَماِء فَـــــْضلَِك َوشَــــــــــْمِس عَــــــطَائِــــــَك، إِنّـَ
امْلُـْمِكنَاِت َوأَلْــُسُن امْلَـْوجُــــوَداِت بِــَكرَمِـــَك َوفَــْضلَِك َوقُــوَّتِـــَك َوقُــْدرَتِـــَك، الَ إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الــفَيَّاُض الْــَقِديــُم َوأَنْــتَ 
الْــَغفُوُر الْــَكِريــُم، ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني يَــا إِلــِهي عَـــَلًما مِـــْن أَعْـــالَمِ حِــــَمايَــِتَك َورَايَــًة مِـــْن رَايَــاِت نُــْصرَتِـــَك ألَنْــُصرَكَ 

ِباْلِحْكَمِة َواْلبَيَاِن َوباألَْعَماِل َواألَْخالَِق، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ امْلَنَّاُن.
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بْـــتَنَا إِلَـــيَْك، نَـــْسئَُلَك بِـــأَمْـــَواجِ بَحْــــــر  ــْدتَـــنَا عَــــَلى ِذكْــــرَِك َوثَـــنَائِـــَك َوقَـــرَّ لَـــَك اْلحَــــــْمُد يَـــا مَـــالِـــَك األَسْـــــــَماِء بِـــَما أَيّـَ
َدنَـا عَــَلى االسْــــــِتَقامَــِة عَــَلى مَــا أَعْــطَيْتَنَا بِــُجوِدَك، إِنّـََك أَنْـتَ  إِشْــــــرَاقَــاِت شَــــــْمِس عَــطَائِــَك بِــأَن تُـَؤيّـِ بَـيَانِــَك َو

أَْكرَُم األَْكرَِمنَي َوأَرَْحُم الرَّاِحِمنَي.
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ــي مَــــا أَرَْدُت فِــــي ِذكْـــــٍر إاِلَّ ِذكْـــــرََك وِذكْـــــرَ  َماِء، تَـــَرى َوتَـــْعَلُم بِــــأَنّـِ سُـــــــبَْحانَـــَك يَـــا إِلـــَه األَسْـــــــَماِء َوفَـــاطِـــــَر الْـــسَّ
أَْولِـيَائِــَك َومَــا أُِريـُد لَــُهْم إاِلَّ مَــا قَــدَّرَْت لَــُهْم بِــُجوِدَك َوعَــطَائِــَك َوأَعْــَلُم بِــِعْلمِ الْــيَِقنيِ بِــأَنّـََك مَــا كَـــتَبَْت لَــُهْم إاِلَّ 
ـْدهُـــْم بِـــُجوِدكَ  مَـــا يَــرْفَــُعُهْم بَــنْيَ عِــــبَاِدَك بِـــاسْـــــــِمَك َويَــْجَعُلُهْم عَـــالَمَـــاِت أَمْـــرَِك َورَايَــاِت نُــْصرَتِـــَك، أَْي رَبِّ أَيّـِ
ـــِذي الَ  ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتِدُر الّـَ بُـــُهْم  إِلَــــيَْك َويُـــَعرِّفُـــُهْم مَــــا تَنْجَــــــِذُب بِــــِه أَفْـــِئَدةُ خَــــْلِقَك، إِنّـَ وَكَـــــرَمِـــــَك عَــــَلى مَــــا يُـــَقرِّ
ـْقُهْم بِـــِعنَايَــِتَك لِــيَذْكُــــُرونَــكَ  تُــْضِعفَُك شُـــــــئُونَــاُت الْـــِعبَاِد واَلَ تَــْمنَُعَك ضَـــــــــــْوضَـــــــــــاُء مَـــْن فِـــي الْـــِبالَِد، أَْي رَبِّ َوفّـِ

يَْحاِن َوِباْلِحْكَمِة َوالبَيَاِن، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدُر اْلَعِزيزُ امْلَنَّاُن. ِباْلرَّْوحِ َوالرَّ
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اِن كَــــرَمِــــَك َوبِـــأَنْــِبيَائِـــَك َورُسُـــــــلِكَ  إِلــِهي إِلــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــأَمْـــَواجِ بَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك َوبِـــالــلَّئَالئِ امْلَـْكنُونَــِة فِـــي عُـــمَّ
َدنِــي عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك َوعَـــَلى الْــِبرِّ َوعَـــَلى الـتَّْقَوى بِــِعنَايَـِتَك َوعَـــطَائِــَك َوتُـَقدِّرَ  وَكُـــتُِبَك َوصُــــــــــُحِفَك أَْن تُـَؤيّـِ
َمواتِ   ـــــَك أَنْــــــَت مَــــــالِــــــُك األَسْــــــــــَماِء َوفِــــــي قَــــــبَْضِتَك زِمَــــــاُم مَــــــْن فِــــــي َالــــــسَّ لِــــــي خَـــــــيَْر اآلخِــــــــرَِة َواألُولَــــــى، إِنّـَ

. َواألَرَِضنْيَ

!  ٣۳٦
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ـكَ  ًكا بِـــَحبِْل عَـــطَائِـــَك، قَــدِّْر لِــي بِـــُجوِدَك مَـــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَــــــــــى، إِنّـَ إِلــِهي إِلــِهي تَــرَانِـــي مُـــْقِبالً إِلَــيَْك َومُـــتََمسِّ

اُل اْلَكِريُم. أَنَْت َمْوَلى اْلَوَرى َورَبُّ اآلِخرَِة َواألُوَلى، الَ إِله إاِلَّ أَنَْت اْلفَضَّ
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إِلـــِهي إِلـــِهي أَنَـــا عَــــبُْدَك َوابْـــُن عَــــبِْدَك َومَــــا قَـــَصْدُت إالَّ رَضَـــــــــــائَــَك َومَــــا أَرَْدُت إاِلَّ مـــا قَـــدَّرْتَـــُه لِـــي بِــــُجوِدكَ 
ـْقِني عَـــَلى الْــَعَملِ  وَكَـــرَمِـــَك، أَسْــــــئَُلَك أَْن تَــْحفَظَِني عَـــْن كُـــلِّ مَــا الَ يُــلِيُق لِــَسَماِء عِـــزَِّك َوبَحْـــــِر اقْــِتَدارَِك َوَوفّـِ

ُهوِد. ِبَما أََمرْتَِني ِبِه ِفي ِكتَاِبَك، إِنََّك أَنَْت َمالُِك اْلُوُجوِد َوامْلَُهيِْمُن َعَلى اْلَغيِْب َواْلشُّ
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رْتَــِني بَــأَنْــَواِر فَــْضلَِك َورَحْــــَمِتَك َوأَنْــطَْقتَِني  إِلــِهي إِلــِهي لَــَك الْــبََهاُء بِــَما هَـــَديْــتَِني إِلَــى أُفُــِق ظُـُهورَِك َونَــوَّ
َماِء بِــــَحِفيفِ  بِــــثَنَائِــــَك َوأََريْـــتَِني آثَـــاَر قَـــَلِمَك، أسْـــــــئَُلَك يَـــا مَــــالِـــَك مَــــَلُكوِت األَسْـــــــَماِء َوفَـــاطِـــــَر األَرِْض َوالـــسَّ
سِــــْدرَِة املُنْتََهى َوبِــبَيَانِــَك األَحْــــَلى الّـَِذي بِــِه انْجَــــذَبَـْت حَــــَقائِــُق األَشْــــــيَاِء أَْن تَـرْفَـَعِني بـاسْـــــِمَك بَـنْيَ عِــبَاِدَك، 
أَنَـا الّـَِذي طََلبُْت فِـي الـلَّيَالِـي َواألَيّـَامِ الْـِقياَم لَـَدى بَـاِب فَـْضلَِك َوالْـُحُضوَر أَمَـاَم كُــرْسِــــيِّ عَــْدلِـَك، أَْي رَبِّ 
ـــِذي قَــــَصَد مَـــــَقامَـــــَك األَعْـــــَلى َوالــــذِّْرَوةَ الْــــُعْليَا َوالْــــَغايْــــةَ  َك بِـــــَحبِْل قُــــْربِـــــَك واَلَ تَــــْمنَعِ الّـَ ال تَــــطْرُْد مِــــــْن تَــــَمسَّ
ــِذي فِـــيِه تُـــنَاِدي الـــذَّرَّاُت بِـــأَفْـــَصحِ الْـــبَيَاِن: امْلُــْلُك َوامْلَــَلُكوُت َوالْـــَعظََمُة َوالْـــَجبَُروُت هللِّ  الْـــُقْصَوى امْلَــَقاَم الّـَ

امْلُْقتَِدِر اْلَعِزيِز امْلَنَّاِن.
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لَـــَك اْلحَـــــْمُد يَــا إِلــِهي بِـــَما هَــــَديْــتَِني إِلَـــى أُفُــِق ظُــُهورَِك َوجَـــــَعْلتَِني مَـــذْكُــــورًا بِـــاسْـــــــِمَك، أَسْـــــــئَُلَك ِبتَجَـــــلِّيَاتِ 
أَنْـــَواِر شَــــــــْمِس عَـــــطَائِــــَك َوتَـــَموُّجَــــــاِت بَحْــــــِر كَـــــرَمِـــــَك أَْن تَـــْجَعَل فِــــي بَـــيانِــــي أَثَـــرًا مِـــــْن آثَـــاِر كَـــــلَِمِتَك الْــــُعْليَا 

لِتَنَْجِذَب ِبِه َحَقاِئُق األَْشيَاِء، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدُر َعَلى َما تََشاُء ِبَقْولَِك اْلَعِزيِز اْلبَِديعِ.
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سُــــــبَْحانَــَك يَــا مَـــْن بــاسْــــــِمَك انْجَـــــذَبَــِت األَشْـــــــيَاُء َوبِـــُحبَِّك ذَابَــْت أكْـــبَاُد مَـــْن فِـــي مَـــَلُكوِت األَسْــــــَماِء، أَسْــــــئَُلكَ 
ـامِــــَك َوِببَحْـــــِر عِــــْلِمَك َوسَـــــــَماِء جُـــــوِدَك َوشَـــــــْمسِ  بِـــنَي فِـــي فِـــرَاقِـــَك َوزَفَــرَاِت امْلُخْــــلِِصنَي فِـــي أَيّـَ بِـــَعبَرَاِت امْلُــَقرَّ
ًكا بِــَحبِْل عِـــنَايَــِتَك َوقَــائِــًما عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوخِــــْدمَــِة أَمْــرِكَ  فَــْضلَِك بِــأَْن تْــْجَعَلِني مُــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِــَك َومُــتََمسِّ
عَـــَلى شَــــــأٍْن الَ تَـْمنَُعِني جُــــنُوُد اإِلعْـــرَاِض عَـــِن اإِلقْــبَاِل إِلَــيَْك َوالتَّشَــــــبُِّث بِــأَذْيَـِاِل رَِداِء كَـــرَمِـــَك، أَْي رَبِّ أَنَـا 
ا كَــــتَبْتَُه مِــــنْ  هْــــُت َوجْــــــِهي إِلَـــى أَنـــَواِر َوجْــــــِهَك، أَسْـــــــئَُلَك أَْن الَ تُـــَخيِّبَِني عَــــمَّ ــِذي أَقْـــبَْلُت إِلَـــى أُفُـــِقَك َوَوجَّ الّـَ
قَـــَلِمَك األَعْــــَلى ألَصْـــــــــــِفيَائِــــَك َوأَْولِـــيَائِــــَك، أَْي رَبِّ أَشْــــــــِعْلِني بِــــنَاِر مَــــَحبَِّتَك عَــــَلى شَــــــــأٍْن الَ تُخْـــــِمُدهَــــا بُـــُحورُ 
ـــِذي  األَرِْض كُــــــلَُّها، ثُــــمَّ اسْــــــــتَِقْمِني عَـــــَلى شَـــــــــأٍْن الَ تُــــْقِعُدنِـــــي سَــــــــطَْوةُ األُمَـــــمِ واَلَ جُـــــــنُوُد الْــــَعالَــــمِ، أَنْــــَت الّـَ
اعَـــُة الَ يُْعجِـزَُك شَـــــــيٌْء مِــــَن األَشْـــــــيَاِء واَلَ تَــْمنَُعَك طَــنْطَنَُة األَعْـــَداِء،  بِـــاسْـــــــِمَك قَـــامَـــِت الْـــِقيَمُة َوظَهَــــرَِت الــسَّ
تَـفَْعُل مَـا تَـَشاُء ِبسُـــــْلطَانِـَك َوتَـْحُكُم مَـا تُـِريـُد بِـُقْدرَتِــَك َوقُـوَّتِــَك، تَـْعَلُم َوتَـَرى إِقْـبَالِـي َوخُــُضوعِــي َوخُــُشوعِــي 

!  ٣۳٧۷



َوفَـــْقِري وافْـــِتَقاِري َوَعجْــــــِزي َومَــــْسَكنَِتي، َوتَـــْسَمعُ حَــــــِنيِني َوضَـــــــــــجِيجِي َوصَـــــــــــِريـــِخي َونَـــْوحِــــــي، أَسْــــــــئَُلكَ 
بُـِني إِلَـيْكَ  بِـُقْدرَِة قَـَلِمَك األَعْــَلى َوصَـــــــــِريـرِِه فِـي مَـَلكُوِت اإِلنْـَشاِء بِـأَْن تُـنَزَِّل لِـي مِــْن سَـــــَماِء عِــنَايَـِتَك مَـا يُـَقرِّ
إِنّـََك أَنْـتَ  َويَـنْفَُعِني فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولَــى بِــُجوِدَك َورَحْــــَمِتَك، أَنْـَت تَـْعَلُم مَــا عِـــنِْدي واَلَ أَعْــَلُم مَــا عِـــنَْدَك، َو
ُهوِد بِـأَْن تَـْجَعَلِني فِـي كُــلِّ األَحْـــَوالِ  الْـَعلِيُم الْـَخِبيُر، ثُـمَّ أَسْـــــئَُلَك يَـا مَـالِـَك الْـُوجُـــوِد َوسُـــــْلطَاَن الْـَغيِْب َوالـشُّ
ــِذي الَ تُــْضِعفَُك مَـــْن فِـــي  ـَك أَنْــَت امْلُــْقتِدُر الّـَ ًكا بِـــَمِشيَِّتَك َورَاضِــــــــــيًا بِـــِإرَاَدتِــــَك َونَــاطِـــــًقا بِـــثَنَائِـــَك، إِنّـَ مُـــتََمسِّ

َمواِت واألَرِْض، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَقِويُّ اْلَغالُِب اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم. السَّ
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رَْت قَـْلِبي بِـنُوِر عِــرْفَـانِـَك َوأَنْـزَلْـَت لِـي مِــْن سَـــــَحاْب فَـْضلَِك مَـا الَ يَـنَْقِطعُ عَــرْفُـهُ  لَـَك اْلحَـــْمُد يَـا إِلـِهي بِـَما نَـوَّ
بِــَدَوامِ مُــْلِكَك َومَــَلُكوتِـــَك، أَْي رَبِّ تَــرَانِــي قَــاصِـــــــــًدا بَحْــــَر رَحْــــَمِتَك َوشْــــــْمَس عَـــطَائِــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــأَنْــَواِر صُــــــــــبْحِ 
ظُُهورَِك َوبِـَما كَــاَن مَـْكنُونًـا فِـي عِــْلِمَك أَْن تَـفْتَحَ بِـِمفْتَاحِ فَـْضلَِك عَــَلى ُوجُــــوِه أَْولِـيَائِـَك مَـا تَـَقرُّ بِـِه عُــيُونُـُهمْ 
َوتَـطَْمِئنُّ بِــِه نُـفُوسُــــــُهْم، إِنّـََك أَنْـَت الّـَـِذي سَــــــبََقْت رَحْــــَمتَُك غَــَضبََك َوأَحَــــاَط كَـــرَمُــَك عِـــبَاَدَك، أَسْــــــئَُلَك بِــُجوِدكَ 
ــِذي أَحَـــــاَط الْـــُوجُـــــوَد أَْن تُــَقدَِّر لِــي مَـــا يَــْجَعُلِني ثَــابِـــتًا عَـــَلى حُـــــبَِّك َونَــاصِـــــــــرًا أَمْـــرََك بِـــالْـــِحْكَمِة َوالــبَيَاِن،  الّـَ

إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدُر اْلَعِزيزُ امْلَنَّاُن.
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بُــُهْم إِلَـــى أُفُــِقَك، أَْي رَبِّ تَــرَاهُــــْم مُـــْقِبلنِيَ  ـْن عِــــبَاَدَك بِـــِطرَاِز الْـــِعرْفَــاِن َوقَـــدِّْر لَـــُهْم مَـــا يُــَقرِّ إِلــِهي إِلــِهي زَيّـِ
ِكنَي بِـــَحبِْل عِــــنَايَــِتَك، أَسْــــــئَُلَك بِـــَمَلُكوِت بَــيَانِـــَك َوسَــــــْلطَنَِتَك َواقْــِتَدارَِك أَْن تُــَقدَِّر ألَْولِــيَائِـــَك مَـــا  إِلَــيَْك َومُـــتََمسِّ
ُـــْقتَِدُر عَــــَلى مَــــا  ــَك أَنْـــَت امْل قَــــدَّرْتَـــُه لـــلَِّذيْـــِن طَـــاُروا فِــــي هَــــَواِء حُــــــبَِّك َوأَنْـــفَُقوا أَْرَواحَــــــُهْم فِــــي سَــــــــِبيلَِك، ، إِنّـَ

تََشاُء، الَ إِلَه إالَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُر َوِباإِلَجابَِة َجِديٌر.
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رَْت قَــْلِبي بِـــنُوِر مَـــْعرِفَــِتَك َوأَنْــزَلْــَت لِــي مَـــا يَــُكوُن بَــاقِـــيًا بِـــبََقائِـــَك، أَسْــــــئَُلَك يَــا  لَــَك اْلحَـــــْمُد يَــا إِلَــِهي بِـــَما نَــوَّ
َماِء ِوبِــأَنْـَوارِ  مَــْولَــى الْــَعالَــمِ بِــاسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ الّـَـِذي بِــِه فَـتَْحَت بَـاَب الْــَعطَاِء عَـــَلى مَــْن فِــي األَرِْض َوالْــسَّ
مَــَلُكوتِــَك َوأسْـــــرَاِر جَــــبَُروتِــَك أَْن تَـْجَعَلِني ثَـابِــتًا عَــَلى أَمْــرَِك َورَاسِـــــًخا فِــي حُــــبَِّك بِــَحيُْث الَ تَـْمنَُعِني الـدُّنْـيَا 

ِه إَِلى ِبَساِط ِعزَِّك َوالتََّقرُِّب إَِليَْك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدرُاْلَعلِيُم اْلَحِكيُم. َوَما ِفيَها َعِن التََّوجُّ

!  ٣۳٨۸
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فَسُــــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي، أَسْــــــــئَُلَك بِــــأَنْـــَواِر جَــــــَمالِـــَك الْــــَعلِيِّ األَعْـــــَلى َوبِــــظُُهورَاِت عِـــــزِّ سَــــــــْلطَنَِتَك بَـــنيَْ 
ـِذي بِـــِه اسْــــــتََضاَء أَهْـــُل مَـــيَاِديــِن الْــبََقاِء بِـــأَْن الَ تَــْمنََعِني عَـــْن بَــَدايِــعِ  َماِء َوبِـــبََهاِء َوجْـــــِهَك الّـِ األَرِْض َوالــسَّ
إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا  ظُـُهورَاِت شَــــــْمِس عِـــرْفَـانِــَك واَلَ تَحْــــرِمَــِني عَــِن الـدُّخُــوِل فِــي حَــــرَمِ عِـــزِّ لِـَقائِــَك، َو
إِنّـََك أَنْـَت الْـَعِزيـزُ الْـَقِديـُر، فَـيَا إِلَـِهي أَنَـا الّـَِذِي تَـَولّـَيُْت َوجْــــِهي عَــْن ُوجُــــوِه امْلُْمِكنَاِت َوأَقْـبَْلُت إِلَـى  تَـَشاُء َو
َوجْــــِه قُـْدِس فَـرَْدانِــيَِّتَك َوفَـَررُْت عَــْن نَـفِْسي َوعَــن كُـــلِّ مَــا سِـــــَواَك َواسْـــــتَظَْلْلُت فِــي ظِـــلِّ َشجَــــرَِة َوحْــــَدانِــيِِّتَك، 
َمواِت، ثُـــمَّ أَْدخِــــــْلِني يَـــا  ا خُــــلَِق بَـــنْيَ األَرَضِـــــــــــنَي َوالـــسَّ إِذًا يَـــا إِلَــــِهي الَ تَـــَدعْــــِني بِــــنَفِْسي واَلَ بِــــَشيٍْء عَــــمَّ
إِلَـِهي فِــي خِـــيَامِ قُـْربِــَك خِـــبَاِء حُــــبَِّك، ثُـمَّ اكْـــِشْف لِـي يَـا إِلَـِهي مَــا هُــَو امْلَسْـــــتُوُر عَــْن أَبْـَصاِر عِـــبَاِدَك َومَــا 
ـِذيــَن هُـــْم َدخَـــُلوا حِــــْصَن واَلَيَــِتَك َوسَــــــَكنُوا  ـِتَك، ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني يَــا إِلَــِهي مِـــَن الّـَ هُـــو امْلَـْقنُوُع عَـــْن عِـــرْفَــاِن بَــِريّـَ
ـَك أَنْــَت الْــفَاعِـــُل مِلَـا تَــَشاُء َوالْــَحاكِـــُم عَـــَلى مَــا تُــِريــُد ثُــمَّ احْـــــفَظِْني يَــا إِلــِهي مِـــنْ  إِنّـَ فِــي جِــــَواِر رَحْـــــَمِتَك، َو
أَعْــــَدائِـــي َوعَــــْن كــلِّ مَـــا الَ يُــِحبُُّه رِضَـــــــــــاَك ثُــمَّ أَنْــِزْل عَــــَليَّ مِــــْن سَـــــــَماِء جُـــــوِدَك مَـــا يَــنَْقِطُعِني عَــــِن الْـــَعامَلِــنيَ 

َويُبْلُِغِني إَِلى نَفِْسَك األَْعَلى ِفي َهذَا اْلَقِميِص األَطَْهِر امْلُِنيِر.
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ِة فِــي حَــــَقايِــِق كُـــلِّ شَــــــيٍْء حَــــتَّى  فَسُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي، فَـأَظْهِــْر أَنْـَهاَر قُــْدرَتِـــَك لِيَجْــــِري مَــاُء األَحَــــِديّـَ
ـِتَك فِــي سَــــــَمواِت َمجْـــــِدَك، إِذ  يَسْــــــتَرْفِــعَ بِــذلِــَك أَعْـــالَُم هــَدايَــِتَك فِــي مَــَلُكوِت أَمِـــرَِك َويُــَشْعِشعَ أَنْجُـــــُم نَــوَّاِريّـَ

إِنََّك أَنَْت امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم. إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدُر َعَلى َما تََشاُء، َو
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ِبْسم األَْقَدِس األَْقَدمِ األَْعظَمِ

ًكا  قُـــِل الــلَُّهمَّ يَــا إِلَـــِهي تَــرَانِـــي حَـــــاضِــــــــــرًا عِــــنَْد عَــــرِْش عَــــظََمِتَك َوسَـــــــامِــــًعا نِـــَدائَــَك َونَــاظِــــرًا َوجْـــــَهَك َومُـــتََمسِّ
بِــَحبِْل فَـْضلَِك َوُمتَشَـــــبِّثًا بِــذَيْـِل كَــرَمِــَك، أَسْـــــئَُلَك بِــأَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى خِـــْدمَــِة أَمْــرَِك ثُـمَّ اجْــــَمعْ شَــــــْملِي ألَكُــونَ 

َقاِدرًا َعَلى تَبْلِيغِ أَْمرَِك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتِدُر امْلُتََعالِي اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم.
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إِلـِهي إِلـِهي فِــرَاقُــَك أَشْــــــَعَلِني َوَهجْــــرَُك قَــابِــُض ُروحِــــي َوالْــبُْعُد عَــْن بِــَساِط قُــْربِــَك أَعْــَلى عَــْدِوي، أَسْــــــئَُلكَ 
بُــــوَن إِلَــــى مَـــــَقرِّ الْــــِفَداِء إِلنْــــفَاِق أَْرَواحِــــــِهْم فِـــــي سَــــــــِبيلَِك َواجْـــــــتُِذبَــــْت أَفْــــِئَدةُ  ُـــَقرَّ يَــــا مَـــــْن بِـــــِنَدائِـــــَك سَــــــــرَُع امْل
امْلُخْـــــلِِصنَي مِـــــْن نَـــفََحاِت بَـــيَانِــــَك فِــــي مَــــَلُكوِت عِـــــزَِّك بِــــأَْن تَـــْجَعَلِني فِــــي كُـــــلِّ األَحْــــــَواِل ُمنْجَــــــِذبًـــا بِــــآيَـــاتِــــكَ 
َوُمشْــــــتَِعالً بِــنَاِر سِـــــْدرَتِـــَك َوُمتَحَــــرِّكًـــا بِــِإرَاَدتِـــَك َومُــتََكلًِّما بِــَما يُـَقرُِّب الـنَّاَس إِلَــى بِــَساِط أُنْـِسَك، أَْي رَبِّ الَ 
تَـْمنَعْ قَـاصِــــــــِديـَك عَــْن بَحْــــِر عَــطَائِــَك واَلَ عَــاشِـــــِقيَك عَــْن سَــــــاحَــــِة قُـْربِــَك أَنْـَت الّـَِذي بِــِنَدائِــَك قـاَم أَهْــُل الْـُقبُورِ 
وِر َوظَهَـــــَر مَــــا كَـــــاَن مَــــْكنُونًـــا فِــــي عِـــــْلِمَك َومَــــْحفُوظًـــا فِــــي كَـــــنِْز عِـــــْصَمِتَك، أَسْـــــــئَُلَك أَْن الَ  َونُـــِفخَ فِــــي الـــصُّ
ـَك أَنْــَت امْلُـْقتِدُر الْــَعلِيُم الْــَحِكيُم َوفِــي قَــبَْضِتَك زِمَــامُ  ا قَــدَّرْتَــُه ألَصْــــــــــِفيَائِــَك َوأُمَــنَائِــَك، إِنّـَ تُــَخيَِّب عَـــبَْدَك عَـــمَّ
َمواِت َواألَرَضِــــــــنَي، أَْي رَبِّ أَيّـِْدنِــي عَــَلى ِذكْــرَِك بَـنَي عِــبَاِدَك بِــالْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن َوتَـبْلِيغِ أَمْــرِكَ  مَــْن فِــي الـسَّ

!  ٣۳٩۹



بَــنْيَ األَْديَــاِن، أَسْــــــئَُلَك يَــا إِلــَه الْــَكائِــنَاِت َومُــَربّـِـيَ امْلُـْمِكنَاِت بِــأَْن تُظْهِــَر مِـــنِّي بِــُجوِدَك َوقُــْدرَتِـــَك مَــا تَــرتَــِفعُ 
ِبِه أَْعالَُم ِذْكرَِك َوثَنَاِئَك َوتَنْتَِشُر ِبِه َما أَنْزَْلتَُه ِفي ِكتَاِبَك، إِنََّك أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَقِديُر َوِباإِلَجابَِة َجِديٌر.
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ُهو اهللّ تََعاَلى َشأْنُُه اْلَعظََمُة َواالْقِتَداُر

إِلــَه األَسْــــــَماِء َوالــنَّاطِــــُق فِـــي نَــاسُــــــوِت اإِلنْــَشاِء، أَسْــــــئَُلَك بِـــَمَشاِرِق َوحْـــــِيَك َومَـــطَالِــعِ  سُــــــبَْحانَــَك يــاَ إِلَــِهي َو
ـَد أَْولِــيَائَـَك عَـــَلى مَــا تُــِحبُّ َوتَــرْضَــــــــــى، أَْي رَبِّ الَ تَــْمنَُعُهْم عَـــْن سَــــــْلَسِبيلِ  أَمْــرَِك َومَــظَاهِـــِر نَــفِْسَك بِــأَْن تُــَؤيّـِ
ُدهُـــْم عَـــَلى  بْـُهْم إِلَــى شَــــــاِطئِ بَحْــــِر رَحْــــَمِتَك ثُـمَّ أَنْـِزْل لَــُهْم بِــُجوِدَك مَــا تَـَؤيّـِ نِــَدائِــَك واَلَ عَـــْن كَـــْوثَـِر بَـيَانِــَك قَــرِّ
الْــَعَمِل بِــَما انْـزَلْــتَُه فِــي كِـــتَابِــَك، أْي رَبِّ تَـَرى مَــْن أَقْــبََل إِلَــيَْك فَـاجْــــَعْلُه قَــائِــًما عَــَلى خِــــْدمَــِة أَمْــرَِك َونَـاطِــــًقا 
ـَك أَنْــَت غَـــفَّاُر الــذُّنُــوِب َورَاحِـــــمُ  بِـــثَنَائِـــَك َوفَــاتِـــحَ أَفْــِئَدِة عِــــبَاِدَك بِـــاسْـــــــِمَك، ثُــمَّ اغْـــِفْر لَـــُه بِـــُجوِدَك وَكَــــرَمِــــَك، إِنّـَ

امْلُُلوِك َوامْلَْمُلوِك، الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ امْلَْحبُوُب.
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يَــا إِلَـــِهي أَسْـــــــئَُلَك بِـــالْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا بِـــأَْن تَــْكتَُب لِــي كَــــلَِمَة الْـــُغفْرَاِن ألَنّـِـي أَرَْدُت مَـــا الَ أرَْدتَــُه َونَــَهيْتَُه فِـــي 

ِكتَاِبَك، أَْسئَُلَك ِبأَْن تَُكفَِّر َعنِّي َسيِّئاِتي َوتُْغِمَسِني ِفي بَْحِر ُغفْراَِنَك، إِنََّك أَنَْت اْلَغفُوُر اْلَكِريُم.
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ُهوَ امْلُْشِفقُ اْلَكِريُم

إلـِهي إلـِهي سَـــــيِِّدي َوسَـــــنَِدي، تَـَرى أَمَــًة مِــْن إِمَــائِــَك أَقْـبََلْت إِلَـى أُفُـِق ظُُهورَِك بَـْعَد إِعْــرَاِض أَكْــثَِر رِجَــــالِ 
ْمسِ  رْتَـُه بِــنُوِر فَـْضلَِك َوعَــطَائِــَك َوبِــالْــشَّ أَرْضِـــــــــَك، أَسْــــــئَُلَك بِــالْــَكنِْز الّـَـِذي اُظْهَـــرْتَـُه بِــُقوَّتِــَك َوبِــاألُفُـِق الّـَـِذي نَـوَّ
ـِذي  ـَك أَنْــَت الْــفَيَّاُض الّـَ ـَدهَـــا عَـــَلى االسْــــــِتَقامَـــِة عَـــَلى حُـــــبَِّك، إِنّـَ امْلُشْــــــرِقَــِة مِـــْن أُفُــِق سَــــــَماِء حِــــْكَمِتَك أَْن تُــَؤيّـِ
َشهِــَدْت بِــفَْضلَِك الْــَكائِــنَاُت َوبِــرَحْـــــَمِتَك امْلُـْمِكنَاُت، أَْي رَبِّ قَــدِّْر لَــَها مْــْن قَــَلمِ الــتَّْقِديــِر مَــا قَــدَّرْتَــُه ألَْورَاقِ 
ْكَن بِــَحبِْل عَـــطَائِــَك،  سِـــــْدرَِة بَــيَانِــَك ثُــمَّ اكْـــِتْب لَــَها مَــا كَـــتَبْتَُه ألَْورَاقِــَك الــالَّئِــي طُـفَْن حَــــْوَل رِضَــــــــــائِــَك َوتَــَمسَّ
ـَك أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر امْلُــَهيِْمنُ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت امْلُــْقتِدُر عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء َوفِـــي قَـــبَْضِتَك زِمَـــاُم اإِلنَــاِث َوالــذُّكُــــوِر، َو إِنّـَ

اْلَقيُّوُم.

!  ٤٠۰



- 146 -
ِبْسمِ َربِّنَا األَْقَدِس األَْعظَمِ اْلَعلِيِّ األَبَْهى 

إِلـَه الْــَكائِــنَاِت َومَــْقُصوِدي َومَــْقُصوَد امْلُْمِكنَاِت، تَـْعَلُم َوتَـَرى أَحِــــبَّائََك بَـنْيَ أَعْــَدائِــكَ  سُــــــبَْحانَـَك يَـا إِلَــِهي َو
ــِتي بِـــَها  َومَـــا َورََد عَــــَليِْهْم فِـــي سَـــــــِبيلَِك، أَسْـــــــئَُلَك بِـــتَْدبِـــيِر أَمْـــرَِك َوتَـــْقِديـــِر قَـــَلِمَك َوهُــــبُوِب أَْريَـــاحِ إِرَاَدتِــــَك الّـَ
ـرَْت قُـلُوَب عِــبَاِدَك بِــأَْن تَـْحفََظ مُــِحبِِّيَك مِــْن شَــــــرِّ مُــَعانِــِديـَك، ثُـمَّ انْـُصرْهُــْم بِــُجنُوِد ِذكْــرَِك َوبَـيَانِــَك، إِنّـَكَ  َسخّـَ
أَنْـَت امْلُْقتِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، الَ إِلـَه إالَّ أَنْـَت الْـَعِزيـزُ الْـَغفَّاُر، أَْي رَبِّ تَـَرى َورَقَـًة مِـــْن أَْورَاقِــَك آمَــنَْت بِــكَ 

َوِبآيَاِتَك، أَْسئَُلَك ِبأَْن تَْغِفرََها َوتَُؤيَِّدَها َعَلى َما تُِحبُّ َوتَرَْضى، إِنََّك َمْوَلى اآلِخرَِة َواألُْوَلى.

- 147 -
إِلـِهي إِلـِهي بـه چـه لـسان وبـه چـه اسـتعداد مـيتوانـيم تـدارك عـملهاى نـاكـرده را نـمائـيم، پـا در گـل 
غـفلت فـرو رفـته، ويـد را اوهـام وآمـال از اخـذ كـتاب بـاز داشـته، مـقام اعـراض اقـبال فـرمـوده انـد، 
وبـه عـنايـت خـفيّه سـتر نـموده انـد، غـير او كـه را داريـم تـا از او مـسئلت نـمائـيم آنـچه را كـه سـبب 
تـدارك مـا فـاَت عـنّا گـردد، ولـكن نـظر بـه انـحصار مـبتال وبـه حـدود محـدود كـجا اليـق مـشاهـده ويـا 
قـابـل عـمل اسـت، وچـون سـبيلى جـز سـبيلش نـه وراهـى جـز راهـش نـه بـا حـمل كـبائـر وصـغائـر بـه 
او راجـعيم چـه كـه غـير او نـداريـم ونـشنيديـم ونـديـديـم، پـس بـايـد دسـت تـوسّـــــل بـه ذيـل اطهـرش بـلند 
نــمائــيم وبــه حــبل رحــمتش تــمّسك جــوئــيم، اوســت قــادر يــكتا وبــخشندهء يــكتا وعــالــم يــكتا وكــريــم 
يـكتا. بـه صـد هـزار لـسان مـسئلت مـينمائـيم كـه كـل را مـؤيّـد فـرمـايـد بـر عـمل بـه آنـچه تـعليم داده 
واخــبار فــرمــوده. اى پــروردگــار مــا بــمثابــهء اطــفالــيم تــربــيت الزم داريــم، از دريــاى كــرمــت مــسئلت 
مـينمائـيم كـه مـا را بـه ايـادى اراده ات تـربـيت نـمائـى وبـه مـقام بـلوغ كـه انـقطاع از غـير وتـوجـه بـه 
ـــرُنَــا عَـــنْ  بُــنَا إِلَـــيَْك َويُطْهّـِ فــناء بــاب تــواســت مــزيّــن وفــائــز فــرمــائــى. قَـــدِّْر لَـــنَا فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــَواِل مَـــا يــَقرِّ
ا الَ يَـلِيُق لِـَعظََمِتَك َوسُـــــْلطَانِــَك َوقُـْدرَتِــَك َواقْـِتَدارَِك، الَ إِلـهَ  اُل الْـَكِريـُم َوتَـْمنَُعنَا عَــمَّ ُدونِــَك، إِنّـََك أَنْـَت الْـفَضَّ

إاِلَّ أَنَْت اْلفَرُْد اْلَواِحُد اْلَقِويُّ اْلَقِديُر.
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بـني كـّل را مـدد فـرمـا، تـا بـه  إِلـِهى إِلـِهى دوسـتانـت را از بحـر كـرمـت محـروم مـنما وبـه مـالئـكهء مـقرَّ

استقامت تمام اين دو يوم را در خدمتت صرف نمايند توئى قادر وتوانا.

!  ٤١۱
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الــها مــقصودا مــعبودا كــريــما رحــيما در هــر شــىء آيــهء كــرمــت مــشهود وآثــار جــودت مــوجــود، رحــم 
فـرمـا، طـالـبان را بـه مـطلوب بـرسـان وقـاصـدان را بـه مـقصود راه ده، عـبادت اگـر چـه غـافـلند ولـكن 
ضـــعيفند، اگـــر چـــه  بـــعيدنـــد ولـــكن آمـــلند.  حـــجبات اوهـــام مـــنع نـــموده وســـبحات ظـــنون از تـــقرُّب 
محــروم ســاخــته.  اى كــريــم بــه كــرمــت نــظر فــرمــا وبــه آنــچه ســزاوار بــخشش تــو اســت عــمل نــما، 
مشـــــتى عـــــظام را از روح تـــــازهء بـــــديـــــع مـــــمنوع مـــــنما وقـــــبضهء خـــــاك را از مـــــقّر پـــــاك بـــــى نـــــصيب 

مگردان.  توئى فّضال وتوئى غفَّار وتوئى مقتدر وتوانا. 
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الــهى الــهى در دفــتر مــجاهــديــن اســماء اولــيائــت را ثــبت فــرمــا.  چــون از اقــرار مــنع فــرمــودى بــر 
صـــراط مســـتقيم دار تـــا كـــّل بـــه روح وريـــحان وحـــكمت وبـــيان عـــبادت را آگـــاه نـــمايـــند واز دريـــاى 
دانــائــى قــسمت عــطا كــنند.  اى كــريــم هــر صــاحــب لــسانــى بــر ســبقت رحــمتت گــواهــى داده وهــر 
صــاحــب بــصرى بــر بــزرگــواريــت اقــرار نــموده. بــه ايــادى اقــتدار ايــادى ضــعفا را أَخــذ فــرمــا وبــه 
مـلكوت قـدرتـت راه نـما وبـه عـرصـهء مـنيِر حـمايـتت در آر تـا كـّل حـالوت بـيانـت را بـيابـند وبـه بحـر 
بخششـت آگـاه شـونـد.  اى رحـيم چـون خـلق فـرمـودى رحـمت نـما وايـن دورى را بـه نـزديـكى تـبديـل 
فـــرمـــا تـــا كـــّل بـــيابـــند وبـــيايـــند ودر ظـــّل قـــباب رحـــمتت مـــسكن گـــزيـــنند، تـــوئـــى تـــوانـــا، ال إلـــه إالّ أنـــت 

العليّ األبهى.
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إِلـِهي إِلـِهي أْشهَـــُد أنّـََك خَــَلْقَت الْــُوجُــــوَد بِــَقطْرٍَة مِـــْن بَحْــــِر جُــــوِدَك َوأَظْهَـــرَْت مِـــنُْه مِـــْن نِــيَساِن رَحْــــَمِتَك مَــا 
أَرَْدتَــــُه بِـــــُقْدرَتِــــــَك َوفَــــْضلَِك.  اى كــــريــــم تــــوئــــى آن مــــقتدرى كــــه حــــجبات عــــالــــم تــــرا از اراده ات بــــاز 
نـداشـت وسـبحات امـم حـايـل نشـد، بـه اصـبع اقـتدار شـقِّ اسـتار فـرمـودى واولـيا را بـه خـباء مجـد 
راه نـمودى، بـاب كـرم بـر وجـوه امـم مـفتوح وسـبيل رسـتگارى امـام عـيون عـالـم مـشهود.  اى كـريـم 
افــــئده وقــــلوب را از نــــفحات وحــــيت محــــروم مــــفرمــــا، وابــــصار وآذان را از مــــشاهــــده واصــــغا مــــنع 
مـنما.  تـوئـى آن قـادرى كـه بـه دو حـرْف نيسـت بـحت را طـراز هسـتى بـخشيدى، وفـانـى بـات را بـه 
عـالـم بـاقـى دعـوت فـرمـودى.  اى رحـيم ايـن عـبد فـانـى را از كـوثـر بـقا قـسمت عـطا كـن واز دريـاى 
دانـائـى آنـچه سـزاوار بـخشش تـو اسـت روزى نـما، تـوئـى بـخشنده ومهـربـان، َوفِــي قَــبَْضِتَك زِمَــامُ 

َمْن ِفي اإِلْمَكاِن.

!  ٤٢۲


