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جٍ َغيُر اهللِ ُقْل ُسبَْحاَن اهللِ ُهَو اهللُ كلٌّ ِعبَاٌد َلُه وكلٌّ بأمرِِه َقاِئُموَن. َهْل ِمن ُمفَرِّ

اِفي ُهوَ الحاِفُظ الشَّ

أَنَْت الَِّذْي يا إِلهيْ ِبأَْسماِئَك يَبْرَأُ ُكلُّ َعلِيٍل، َويُْشفی ُكلُّ َمِريٍض َويُْسَقی ُكلُّ ظَْمآٍن، َويَْستَِريحُ 
ُر كُــلُّ  ، َويُـَعزُّ كُــلُّ ذَلِـيٍل َويَـْغنَی كُــلُّ فَـِقيٍر، َويَـفَْقُه كُــلُّ جـاهـٍل َويَـتَنَوَّ كُــلُّ مُــْضطَرٍِب َويُهـَدی كُــلُّ مُــِضلٍّ
ظُـْلَمٍة، َويَـفْرَُح كُـــلُّ َمحْــــزُوٍن َويَسْــــــتَبْرُِد كُـــلُّ َمحْــــُروٍر، يَسْــــــتَرْفِــعُ كُـــلُّ داٍن، َوبِــاسْــــــِمَك يـا إِلـهيْ تَحَــــرَّكَـــتِ 
َحاُب َوأَمْــطَرَْت عَــَلی كُــلِّ األَراضِــــــــي،  َمواُت َواسْـــــتََقرَِّت األَرُْض َورُفِــَعِت الـسَّ املَْوجُــــوداُت َورُفِــَعِت الـسَّ
ـــِذْي بِــــهِ  ا كَـــــاَن األَمْــــُر كَـــــذلِـــَك أَسْــــــــئَُلَك بِــــاسْــــــــِمَك الّـَ َوهـــذا مِـــــْن فَـــْضلَِك عَـــــلی الـــَخالئِــــِق أَجْــــــَمِعنَي، فَـــَلمَّ
أَظْهَـــرَْت نَــفَْسَك َوأَرْفَــْعَت أَمْـــرََك عَـــَلی كُـــلِّ املُـْمِكناِت، ثُــمَّ بِـــُكلِّ أَسْــــــمائِـــَك الــُحْسنَی َوصِـــــــــفاتِـــَك الــُعْليا 
َوأَذْكـاِر نَـفِْسَك الـَعلِيِّ األَعْــلی بِـأَْن تُـنَزَِّل فِـي هَــذا الـلَّيِْل مِــْن سَـــــحاِب رَحْــــَمِتَك أَمْـطَاَر شِــــفائِـَك عَــلی 
ــِذْي نَسَـــــــبْتَه إِلَـــی نَـــفِْسَك األَبْـــهی فِـــي مَـــَلُكوِت اإِلنْـــشآِء، ثُـــمَّ أَلْـــِبْسه يـــا إِلـــهيْ مِــــنْ  هـــذا الـــرَّضِــــــــــيعِ الّـَ
ـكَ  إِنّـَ ـــــالمَـــِة، ثُــمَّ احْـــــفَظُْه يــا مَـــْحبُوبِـــي عَـــْن كُـــلِّ بَــالٍء َوسَــــــَقمٍ َومَـــْكُروٍه، َو فَــْضلَِك قَــِميَص الــعافِـــيَِة َوالسّـَ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر الـــَقيُّوُم، ثُـــمَّ أَنْـــِزْل عَــــَليْه يـــا إِلـــهيْ خَــــيَْر الـــدُّنْـــيا  إِنّـَ أَنْـــَت املُــْقتَِدُر عَــــلی كُـــــلِّ شَــــــــيٍْء َو

إنََّك َعلی ذلَِك َلَقِديٌر َحِكيٌم.   َاآلِخرَةِ َوَخيَْر األَوَّلنَِي َواآلِخِريَن َو

ُهوَ األَبهى

سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي هــذا رَضِـــــــــيعٌ فَــأَشْـــــــِربْــُه مِــــْن ثَــْدِي رَحْـــــَمِتَك َوعِــــنَايَــِتَك ثُــمَّ اْرزُقْــُه مِــــْن فَــواكِــــهِ 
ـــَك أَنْــــَت خَـــــَلْقتَُه َوأَظْهَـــــرْتَــــُه ِبسُــــــــْلطاِن مَـــــِشيَِّتكَ  ـــانِـــــيَِّتَك واَل تَــــَدعْـــــُه بِـــــأَحَـــــــٍد ُدونَــــَك ألَنّـَ أَشْـــــــــجاِر سِـــــــْدرَِة َربّـَ
َواقْـــِتَدارَِك ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَعِزيـــزُ الْـــَعلِيُم سُـــــــبْحانَـــَك يـــا مَــــْحبُوبِــــي فَـــأَرْسِـــــــْل عَــــَليِْه مِـــــْن نَـــفَحاِت عِـــــزِّ 
مَـــْكرُمَـــِتَك َوفَـــْوحَـــــاِت قُـــْدِس رَحْـــــَمِتَك َوأَلْـــطافِـــَك ثُـــمَّ اسْـــــــتَِظلَُّه فِـــي ظِــــلِّ اسْـــــــِمَك الْـــَعلِيِّ األَعْــــَلى يَـــا مَـــنْ 
إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر امْلُتَعالِـي الْـَغفُورُ  اٌل ملِـــــا تَـَشاُء َو إِنّـََك أَنْـَت فَـعَّ فَاِت َواألَسْــــــَماِء َو بِــيَِدَك مَــَلُكوُت الـصِّ

اْلَعطُوُف اْلَكِريُم الرَِّحيُم.

ُهوَ اهللُ

ــِذي قَـــدَّرُْت لَـــُه شَـــــــأْنًــا مِــــنَ  إِلَـــِهيْ هَـــذا صَــــــــــِبيٌّ قَـــْد أَظْهُــــرتَــُه مِــــْن صُــــــــــْلِب أَحَـــــٍد مِــــْن عِــــباِدَك الّـَ يَــا َربّـِـي َو
ُؤوِن فِـي أَلْـواحِ قَـَضائِـَك َوصَـــــــــحائِـِف تَـْقِديـرَِك أَسْـــــأَلُـَك بِـاسْـــــِمَك الّـَِذي مِــنُْه بَـَلغَ كُــلُّ نَـفٍْس إلـى مـا  الـشُّ
ـــــًها إِلَــــى شَــــــــطْرِكَ  أَرَاَد بِــــأْن تَـــْجَعَلُه كَـــــامِـــــالً بَـــنْيَ عِـــــباِدَك َوظـــاهِــــرًا بِــــاسْــــــــِمَك َونـــاطِــــــًقا بِــــثَنائِــــَك َومُــــتََوجّـِ
ــِذي لَـــْم تَـــزَْل كُـــــنَْت مُــــْقتَِدرًا عَــــَلى مـــا تَـــشاُء واَل تَـــزاُل تَـــُكونُ  ــَك أَنْـــَت الّـَ إنّـَ َوُمسْــــــــتَْقِربًـــا إِلـــى نَـــفِْسَك َو

ُر الَعِزيزُ الَجبَّاُر. ُمْقتَِدرًا َعَلى ما تُريُد ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املُتَعالي املُتََعظُِّم املُتََسخِّ

 !2



ُهوَ امْلَْقُصوُد

ـــيْتَُه بِـــــأَيَــــادي  ــــلُهمَّ يَــــا إِلَـــــْهي هَـــــذا قَـــــِضيٌب نَــــِسيٌب نَــــَصبْتُه فِـــــي ِريَــــاِض مَـــــحبَِّتَك َوَربّـَ سُـــــــــبَْحانَــــَك الّـَ
ــِتَك َوأَنْـــزَلْــــَت عَــــليِْه مِـــــْن سَــــــــَحاِب رَحْــــــَمِتكَ  ُربُـــوبـــيَِّتَك َوسَــــــــَقيْتَُه مِـــــْن عَــــنْيِ الـــتَّْسِنيمِ فِــــي حَــــــَدائِــــِق أَحَــــــِديّـَ
أَمْـــطَاَر مَـــْوهِـــبَتَك حَـــــتَّى نَــَشأَ َونــَما فِـــي ظِــــلِّ أَلْــطَاِف َمشْــــــِرِق أُلــوهِـــيَِّتَك َوأْوَرَق َوأَزْهَـــَر َوأَثــَمَر بِـــبِديْــعِ 
جُــــــــْوِدَك وإِحْــــــــسانِـــــَك َوتَـــــمائَــــَل بِـــــنََسائِـــــمِ َمهَــــــبِّ عِــــــنايَـــــِتَك أَْي رَبِّ اجْــــــــَعْلُه خَــــــِضرًا نَـــــِضرًا رَطِـــــــبًا مِــــــن 
ــِتي اخْــــتََصْصَت بِـــها هَــــياكِــــَل الـــتَّْقِديـــِس فِـــي ذَرِّ  ــــــــــِة َومَـــْوهِــــبَِتَك الّـَ ــــــحاِت غَـــَمامِ رحـــَمِتَك الـــخاصّـَ تَـــرَشّـُ
الْـبََقاِء َوجَـــواهِــِر الـتَّْوحِـــيِد فِـي مَـْعرِِض الـلِّقاِء أَْي رَبِّ أَيّـِْدهُ بِـتَأْيـيداِت مَـَلُكوِت غَـيِْبَك َوانْـُصرْهُ بِـُجنودٍ 
ـتَك َواجْـــــَعْل لَــُه قَــَدَم صِـــــــــْدٍق عِــــنَْدَك َوأَطْــلِْق لِــَسانَــُه بِـــِذكْــــرَِك َواشْـــــــرَْح فُــؤاَدهُ بِـــثَنائِـــكَ  ال تَــرَاهُ أَعــنُيُ بَــِريّـَ
َك أَنْـَت املُـْقتَِدرُ  ْقُه عَـــَلى خِــــْدمَــِة أَمْــرَِك إِنّـَ ـــــْر لَــُه أمْــرَهُ فِــي جَــــبَروتِـــَك َوَوفّـِ ْر َوجْــــَهُه فِــي مَــَلُكوتِـــَك َويسّـِ َونَـوِّ

اْلَعِزيزُ اْلَقِديُر.          ع ع 

ُهوَ اهلل

ــــــِه إِلــــى اهللِ َواضْــــــــــــربُ  ْوحــــانــــيُّ َوالــــُغالُم الــــنَّْورانِـــــيُّ خُـــــذْ عُـــــوَد التَّسْــــــــِبيحِ بِـــــيَِد الــــتََّوجّـُ ـــها الــــَولَــــُد الــــرَّ أَيّـُ
بِــِمْضراِب امْلََعانِــي عَــَلى أَْوتَـاِر األَسْـــــراِر َورَتّـِِل الـتَّرْتِــيَل بِــالـثَّناِء اْلجَــــِميِل عَــَلى الـرَّبِّ الجَــــليِل وقُـْل لَـكَ 
اْلحَــــــــمُد يـــــا إِلَــــــهي بِــــــما سَــــــــــَقيْتَِني رَحِــــــــيَق الْــــــِعرفَـــــاِن فِــــــي الـــــَكأِْس األَنِــــــيِق فِــــــي مَــــــْحِفِل أَحِــــــــبَّاِء اهللِ 
رْتَ  َوأَْدخَـــْلتَِني فِـــي مَـــَلُكوتِـــَك َوأَسْـــــــَمْعتَني نِـــداَء مَـــالئِـــَكِة  قُـــْدسِــــــَك َوجَـــــذَبْــتَني بِـــِمْغناطِـــــيِس حُـــــبَِّك َونَــوَّ
َوجْــــِهي بِــنُوِر تَـْوحِـــيِدَك َوأَنـطَْقتَني بِــِذكْــرَِك َوأَْوقَـْدتَـني بِــنَاِر مَــَحبَِّتَك َوشَــــــرَحْــــَت صَـــــــــْدري بِــنُوِر مَــْعرِفَـِتكَ 
َوأَيْـــَقظتَنْي بِــــنََسماتِــــَك َوأَحْــــــيَيْتَني بِــــُروحِــــــَك أَْي رَبِّ اجْــــــَعْلِني خَــــالِـــًصا لِـــَوجْــــــِهَك َونـــاشِـــــــرًا لِـــنَفحاتِــــكَ 
َومُــْعلِنًا لِـَكلَِمِتَك َوخـاِدمًــا ألَحِــــبَِّتَك َوُمبْتَهِــالً إِلَــى مَــَلُكوتِــَك َومُــتََضرِّعًــا بِــباِب أَحَــــِديّـَِتَك حَــــتَّى أَتَخـلََّق بِ 

ُؤْوُف الَكِريُم.     أَْخالِقَك َوأَْقتَِبَس ِمْن أَنْوارَِك إِنََّك أَنَْت الرَّْحَمُن إِنََّك أَنَْت الرَّحيُم إِنََّك أَنَْت الِبرُّ الرَّ
ع ع

ُهوَ اهلل

إِلـِهي إِلـِهي نَـْحُن أطْـفاٌل رَضَـــــــــْعنَا مِـــْن ثَـْدِي مَــَحبَِّتَك لَـنَبَ الـِعرْفـاِن َوَدخَــْلنا فِــي مَــَلُكوتِــَك مُــنْذُ نُـُعومَــةِ 
األَظْــفاِر َونَــتََضرَُّع إِلَــيَْك فِـــي الــلَّيِل َوالــنََّهاِر. رَبِّ ثَــبِّْت أَقْــدامَـــنا عَـــَلى ِديــِنَك َواحْـــــفَظْنا فِـــي حِــــْصنِ 
ماِء َواجْــــــَعْلنا آيـــاِت الهُـــــَدى َوسُـــــــُرَج الـــتَّْقوى َوأَمْــــِدْدنـــا بِــــَمالئِــــَكةِ  حِـــــفِْظَك َوأَطْـــِعْمنا مِـــــْن مَــــائِــــَدِة الـــسَّ

َمَلُكوِتَك يا رَبَّ اْلَجبَروِت َوالِكبِْرياِء إِنََّك أَنَْت الَكِريُم الرَّْحمُن الرَِّحيُم.   ع ع
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ُهوَ اهللُ
 

إِلــــِهي إِلــــِهي هــــؤالِء األَطْـــفاُل فُــــُروُع َشجَــــــرَِة الــــَحياِة َوطُـــيُوُر حَــــــِديــــَقِة الــــنََّجاِة، آللِئُ صَــــــــــــَدِف بَحْــــــرِ 
ـــا نُسَـــــــــبِّحُ ِبحَـــــــْمِدَك َونُــــَقدُِّس لَــــَك َونَــــتََضرَُّع إِلَــــى مَـــــَلُكوتِ  ـــنا إِنّـَ رَحْـــــــَمِتَك َوأَْورَاُد َرْوضَــــــــــــِة هِـــــَدايَــــِتَك. َربّـَ
رَحْــــَمانِــيَِّتَك أَْن تَـْجَعَلنا سُـــــُرَج الهُــَدى َونُـُجوَم أُفُـِق الـِعزَِّة األَبَـِديّـَِة بَـنْيَ الـَوَرى َوعَــلِّْمنا مِــْن لَـُدنْـَك عِــْلًما 

يا بهاَء األَبْهى.  ع ع

رَبِّ احْــــفَْظ أَطْـفَاالً ُولِـُدوا فِــي يَـْومِـــَك َورَضَـــــــــُعوا مِـــْن ثَـْدِي مَــَحبَِّتَك َوتَـَربّـُوا فِــي ِحجْــــِر عِـــنايَـِتَك أَْي رَبِّ 
ــُهْم غُــــُصوٌن نَـــَشأؤوا فِــــي حَــــــِديـــَقِة عِـــــرْفَـــانِــــَك َوفُـــُروٌع نَـــَمْوا فِــــي أَيْـــَكِة إِحْــــــسانِــــَك صِـــــــــــبُْهْم نَـــِصيْبَ  إِنّـَ

أَْلطاِفَك َورَنِّْحُهْم ِبفَيِْض َغمامِ إِْكرَاِمَك إِنََّك أَنَْت الَكِريُم الرَّْحمُن الرَِّحيُم.    ع ع

ُهوَ األَبْهى

يَـا َربّـِيَ الـرَّحْــــمَن هَــذا َريْـَحاٌن فِــي حَــــِديـَقِة الـرِّضـواِن َوغُـْصٌن فِــي ِريـاِض الـِعرْفـاِن اجْــــَعْلها ُمهْــتَزًّا 
فِــي كُـــلِّ حِــــنيٍ َوآٍن بِــنَفََحاتِـــَك يَـا مَــنَّان َومُــْخَضرًّا نَـِضرًا خَـــِضالً بِــفَيِْض سَــــــَحائِــِب جُــــوِدَك يَـا حَــــنَّانُ 

إِنََّك أَنَْت الُسبْحاُن.   ع ع

رَبِّ اغْـــرِْس هَــــذا الـــَقِضيَب الـــرَّطـــِيَب فِــــي ِريـــاِض أَلْـــطافِــــَك َواسْـــــــِقِه مِــــْن حِـــــياِض إِحْــــــَسانِــــك وأَنْـــِبتْهُ 
نَبَاتًا َحَسنًا ِبفَْضلَِك َوُجوِدَك. إِنََّك أنَْت املُْقتَِدُر الَقديُر.    ع ع

ُهوَ اهلل

ــــــُلوِك فِــــي مَــــنَْهجَِك الـــَقِويـــمِ  ــْقنا عَــــَلى مَــــْعرِفَـــِة أَمْــــرَِك الـــَعِظيمِ َوالتَّخَــــلُِّق ِبخُــــُلِقَك الـــَكِريـــمِ َوالسّـُ ــنا َوفّـِ َربّـَ
ِبفَْضلَِك الَقِديمِ َوُجوِدَك  الَعِميمِ. إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم، إِنََّك أَنَْت الرَّْحمُن الرَِّحيُم.
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