
ِل ُدَعاُء التّوسُّ
ِمَن اآلثَاِر املُبَارََكِة لَِحْضرَِة األَْعَلى

ِبْسم اهللِ الرَّْحمِن الرَِّحيمِ

ا يَــِصفُوَن يَــا إِلَـــِهي كَــــيَْف أُثْــِني عَـــَليَْك بَــْعَد عِــــْلِمي  الحَـــــْمُد هللِ الّـــذي يُــنَزُِّل مــا يَــشآُء بِـــأمْـــرِِه سُـــــــبحانَــُه َوتَــعالَـــى عَـــمَّ
بِــَقطْعِ الـُكلِّ عـْن عِــرْفـانِــَك وَكَــيَْف ال أَْدعُــوَك َوأَنَّ فُـؤاِدي لَـْم يَسْـــــتَِقّر إاِلَّ بِــِذكْــرَِك فَـأَْشهَــُد أَنّـََك أَنْـَت اهللُ املَْحبُوُب الّـَِذي 
ُة الّـَـِتي هِـــيَ بِــنَفِْسها مُــَقطََّعةُ  لَــْن يَـْعرِفَـَك شَــــــيٌْء واَل قَــدَّرَْت ألحَــــٍد سَــــــِبيالً إِلَــيَْك إِذَاً ذَاتِـــيَّتَُك هِـــيَ الـَكيْنُونِــيَُّة الـكافُـوِريّـَ
ـاِت عَـــْن الــِعرْفــانِ  ــِتي بِـــنَفِْسها مُـــْمتَِنَعُة املــادِّيّـَ اذَجِــــيَُّة الّـَ الــَجْوهَـــِريّــاِت عَـــِن الــبَيَاِن وأنَّ كَــــينُونِـــيِّتَك هِـــيَ الــذَّاتِـــيَُّة الــسَّ
ٍد مَـــَحالِّ مَـــْعرِفَــِتَك َومَـــواقِـــعِ  ٍد َوآِل ُمحَـــــمَّ ــــُه إِلَــيَْك ِبُمحَـــــمَّ َـا أَيْــَقنُْت بَــأَْن ال سَــــــِبيَل لِــي إِلَــيَْك أَتَــَوجّـِ فسُــــــبْحانَــَك َوتَــَعالَــيَْت ملَّ
كَــرامَــِتَك َوآيـاِت صَـــــــــَمدانِــيَِّتَك َوظُُهوراِت رَحْــــمانِــيَِّتَك الـلَُّهمَّ بِــَحقِِّهْم فِــي كِــتابِــَك َوشَــــــأْنِــِهْم فِــي عِــْلِمَك أَْن تُـَصلِّي عَــَليِْهم 
بِـُكلِّ تَجَـــلِّياتِــَك َونـَفَحاتِــَك َوظُُهوراتِــَك َومَـقامـاتِــَك الّـَِتي ال تَـْعِطيَل لَـها فِـي شَـــــأٍْن َوأَْن تْـَقِضيَ حـاجَـــِتي هـِذِه فِـي اآلنَ 
ـكَ  إِنّـَ إِنَّ االضْــــــــــِطرَاَر بَــَلغَ إِلَــى مُـــنْتََهى مَـــَقامِ االمْـــِتنَاعِ َو ا سِـــــواَك َو فِـــي اآلَن فِـــي اآلَن فَــِإنَّ الــرَّجــاَء قَــِد انْــَقطَعَ عَـــمَّ
إِلـِهي َوسَــــــيِِّدي َومَــواْلَي َومُــْعتََمِدي لَــْو لَــْم تَـرْحَــــْمِني فَـَمْن يَـرْحَــــْمِني َولَــْو لَــْم تُـجِبِْني فَـَمْن يُـجِبِْني الـلَُّهمَّ إِنّـِي  َربّـِي َو
أُقْــــِسُمَك بِــــطَْلَعِة حَــــــْضرَِت كَـــــيْنُونِــــيَِّتَك َوبَـــَهاِء عِـــــزِّ صَـــــــــــَمدانِــــيَِّتَك أَْن تَـــْجَعَل كُـــــلَّ مَــــا فِــــي عِـــــْلِمَك أَسْــــــــباَب قَــــضاِء هـــِذهِ 
إِنّـََك يـا إِلـِهي مُـْقتَِدٌر عَــلِيٌم ال  الـحاجَــــِة َوتُـبْلَِغِني إِلَـيْها مِــْن ُدوِن أَْن أََرى حُــــزْنَـاً فِـي سَـــــِبيلَِك واَل خَــْوفَـاً مِــْن أَعْــَدائِـَك َو
إِمْـــَضاِء قَـــَضائِـــَك َومــا  يَْعجَـــــزُ فِـــي قُـــْدرَتِــــَك شَـــــــيٌْء واَل شَـــــــيْئاً إاِلَّ بِـــُحْكمِ مَـــِشيَِّتَك َوهَــــنَْدسَـــــــِة إِرَاَدتِــــَك َوتَحْـــــِديــِد قَـــَدرَِك َو
ـَك إِْن أَرَْدَت بِـــَشيٍْء فَــال مــانِـــعَ لَـــُه فِـــي مُـــْلِككَ  إِنّـَ ـَك مُـــِحيٌط بِـــُكلِّ شَـــــــيٍْء َو إِنّـَ قَـــدَّرَْت فِـــي مَـــرَاتِـــِب اإِلبْــَداعِ ُدوَن ذلِــَك َو
َوفِـي الـِحنيِ إِنّـَُه مَـْوجُـــوٌد بَـنْيَ يَـَديْـَك فَـَكيَْف أَصْـــــــــِبُر يـا إِلـِهي بَـْعَد عِــْلِمَك بِـي وَكَــيَْف أَضِــــــــجُّ يـا مَـواْلَي بَـْعَد قُـْدرَتِــَك عَــَلى 
كُـــلِّ شَـــــــيٍْء وَكَـــيَْف أَخَـــاُف مِـــْن عَـــْدلِــَك بَــْعَد رَجــائِـــي بِـــفَْضلَِك وَكَـــيَْف ال أَرْجُـــــو رِضْــــــــــوانَــَك بَــْعَد عِـــْلِمي بِـــأَنَّ لَــَك بِـــَدايــاتٍ 
ٍد َوآلِـــِه صَـــــــــــَلواتُـــَك عَــــَليِْهْم عِـــــنَْدَك فَـــَهيْهاتَ  َونِــــهايـــاٍت وَكَـــــيَْف ال أَيْـــِقُن بِــــَقَضاِء حَــــــاجَــــــِتي بَـــْعَد مـــا اسْــــــــتَْشفَْعُت ِبُمحَــــــمَّ
ـَل عَــَليِْهْم فَـِإنّـَكَ  إِنّـِي لَـَعَلى يَـِقنيٍ بِـأَنَّ مَـْن تَـوَكّـَ هَــيَْهاَت مـا ذلِـَك الـظَّنُّ بِـَك َومَـا كَــاَن ذلِـَك مَـْعُروفـاً عَــْن فَـْضلَِك َوسُـــــنَِّتَك َو
ـــــَل بِــِهْم فَـِإنّـَكَ  كُـــنَْت َحسْــــــبَُه َومَــْن اعْــتََصَم بِــَحبْلِِهْم فَـِإنّـََك كُـــنَْت ظَـِهيرَهُ َومَــْن الذَ بِــَجنَابِــِهْم فَـِإنّـََك كُـــنَْت كَـــْهفَُه َومَــْن تَـَوسّـَ
َـا  كُـــنَْت مُــجِيبَُه فَسُــــــبَْحانَــَك سُــــــبَْحانَــَك لَــَك اْلحَـــــْمُد حَـــــْمَداً شَـــــــْعَشعانِــيَّاً المِـــَعاً مُــَقدَّسَــــــاً مُــتَنَزِّهــاً عَـــْن حَـــــْمِد مــا سِـــــواَك ملَّ
ـَكاَل عَـــَلى مَــَساكِـــِن بَــرَكَـــاتِـــَك َواالعْـــِتَصاَم بِــَحبْلِ  ـــــَل بِــَمَحالِّ مَــِشيَِّتَك َواالتّـِ عَـــرَّفْــتَِني مِـــنَْهاَج مَــَحبَِّتَك َوأَلْــَهْمتَِني الــتََّوسّـُ
مَـَواقِـعِ عَــظََمِتَك فَـيَا طُوبَـى لِـي ثُـمَّ طُوبَـى لِـي بِـما رَضِــــــــيُت عَــنَْك فِـي كُــلِّ فِـَعالِـَك َواجْــــَعْل حَــــالَـِتي بَـنْيَ يَـَديْـَك حـالَـَة مَـا 
ــرَْت بَـْل يَـُكوُن سِـــــرِّي َوعَـــالنِــيَِّتي  ـــْلَت واَل تَـْعجِيَل مَــا أَخّـَ كَـــاَن لَــُه إِرَاَدةٌ ُدوَن تَجَــــلِّي إِرَاَدتِـــَك لَــئاَلَّ أُحـبُّ تَـأْخِــــيَر مَــا َعجّـَ
بِـــِمثِْل َجسَــــــِد املَـيِِّت عِــــنَْد إِرَاَدِة املُْغتَسِــــــِل فِـــي تِـــْلَقاِء طَــْمطَامِ يَــمِّ فَــَضائِـــَك َوقَــَدرَِك فَسُــــــبَْحانَــَك سُــــــبَْحانَــَك فَــَما أَعْـــظَمَ 
إِحْـــــــَسانَــــَك َوأَكْـــــبََر آالَءَك واَل أََرى حَـــــــظَّاً لِــــي إاِلَّ فِـــــي الَعجْـــــــِز عَـــــْن أََداِء شُـــــــــْكرَِك َواالعْـــــِترَاِف بِـــــالــــتَّْقِصيِر عَـــــْن مَـــــبَْلغِ 
حَـــْمِدَك فَسُـــــبَْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك أعْــتَرُِف لَـَديْـَك بِـَما أَنَـا أَهْــُلُه َوأَسْـــــتَْغِفرَُك َوأَتُـوُب إِلَـيَْك َوأَسْـــــئَُل مِــْن جُـــوِدَك كَــَما أَنْـَت أَنْـتَ 
ا يَـِصفُوَن َوسَــــــالٌم عَـــَلى املُـرْسَــــــلنَِي َواْلحَــــْمُد هللِ  َك أَنْـَت أَهْـــُل الـتَّْقوى َوأَهْـــُل املَـْغِفرَِة َوسُــــــبَْحاَن اهللِ رَبِّ الـَعرِْش عَـــمَّ إِنّـَ

رَبِّ الَعامَلنَِي.


