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  هو اهلل الملك الحّي المستعان
  
  

ممتنع فوق أنت  نّكأنفس واالٓفاق برّب شهدت االٔ اللّهّم  فسبحانك
أهل  مرتفع عّما يصفكأنت  نّكأسماء والّصفات بنشائك ونطقت االٔ إ مظاهر 

االٓثار  ّدية ذاتك وحكتحأمثال والّذوات على ك ودلّت االٔ عبداإ نشائك وإ 
رضك وسمائك أاهلل وحدك ال شريك لك في ملكوت أنت  نّكأواالٓيات ب

ال تعرف بما في ملكوت أنت  نّكأست كينونتك مدلّة بوسبحانك رّب وتقدّ 
نطقت أجاللك إ لن توصف بمظاهر أنت  نّكأب بداعك وذاتيتك مستشهدةإ 

ات الكلمات واستشهدت المجرديّ ب الكافوريّات باالٓيات وشهدت الجوهريّات
 ممتنع فوق مظاهر الكائنات ومرتفع فوق ما يصفكأنت  نّكأشارات بباالٕ 

ة ذاتك واستدلّت حديّ أتك على الّسبحات فسبحانك رّب دلّت هويّ أهل 
منقطع أنت  نّكأسك ونطقت الكينونيّات والّذوات بربّانيّتك على وحدانيّة نف

نطق النّاطقون و وشهد الّشاهدون في علّو االنقطاععّما في جبروت اختراعك 
بداع وال االٕ  اهلل وحدك ال شريك لك في ملكوتأنت  نّكأفاع بفي سمّو االرت

جاللك ولذا إ راع عرف العرفاء شيا من مظاهر شبيه لك في جبروت االخت
 من آثار رحمتك وجاللك ولذا نفسهم وعلم العلماء شياأوك بمعارف بّهش
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الحكماء عن عرفانك فئدتهم فسبحانك سبحانك ضلّت أوك بمعالم بّهش
ثار عن كنه غيبك ورجعت وحارت العلماء في وجدانك واضمحلّت االٓ 

من جميل اللّهّم  نوار عّزتك هْب ليأ من لى محاّل االدبار عند نورإ نوار االٔ 
اللّهّم  علّو جاللك وانصرني عليه منأنت  رحمتك ومن نبيل موهبتك ومّما

نّك إ لي ما وعدتني واللّهّم  يرا وقّربلي فتًحا يساللّهّم  رّب نصًرا كريما وافتح
اللّهّم  شربنيأرحمتك و ِءادي بماؤفاللّهّم  سكنأقديًرا وكنت على كّل شيء 
من ظلمات اللّهّم  خرجنيأفي منازل عّزتك واللّهّم  نزلنيأمن كؤس عنايتك و

في كّل خيٍر ادخلت فيه النّقطة ومظاهرها واصنع بي اللّهّم  دخلنيأدّجيتك و
به ومستحق بذلك واعف عنّي ما اكتسبت بين يديك وال تنظر أهل  أنت ما

 بي بنظرة العدل بل بفضلك نّجني وبرحمتك عاملني وبجودك افعل بي ما
 نّكإ هل الجود والنّوال وأالعفو والجالل وأهل  أنت نّكإ مستأِمل به أنت 
 لغنّي متعاأنت  نّكإ وٕاّال أنت  لهإ ال ٕاذ  الفضال وجميل النّوال كثيرأنت 

يديك  رّب ونحمدك قولي عندك ذنب صرف وذكري بيناللّهّم  فسبحانك
ن أنعتي نفسك شرك بحت ما عرفك سواك وال يمكن و عصيان محض

ٕاّال  لهإ حد سبحانك ال أن يجدك أيمكن  حد وما وجدك غيرك والأيعرفك 
 نّكإ متعال والفرد المقتدر المستحال والملك المهيمن الأنت  نّكإ وأنت 
من يحفظ ذلك الكتاب اللّهّم  د المحال ذو العّزة والجالل فاحفظشديأنت 
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اهلل البارئ الكافي الوافي المختار بيدك أنت  نّكإ هار نّ يالي والويتلوه في اللّ 
  ...العزيز الممتنع المهيمن الجبّار وأنت  الملك والملكوت

  
 


