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 َقْوُلُه َتعالى:

 ُهَو األْقَدُس األبهى

 

ْيَدَك الر  ْضوان  َوفاَز فْيه  َمْن أَ يا إ   َلْيَك يا َربَّنا ْقَبَل إ  له ْي َلَك الَحْمُد ب ما َطَلَع َفْجُر ع 
ْن أَ  ب  الرَّْحمَن َكْم م  ام  َشْوًقا ل َجَمال َك َوُمن   ر   لهْي َيْرُكُضْوَن فْي بَ ائ َك يا إ  ح  ن  ا عَ ُعوْ الشَّ

ز  أَحديَّت َك ب ما اْكَتَسَبْت أَ  َن الَّذْيَن َكَفُروا ب َك ايالُوُرْود  فْي َساَحة  ع   دْي أْعَدائ َك م 
ت َك َقْد َبَلُغوا ف ي الظُّْلم  إ َلى ْي َرب   فاْنُظْر َوب ُسْلطان َك أَ  زَّ ُطغاَة َبر يَّت َك ب ل حاظ  َقْهر َك َوع 

ُر أَ  ُخْول  فْيه  أْن ُيْحصَيُه إ ال  َنْفُسَك الَعل ْيُم قْد َرَضْوا أَ  َحد  َمقاٍم ال َيْقد  ْجن  والدُّ بَُّتَك ب الس   ح 
ْيٍر َيرى فْي ُكل   ما َير ُد َعَلْيه  أَ  ى َمْظَهر  وُهْم ال َيْرَضْوَن ب َذل َك َبْغًيا َعلَ  ْمر َك ُطْوبى ل َبص 

ه  َوا    ُعنَّ َمْن َعَلى ر َك يا إ  مْ أَ  ْعالءَ فْي َسب ْيل َك ُعُلوَّ َمقام  ت َك َلْو يْجَتم  زَّ لَه العاَلمْيَن َوع 
ْن أَ حَ األْرض  ُكل  ها َعلى أَ  ُرنَّ ألَ ْهل  الْ ٍد م  نَُّه ْصف يائ َك إ  نَّ ُكلَّ ما َيَرْوَنُه ُضرًّا ألَ َبهاء  ال َيْقد 
ْجن  األَ  ْعدائ َك َلْوال اْسَتَقرَّ ُنْور  َلُهْم َونار  ألَ  يَّت َك فْي الس   ُر ْعَظم  َكْيَف يَ َمْطَلُع َقيُّوم  ْنَتش 

الباليا َعلى َنْفسْي ُحبًّا  كلَّ  َمْلتُ آياُتَك حَ  َبْرَهنُ يُ ُن اْقت داُرَك وَ ْمُرَك َويْظَهُر ُسْلطاُنَك وَيْعلَ أَ 
َك ل َيَرْوَنَك فب   فَ ْي رَ َلَك َول َخْلق َك أَ  باد  ى َعْرش  ْحوال  ُمْست وًيا َعلَ ل   األَ ْي كُ اْفَتْح ُعُيْوَن ع 

ًنا َعلَ  َك َوَسمائ َك إ  ى َمْن فْي أَ َعَظَمت َك َوُمَهْيم  ُر عَ ْنَت الْ نََّك أَ ْرض   لهَ ى ما َتَشاُء ال إ  لَ ُمْقَتد 
ُر الْ ْنَت الْ إ ال  أَ   َقدْيُر.ُمْقَتد 

 


