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زَّةِّ لَ  ْن َمَلُكْوتِّ العِّ  يَّامِّ الهاءِّ َقْد ُنز َِّلْت مِّ

 ِبْسمَي الَغِرْيِب الَمْظُلْومِ 

 

ْيَتها بِّالْ لهْي بِّالي امِّ الَّ َقْد َتَشرََّفتِّ اليَّاُم يا إِّ  ًرا  نَّ ُكلَّ أَ ك ءِّ هاتْي َسمَّ ْنها َجَعْلَتُه ُمَبشِّ َيْوٍم مِّ
َر النَّاَس بِّالَ  دَّ يَّ َوَرُسْواًل لُِّيَبشِّ ياَم َعَلى َخْلقَِّك َوَبرِّيَّتَِّك لَِّيْسَتعِّ ُكلُّ  امِّ الَّتْي فِّْيها َفَرْضَت الص 

َك لُِّنُزْولِّها َعَلْيهِّ فيَ لَ  َنْفٍس لِّلِّقائِّها َوُيَعي َِّن فْي َقْلبِّهِّ َمَحلا  َلَه الُوُجْودِّ ا إِّ ها َوُيَطه َِّرُه بِّاْسمِّ
ٍد َوَمْشُهوْ  ُر َعلى ُكل ِّ شاهِّ َر ٍد أْسَئُلَك بِّأَ َوالُمْقَتدِّ فاتَِّك الُعْليا َوَمظاهِّ ْسمائَِّك الُحْسنى َوصِّ

َر عَ َبقاءِّ بِّأَ ْنشاءِّ َوَمطالَِّع َوْحيَِّك فْي َجَبْروتِّ الْ أْمرَِّك فْي َمَلُكْوتِّ الِّ  ى َمْن صاَم لَ ْن ُتْمطِّ
ناَيتَِّك أَ  ال َتْمَنْعُهْم َعمَّا  ْي َرب ِّ فْي ُحب َِّك أْمطاَر َسحابِّ َرْحَمتَِّك َوُفُيْوضاتِّ َسماءِّ عِّ

ُلْوا فْي ُحب َِّك َورِّضائَِّك أسْ  ْنَدَك َجزاَء ما َعمِّ ماءِّ  ْسماءِّ ُلَك يا مالَِّك الَ أعِّ َر السَّ َوَفاطِّ
ماءِّ َوُسْلطاَن اَلْسماءِّ  ماءِّ َوحافَِّظها بِّأْن َتْفَتَح َعلى ُوُجْوهِّ الَّذْيَن  َوخالَِّق السَّ َورافَِّع السَّ

ْنَدَك ُبُحْوُر َك أَ َيتِّ ناعِّ أْبواَب َفْضلَِّك َوَرْحَمتَِّك وَ ْمرَِّك َخَضُعْوا لَ  ْي َرب ِّ ُهُم الُفَقراُء َوعِّ
َعفاُء َوَأْنَت الَقويُّ َبُقْدَرتَِّك َوالَغالُِّب بُِّسْلطانَِّك أَ  َرًة ْي َرب ِّ َترَ الَغناءِّ َوُهُم الضُّ ى ُعُيْوَنُهْم ناظِّ

بَِّك َفاْنُظْر يا إِّ ج ِّ ُفقِّ َعطائَِّك َوُقُلْوَبُهْم ُمَتوَ إَِّلى أُ  لهْي إَِّلى الُقُلْوبِّ الَّتْي َهًة إَِّلى َشْطرِّ َمواهِّ
ْح َأْنوارِّ ْعراًشا الْستِّوائَِّك َوَمشارًِّقا لُِّظُهْورِّ َجَعْلَتها أَ  ْن بِّْحرِّ َعَلْيهِّْم َمَحبَّتَِّك َرش ِّ يا إلهْي مِّ

َر هذا اال َك ما َيْجَعُلُهْم َمَظاهِّ كَ َكَرمِّ بادِّ ْمُرَك ي ِّْدُهْم َعلى ما َيْرَتفُِّع بِّهِّ أَ أْي َرب ِّ أَ  ْسمِّ َبْيَن عِّ
ْنُهْم ما َيْبقى بِّهِّ أَ  ْي َرب ِّ ُهُم أَ  َوَجَبُروتِّكَ  ْسماُئُهْم فْي َمَلُكْوتِّكَ فْي َمْملَِّكتَِّك ُثمَّ أْظهِّْر مِّ
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يارَِّك َوشاَهُدْوا ُكلَّ َمْكُرْوٍه  فْي َسبِّْيلَِّك َوذاُقْوا ُكلَّ ُمرٍ  الَّذْيَن اْحَتَرُقْوا بِّنارِّ َمَحبَّتَِّك فْي دِّ
َك. أَ  ْن َسماءِّ ُجْودِّ لِّْيَن َشْهَد الَعطاءِّ مِّ ما ال َحَمُلْوُه  هِّ ْي َرب ِّ ُهُم الَّذْيَن َحَمُلْوا فْي ُحب ِّ آمِّ

باُدَك َوَخْلُقَك أَ  ْن نارِّ فِّراقَِّك أْيَن َكْوَثُر لَِّقائَِّك وَ عِّ ماَت ْي رب ِّ َقدِّ اْحَتَرَق الُمْخلُِّصْوَن مِّ
ُبْوَن فْي َبْيداءِّ هَ  قِّْيَك َوَهْل ْيَن َسْلَسبِّْيُل وِّصالَِّك أَتْسَمُع يا إِّ ْجرَِّك َفأَ الُمَقرَّ ْيَن عاشِّ لهْي َحنِّ

َك َتْسَمُع َوَترى َوأَ ى ُمْشتاقِّْيَك أَ لَ َترى يا َمْحُبْوبْي ما َوَرَد عَ  ْيُع الْ ْي َوَنْفسِّ مِّ ْيُر ْنَت السَّ َبصِّ
ْرَت الْ لْنَت الَّذْي يا إِّ أَ  ًيا ُكلَّ بِّأَ هْي َبشَّ ْن ُكُتبَِّك ُمنادِّ يَّامْي َوُظُهْورْي َوَجَعْلَت ُكلَّ كِّتاٍب مِّ

ًرا بُِّظُهْورِّ َجمالَِّك البهى َفلَّما َتَزيََّن العاَلُم بِّأَ ضِّ وَ رْ بِّاْسمْي َبْيَن الَ  ماءِّ َوُمَبش ِّ ْنوارِّ السَّ
ْزٍب بِّاسْ ْسمِّ الَ اال َك ُكلُّ حِّ ْن أَ ْعَظمِّ َتَمسَّ َك َوَشْمسِّ ٍم مِّ ْلمِّ بِّهِّ َغَفَل َعْن بِّْحرِّ عِّ ْسمائَِّك وِّ

ْرفانَِّك َفيا إِّ  ْكَمتَِّك َوَسماءِّ عِّ لَه الَ حِّ ُلَك بِّاْسمِّ الظَّاهِّرِّ أَ سْ ْسماءِّ أَ ْشياءِّ َوُمرَّبي الَ لهْي َوا 
ماَنةِّ َبْيَن الَبريَّةِّ َوال اَئَك بَِّقمِّْيصِّ الَ ب  حِّ ْن ُتَزي َِّن أَ الَمْكُنونِّ َوَجمالَِّك الُمْشرِّقِّ الَمْخُزْونِّ بِّأَ 

َفةِّ الَ َتْحرَِّمُهْم َعْن هذا الَمقامِّ الَ  هِّ الص ِّ نََّك َجَعْلَتها ْعَظمِّ البهى لَ ْقَدسِّ الَ ْعلى َوَهذِّ
ْيُس ذاتَِّك َعنِّ  َك َوبِّها َيْظَهُر َتْقدِّ ْيباَجًة لِّكِّتابِّ أْحكامِّ الظُُّنْونِّ َشْمًسا لَِّسماءِّ َقضائَِّك َودِّ

َك ع مَّا َخَطَرْت أَ َوالَ  ْيُه َنْفسِّ بَّ ى أَ ْنزِّْل َعلَ أَ ْي َرب ِّ فَ نامِّ أَ ْفئَِّدُة الَ ْوهامِّ َوَتْنزِّ ْن َسماءِّ حِّ تَِّك مِّ
ْكرِّ ُدْونَِّك ُثمَّ ارُزْقُهْم َكأْ  ْن َفْضلَِّك ما ُيَطه ُِّرُهْم َعْن ذِّ َك أَ َس االْستِّقاَمةِّ مِّ َك َوَكَرمِّ ْي ُجودِّ يادِّ

َك الَكرْيمِّ أَ شاراُت َعْن َشْطرِّ ُظُهْورَِّك أَ لَّ َتْمَنَعُهْم الِّ لِّئ ْن اْسمِّ َملْي ْشَرَق َني ُِّر أَ ْي ر ب ِّ مِّ
تَِّك يا َمْحُبْوبَ  زَّ َك الَجوادِّ اْرَتَفَعْت َيُد َرجائْي َوعِّ ْن اْسمِّ ْي أَ َقْلبْي َوغاَيَة ُبْغَيتْي إِّ  َومِّ ْعَترُف ن ِّ

َك َوَسمائَِّك َوَتْشَهُد َك َوَلْو َتْمَنُعنْي َعْن ُكل ِّ ما ُخلَِّق فْي أَ حْينِّ بَِّكَرمِّ فْي هذا الْ  ْرضِّ
َك وا ِّ َجوارِّحْي َوأَ  لدْي َوَشَعراتْي بُِّجْودِّ ْن ْحسانَِّك َوَلْو َتْطُرُدنْي عَ ْركانْي َوَدمْي َوَلْحمْي َوجِّ

َك َوَتْجَعُلنْي ُمْحتاًجا بِّأَ  يارَِّك َوبِّلدِّ تَِّك يا ناَر العاَلمِّ َوُنْوَر ٍء فْي َممْ ْحَقرِّ َشيْ دِّ زَّ لَِّكتَِّك َوعِّ
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ُبنْي بَِّدوامِّ َسْلَطَنتَِّك َممِّ إِّ الُ  َك َوُغْفرانَِّك َوَلْو ُتَعذ ِّ يانِّ َوَيْعَترِّفانِّ بَِّعْفوِّ نَّ الل ِّساَن َوالَقْلَب ُينادِّ
ْمرَِّك ْي أَ ُمطاُع فِّ ْي فِّْعلَِّك َوالْ فِّ َمْحُمْوُد ْنَت الْ نََّك أَ إنَّ الَّذْي ما أَقرَّ بَِّذلَِّك َكْيَف َيْعَترُِّف بِّأَ 

 ْي َرب ِّ اْرَحْم َمنْ خٍذ فْي َقْلبْي َوَحشاي أَ ُكلَّ َمأْ  ْت ذَ خَ نْي َوأَ تْ حاطَ ى ناَر ُحب َِّك أَ ب ِّ َترَ ْي رَ أَ 
َك َوطاَف َحْوَل إِّ  َك بَِّحْبلِّ َعطائَِّك َوَتَشبََّث بَِّذْيلِّ َكَرمِّ ْفَطَر راَدتَِّك َوصاَم فْي ُحب َِّك َوأَ َتَمسَّ

هِّ ُمتَ بِّأَ  ْن َنْفسِّ ْفَظَك يا إِّ نً ص ِّ حَ ْمرَِّك َوَهَرَب عِّ ْصنِّ حِّ ْر ُقُلْوَب ا بِّحِّ لهْي َوَسي ِّدْي َوَسَندْي َنو ِّ
ْرفانَِّك َوأَ  َك بُِّنْورِّ عِّ بادِّ ْعمالِّهِّْم لهْي َجزاَء أَ ْي رِّضائَِّك َوَعر ِّْفُهْم يا إِّ ي ِّْدُهْم َعَلى الَعَملِّ فِّ عِّ

ْرَتهُ   َحٌد إِّال  َنْفُسَك َوالْي َمَلُكْوتَِّك َوَجَبُرْوتَِّك َوفْي الَعوالِّمِّ الَّتْي ما اطََّلَع بِّها أَ فِّ  الَّذْي َقدَّ
ْلُمَك  َأَحدٌ  ُيْحصْيها ُر إَِّلى أُ أَ ب ِّ ْي رَ أَ إِّال  عِّ ًيا َفْضَلَك نا القائُِّم َلدى َبابَِّك َوالنَّاظِّ ُفقَِّك راجِّ

ب  لَ  ناَيَتَك لَ حِّ ًل عِّ ًيا ْص ائَِّك َوآمِّ َك ما َيْجَعُلُه راضِّ بادِّ ْن عِّ ْر يا إلهْي لُِّكل ِّ َعْبٍد مِّ فِّياَئَك َقد ِّ
ْيَق الْ ى أَ َلْيَك َوُمْسَتقِّْيًما َعلَ َعْنَك َوُمْقبًِّل إِّ  َوْحيِّ بَِّيدِّ َعطائَِّك َوطائًِّرا فْي ْمرَِّك َوَشارًِّبا َرحِّ

ْشقَِّك َوُحب َِّك َعلَ  و أْ ى شَ َهواءِّ عِّ ْنَد إِّ َك َمْعدُ اٍن َيرى ما سِّ ْشراقِّ َشْمسِّ ُظُهْورَِّك ْوًما عِّ
َك الَ اْكُتْب لَ ب ِّ فَ ْيرَ ْنوارِّ َوْجهَِّك أَ ياتِّ أَ ا ل دى َتَجل ِّ َوَمْفُقْودً  ْن َقَلمِّ بَّتَِّك مِّ ْعلى الَّذْي ال حِّ

َرةِّ َوالُ أْ يَ  ْن ْنَت مالُِّك الَعْرشِّ َوالثََّرى َوالظَّ نََّك أَ ْوَلى َوا ِّ تِّْيهِّ الَمْحُو َخْيَر اآلخِّ ُر مِّ ُر النَّاظِّ اهِّ
ُد الَعلِّْيُم الَخبْيُر.ُفقَِّك البهى ال إلَه إِّال  أَ أُ   ْنَت الَفْرُد الواحِّ

 


