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ِس العألِ ِبْسِم هللِا الأ   ْعلأىيِ  الأ ْقدأ

 

ْنها اْسَتْعَظَم ُكلُّ َشيْ ُلَك ب َعَظَمت َك الَّ أَ سْ لهْي أَ يا إ   ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ  ْنوار  َوْجه َك ٍء َوب أَ تْي م 
ْنُه اْسَتضاَء ُكلُّ َشيْ الَّ  ْنها َفصَّ ع  أَ ٍء َوب َبداي  ذْي م  َك َشيْ  ُكل    ْلَت َبْينَ ْسمائ َك الَّتْي م  ٍء َواْسم 

َت َعلى ُكل   َشيٍء َوب آيات َك بْ لَ غْ ٍء َوب ُسْلطان َك الَّذْي ب ه  اْستَ َشيْ  الَّذْي َجَعْلَتُه قائ ًما َعلى ُكل   
ْنها اْسَتْجَذَبْت َحقاي ُق الَ  ْنها َفز َع َمْن فْي الَ  ْشياء  الَّتْي م  ماء  ْرض  وَ َوب َكل َمت َك الَّتْي م   السَّ

ْيَن إ َلى تَ هْ ا يَّة  الُقْدس  الَّذْي ب ه  اْشَتَعَل َقْلُب العاَلم  َوب ه  ْي َبر   َوب ن دائ َك ف   َدْيَت الُمْخل ص 
ق ْيَن ف  ب ْحر  أَ  ئ  شاط   ْفئ َدُة ْي َهواء  ُقْرب َك َول قائ َك َواْسَتْجَذَبْت أَ َحديَّت َك َوَطيَّْرَت العاش 

يْ  ب ْيَن إ َلى َيم  ْلنا ف  ْن َتْقبَ ن  َعْرش  َرْحمانيَّت َك ب أَ الُمَقرَّ نَّا ما َعم  ُحب  َك َور ضائ َك َفيا  يْ َل م 
وار  لهْي َوَسي  دْي َوَمْحُبْوبْي إ  إ   ب َك َوج  ل   َمواه  نَّ الَّذْيَن ذاُقْوا َحالَوَة ن دائ َك َوَسر ُعْوا إ َلى ظ 
َك َواْبت غاًء ل َوْجه َك أُ َمْرَتُهْم ب ه  حُ ْلَطاف َك َواتََّبُعْوا ما أَ أَ  ُكْوَن إ ال  ب إ  بًّا ل َنْفس  راَدت َك ْوَلئ َك ال َيَتَحرَّ

َك َقْد ُقْمُت َعن  الف راش  َلهْي َوَسي  دْي أَ ْمر َك َفيا إ  َوال َيَتَكلَُّمْوَن إ ال  َبْعَد أَ  نا َعْبُدَك َواْبُن َعْبد 
ي ت َك َعْن أُ ْيه  َشْمُس أَ ْشَرَقْت ف  ْي هذا الَفْجر  الَّذْي أَ ف   ْنها َحد  ُفق  َسماء  َمشيَّت َك َواْسَتضاَء م 

َر فْي َصحائ ف  َقضائ َك َلَك الَحْمُد يا إ   ْصَبْحنا ُمْسَتضْيًئا ى ما أَ َلهْي َعلَ اآلفاُق ب ما ُقد  
ْرفان َك َوُصْمنا خال ًصا ل َوْجه َك أَ  واَك َيْجَعُلنا َغن   ْنز ْل َعَلْينا ماأَ ْي َرب   فَ ب ُنْور  ع  يًّا َعمَّا س 

ًعا َعْن ُدْون َك ُثمَّ اْكُتْب لْي وَ  بَّ لَ َوُمْنَقط  ْن ُكل   َذَكٍر وَ ح  َرة  أُ تْي َوَذوْي َقراَبتْي م  ْنثى َخْيَر اآلخ 
ْمنا يا َمْحُبْوَب ال  َوالُ  ْصَمت َك الُكْبرى وَلى ُثمَّ اْعص  َن الَّذْيَن ْبداع  َوَمْقُصْوَد االْخت راع  ب ع  م 

َر الَخنَّاس   ُسْونَ وَ َجَعْلَتُهْم َمَظاه  ُن  ُيَوْسو  ُر الُمَهْيم  نََّك َأْنَت الُمْقَتد  فْي ُصُدْور  النَّاس  َوا 
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ْلَت َبْيَن ْسمائ َك الُحْسنى َوب ه  َفصَّ ى أَ ى َمْن َجَعْلَتُه َقيُّْوًما َعلَ لهْي َعلَ الَقيُّْوُم َصل   اللَُّهمَّ يا إ  
لهْي َعلى َكل مات َك ى ما ُتح بُّ َوَتْرضى َوَصل   اللَُّهمَّ يا إ  َعلَ  اَقنْن ُتَوف   ْشق ياء  ب أَ ْتق ياء  َوالَ الَ 

ُهْوا إ   ُعْوا ن داَئَك وَ َلْيَك َوأَ َوُحُروفات َك َوَعَلى الَّذْيَن َتَوجَّ نََّك َأْنَت مال ُك ا   ْقَبُلْوا إ َلى َوْجه َك َوَسم 
باد  َوُسلْ  ْير  ى ُكل   َشيْ نََّك َأْنَت َعلَ طاُنُهْم َوا   الع   .ٍء َقد 

 


