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َق ْوُل ُه تَ َعالى:
ِبس ِم ِ
الم َتعالي الَ ْعَلى
هللا العلي
ْ
َ ِ ُ ْ

َو ُم ْعتَ َمد ْي َوَرجائي َوَك ْهفي َوضيائي ،أَ ْسأُل َك
ْ
ْ
ْ
الوَرَقة م ْن ُكل
اك بأَ ْن تَ ْحَف َ
سو َ
ظ حام َل َهذه َ

حان َك الل ُهم يا إلهي َو َسيد ْي َو َم ْوالئي
َف ُس ْب َ
ْ
ْ
ذي ال َي ْعَل ُم ُه
الم ْخ ُزْون ال ْ
بْ
الم ْك ُن ْون َ
اسم َك َ
طان وشي ٍ
ٍ
ٍ
ظ ُه يا إلهي
احَف
الكفار َو
طانة َوم ْن َشر الَ ْشرار َوَك ْيد
ْ
ُ
َبالء َوَوباء َوم ْن ُكل َش ْي ٍ َ َ ْ
ْ
ْ
جاع َوآال ٍم ،يا َم ْن بَيد َك َمَل ُك ْو ُت ُكل َشي ٍء إن َك أ َْن َت َعَلى ُكل َشي ٍء َقد ْير،
م ْن ُكل أَ ْو ٍ
ْ
ْ
سان يا
الع ُ
ط ْوف يا َقد ْي َم ال ْح َ
المُل ْوك يا ُسْل َ
طان َ
شاء َوتَ ْح ُك ُم ما تُرْي ُد يا َمال َك ُ
تَْف َع ُل ما تَ ُ
المهمات يا ُن ْوَر ُّ
الن ْور يا ُن ْوًار
االمتنان يا شافي الَ ْمراض يا
المن َو َ
الك َرم َو ْ
كافي ُ
ذا َ
َ
َ
الوَرَقة ب َر ْح َمت َك
َف ْو َق ُكل ُن ْوٍر يا ُم ْ
ظه َر ُكل ُ
ظ ُه ْوٍر يا َر ْح َم ُن يا َر ْ
حي ُم َف ْار َح ْم حام َل َهذه َ
احَف ْ
الع ْ
ُ
اب َو ْ
ظمى يا َجو ُاد يا َوه ُ
الك ْبرى َوب ُج ْود َك ُ
ظ ُه بحْفظ َك م ْن َجم ْيع ما َي ْك َرهُ به ُفؤ ُادهُ
اش َه ْد
هاء م ْن ع ْند هللا َعَل ْيك يا أَيتُها الش ْم ُس الطال َع ُة َف ْ
إن َك أَ ْق َد ُر الَْق َدرْي َنَ .وانما َ
الب ُ
الم ْحُب ْو ُب.
َعلى ما َق ْد َشه َد هللاُ َعَلى َنْفسه أن ُه ال إَل َه إال ُه َو َ
العزْي ُز َ
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