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 اأَلل طافُ ِعناَيُة وَ أُنُه ال  شَ  ىُهَو هللُا َتعال
 
 

ت َك وَ ل هي، َأْشَهُد ب ُقدْ ُسْبَحَانَك اْللَُّهمَّ  يا إ   َوَفْضل َك  ناَيت كَ َطا نَك َوع  ُسلْ ب  َرت َك َوُقوَّ
يد  َذات َك َوَتْفري د  َك َوبَتوْ َواْقت َدار   َك َوَتْنزي هكَ تَ َكْيُنوَنت َك َوب   ح  يس  ْمَكان  َوما ف يه ، أْي عَ  ْقد  ن  اإل 

ًعا َعْن ُدون   َرب    َك  َبْحر  َعَطائ كَ  ىب اًل إ لَوُمقْ  ًكا ب كَ َك َوُمَتَمس   َتَران ي ُمْنَقط  َوَسماء  ُجود 
َل َأَماَنت َك َوهُ َأشْ  أْيَرب    ،َوَشْمس  َرْحَمت كَ  ْوُح الَّ َهُد ب أنََّك َجَعْلَت َعْبَدَك َحام  ي ب  َو اْلرُّ ه  ذ 

َل ف ي  ر  ُظُهور َك َأْن َتْقَبلَ َيات  َأْنوار  َني   ْسَئُلَك ب َتَجل   أَ  ،ْلَعاَلم  وَة ل  ْظَهْرَت الَحيَ أَ  ْنُه َما َعم  م 
َك. ُثمَّ  َك، َأْي َرب   َأْشَهُد َوَتْشَهُد الَكائ َناُت بَقُبول   ًزار َضائ َك َومَطرَّ  ز   ًنا ب ع  ُه ُمَزيَّ ْجَعلْ اَأيَّام 

وَح الَّ َب هذَ ُتَخي    ُلَك َأْن الَرت َك، َأْسئَ ب ُقدْ  َك اأَلْعلَ م  َك َليْ إ   ذ ي َصَعدَ ا الرُّ ى َوَجنَّت َك ْن ف ْرَدْوس 
رً  َوَرى،الْ  ىَك يا َمْولَ ب  َمقاَمات  ُقرْ  الُعْلَيا َأْصف َيائ َك  ا َمعَ ُثمَّ اْجَعْل َعْبَدَك يا إ َله ي ُمَعاش 

َزت  َمَقامات  الَّ الْ َك ف ي ائ  ْنب يَ َوَأْول َيائ َك َوأَ  ْكر َها تي َعج  ُسُن َعْن َوْصف َها، لْ َواألَ  اأَلْقاَلُم َعْن ذ 
َوار َك َوالَعْطَشاَن َكْوثَر وَ  َأْي َرب   إ نَّ الَفق يَر َقَصَد َمَلُكوَت َغَنائ كَ  الَغر ْيَب َوَطَنُه ف ي ج 

ُر الَعز يزُ  َطْع َعْنُه َمائ َدةَ قْ تَ  ال َرب    يْ َعَطائ َك، أَ  َك، إ نََّك َأْنَت الُمْقَتد  ْعَمَة ُجود   َفْضل َك َوال ن 
كَ نْ يَ  كُ تُ ْت إ َلْيَك َأَمانَ َقْد َرَجعَ  َرب    يْ اُل. أَ اْلَفضَّ  َك الَّ وَ  َبغي ل َسَماء  ُجود  ي َأَحاَط َكَرم  ذ 

َك َوأْثَماَر َأْشَجار  َفْضل كَ  َمكَ ن عَ  يع  َبد  َك الْ ف  َضيْ  ىَأْن ُتْنز َل َعل ،ُمْلَكَك َوَمَلُكوَتكَ   ،َوآالء 
يُز الَغفَّاُر الَعز   مُ اَما َتَشاُء. ال إ َلَه إ الَّ َأْنَت الَفيَّاُض الَعطَّاُف الَكرَّ  ىُر َعلَ د  تَ إ نََّك َأْنَت الُمقْ 

ُيوف  َوا  نَّ َك َأَمْرَت الن  ْشَهُد يا إ له ي ب َأنَّ أَ  ُم.اْلَعالَّ  الضُّ َوَرَد  َك َقدْ يْ ذ ي َصَعَد إ لَ الَّ اَس بإ ْكَرام  
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ي ل َسَماء  َفْضل َك َوَبْحر  اا فَ َك، إ ذً َعَليْ  َك، إ   ْعَمْل ب ه  َما َيْنَبغ  ت َك َأُكوُن ُمْوق ًنا  ين   َكَرم  زَّ َوع 
َباَدَك َواَل َتْحر مُ  َك ب َحْبل  مَ  ب َأنََّك ال َتْمَنُع َنْفَسَك َعمَّا َأَمْرَت ب ه  ع  َعَطائ َك َوَصَعَد  ْن َتَمسَّ

ُر الْ ُد الْ رْ فَ َت الْ َأنْ  إ َلَه إ الَّ  ال ،كَ َيت  َناع  ُأُفق   ىإ لَ  ُد الُمْقَتد   ل يُم اْلَوهَّاُب.عَ َواح 


