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اّلل العزيز احلكيم
بسم ه

اي أيّها النّاظر إىل املنظر األكرب امسع نداء مجال القدم من شطر سجنه
كل
األعظم أبنّه ال إله إّال هو العزيز احلكيم قد كنت حتت نظر ربّك ّ
الرمحن يف ّ
ويل من أقبل إليه وإنّه ملوىل العاملني إ ّايك أن حيزنك ما ورد علينا و
األحيان إنّه ّ
متسك حببل رمحة ربّك وتشبّث هبذا ال ّذيل املنري ذ ّكر النّاس ابحلكمة
عليك ّ
العلي العظيم ح ّدث النّاس مبا
خيوفك ظلم الّذين كفروا ّ
والبيان إ ّايك أن ّ
ابّلل ّ
عرفت ورأيت إذ كنت حول العرش كذلك أيمرك ربّك احلميد إ ّّن كنّا معك و
اّلل ومسعنا ما تكلّمت به يف حبّه ورضاه إ ّن
اطّلعنا مبا ورد عليك يف سبيل ّ
أجرك عليه إنّه مويف أجور املخلصني طوىب لك مبا وفيت مبيثاقي وأعرضت عن
الشدائد إنّه أيتيك مبلكوت
ابّلل أال إنّك من الفائزين ال حتزن من ّ
الّذين كفروا ّ
الرخاء إنّه هلو املقتدر القدير والبهآء عليك وعلى الّذين وضعوا ما عندهم
ّ
حممد إذا خرجت من ساحة
وأخذوا ما أمروا به من لدن علي ٍم خبري أن اي ّ
العرش أن اقصد زايرة البيت من قبل ربّك وإذا حضرت تلقاء الباب قف وقل
اّلل قبلة األمم وآية ذكره
اّلل األعظم أين مجال القدم الّذي به جعلك ّ
اي بيت ّ
www.oceanoflights.org
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األايم الّيت كنت فيها موطأ قدميه
السموات واألرضني اي بيت ّ
اّلل أين ّ
ملن يف ّ
كل األحيان وأين طرازك الّذي
وأين ّ
األايم الّيت ارتفعت منك نغمات ّ
الرمحن يف ّ
األايم الّيت كنت عرشا الستقرار هيكل القدم
منه استضاء من يف األكوان أين ّ
تتضوع منك
السماء و ّ
وأين األ ّايم الّيت كنت مصباح الفالح بني األرض و ّ
اّلل أين مشس العظمة واإلقتدار
كل صباح ومساء اي بيت ّ
نفحات ّ
السبحان يف ّ
الّيت كانت مشرقة من أفقك وأين مطلع عناية ربّك املختار الّذي كان مستواي
تغري حالك واضطربت أركانك وغلق اببك على
اّلل أرى ّ
عليك مايل اي عرش ّ
وجه من أرادك ومايل أراك اخلراب أمسعت حمبوب العاملني حتت سيوف
األحزاب طوىب لك و لوفائك مبا اقتديت موليك يف أحزانه وبالايه أشهد أبنّك
السبحان على من يف األكوان
املقر األطهر ومنك ّ
املنظر األكرب و ّ
مرت نسمة ّ
واستفرحت قلوب املخلصني يف غرفات اجلنان واليوم ينوح مبا ورد عليك املأل
الصفات
األعلى وس ّكان مدائن األمساء إنّك مل تزل كنت مظهر األمساء و ّ
السموات قد ورد عليك ما ورد على التّابوت
ومسرح حلظات مالك األرضني و ّ
السكينة طوىب ملن يعرف حلن القول فيما أراد مالك الربيّة
الّذي كانت فيه ّ
الرمحن ويعرفون قدرك وحيفظون حرمتك
وطوىب للّذين يستنشقون منك نفحات ّ
اّلل أبن يفتح بصر الّذين غفلوا عنك
ويراعون شأنك يف ك ّل األحيان نسئل ّ
www.oceanoflights.org
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ابحلق إ ّنم قوم عمون واليوم ال
وما عرفوا قدرك لعرفانك وعرفان من رفعك ّ
اّلل عباده طوىب ملن أقبل
يعرفون إ ّن ربّك هلو العزيز الغفور أشهد بك امتحن ّ
إليك ويزورك وويل للّذين أنكروا ح ّقك وأعرضوا عنك وضيّعوا قدرك وهتكوا
اّلل
اّلل إن هتك املشركون سرت حرمتك ال حتزن قد زيّنك ّ
حرمتك اي بيت ّ
السماء وإنّه ال يهتك أبدا إنّك تكون منظر ربّك يف
بطراز ذكره بني األرض و ّ
ك ّل األحيان ويسمع نداء من يزورك ويطوف حولك ويدعوه بك إنّه هو
تغري يف فراقك وينوح هلجرك و
الغفور الرحيم اي إهلي أسئلك هبذا البيت الّذي ّ
ألبوي وذوي قرابيت واملؤمنني من اخواين
ما ورد عليك يف أ ّايمك أبن تغفر يل و ّ
مثّ اقض يل حوائجى كلّها جبودك اي سلطان األمساء إنّك أنت أكرم األكرمني
وموىل العاملني
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