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َظمُ ُالدَُّعاءُ  َعأ ل يَاءُل س لأَطانُ ُالأَمأأث ورُ ُاْلأ َوأ ُُاْلأ

ََلنَا ُ َُعبأدُ ُالشَّيأخَُموأ تَان ياُالفَائ زُ ُّللاَّ سأ  لدَّاغ 
 

مُ  يأمُ ب سأ ح  ُالرَّ ٰمن  حأ ُُهللا ُالرَّ
 

، وعدَد َمن لم يَُصل ِّ اللَُّهمَّ صل ِّ على  َن األْخيار  ٍد النب ي ِّ الُمْختار، عددَ َمْن صلَّى َعلْيه  م  ُمحمِّ

، وَعدَد أمواج   ، وعَدَد قََطرات  األمطار  ن األشرار  مال  وال علَْيه  م  ِّ ، وَعدَد الر  ، وَعَدَد ق  الب حار  فار 

 ، ، وَعدَد أنفاس  الُمستْغف ريَن ب األسحار  ، وعدَد ما كاَن وما أوراق  األْشجار  وعدَد أكمام  األثمار 

، وصل ِّ علْيه  ما اختَلََف يكوُن إلى يَوم  الحْشر  والقَرار، وصل ِّ َعلَْيه  ما تعاقََب اللْيُل والنهارُ 

َر الَجديدان واستَقبََل الفَ لَ المَ  ِّْغ روحَ قَدَ رْ وان  وتَعاقََب العَْصران  وكرَّ هُ وأْرواَح أْهل  بَيت ه  ان، وبَل 

ن  وتَْسليماً وعلى جميع  األنبياء  والُمرَسليَن والحْمُد هلل  رب ِّ العالمين. اللُهمَّ صل ِّ على م 
يَّةً ا تح 

ٍد وعلى آل  محمِّ  ةٍ ألَف ألفَ ُمحمِّ ٍد وعلى آله  وصْحبه   ٍد ب عَدَد كل ِّ ذرَّ ةٍ، اللُهمَّ صل ِّ على ُمحمِّ مرَّ

ِّم. ُسبُّوٌح قدِّوٌس ربُّنا وربُّ المالئ كة   ا تْعلَم إنََّك  وسل  وح، رب ِّ اْغف ْر واْرَحم وتَجاَوز عمَّ والرُّ

 .األَعزُّ األكَرم أنتَ 

مُ  يأمُ ب سأ ح  ُالرَّ ٰمن  حأ ُُهللا ُالرَّ
 

ن كل ِّ ما أَرْدُت  ، وأستَْغف ُرَك م  ن كل ِّ ما تبُت عنهُ إلَْيَك ثمَّ ُعدُت فيه  اللُهمَّ إنِّي أستَْغف ُرَك م 

يَت َك،  به  وْجهَك فخالََطني فيه ما ْيُت بها على مْعص  ضاُؤَك، وأستَْغف ُرَك ل لن ِّعَم  الِّتي تَقَوَّ لَيَس فيه  ر 

واَك وال تََسعُها إال رْحمتَك  وأستَْغف ُرَك من الذنوب  التي ال يَعلَُمها غيُرَك وال يَطِّل ُع علْيها أَحدٌ س 

لُمَك، اَل إ لَهَ إ الَّ أَنْ نوال تنَجِّ  ينَ ي منها إال مغف رتَك وح  َن الظَّال م  اللُهمَّ إني  .َت ُسْبَحانََك إ ن ِّي ُكْنُت م 

َك أو أَمٍة من إمائ َك ظلْمُت في  باد  بادَك، فأيَّما عبٍد من ع  ن كل ِّ ُظلٍم ظلْمُت به  ع  أستَْغف ُرَك م 

ه  من خزائ ن َك التي ال تنقُص، وأسألَك أن تكرَمني ب رحمَ  ه  أو مال ه  فأْعط  رض  ت َك التي بَدن ه  أو ع 

عَت كلَّ شْيٍء وال تُ  يَني ما أسألَك فإنِّي حقيٌق ب َرحَمت َك يا أرحَم وس  هينَني ب عذاب َك، وتْعط 

ةَ إالِّ  ٍد وعلى آله  وصْحب ه  أجمعين، وال َحول َوال قوَّ نا ُمحمَّ احمين، وصلِّى هللاُ على سي ِّد  الرَّ

 .باهلل  العَلي ِّ العظيم
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مُ  ُب سأ ٰمن  حأ يأمُ ُهللا ُالرَّ ح  ُالرَّ
 

ْي َخلَقَ  هللالَحْمُد وب ْسم  هللا  النُّْور  نُْوٌر َعلَى نُْوٍر،  الَسٰمَوات  َواألَْرَض َوَجعََل الظُّلَُمات   الَّذ 

تَابٍ َمْسُطْورٍ  يْ  هللالَحْمدُ و ،َوالنُّْوَر َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َعلَى َجبَل  الطُّْور  ف ي ك  نى َمذْ  هوَ  الَّذ  ُكْوٌر، ب الغ 

زَّ َوالَجاَلل  َمْشُهْوٌر، َوالَحْمُد  ْي َخلََق الَسٰمَوات  َواألَْرَض وَ  هللَوب الع  ثُمَّ  َجعََل الظُّلَُمات  َوالنُّْورَ الَّذ 

لُْوَن، ٓكٓهٓيٓعٓص ٰحٓم ٓعٓسٓق إ يَّاَك نَ ْم يَْعد  ْيَن َكفَُرْوا ب َربِّ ه  ْينُ الَّذ  هللاُ  ،يُّ يَا قَيُّْومُ يَا حَ  ْعبُُد َوإ يَّاَك نَْستَع 

ْيُز، يَا َكاف َي ُكلِّ  َشيْ  يُّ العَز  ه  يَْرُزُق َمْن يََشاُء َوُهَو القَو  بَاد  ْيٌف ب ع  ْف َعنِّ ي كُلَّ  ين  ف  ء اكْ لَط  َواْصر 

َك الَخْيرُ ءَشيْ  ، َويَا دَ  ءإ نََّك َعلَى ُكلِّ  َشيْ  ، ب يَد  ْيٌر. اللُهمَّ يَا َكث ْيَر النََّوال  ، َويَا حَ قَد  َصال  َن سَ ائ َم الو 

، َويَا َراز   بَاد  َعلَى ُكلِّ  َحالٍ الف عَال   . َق الع 

ل ُاللُهمَّ إ ْن َدَخَل الشَّكُّ ف ي إ ْيَمان ي ب َك َولَْم أَْعلَْم ب ه  تْبُت عنهُ َوأَقُْوُل  ٌدَُرس وأ َحمَّ ُهللا ُم  ُإ َلَّ ََلُإ ٰلهَ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا ُ

ْي إيَّاَك َولَْم أَْعلَْم ب ه  اللُهمَّ إ ْن َدَخَل  ْيد  ٌدَُوأَقُْوُل  هُ نْ عَ تبت  الشَّكُّ والُكْفُر ف ي تَْوح  َحمَّ م  ُهللاُ  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

ل ُهللا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرس وأ

ٌدَُوأَقُْوُل  اهَ نْ تْبُت عَ  االلُهمَّ إن دخلت  الشُّبَهةُ في َمعرفتي إيَّاَك َولَْم أَْعلَْم ب ه   َحمَّ ُهللا ُم  ُإ َلَّ ََلُإ ٰلهَ

ل ُهللا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرس وأ

يَاُء وَ  يَاُء واللُهمَّ إ ْن َدَخَل العُْجُب َوالرِّ  ْبر  ََلَُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  ي َعَمل ي َولَْم أَْعلَْم ب ه  السُّْمعَةُ ف  الك 

ل ُهللا ُ ٌدَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ   ملسو هيلع هللا ىلصإ ٰلهَُإ َلَّ

ْذُب َعلَ اللُهمَّ إ ْن َجَرى  ل ُهللا َُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  ى ل َسان ي َولَْم أَْعلَْم ب ه  الك  ٌدَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ   ملسو هيلع هللا ىلصََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

َن الذُّنُْوب  ال غَائ ر  اللُهمَّ إ ْن َدَخَل النِّ فَاُق ف ي قَْلب ي م  ََلَُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  َولَْم أَْعلَْم ب ه  َوالَكبَائ ر   صَّ

ل ُهللا ُ ٌدَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ   ملسو هيلع هللا ىلصإ ٰلهَُإ َلَّ

ن خْيٍر و ٌدَُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  لم أشكْرَك َولَْم أَْعلَْم ب ه  اللُهمَّ ما أْسَدْيَت إلَيَّ م  َحمَّ ُهللا ُم  ُإ َلَّ ََلُإ ٰلهَ

ل ُهللا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرس وأ

ن أْمٍر ول ل َُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  أَْعلَْم ب ه   ْم أْرَضهُ َولَمْ اللُهمَّ ما قدَّْرَت إ لَيَّ م  دٌَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا ُ

َك َولَْم أَْعلَْم ب ه ََلَُوأَقُْوُل  اهَ نْ تْبُت عَ  االلُهمَّ ما أنعَْمَت عليَّ من ن ْعَمٍة فعََصْيتَك وغفَلُت َعن شكر 

ل ُهللا ُ ٌدَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ   ملسو هيلع هللا ىلصإ ٰلهَُإ َلَّ
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ن خْيٍر فلم أحمَ  ُهللاُ َوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  دَك علْيه  َولَْم أَْعلَْم ب ه  اللُهمَّ ما َمننَت به  َعليَّ م  ُإ َلَّ ََلُإ ٰلهَ

ل ُهللا ُ ٌدَُرس وأ َحمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصم 

ل ُهللا َُوأَقُْوُل  هُ نْ عَ تْبُت  ضيَّْعُت من ُعمري ولم تْرَض به  اللُهمَّ ما  ٌدَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ   ملسو هيلع هللا ىلصََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

ََلَُوأَقُْوُل  هُ نْ عَ تْبُت  َولَْم أَْعلَْم ب ه   هُ نْ عَ فَلُت اللُهمَّ بما أْوَجْبَت عليَّ من النظر  في َمصنوعات َك فغ

ل ُهللا ُ ٌدَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ   ملسو هيلع هللا ىلصإ ٰلهَُإ َلَّ

ل َُوأَقُْوُل  هُ نْ عَ تْبُت  َرجائ َك َولَْم أَْعلَْم ب ه  ي آمالي ف  َعْنهُ تْ رَ صُ اللُهمَّ ما قَ  دٌَُرس وأ َحمَّ م  ُهللاُ  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا ُ

واَك في ا اللُهمَّ ما اعتَمدتُ  ٌدَُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  لشَّدائ د  َولَْم أَْعلَْم ب ه  على أحٍد س  َحمَّ م  ُهللاُ  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

ل ُهللا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرس وأ

ٌدَُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  والنَوائب َولَْم أَْعلَْم ب ه   اللُهمَّ ما استعَنُت بغْيرَك في الشَّدائ د   َحمَّ م  ُهللاُ  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

ل ُهللا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرس وأ

ل َُوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  ل غْيرَك َولَْم أَْعلَْم ب ه   اللُهمَّ إن َزلَّ ل ساني ب السُّؤال ٌدَُرس وأ َحمَّ ُهللا ُم  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا ُ

ن شأني بفْضل َك فََرأيتهُ اللُهمَّ ما َصلُ  ُهللاُ َوأَقُْوُل  هُ نْ تْبُت عَ  من غْيرَك َولَْم أَْعلَْم ب ه  َح م  ََلُإ ٰلهَُإ َلَّ

ل ُهللا ُ ٌدَُرس وأ َحمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصم 

ت ه  وبَحق ِّ  زَّ عَت ه  وبحق ِّ  اللُهمَّ بَحق ِّ ال إلَهَ إال هللا وبع  ي ِّ وس  العَرش  وَعظَمت ه  وبحق ِّ الكرس 

ريَت ه  وبَحق ِّ اللْوحٍ  فَّ  القلم وج  ِّراط  ورقَّ وَحفَظت ه  وبَحق ِّ الميزان وخ  بريَل ت ه  وبَحق ِّ الص  ت ه  وبحق ِّ ج 

 إْسرافيَل ت ه  وبحق ِّ وزبان يَّت ه  وبحق ِّ ميكائيَل وَشفقَ  ضواَن وَجنت ه  وبحق ِّ مال كَ وأمانت ه  وبَحق ِّ ر  

ت ه  وبحق ِّ نو آَدمَ وَصفَوت ه  وبحق ِّ ُشعَْيبَ ونفخت ه  وبحق ِّ َعزرائيَل وقْبَضت ه  وبحق ِّ  وَسفينت ه   حَ ونبُوِّ

يانت ه  وبحقِّ إسماعيَل وف ْديَت ه  وبحقِّ يوُسَف وُغربَت ه   لِّت ه  وبحق ِّ إسحاَق ود  وبحق ِّ إبراهيَم َوخ 

وناقت ه  وبحقِّ  وَهْيبَته  وبحقِّ صالحَ  وَن وُحرَمته  وبحقِّ هودَ وبحقِّ موَسى وآيات ه  وبحقِّ هار

وجيرته  وبحقِّ يونَس وَدْعوت ه  وبحقِّ دانياَل وكرامت ه  وبحقِّ زكريِّا وطهارت ه  وبحقِّ  لوطَ 

ٍد َصلى هللا عليه وسلَم وشفاَعته  أن تغف َر لنا ول والَدينا  نا ُمَحمَّ ياحته  وبَحق ِّ َسي ِّد  عيَسى وس 

يَني ُسؤعُلمائ نا ول   لي وتبَل غَني آمالي وأن تْصرَف عن ي كلَّ َمن عاداني وأن تأُخَذ بيَدي وتْعط 

َن  ن كلِّ سوٍء، اَل إ لَهَ إ الَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إ ن ِّي ُكْنُت م  مين، وتْحفظني م  اح  برحَمت َك يا أرَحَم الرِّ

ينَ  نأيا هللا يا َحيُّ يا قيِّوُم ال إله إال أنَت  .الظَّال م  ْيناهُ م   ستَغف ُرَك وأتوُب إلْيَك، فاستَجْبنا لهُ ونجَّ

نين ِّ وكذلَك نُنجي الُمؤم    .الغم 
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حسب َي هللاُ ال إله إال ُهَو َعلْيه  تَوكلُت وُهو َربُّ العَرش العَظيم  عَم الوكيلوَحسبُنا هللاُ ون  

ٍد وعلى آله  وَصحب ه   ةَ إال باهلل  العَلي ِّ العَظيم وصلى هللا على سي دنا محمَّ  مَ لَّ وسَ وال َحول وال قوَّ

فون وسالمٌ على الُمرسلين والَحمدُ هلل .أْجمعين ا يَص  زة  عمَّ  . رب ِّ العالَمينُسبحان َرب َِّك رب ِّ الع 

 

مُ  يأمُ ب سأ ح  ُالرَّ ٰمن  حأ ُُهللا ُالرَّ
 

بِّين َوبالخلَوة  التي خصَّْصَت بها َسي َِّد الُمرَسلين حيَن  اللُهمَّ إنِّي أْسألَُك بُمشاَهَدة  أْسرار الُمح 

شرين أن ترحَم قلبَي الَحزين وتجيَب َدعَوتي يا أ أْسَرْيَت به  لْيلَةَ السَّابع   األكرميَن يا كَرم والع 

احمين  .وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  أجمعين أرَحَم الرِّ

 

مُ  يأمُ ب سأ ح  ُالرَّ ٰمن  حأ ُُهللا ُالرَّ
 

هللا يا ُمحمد صلى هللا عليه يا يا رحيم يا ُمستَعاُن  هللا محمٌد رسول هللا يا رحمن ال إله إال

وال حول  َحَسن يا ُحَسين يا يحيى يا حليم يا هللان يا عليِّ يا يا ُعثما وسلم يا أبا بكر يا ُعَمر

 .ال قوةَ إال باهلل العليِّ العظيمو

  .آمين .ثامآلمن جميع الذنوب واالجالل واإلكرام ذو  هللاستغفر أ

https://instagram.com/sheikhmuhammedadil?utm_medium=copy_link
https://t.me/mawlanasultan
https://www.facebook.com/Sheikh-Muhammed-Adil-105750907925093
https://instagram.com/sheikhmuhammedadil?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Sheikh-Muhammed-Adil-105750907925093
https://t.me/mawlanasultan

