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AYAT SEPULUH
َ
ث لَ َنا َملِكا ً
َب ليَ ُه ُم ا ْب َع ْ
ِن إِ ْس َرائِ ْي َل ِم ْن َب ْع ِد ُم ْو َ ۤ
ل ِم ْن َب ِ ۤ
َس إِ ْذ قَا ل ُْوا لِن ِ ٍّ ي
أل َْم َت َر إِ ََل ال َْم َ ِ
ب عَل َْي ُ
ال أَل يَ ُتقَاتِل ُْوا قَا ل ُْوا َو َما
نيُقَاتِ ْل ِِف َس ِب ْي ِل ا ِ
ك ُم الْ ِق َت ُ
هلل ق َ
َال َه ْل َع َس ْي ُت ْم إِ ْن ُك ِت َ
َ
ُ
هْي
لَ َنآ أَل يَ ُنقَاتِ َل ِِف َس ِب ْي ِل ا ِ
ب عَل َ ْ ِ ُ
هلل َوق َْد أ ْخ ِر ْج َنا ِم ْن ِد َي ِ
ار َنا َوأ ْب َنآئِ َنا فَل يَمَا ُك ِت َ
د٣..
هلل عَلِ ْي ٌم ِب يَ
الْ ِق َت ُ
اي ِر ْي ُ
ي  ﴿ .عَلِ ْي ٌم قَ ِد ْي ٌر ع َََل َم ُ
هْن َوا ُ
الظا لِ ِم ْ َ
ال َت َوليَ ْوا إِل يَقَلِ ْيال ً يِم ْ ُ ْ
﴾

َ
آء َس َن ْ
ب َما قَا ل ُْوا
هلل ق َْو َل اليَ ِذ ْي َن قَا ل ُۤوا ْ إِ يَن ا َ
ليَق َْد َس ِم َع ا ُ
ي َو َن ْح ُن أ ْغ ِن َي ُ
ك ُت ُ
هلل فَ ِق ْ ٌ
اب الْ َح ِر ْي ِق  ﴿ .ق َِو يٌ
ي َل َي ْح َتاجُ اِ ََل
آء ِب َغ ْ ِ
َوقَ ْتل َُه ُم ْال َ ْن ِب َي َ
ي َح ٍّيق َو َنق ُْو ُل ذُ ْوق ُْوا عَذَ َ
ُم ِع ْي﴾ ٣..
ٍّ
أَل َْم َت َر إِ ََل اليَ ِذ ْي َن ِق ْي َل ل َُه ْم ُك يُف ۤوا أ َ ْي ِد َي ُ
ب
ك ْم َوأ َ ِق ْي ُم ْوا ا يَ
لصالَةَ َوآ ُت ْوا ال يَزك َاةَ فَل يَمَا ُك ِت َ
هلل أ َ ْو أ َ َش يَد َخ ْش َي ًة َوقَا ل ُْوا
اس َك َخ ْش َي ِة ا ِ
هْي الْ ِق َت ُ
ِهْن َي ْخ َش ْو َن ال يَن َ
عَل َ ْ ِ ُ
ال إِذَا فَ ِر ْي ٌق يم ْ ُ ْ
ال لَول ۤ أ َ يَخر َتنا إ َ َ
ب قُ ْل َم َتاعُ ا يُ
لد ْن َيا قَلِ ْي ٌل
َل أ َج ٍّل ق َِر ْي ٍّ
ْ َ ِ ٰ
َر يبَ َنا لِ َم َك َت ْب َت عَل َْي َنا الْ ِق َت َ ْ
َ
ص﴾ ٣..
﴿
َار لِ َم ْن َط ََغ َو َع َ
ي لِي َم ِن ا يت َ ٰ
َو ْال ِخ َرةُ َخ ْ ٌ
َق َول َ ُت ْظل َُم ْو َن فَ ِت ْيال ً  .ق يَه ُ

َ
َن آ َد َم ِبا لْ َح ِيق إِ ْذ ق يََر َبا ق ُْر َبا ًنا فَ ُتق ِيُب َل ِم ْن أ َ َح ِد ِه َما َو ل َْم ُي َتق يََب ْل
َوا ت ُ
ْل عَل َ ْ ِ ْ
هْي َن َبأ ا ْب َ ْ
ى َم ْن
كق َ
ِم َن ْال َخ ِر ق َ
َال َل َ قْ ُتل َ يَن َ
َال إِ ينَ َما َي َتق يََب ُل ا ُ
ي  ﴿ .ق يُُد ْو ُس َي ْه ِد ْ
هلل ِم َن ال ُْم يَت ِق ْ َ
شاء﴾ ٣..
ي َ

َ

ُ

َال الْحواريُون ي ِعيَس ا ْبن مر يم َه ْل َيس َت ِط ْي ُع ربُ َ
ن َل عَل َْي َنا َمآئِ َدةً يِم َن
َي َ
ْ
إِ ْذ ق َ َ َ ِ ي ْ َ ٰ ْ َ
ك أ ْن ُي َ يِ
َ َْ َ َ
ي  ,قَا ل ُْوا ُن ِر ْي ُد أ َ ْن ينَأْك ُ َل ِم ْن َها َو َت ْط َمئ يَ
ِن
ا يَ
لس َمآ ِء ق َ
َال ا يَتق ُْوا ا َ
هلل إِ ْن ُك ْن ُت ْم يُم ْؤ ِم ِن ْ َ

ك ْو َن عَل َْي َها ِم َن ا يَ
قُل ُْو ُب َنا َو َن ْعل ََم أ َ ْن ق َْد َص َدقْ َت َنا َو َن ُ
َال عِ ْي ََس ا ْب ُن
لشا ِه ِد ْي َن  ,ق َ
لس َمآ ِء َت ُ
ك ْو ُن لَ َنا ِع ْي ًدا ِل َ يَو لِ َنا َوآ ِخ ِر َنا
َم ْر َي َم اللٰي ُه يَم َر يبَ َنآ أ َ ْن ِز ْل عَل َْي َنا َمآئِ َدةً يِم َن ا يَ
َ
ي
ي ا يَ
آي ًة يِم ْن َ
َو َ
از ِق ْ َ
لر ِ
ك َوا ْر ُزقْ َنا َوأ ْن َت َخ ْ ُ
ُ
هلل َي ْب َدأ ُ الْ َخل ْ َق ُث يَم ُي ِع ْي ُد ُه
قُ ْل َه ْل ِم ْن ُش َرك َآئِك ُْم يَم ْن َي ْب َدأ الْ َخل ْ َق ُث يَم ُي ِع ْي ُد ُه قُ ِل ا ُ
ََ
ّن ُت ْؤفَ ُ
هلل َي ْه ِدى لِل ْ َح ِيق
ك ْو َن  ,قُ ْل َه ْل ِم ْن ُش َرك َآئِك ُْم يَم ْن َي ْه ِد ۤ
ي إِ ََل الْ َح ِيق قُ ِل ا ُ
فَأ ي ٰ
ََ
َ
َ َ
َ
ى ف ََما لَ ُ
ك ْم ك َْي َف
ي إِ ََل الْ َح ِيق أ َح يُق أ ْن ُي يتَ َب َع أ يَم ْن ل يَ َي ِه ي ِد ۤ
أف ََم ْن َي ْه ِد ۤ
ي إِل ي أ ْن ُي ْه َد ٰ
َت ْحك ُُم ْو َن

َال سالَم فَما لَب َ َ
آء
آء ْت ُر ُسل ُ َنآ إِ ْب َرا ِه ْي َم ِبا ل ُْب ْ
ث أ ْن َج َ
َو لَق َْد َج َ
ى قَا ل ُْوا َسال َ ًما ق َ َ ٌ َ ِ
ـش َر ٰ
َ
َ َ
ِهْن ِخ ْي َف ًة قَا ل ُْوا
ِب ِع ْج ٍّل َح ِن ْي ٍّذ  ,فَل يَمَا َرأى أ ْي ِد َي ُه ْم ل َ َت ِص ُل إِل َْي ِه َن ِك َر ُه ْم َوأ ْو َج َس م ْ ُ ْ
َ
ُ
اق َو ِم ْن
َت فَ َب يَش ْر َنا َها ِب ِإ ْس َح َ
َل ق َْو ِم ل ُْو ٍّط َ ,وا ْم َرأ ُت ُه قَآئِ َم ٌة ف ََض ِحك ْ
ل َ َت َخ ْف إِ ينَا أ ْر ِسل ْ َنا إِ َ ٰ
اق َي ْعق ُْو َب  ,قَا ل َْت ٰي َو ْيل َ َتا َءأَلِ ُد َوأ َ َناْ َع ُج ْو ٌز َو َهـٰذَ ا َب ْع َِل َش ْي ًخا إِ يَن َهـٰذَ ا
َو َرآ ِء إِ ْس َح َ

ب
ل ََش ْي ٌء َع ِج ْي ٌ

َ
َ
آء ل َ َي ْملِك ُْو َن
قُ ْل َم ْن يَر يُب ا يَ
او ِ
ات َوا ْل َ ْر ِض قُ ِل ا ُ
هلل قُ ْل أفَا يتَ َخذْ ُت ْم يِم ْن ُد ْونِ ِه أ ْو لِ َي َ
لس َم َ
َ
َ
ي أ َ ْم َه ْل َت ْس َت ِوى ا يُ
ات
لظل َُم ُ
ِل ْنف ُِس ِه ْم َنف ًْعا َول َ َض يًرا قُ ْل َه ْل َي ْس َت ِوى ا ْل ْع َ ٰ
َم َوال َْب ِص ْ ُ
هلل َخا لِ ُق ك ُ ِ يل
َوال يُن ْو ُر أ َ ْم َج َعل ُْوا ِ ٰي ِ
هْي قُ ِل ا ُ
ِل ُش َرك َ
َآء َخلَق ُْوا َك َخل ْ ِق ِه فَ َت َشا َب َه الْ َخل ْ ُق عَل َ ْ ِ ْ
شاء ا لْق َُوةَ وا لْغ ََِن﴾ ٣..
َار  ﴿ .ق يَي ُْو ُم َي ْر ُز ُق َم ْن َي َ ُ ي َ
َش ْي ٍّء َو ُه َو ال َْوا ِح ُد الْق يَه ُ
َ
َال ٰيا ْب َنأ ُ ِيم ل َ
هَت َضل يُ ۤوا  ,أَل يَ َت يتَ ِب َع ِن أَف ََع َص ْي َت أ َ ْم ِري  ,ق َ
ق َ
َال ٰي َه ُر ْو ُن َما َم َن َع َ
ك إِ ْذ َرأ ْي َ ُ ْ
ْ
َ
ْ
ِن إِ ْس َرآئِ ْي َل َو ل َْم َت ْرق ُْب
ي َب ِ ۤ
َتأ ُخذْ ِبلِ ْح َي ِِت َول َ ِب َرأ َِس إِ ِ يّن َخ ِش ْي ُت أ ْن َتق ُْو َل فَ يَرق َْت َب ْ َ

ك ٰي َسا ِم ِر يُ
ض ًة يِم ْن
ي,ق َ
ق َْو ِل  ,ق َ
ض ُت ق َْب َ
َال َب ُص ْر ُت ِب َما ل َْم َي ْب ُص ُروا ِب ِه فَق ََب ْ
َال ف ََما َخ ْط ُب َ
َ
ك َس يَول َْت َِل َنف ِْسي
أ َث ِر ا يَ
لر ُس ْو ِل فَ َن َبذْ ُت َها َوك َٰذلِ َ
َ
ك َتق ُْو ُم أ َ ْد َٰ
ّن ِم ْن ُثلُثَ ِى الل يَ ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُثلُثَ ُه َو َطآئِ َف ٌة يِم َن اليَ ِذ ْي َن
ك َي ْعل َُم أ ينَ َ
إِ يَن َر يبَ َ
َ َ
هلل ُيق ي َِدر الل يَ
َ
ي
اب عَل َْي ُ
ك ْم فَاق َْر ُءوا َما َت َي يَس َر
ه
ن
ل
ا
و
ل
َ
ي
َم َع َ
ْ
ك َوا ُ
َ
ار عَلِ َم أ ْن لي ْن ُت ْح ُص ْو ُه فَ َت َ
َ
َ
ُ
ك ْو ُن ِم ْن ُ
آن عَلِ َم أ َ ْن َس َي ُ
ض ِر ُب ْو َن ِِف ا ْل َ ْر ِض َي ْب َت ُغ ْو َن
َض َوآ َخ ُر ْو َن َي ْ
ِم َن الْق ُْر ِ
ك ْم يَم ْر َ ٰ
لصال َةَ
هلل َوآ َخ ُر ْو َن ُيقَاتِل ُْو َن ِِف َس ِب ْي ِل ا ِ
ِم ْن ف َْض ِل ا ِ
هلل فَاق َْر ُء ْوا َما َت َي يَس َر ِم ْن ُه َوأ َ ِق ْي ُم ْوا ا يَ
َ
ي َت ِج ُد ْو ُه ِع ْن َد
هلل ق َْر ًضا َح َس ًنا َو َما ُتق ي َِد ُم ْوا ِل َ ْنف ُِسك ُْم يِم ْن َخ ْ ٍّ
َوآ ُت ْوا ال يَزك َا ةَ َوأق ِْر ُض ْوا ا َ
َ
َ
هلل َغف ُْو ٌر يَر ِح ْي ٌم
ا ِ
هلل إِ يَن ا َ
يا َوأ ْع َظ َم أ ْج ًرا َوا ْس َت ْغ ِف ُر ْوا ا َ
هلل ُه َو َخ ْ ً
ا َللٰي ُه يَم َيا َم ْن نِ َع َم ُه َل ُتخ َْص َو َيا َم ْن ا َ ْم ُر ُه َل ُي ْع َص َيا َم ْن فَل َ َق ال َْب ْح َر لِ ُم ْو ََس ِبا ل َْع َصا
آن ال َْع ِظ ْي ِم َح ْرفًا َح ْرفًا ا َ ْن َت ْج َع َل َه ِذهِ
َ ,ن ْسأَل َ
ُك ِب َم ْن َس يَبحَ ِِف َك ِ يف ِه الْ َح َص َ ,و ِبا لْق ُْر ِ
ار ًسا ا َللٰي ُه يَم
ْال َيا ِت َح ْب ًسا َحا ِب ًسا َو َب ْح ًرا َطا ِم ًسا َ ,و ِب َس ْب ِع ْ َ
ي ا َلْفًا ِم َن ال َْمآلئِكَـ ِة َح ِ

ُار ُد ْد ك َْي َدهُ ِِف َن ْح ِره
ْ َم ْن ا َ َرا َد ِِن ِب ُس ْو ٍّء ا َ ْو َم ْك ُر ْوهٍّ ا َ ْو َخ ِد ْي َع ٍّة ا َْح ِر ْق َص ْد َرهُ َو ُح يَط َم ْك َرهُ َو
. ك ع َََل ك ُ ِ يل َش ْي ٍّء قَ ِد ْي ٌر
َ َ اِ ين,
Ya Allah, Wahai Dzat yang nikmat-nikmatNya tiada bisa terhitung, wahai Dzat yang perintahNya tiada bisa
didurhakai, wahai Dzat yang membelah laut untuk Nabi Musa dengan tongkatnya. Aku mohon kepadaMu dengan
perantaraan orang yang batu kerikil bertasbih ditelapak tangannya. Dan dengan al Qur’an yang Agung dengan
huruf-huruf, agar Engkau jadikan ayat-ayat ini (ayat sepuluh) penahan yang bisa menahan laut yang bisa
membinasakan, dan dengan tujuh puluh ribu malaikat yang menjaga, Ya Allah barangsiapa menginginkanku dengan
kejahatan atau pemaksaan atau tipuan bakarlah dadanya, hancurkanlah makarnya, kembalikanlah tipu dayanya di
dalam tenggorokannya, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Keterangan: telah menyebutkan sebagian dari ahli ilmu, bahwasannya ayat sepuluh ini mempunyai beberapa asror
untuk penjagaan dari beberapa musuh dan bencana dan menaikkan beberapa derajat dan kedudukan. Keterangan
diambil dari kitab syawariqul anwar Syeikh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani.

ا يات الحفظ
وليؤده حفظهما وهو العلي العظيم  ,و ير سل عليكم حفظة  ,ان رب عل ك ل شيء

حفيظ  ,فا لل خي حا فظا و هو ا ر حم الر احمي  ,له معقبا ت من بي يديه ومن

خلفه يحفظو نه من امرالل  ,ا نا نحن نز لنا الذ كر وإناله لحافظون  ,وحفظنا ها
من ك ل شيطا ن رجيم  ,و جعلنا السماء سقفا محفوظا  ,و حفظا من ك ل شيطان
مارد  ,و حفظا ذ لك تقديرالعزيز العليم  ,وربك عل ك ل شيء حفيظ ,
الل حفيظ علْي وما أنت علْي بوكيل ,

وإن عليكم لحا فظي  ..كراما كاتبي  ..يعلمون ما تفعلون

ان ك ل نفس لما عليها حفيظ

إن بطش ربك لشديد  ..إنه هو يبد ئ و يعيد  ..وهو الغفورالودود  ..ذوالعرش

المجيد فعال لما ير يد  ..هل ا تاك حديث الجنود  ..فرعون وثمود  ..بل الذين

كفرواف تكذيب  ..والل من ورا ئهم محيط  ..بل هو قرآن مجيد  ..ف لوح
محفوظ .

ِح ْز ُب الْ ِع يَز ِة
لألمام عَل كرم اهلل وجهه

َ َح يَِت ل َ أ َ ِج َد ِفَ ذَ َرةً ول َ َد ِقي َق ًة إل ي،ك َمال والْب ْه َج ِة والْ َج َال ِل
َ َْر ِ يِب أ َ ْوقِ ْف َِن َم ْو ِق َف الْ ِع يِز َوال
ِ ْ
َ َ
َ ِي ي
َ
ُ
اي
ِ ْ َوق َْد غ َِش َي َها ِم ْن ِع يِز ِع يِز َك َما َي ْم َن ُع َها ِم َن الذيُ ِ يل لِ َغ
َ  َح يَِت أ َشا ِه َد ذُ يَل َم ْن ِس َو،ي َك

َ ب َي ْخ
ار
ُك ُم َؤ ييَ ًدا ِب َر ِق ْي َق ٍّه ِم َن ي
َ لِ ِع يَز ِِت ِب
ٍّ ل ِب َها ك ُ يُل َش ْي َط
ٍّ ان َم ِر ْي ٍّد َو َج يَب
ِ الر ْع
ْ ِ ض ُع
َ ع ِنيد
ض
ِْ ان ا
ِ ِت
ُ اف َو َيق ِْب
َ َاءا َي ْب ُس ُط لِ َس
ً وأ ْب ِق عَل َ يَي ذُ يَل ال ُْع ُب ْو ِد ييَ ِة ِِف الْ ِع يَز ِة َبق،
َ ِ ل ْع
َ ٍّ ْ َ
َ لِسان ال يَدعوى إنيَك أ
َ
ي
ْع
ل
َار
َه
ق
ْ
ل
ا
ّب
ك
ا
ار
ب
ج
ا
ز
ز
ا
ت
ن
َ
ْ
ل
ت
ْم
ل
ْ
َ ِ َْ
ي
َ
َ
ِ
ْ
َ
ي
ُ
َ َ
َ
ِ
ي
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ك ِِف ال ُْمل ِْك َو ل َْم َي
ُ َوقُ ِل الْ َح ْم ُد ِٰل اليَ ِذي ل َْم َي يَت ِخذْ َو ل ًَدا َو ل َْم َي
ٌك ْن ليَ ُه َو ِلي
ٌ ك ْن ليَ ُه َش ِر ْي
ُ
ْ َّب ُه َت
يا
ً ْ ك ِب
ْ ِم َن الذي ِ يل َوك ِي
ي
َ ان َر يِب
َ ُس ْب َح
َ ْ ي َوالْ َح ْم ُد ِٰل َر يِب ال َْعا لَ ِم
َ ْ ِك َر يِب الْ ِع يَز ِة َع يمَا َي ِصف ُْو َن َو َس َال ٌم ع َََل ال ُْم ْر َسل

Hizb Kemuliaan ( Keperkasaan )
Wahai Tuhanku hentikanlah padaku di tempat berhentinya kemuliaan, kesempurnaan, kemilauan dan keagungan.
Sehingga aku tidak mendapati dalam diriku sebesar biji sawi dan sebesar tepung, kecuali meliputi diriku dari
kemuliaan-Mu berupa sesuatu yang bisa mencegahnya dari hina terhadap selain-Mu. Sehingga, aku bisa
menyaksikan hinanya orang yang selain-Mu, dengan keadaan dikokohkan oleh kelembutan rasa takut. Dan rendah
diri kepadaku tiap-tiap syaitan yang jahat dan orang sombong yang melampaui batas, sebab kemuliaan-Mu. Dan
tetapkanlah padaku hinanya kehambaan di dalam kemuliaan, ketetapan yang bisa meluaskan pengakuan lisanku
dan sempitnya mengaku-aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Mulia, Perkasa, Sombong dan Maha
Pemaksa.
Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaanNya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesarbesarnya. (QS al-Isra’ : 111)
Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan
atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan Pemelihara alam semesta. (QS ash-Shaffat : 180-182).

ُدعَا ُء الْفَاقَ ِة
لألمام احمد الر فاىع

ُك ِب َم َعا ِق ِد الْ ِع يِز
ا للٰهم َص ِيَل ع َََل ُم َح يَم ٍّد َو ع َََل آ لِ ِه َو َص ْح ِب ِه َو َسلِ ي ْم  ,ا للٰهم اِ ِ يِن ا َ ْسأَل َ
ك ْالَع ََْل َو ِبكَلِ َما
ك َو ِب ُم ْن َت ََه يَ
اس ِم َ
ك َو ِبا ْس ِم َ
اب َ
ِم ْن َع ْر ِش َ
الر ْح َم ِة ِم ْن ِك َت ِ
ك ال َْع ِظ ْي ِم َو ِب ْ
ك ال يَتا يَم ِ َ
ك ا َ ْن ُت َصلِ ي َي َو ُت َسلِ ي َم ع َََل
اق َو ْج ِه َ
تِ َ
ات الي ِِت َل ُي َج ِ
او ُز ُه يَن ِب يٌر َو َل فَا ِج ٌر َو ِب ِإ ْش َر ِ
َي َم ْطل ُْو ٍّب َو َيا
َس ِيي ِد َنا ُم َح يَم ٍّد َوآ لِ ِه َو َص ْح ِب ِه َوا َ ْن َت ْع ِط َي ِِن ِر ْزقًا َح َال ًل َط ِ يي ًبا َيا َطا لِ ًبا غ ْ َ
اص ِر ْي َن  ,ا للٰهم
ي ال يَن ِ
َي َم ْغل ُْو ٍّب َيا َوا ِس َع ال َْم ْغ ِف َر ِة َو َيا َر ِ
از َق الثيَ َقل ْ ِ
َي َو َيا َخ ْ َ
غَا لِ ًبا غ ْ َ
َ
َ
َان َب ِع ْي ًدا فَق يَِر ْب ُه
َان ِر ْز ِِق ْ ِِف يَ
َان ِِف ْال َ ْر ِض فَأ ْخ ِر ْج ُه َواِ ْن ك َ
الس َما ِء فَأ ْن ِزلْ ُه َواِ ْن ك َ
اِ ْن ك َ
َان قَلِ ْي ًال فَ َ
َان ق َِر ْي ًبا ف ََبا ِر ْك ِلَ ِف ْي ِه
ك ِثي ْر ُه َواِ ْن ك َ
يا ف ََس ِيهل ْ ُه َواِ ْن ك َ
َواِ ْن ك َ
َان َع ِس ْ ً

ي ال َْي َد ا يُ
ال ْس ِت ْع َطا ِء
ل ْع َطا ِء َو َل َت ْج َع ْل َي ِد َ
ا للٰهم ا ْج َع ْل َي ِد َ
لس ْف ََل ِب ْ ِ
ي ال َْي َد ال ُْعل َْيا ِبا ْ ِ
اق َيا َك ِر ْي ُم َيا عَلِ ْي ُم
َيا فَ يَتاحُ َيا َر يَز ُ
ي َوالْ ِح ْيل َ ِة
ب ِِف َطل َِب ِه َو ِم َن ال يَت ْد ِب ْ ِ
ا للٰهم َس ِيخ ْر ِل ِر ْز ِِق َوا ْع ِص ْم ِِن ِم َن الْ ِخ ْر ِص َوال يَت َع ِ
ِف َتح ِصيلِ ِه و ِمن ا يُ
ْل َب ْع َد ُح ُص ْولِ ِه
لش ِحي َوال ُْبخ ِ
ِ ْ ْ َ َ
ي َو َل اَقَ يَل ِم ْن ذَالِ َ
ي ِبذَ تِ َ
ا للٰهم َت َو يَل ا َ ْم ِر ْ
ك َو َل َتكِل ْ ِ ْ
ِن اِ َل َنف ِْسي َط ْرفَ َة عَ ْ ِ
ك َوا ْه ِد ِِنْ
هلل
ات َو َم ِاِف اْل َ ْر ِض اَل َ اِ َل ا ِ
اط ا ِ
ي لَ ُه َما ِِف يَ
ك ال ُْم ْس َت ِق ْي ِم ِص َر ِ
الس َم َو ِ
اِ َل ِص َرا ِط َ
هلل اليَ ِذ ْ
ي َو َس َال ٌم ع َََل
ي ْال ُ ُم ْو ُر َ ,و َص يََل ا ُ
هلل ع َََل َس ِيي ِد َنا ُم َح يَم ٍّد َوع َََل آ لِ ِه َو َص ْح ِب ِه ا َ ْج َم ِع ْ َ
َت ِص ْ ُ
ي
ي َوالْ َح ْم ُد ِٰل َر يِب ال َْعا لَ ِم ْ َ
ال ُْم ْر َسلِ ْ َ

Do’a Faqoh Syeikh Imam Ahmad ar Rifa’I ( Butuh yang sangat )
Semoga Shalawat salam tetap atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah aku memohon kepada-Mu
dengan beberapa ikatan kemuliaan dari Arsy-Mu dan dengan puncaknya rahmat dari kitab-Mu, dan dengan namaMu yang Agung lagi Luhur, dan dengan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna yang tiada bisa dilampaui oleh orang
yang baik dan orang yang dzalim, dan dengan pancaran Dzat-Mu agar Engkau memberikan shalawat salam atas
junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan agar Engkau memberikan padaku rezeki yang halal
dan bagus. Wahai Dzat yang menuntut tanpa di tuntut, wahai Dzat yang maha mengalahkan tanpa terkalahkan,
wahai Dzat yang maha luas ampunan-Nya, maha memberi rezeki manusia dan jin, dan paling baiknya penolong.
Ya Allah apabila rezekiku di langit maka turunkanlah, dan apabila di bumi maka keluarkanlah, dan apabila jauh maka
dekatkanlah, dan apabila sulit maka mudahkanlah, dan apabila kecil maka besarkanlah, dan apabila dekat maka
berkahilah untukku.
Ya Allah jadikanlah tanganku, tangan yang diatas dengan memberi, dan janganlah Kau jadikan tanganku tangan
yang dibawah tangan yang meminta-minta,
wahai Dzat yang maha membuka, Dzat yang maha memberi rezeki, Dzat yang maha mulia dan maha mengetahui,
ya Allah taklukkanlah rezekiku untukku, jagalah padaku dari ambisi jerih payah didalam mencari rezeki dan dari
mengatur-atur dan merekayasa didalam keberhasilan rezeki, dan dari pelit dan bakhil setelah keberhasilannya.
Allahumma ya Allah, kuasakanlah urusanku dengan Dzat-Mu dan janganlah Kau serahkan aku kepada diriku
walaupun sekejap mata dan lebih sedikit dari itu.
Ya Allah tunjukkanlah padaku ke jalan-Mu yang lurus, jalan Allah yang langit bumi seisinya adalah milik-Mu, ingatlah
hanya kepada Allah seluruh urusan kembali.
Semoga shalawat beserta salam tetap atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan seluruh sahabatnya,
dan keselamatan semoga tetap atas para rasul dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam.

الصلوة النورالذىت
الشيخ أبـى الحسن السا ذ ىل

ا للٰهـم صل و سـلم و با ر ك عل سـيدنا محـمدن النور الذاىت والسر السارى
ف سآ ئر ال سمآء والصفات و عل آ له و صحبه وسلم

Allahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidina Muhammadinin NuuridzDzaati
was sirris saarii Fii saa’iril asmaa’i washShifaati
wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa sallim
Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam dan keberkahan
kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw, merupakan cahaya Dzat Allah,
rahasia dari semua rahasia-rahasia asma-Nya dan sifat-sifat-Nya,
juga semoga Engkau limpahkan shalawat salam dan keberkahan kepada keluarga dan para sahabatnya.

حزب السيف الرحيم
سبحان رب ل إلـٰه ال ا نت عليك توكلت ا نت رب العرش العظيم ,
سالم قول من رب الرحيم ,
سالم عل نوح ف العالمي ,
سالم عل ا براهيم ,

سالم عل موس وهارون ,
سالم عل إلياسي ,

سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين ,
سالم هي حّت مطلع الفجر,

الل ل إلـٰه إل هو الح القيوم ل تأخذه سنة ول نوم له ما ف السماوات وما ف األرض

من ذا الذى يشفع عنده إل بإذنه يعلم ما بي أيديهم وما خلفهم ول يحيطون
بشيء من علمه إل بما شآء وسع كرسيه السماوات واألرض ول يؤوده حفظهما وهو

العل العظيم

يا حي ياقيوم ل إلـٰه ال ا نت برحمتك استغيث فاغفر ىل واصلح ىل شان وفرج هم

ا للٰهم اعصمن بالسالم قائما وقعودا وراقدا ولتشمت ف عدوا ول حاسدا

ا للٰهم ان اعوذ بك من ك ل دآ بة ا نت اخذ بنصيتها واسا لك الخي الذي بيدك
ياأرحم الرحمي  ,ياأرحم يارحيم

واسألك العفوى والعافية دائمة ف الدنيا واألخرة برحمتك ياأرحم الرحمي ,
والحمد ِٰل رب العالمـي

حرز األ ند رون

الر ِح ْي ِم
ـم ا ِ
هلل الرح ٰمن يَ
ِب ْس ِ
هلل َو ُه َو ا يَ
ك ِف ْي َ
لس ِم ْي ُع ال َْعلِ ْيـ ُم ,
َاي ُت َنا  ,ف ََس َي ْ
ك ُه ُم ا ُ
اي ُت َنا  ,كهيعص ِكف َ
حم عسق ِح َم َ
الر َياحُ .
ك ََما ٍّء أ َ ْن َزلْ َنا ُه ِم َن يَ
الس َمآ ِء فَا ْخ َتل ََط ِب ِه َن َب ُ
ات اْل َ ْر ِض فَا ْص َبحَ َه ِش ْي ًما َتذْ ُر ْوحُ يِ
َ
لزفَ ِة إِ ِذ الْ ُقل ُْو ُب ل ََدى الْ َح َنا ِج ِر ك َا
َان ا َ
َوك َ
هلل ع َََل ك ُ ِ يل َ ْ
َش ٍّء ُم ْق َت ِد ًرا َوأ ْن ِذ ْر ُه ْم َي ْو َم ا ْ ِ
ي َما لِ يَ
ض َر ْت  .ف ََال ا ُ ق ِْس ُم
ي ِم ْن َح ِم ْي ٍّم َو َل َش ِف ْي ٍّع ُي َطاعُ  .عَلِ َم ْت َن ْف ٌس َمآ أ َ ْح َ
لظا لِ ِم ْ َ
ِظ ِم ْ َ
َ
ك يَن ِس َوالل يَ ْي ِل إِ َذا َع ْس َع َس َوا يُ
ارالْ ُ
لص ْب ِح إِ َذا َت َن يَف َس  ,إِ ينَ ُه لَق َْو ُل َر ُس ْو ٍّل
ِبا لْ ُخ ين ِس الْ َج َو ِ
َك ِر ْيم ِذى ق يَُو ٍّة ِع ْن َد ِذى ل َْع ْر ِش َم ِك ْي

ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ى م الم الم الم الر الر الر الر طس طس حم
هلل
ون َ .و َص يََل ا ُ
اء ال يَن ْص ُر ف ََعل َْي َنا ل َ ُي ْن َص ُر َ
حم حم حم حم حم حم ُح يَم ْال َ ْم ُر َو َج َ
ع َََل َس ِيي ِد َنا ُم َح يَم ٍّد َوع َََل آ لِ ِه َو َص ْح ِب ِه َو َسل يَ َم

حزب الشياطي
ل يحب الل الجهر با لسوء من القول ال من ظلم و كا ن الل سميعا عليما
حم حم حم حم حم حم حم

حم األمر وجاء النصر فعلينا ل ينصرون

كهيعص حم عسق

حما يتنا مما نخاف  ,كم من فئـة قليلة غلبت فئـة كثية بإ ذ ن الل أ سئلكبا لحق

و قل جاء الحق وز حق البا طل إن البا طل كان ز هو قا

و أسئلك بكر مة الشيخ الـثقلين و قطب الر با ن و غوث الصمدا ن و محبوب

السبحان و محي الدين أ ِب محمد السيد الشيخ عبد القادر الجيالن غربت

الشيا طي والعفاريت
يا الل يا الل يا الل

يا قهار يا قهار يا قها ر
يا جبار يا جبار يا جبار

إنك عل ك ل شيء قدير  ,ا للٰهم إن د خل ف الصورة السليما ن و ملك السليما ن

من المشرق والمغرب ذ ا ته و صفا ته و أ فعاله و قو ته و سالمه و جْب ئيل و ميكا

ئيل و إسرا فيل و عزرا ئيل و ملك السليما ن من المشرق و المغرب جنا و إنسا و
ريحا و غما ما و سلم تسليما كثيا يا إ بليس و الشيا طي ا بن داود عليه السالم

 .بر حمتك يا أر حم الر حمي  ,و صل الل عل سيدنا محمد و عل آله و صحبه و
سلم .

حزب الغوث العظم

للقطب األقطاب والغوث األحباب مح الدين عبد القادر الجيالن

ا للٰهم حل ٰهذه العقدة وا زل ٰهذه العسرة ،و لقِن حسن الميسور وقِن سو ء

المقدور ،وارزقِن حسن الطلب وا كفِن سو ء المنقلب ،ا للٰهم حجِت حاجِت،
وعدِت فاقِت ،ووسيلِت ا نقطاع حيلِت ،وراس ماِل عدم احتياِل ،وشفيعي

دموعي ،وكْني عجزي ،الٰهي قطرة من بحار جودك تغنيِن ،وذ ر ة من تيار عفوك
تكـفيِن ،فارحمِن وارزقِن واهدِن وعافِن واعف عِن واغفر ِل ،واقض حاجِت،
ونفس كربِت ،وفرج همي ،وا كشف غمي ،برحمتك يا ارحم الراحمي،

حزب الحفىظ
ا للٰهم إن نفسي سفينة سائرة ف بحار طوفان الراد ة  ،حيث ل ملجأ ول منجا

منك إل إليك  ،فاجعل اللٰهم﴿ بسم الل مجراها ومرساها  ،إن رب لغفور رحيم

﴾

واشغلِن اللٰهم بك عمن أبعدِن عنك حّت ل أسأ لك ما ليس ِل به علم  ،واعصمِن

اللٰهم من األغيار  ،وصفِن اللٰهم من األ كدار  ،واحفظِن حّت ل أسكن إىل شيء

بما حفظت به عبادك المصطفي األخيار  ،واذ كرِن اللٰهم بما ذ كرت به ثاِن اثني

إذ هما ف الغار  ،وأيدِن اللٰهم عند شهود الواردات بالستعداد والستبصار ،

وأفض علي من بحار العناية المحمدية والمحبة الصديقية ما اندرج به ف ظلم

غياهب عيون األنوار  .واجمعِن ب  ,واجعل ِل بي سرك المكنون الخفي

والستظهار  ,وا كشف ِل عن سر أسرار أفالك التدو ير ف حواش التصو ير لتدبي

ك ل فلك بما أقمته من األسرار  ،واجعل ِل الحظ الخطيالممدود القائم بالعدل
بي الحرف والسم  ،فاحيط ول احا ط بإحاطة

﴿ لمن الملك اليوم ِٰل الواحد القهار

﴾

وصل اللٰهم عل من حضر هذا المقام ممن ارتفعت مكانته فقصر دونها ك ل مرام
وعل آله وصحبه وسلم

ا للٰهم يا حي يا قيوم يا ذا الجالل والكرام

أسألك اللٰهم أن تجعل لنا ف ك ل ساعة و لحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات

وأهل األرضي  ،وك ل شيء هو ف علمك كائن أو قد كان  ,ألف ألف صالة عل سيدنا

محمد وعل آله وأصحابه وإخوانه من النبيي ك ل صالة تفوق وتفضل عل صالة
المصلي كفضلك عل جميع خلقك يا أرحم الراحمي .

بســـــم الل كهيعص كفيت

﴿ فسيكفيكهم ٰ
اِل وهو السميع العليم

﴾

بســـــم الل حم عسق حميت

ول حول ول قوة إل بالل العلي العظيم

بســـــم الل الغِن غنيت

﴿ وعنده مفاتح الغيب ل يعلمهآ إلهو و يعلم ما ف الْب والبحر وما تسقط من

ورقة إل يعلمها ول حبة ف ظلمات األرض ول رطب ول يابس إل ف كتاب مبي

﴾

بســــم الل العليم علمت

﴿و ٰ
اِل يعلم وأنتم ل تعلمون

﴾

بســــم الل القوي قو يت

﴿ ورد الل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيا وكف الل المؤمني القتال وكان
الل قو يا عزيزا

﴾

ا للٰهم صل عل سيدنا محمد ن الذي خرق بمركبه البساط وعل آله وصحبه

وسلم  ،وأجر لطفك ف أموري وأمور المسلمي أجمعي يا رب العالمي  .آمي .

الدعو السهام الليل
الشيخ عل الحدى رضي الل عنه

ا للٰهم اِن اسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزتك  ,بطو ل حول شديد قو تك بقدرة

مقدار اقتدار قدرتك  ,بتأ كيد تحميد تمجيد عظمتك  ,بسمو نمو علو رفعتك
بديموم قيوم دوام مدتك برضوان غفران امان رحمتك برفيع بديع منيع

سلطنتك  ,بسعة صالة بساط رحمتك بحقائق ا لحق من حق حقك  ,بمكن ون

السر من سر سرك بمعاقد ا لعز من عز عزك  ,بحني ا ني تسكي ا لمر يدين

بحرقات خضعات زفرات الخائفي بأمال اعمال اقوال ا لمجتهدين بتخشع
تخضع تقطع مرارات الصابر ين بتعبد تهجد تمجد تجلد ا لعابدين .

ا للٰهم ذهلت ا لعقو ل ,وانحسرت البصار ,وضاعت الفهام وحارت الوهام,
وقصرت الخواطر ,وبعدت عن ادراك كنه كيفية ما ظهر من بوادى عجائب

اصناف بدائع قدرتك د ون ا لبلوغ اىل معرفة تلؤ الؤ لمعان بروق سمائك.

ا للٰهم محرك الحركات ومبدى نهاية ا لغيات ,ومخرج ينابيع قضبان النبات يا

من شق صم جالميد الصخور الراسيات ,وا نبع منها ماء معينا حياة للمخلوقات
فأحيا منها الحيوان والنبات ,وعلم ما احتلج ف افكارهم من نطق اشارات

خفيات لغات النمل السارحات يا من سبحت وهللت وقدست وكب رت وسجدت
لجالل جمال اقوال عظيم جْبوت ملكوت سلطنته مآلئكة السبع السماوات

يا من دارت فأضأت وا نارت لدوام ديمومته النجوم الزاهرات واحَص عدد

( كذا.....الحياء والموات صل عل محمد وآل محمد خي ا لْب يات واف عل ب
 والحمد ِٰل رب العالمـي....) وكذا

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-MU dengan kekuatan kemuliaan-MU, dengan sangat panjang
kekuatan-MU dengan kekuasaan ukuran kemampuan-MU dan kami memohon juga dengan kekuatan pujian yang
mulia keAgungan-MU dengan ketinggian martabat-MU, dengan selalu berdiri sendiri selama masa-MU, dengan
keridhaan, ampunan, keamanan rahmat-MU, dengan ketinggian ciptaan yang kuat kekuasaan-MU, dengan luasnya
hubungan yang membentangkan rahmat-MU , dengan kenyataanm kenyataan yang benar dari kebenaran-MU.
Dengan menjaga rahasia dari jalan rahasia-MU, dengan kedudukan kemulyaan dari kemulyaan-MU, dengan
kerinduan yang merintih yang menyenangkan bagi orang-orang yang ingin dekat kepada-MU, dengan suara
kobaran api yang tunduk bagi orang yang takut, dengan angan-angan pekerjaan perkataan orang-orang yang
bersungguh dengan ke khusu’an yang menahan kepahitan orang-orang yang sabar, dengan ibadahnya orang yang
bangun dimalam hari, dengan berusaha menahan sabar bagi orang-orang yang beribadah.
Ya Allah, telah lalai akal pikiran dan lemah pandangan dan telah hilang kepahaman dan telah bingung keinginan,
dan telah pendek lintasan hati, dan telah jauh dari jangkauan yang ada bagaimana sesuatu yang nampak dari
lembar-lembar keajaiban sifat-sifat keindahan kekuasaan-MU yang tidak sampai pada pengetahuan kilauan kilap
langit-MU.
Ya Allah, Yang Maha menggerakkan gerakan dan yang Maha memulai batas akhir kehidupan dan mengeluarkan
sumber-sumber batang tumbuhan. Wahai Dzat yang membelah batu karang yang keras dan mengeluarkan mata air
yang mengalir, bisa menghidupkan bagi makhluk-makhluk , maka hidup hewan-hewan dan tumbuhan dan
mengetahui sesuatu yang dapat di pikiran mereka dari ucapan, isyarat yang tersembunyi bahasa-bahasa semut yang
melata.
Wahai Dzat yang mana Malaikat yang ada di langit bertasbih, bertahjil, bertasbih, bertakbir dan bersujut karena
mengAgungkan keindahan perkataan yang Agung yang Agungnya kekuasaan di alam Malakut kekuasaan-NYA.
Wahai Dzat yang mana bintang-bintang berputar maka menyinari selamanya, dan menghitung bilangan orangorang yang hidup dan mati, Limpahkanlah sholawat ( kesejahteraan ) kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada
keluarga beliau sebaik-baiknya manusia, maka perbuatlah untukku … ( ini – ini / sebut hajatmu )… Segala Puji bagi
Allah, Tuhan Semesta Alam.”

حزب أ صحاب الكهف
كركرندى  ,صر صرندى  ,صْب صْب تن

أقسمت عليكم يا خدام هذ ه األسمآء أن تحبث البعيد ل يأ تي و القر يبا ل يأ ذ
ين بحق النب عليه الصالة و السالم

و بحق ا لف ا لف ل حو ل ول قو ة ال با لل العلي العظيم
و صل الل عل سيد نا محمد و عل آله وصحبه و سلم
السالم عليكم يا ا يها األصحاب الكهف

يمليخا  ,مكثلينا  ,مثلينا  ,مرنوش  ,شا ذ نو ش  ,دبرنوش  ,كفشططيوس ,
قطمي

ماشآءالل كان وما لم يشاء لم يكن ....الفاتحة

حزب البايوىم
إىل حضرا ة النب المصطف محـمد صل الل علـيه وسلم وعل الـه وصحبه واز وا جه

وذ ريـته الـطاهر ين اجمعـي ...

شء لل لهم الفاتحة

ثم إىل حضرة ا لشيخ األستاذ البايوىم  ...قد س الل سرح العزيز شء لل لهم الفاتحة

بسم الل الرحمـن الرحيـم

وصل الل عل سيدنا محمد وعل أله وصحبه وسلم

( تقرأ الفاتحة مرة والخالص ثالثا والمعوذتي مرة)

ربنا لتؤاخذنا إنا سينا أو أخطأنا ربنا ول تـحمل علينا إصرا كما حملته عل الذين

من قبلنا .ربنا ول تحملنا ما ل طآقة لنا به

واعف عنا واغفرلنا وارحمنا ﴿ ﴾٣أنت مولنا فانصرنا عل القوم الكافر ين

وإلهكم إله واحد آل ال ٰه إل هو الرحمان الرحيم  ,وإلهكم إله واحد آل ال ٰه إل هو

الحي القيوم  ,هو الذى يصوركم ف األرحام كيف يشآء آل ال ٰه إل هو  ,شهد الل أنه
آل ال ٰه إل هو والمآلئكة وأو لوا العلم قائما بالقسط آل ال ٰه ال هو العزيز الحكيم  ,الل

آل ال ٰه إل هو  ,ليجمعنـكم إىل يوم الق ٰيمة لريب فيه ذ لكم الل ربـكم آل ال ٰه إل هو ,

إتبـع ما اوحي إليك من ربك آل ال ٰه إل هو  ,قل يآ أ يها الناس إن رسول الل إليكم
جميعا ا لذى له الملك الس ٰموات واألرض آل ال ٰه إل هو  ,وما أمرو إل ليعبدوا إلها

واحدا آل ال ٰه إل هو  ,فإن تولو فقل حسب الل آل ال ٰه ال هو  ,أمنت أنه آل ال ٰه إل ا لذى

أمنت به بنوا إسرآئيل فإن لم يستجيب لكم فأ لم أنما أنزل بعلم الل وأن آل ال ٰه

إل هو ,قل هو رِب أن أنذروا أنه آل ال ٰه إل أنا فاتـقون الل آل ال ٰه إل هو له األسمآء

الحسن  ,أنن ا نا الل آل ال ٰه إل أنا فاعبدن إنما إلهكم الل الذى آل ال ٰه إل هو  ,وما
أرسلنا من قبلك من رسول إل يوح إليه أنه آل ال ٰه إل أنا فاعبدون وذا النون إذهب

مغاضبا فظن أن لن نـقدرعليه فنادى ف الظلمات أن آل ال ٰه إل أنت فتعاىل الل

الملك الحق آل ال ٰه إل هو رب العرش الكر يم  ,الل آل ال ٰه إل هو رب العرش العظيم,

الل آل ال ٰه إل هو له الحمد ف األو ىل واألخرة ول تدع مع الل إلها آخر آل ال ٰه إل هو ,

هل من خا لق غي الل يرزقـكم من السمآء واألرض آل ال ٰه إل هو  ,إنهم كانوا إذا
قيل لهم آل ال ٰه إل الل يستكبيون يخلـقكم ف بطون أمهاتكم خلقا من بعد

خلق ف الظلمات ﴿﴾٣

ذ لكم الل ربكم له الملك آل ال ٰه إل هو ذى الطـول آل ال ٰه إل هو ذ لكم الل خا لق ك ل
شئ آل ال ٰه إل هو  ,هو الحي آل ال ٰه إلهو يحي و يميت فاعلم أنه آل ال ٰه إلهو  ,هو الل
الذى آل ال ٰه إلهو عالم الغيب والشهادة هو الرح ٰمن الرحيم  ,هو الل الذى آل ال ٰه

إلهو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبي سبحان
الل عما يشركون هو الل الخا لق البارئ المصور له األسمآء الحسن يسبه له ما ف

السموت واألرض و هو العزيز الحكيم  ,الل آل ال ٰه إل هو وعل لل فا ليتوك ل

المؤمنون  ,رب المشرق والمغرب آل ال ٰه إل هو فاتخذه وكيال

ا للٰهم احرسـنا بعينك الّت لتـنام وا كـفـنا بكنفك الذى ليرام وارحمنا

بقـدرتك إنك عل ك ل شئ قدير  ,ياحي ياقيوم تحصـنا بك فأحمـنا بحمايتك
ياحليم ياستار وأدخلنا ياأول ياآخر ف مكنون غيب سرماشآء الل لقوة إل بالل
وأجرنا من حزبك ومن شر عبادك واضرب علينا سرادقات حفظك وأدخلنا ف حفظ

عنايتك

وجد علينا بخي منك ياأرحم الراحمي ﴿﴾٣

بسم الل وبالل ولحول ول قوة ال بالل العل العظيم .بسم الل إحتجبنا وبحو ل

الل إعتصمنا وبقوة الل إستمسكـنا فمن أرادنا بسوء أو كادنا بكيد كان بإذن الل

ممنوعا مدفوعا

يا الل ياواحد ياأحد ياجواد إنفخنا منك بنفخة خي إنك عل ك ل شئ قدير ﴿﴾١١
يالطيف ﴿﴾١٢٩

ا للٰهم يا من لطفـت بخلق الس ٰموات واألرض و لطفت باألجنة ف بطون أمهاتها
ا لطف بنا ف قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك ياأرحم الراحمي ﴿﴾٣
يا الل ﴿﴾٦٦

ا للٰهم صل عل سـيد نا محـمد صال ة تنجـينا بها من جميع األ هوال واأل فا ت
وتقِض لـنا بها جميع الحاجا ت و تطهرنا بها من جميع السـيئا ت و تر فعنا بها

عند ك اعل الد رجات و تبلغنا بهآ ا قَص الغا يات من جميع الخيا ت ف الحيات
و بعد المما ت ﴿﴾٣

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك ا نت التواب الرحيم

واغفرلنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخي أجمعي آمي.

ا للٰهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وعل أله وصحبه أجمعي سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلم عل المرسلي والحمد ِٰل رب العلمي

