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 7×الفاتحة  –إلى حضرة سّيدنا محّمد صّلى اهللا عليه وسّلم 

 وإلى حضرة غوث هذا الّزمان وأعوانه وسائر أولياء اهللا رضي اهللا تعالى عنهم – 
 7×لفاتحة 

 
صّل وسّلم وبارك على سّيدنا محّمد وعلى آله  ,يا أحد يا واجد يا جّواد ,اللهّم يا واحد

 100×في كّل لمحة ونفس بعدد معلومات اهللا فيوضاته وأمداده  ,سّيدنا محّمد
 

صّل وسّلم وبارك على سّيدنا وموالنا وشفيعنا وحبيبنا وقّرة  ,اللهّم كما أنت أهله
نسألك اللهّم بحّقه أن تغرقنا في لّجة  .أعيننا محّمد صلى اهللا عليه وسّلم كما هو أهله

 .حّتى ال نرى والنسمع وال نجد وال نحّس وال نتحّرك وال نسكن إّال بها ,بحر الوحدة
وتمام محّبتك  ,وتمام معرفتك يآ اهللا ,وتمام نعمتك يآ اهللا ,وترزقنا تمام مغفرتك يآ اهللا

عدد ما  ,وصّل وسّلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ,وتمام رضوانك يآ اهللا ,يآ اهللا
برحمتك يآارحم الراحمين والحمد هللا رّب العالمين  ,أحاط به علمك وأحصاه كتابك

×7 

 يا شافع الخلق الّصالة والّسالم

* 

 عليك نور الخلق هادي األنام

×3 

 وأصـــله وروحـــه أدركني

* 

 فقـــد ظـــلمت أبـــدا ورّبني

 

 ولـــيس لي يا سّيـدي سواكا

* 



 فإن ترّد كنت شخصا هالكا

 
 يا سّيدي يا رسول اهللا

×3 

 اهللا سالميا أيـــّها الغوث 

* 

 علـــيك رّبني بـــإذن اهللا

×3 

 وانظر إلّي سّيدي بنظرة

* 

 موصلة للــحضرة العلّية

 

 يا شـــافع الــخلق حبيب اهللا

* 

 صـــالته علـــيك مع سالمه

×3 

 ضّلت وضّلت حيلتي في بلدتي

* 

 خذ بيدي يا سّيدي واألّمة

 

 7 ×ياسّيدي يا رسول اهللا 

. 

 يا رّبنا اللهّم صــــّل وســــّلم

* 

 على محّمد شفيع األمم
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×3 

 واآلل واجعل األنام مسرعين

* 

 بالواحدّية لرّب العالمين

 

 يا رّبنا اغفر يّسر افتح واهدنا

* 

 قّرب وأّلف بيننا يا رّبنا
  

 
 إستغراق

 بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

وبجاه سيدنا محّمد  وببركة غوث هذا الّزمان وأعوانه  ,اللهّم بحّق اسمك األعظم
 3×يآ اهللا يآ اهللا رضي اهللا تعالى عنهم  ,وسآئر أوليآئك يآ اهللا

 3×بّلغ جميع العالمين ندآءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا 

 3×فإّنك على كّل شيئ قدير وباإلجابة جدير 

 7×ففرواإلى اهللا 

 3×  وقل جاءالحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
 

 



 


