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(الدعاء التهليل)
كتبه نور صاحل ىف كتيليج سيغاليال والهان جفارا

م20021جانوارى 23يوم السبت, 

يا ربنا لك احلمد كما ,محدا يواىف نعمه ويكافئ مزيده,
ينبغى جلالل وجهك وعظيم سلطانك , سبحانك ال حنصى ثنأ عليك انت كما 

حممد ىف االولني واألخرين, صل وسلم على سيدناأثنيت على نفسك, اللهم 
وصل وسلم على سيدنا حممد وصل وسلم على سيدنا حممد ىف النبيني واملرسلني, 

األعلى إىل يوم الدين؛وصل وسلم على سيدنا حممد ىف املإلىف كل وقت وحني, 
والسبع املثاىن أن تفتح لنا بكل خري, وأن أللهم إنا نسئلك حبق الفاحتة املعظمة 

وأن جتعلنا من أهل اخلري, وأن تعاملنا معاملتك ألهل تتفضل علينا بكل خري, 
وأصحابنا وأحبابنا منكل حمنة وأن حتفظنا ىف أدياننا وأنفسنا وأوالدنا وأهلنا اخلري, 

وبؤس وضري, إنك ويل كل خري, ومتفضل بكل خري, ومعط لكل خري, ياأرحم 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ اللهم اجعل وأوصل الرامحني؛ 

وبلغ واهد وتقبل ثواب ما قرأناه من القرأن العظيم, وماهللناه وما سبحناه 
وماكربناه ومامحدناه ومااستغثناه, وما صليناه وما سلمناه, على نبيك ورسولك 

شاملة وصدقة ة نازلة وبركةسيدناحممد, 
وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وموالنا 

مث إىل أرواح حممد, وإىل أرواح أله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أمجعني, 
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وإىل أبائه وإخوانه من األنبيإ و املرسلني, صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني, 
ومن تبعهم بإ حسان منهم, والتابعني وتابعى التابعنيأرواح أل كل وأصحاب كل 

ء 
واألئمة احلديث واملفسرين,وسائر السادات الصوفية الراشدين, والقراء املخلصني, 

والشهداء والصاحلني وأولياء الكون أمجعني , مث احملققني أينما كانوا, والصديقني
ومجيع أهل الطرق العلية الربانية, خصوصا إىل ارواح مشايح القادرية والنقشبندية, 

عبد القادر اجليالىن, ومشاخيه وأهل سلسلته حضرة سلطان األولياء سيدنا الشيخ 
, مث إىل ارواح واصوهلم وفروعهموبيته ومريده ومتبعيه وحمبيه ومعتقديه أمجعني, 

مث إىل ارواح أبائنا وامهاتنا ومشاخينا وفروعهم, وإلينا احلاضرين معهم أمجعني, 
من أحسن إلينا وأساء علينا, وملن وأهلنا وإخواننا وجرياننا وطالبنا ومجاعتنا ومجيع

نا, وأوصانا واستوصاناوقلدناعندك بدعاء اخلري, مث إىل ارواح مجيع له حق علي
ىف مجيع املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات أالحياء منهم واألموات, 

وتلونا بامسه, اجلهات, وخصوصا اىل روح من اجتمعنا ههنا بسببه, وكانت القراءة
ذلك من أجله, عبدك الفقري .........../أمتك الفقرية ........ واصوهلم 

وفروئهم, من جهة الرجال والنساء كلهم, من أمة سيدنا حممد صلى هللا عليه 
إرفع هلم الدرجات, وضعف هلم احلسنات, وكفر عنهم السيئات, وأدخلهم وسلم, 

طمئنة إرجعى إىل ربك راضية مرضية, اجلنة مع األباء واالمهات, يا أيتها النفس امل
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فادخلى ىف عبادى وادخلى جنىت, اللهم اجعله فداء لنا وهلم من النار, وعتقا لنا 
وبراءة لنا وهلم من النار, وجناة لنا وهلم وهلم من النار, وفكاكا لنا وهلم من النار, 

لنا وهلم من وسرتا لنا وهلم من النار, وحجابامن النار, وأمنا لنا وهلم من النار, 
اللهم اغفرهلم وارمحهم وعافهم واعف عنهم, وأكرم وشراء لنا وهلم من النار؛ النار, 

نزهلم , ووسع مدخلهم, وقهم فتنة القرب وعذاب النار, حىت تبعثهم آمنني إىل 
جنتك مع الذين أنعمت عليهم, من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني, 

اللهم الحترمنا أجرهم وال ا أرحم الرامحني,برمحتك يوحسن اولئك رفيقا, 
تفتنابعدهم واغفر لنا وهلم برمحتك يا أرحم الرامحني, اللهم اجعل قبورهم روضة من 

رياض اجلنان, وال جتعل قبورهم حفرة من حفر النريان, اللهم حبق سيدنا حممد 
الربكة على اللهم أنزل الرمحة والنعمة و , 3×و وحبق أل سيدنا حممد إرمحهم 

اللهم اختم اهل القبور من أهل إلله إالهللا حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, 
ناحممد لنا خبامتة السعادة, واجعلنا من الذين سبقت هلم احلسىن وزيادة, جباه سيد

وأله وصحبه ذوى السيادة, وسيدنا أىب العباس الشفاعة, صلى هللا عليه وسلم ذى
ذىاالستقامة, وسيدنا الغوث األعظم الشيخ عبد القادر اخلضر بليابن ملكان 

اجليالىن ذى الكرامة, وسيدنا الشيخ أىب احلسن الشاذىل قطب احملققني,ربنا أفرغ 
علينا صربا وثبتأقدامنا وانصرنا على القوم األخرين, ربنا التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 

الدنيا حسنة وىف األخرة , ربنا أتنا ىفوهب لنامن لدنك رمحة إنك انت الوهاب
حسنة وقنا عذاب النار, وادخلنااجلنة مع األبرار, يا عزيز يا غفار، ربنا تقبل منا 
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إنك انت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, جزى هللا عنا 
سيدنا حممدا صلى هللا عليه وسلم ما هو أهله, وىل هللا على سيدنا حممد وعلى أله 

م, بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسالم على املرسلني, وصحبه وسل

حضرة التهليل

هدية منا إىل حضرة سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى أله واصحابه الكرام, هلم الفاحتة.

األولياء والشهداء والعلماء إىل حضرة مجيع األنبياء واملرسلني وإىل املالئكة املقربني, وإىل مجيع 
والفقهاء والصاحلني, وأل كل واصحاب كل, واتباع كل وإىل ارواح ابينا سيدنا آدم, 

.

خصوصا اىل روح مث اىل حضرة األحياء واألموات من مجيع الصاحلني من االولياء رجال هللا العارفني, 
ىل حضرة سيدنالشيخ أىب احلسن إسلطان األولياء سيدنا الشيخ عبد القادر اجليالىن رضي هللا عنه, و 

وإىل حضرة العلماء العاملني ومجيع األولياء ىف جاوة ومادورة وباألخص مجيع الشاذىل احلسىن,  
سنن-سنن واىل صاغا أمجعني,وإىل روح مجيع أولياء هللا ىف جزيرة جفارا: امباه سلطان حاضرين- ايبو 

ىف قريتنا بدايون كتيليغ  من فتح ومجيع اولياء هللا ياهى راتو كاىل يامات-امباه رادين عبد اجلليل, 
امباه  خصوصا امباه كامان دوكا- امباه ياهي الكا- امباه سيغاجايا- سيغوليال والحان جفار

ستيغكيل, وسائر السادات الصوفية احملققني أينما كانوا

إىل حضرة مجيع أهاىل القبور من املسلمني واملسلمات, واملؤ منني واملؤ منات, األحياء منهم مث
واألموات, خصوصا أباءنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشاخينا ومشايخ مشاخينا واىل روح :........ 
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لى هللا ومجيع اهاىل القبور صاحب احلاجة من جهة الرجال والنساء كلهم من امة سيدنا حممد ص
عليه وسلم

  .


