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   بخوانيد مرتبو دعا را بو نيت مطلوب وحاجت  يك  سپس خواندهركعت نماز حاجت  ىرروز صبح دو روز 11مدت و جهت ىر حاجت ب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم بتعظيم   واسئلک اهلل  ولم يتسم احدًا من خلقك اْلَعاَلِمينَ  َرب  ِإنِّي أَنَا اللَُّو الذي سّميت بو نفسك ،اهلل ،   باسمك  اني اسئلک  اللهم  *

وحجبتها عن خلقك و بسطتها في كتابك وىي الوحدانية التي وصفت بها نفسك ونفيت بها الشريك عنك في   صفاتك عندك التي عظمتها بنفسک
  َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ  َيُكنْ َوَلْم   ْد َوَلْم يُوَلْد َلْم يَلِ   اللَُّو الصََّمُد   َأَحٌد  اللَّوُ ُىَو  ُقلْ  الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  اللَّوِ  ِبْسمِ الذات والفعل والصفو 

 َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ  َكِمْثِلوِ لَْيَس  اللهم بتحقيق صفاتك عندك ومخالفتها لصفات خلقك   و اسئلک *
ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض ُكلَّ  َمنْ َيْسأَلُُو لقك اللهم بسرعو فعلك الذي تفعلو بنفسك وال يفعل لك غيرك واليشاركك في الملك احد من خ  و اسئلک*

 يَ ْوٍم ُىَو ِفي َشْأٍن 
 اللََّو َواِسٌع َعِليمٌ  ِإنَّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َول وا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو  َولِلَّوِ اللهم بوجودك في كل زمان ومكان ليس لك تقيد بالحركو ،   و اسئلک*
َلُو   َما ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  لِلَّوِ  َسبَّحَ اللهم بقدمك الذي تسمي بو قديماً الحادثاً وعلمت بانك قديم ال حادث ،   اسئلکو *

 َعِليٌم  َشْيءٍ وَُّل َواْْلَِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلِّ ُىَو اْْلَ    َقِديرٌ السََّماَواِت َواْْلَْرِض ُيْحِيي َويُِميُت َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ُمْلكُ 
َها فَاٍن  ُكل  اللهم ببقائك بالدوام واالستمرار التي نفيت بها الفناء عن نفسك    و اسئلک* َقى َوْجُو رَبَِّك ُذو اْلَجََلِل   َمْن َعَلي ْ  َواْْلِْكَرامِ َويَ ب ْ
النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقَراُء  أَي  َهايَا  مك بنفسك ال تحتاج الي محل وال مخصص وال الحد من خلقك وكل الخلق يحتاج اليك .اللهم بعظمو قيا  و اسئلک*

 . اْلَحِميدُ ِإَلى اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلَغِني  
اللهم بعظمو ارادتك فَل تكره   ر و اسئلکيقد يکل ش  يک احد من خلقک وانک عليقدر عليتقدربها وال  يارادتک الت  اللهم بعظمو  و اسئلک*

 .َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِو تُ ْرَجُعونَ    ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ُقوَل َلُو ُكْن فَ َيُكوُن ونفيت بها الكراىيو عن نفسك 
يَن اْلَحْمُد لِلَِّو  ُىوَ ُىَو اْلَحي  اَل ِإَلَو ِإالَّ مخلوقاتك واّنك حي ٌ ال تموت   خالفت بها حياهاللهم بعظمو حياتك التي   و اسئلک* فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن لَُو الدِّ

 . َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
  بصرك الذي تبصر بو كل شي ء  اللهم بعظمو  و اسئلک  اللهم بسمعك الذي تسمع بو كل شيء بغير جارحو وانت السميع البصير ،  و اسئلک*

 .وََكاَن اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا  من غير جارحو ونفيت بها العمي عن نفسك ،
الذي ليس بحرف والصوت ونفيت بها الصم عن نفسك وكلّمت بو نبيك موسي عليو السَلم  لو ،  اللهم بعظمو كَلمك الذي النهايو   و اسئلک*

بنور وجهك الذي   االلوىيو واسرارالربوبيو وبالقدره االزليو وبالعزه السرمديو وبما جري بو قلمك الي لوحو و اسئلکاللهم بعظمو   تكليما ، و اسئلک
َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة   َهاَكأَن َّ َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الز َجاَجُة    نُورِهِ اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمَثُل  نّورت بو النور ،

َواللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء اْْلَْمثَاَل ِللنَّاِس  اللَّوُ نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب  نَارٌ َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو  َشْرِقيَّةٍ زَيْ ُتونٍَة اَل 
 . َعِليمٌ 

 . يُْدِرُك اْْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ  َوُىوَ اَل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر *
عصمتهم عن االعراض البشّريو   بنورك وبمَل ئكتك اىل الصفو الجوىريو الذين  اللهم برحمتك التي وسعت كل شي علما و اسئلک  و اسئلک*

 .اللََّو َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ  يَ ْعُصونَ اَل مَلئكو غَلظ شداد وعليها 
 الَِّذينَ النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فَ َرَض اللَُّو لَُو ُسنََّة اللَِّو ِفي  َعَلىَما َكاَن بانبيائك الطاىرين المطّهرين المبّلغين رسالتك بَل خيانو والكتمان ،   و اسئلک*

 َأَحدٍ َما َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا   ِإالَّ اللََّو وََكَفى بِاللَِّو َحِسيًبا  َأَحًدايُ بَ لُِّغوَن ِرَسااَلِت اللَِّو َوَيْخَشْونَُو َواَل َيْخَشْوَن  الَِّذينَ   َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وََكاَن َأْمُر اللَِّو َقَدرًا َمْقُدورًا 
 ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما اللَّوُ َل اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن وََكاَن ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسو 
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بحّق نبيك سليمان عليو السَلم الذي ملكتو الجن   اللهم بحق نّبيك ورسولك داود عليو السَلم الذي النت لو الحديد و اسئلک  و اسئلک*

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوالشََّياِطيَن ُكلَّ بَ نَّاٍء َوَغوَّاٍص   َحْيُث َأَصاَب  رَُخاءً َفَسخَّْرنَا َلُو الرِّيَح َتْجِري بَِأْمرِِه واالنس والوحوش والطيور وكل ما اراد  َوَلَقْد َآتَ ي ْ
َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َىَذا  ُعلِّْمَناأَي  َها النَّاُس  َوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَاوَ    اْلُمْؤِمِنينَ اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه  َوقَااَل 
 . اْلُمِبينُ  اْلَفْضلُ َلُهَو 

نَ ُهمْ ِو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء اللَّ  َرُسولُ ُمَحمٌَّد اللهم بعظمو نبّيك محّمد صلي اهلل عليو وآلو وسلم عند مخلوقاتك ،  و اسئلک*  بَ ي ْ
نْ  ِفيِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر الس ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم  َوِرْضَوانًاتَ َراُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمَن اللَِّو  ِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلِ

ُهمْ اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت  بِِهمُ فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِو يُ ْعِجُب الز رَّاَع لَِيِغيَظ  َفَآَزرَهُ   َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما ِمن ْ
ئبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون االمرون بالمعروف والناىون عن المنكر والحافظون لحدود اهلل اللهم بحق التا  و اسئلک*

 وبّشر المومنين .
 .َخَزائُِنُو َوَما نُ نَ زِّلُُو ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ  ِعْنَدنَاَوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ اللهم بعظمو خزائنك   و اسئلک*
اْْلَْرِض َمْن  ِفياَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما  اْلَقي ومُ اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحي  اللهم بَل الو ااّل انت وحدك ال شريك لك   و اسئلک*

ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسي ُو السََّماَواِت َواْْلَْرَض َواَل يَ ُئوُدُه  ِإالَّ ْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو أَْيِديهِ  بَ ْينَ َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِو يَ ْعَلُم َما 
 َوُىَو اْلَعِلي  اْلَعِظيُم  ِحْفظُُهَما

قًا ِلَما بَ ْيَن يََدْيِو َوأَنْ َزَل الت َّْورَاَة  اْلِكَتابَ نَ زََّل َعَلْيَك    ُىَو اْلَحي  اْلَقي ومُ اَل ِإلََو ِإالَّ  اللَّوُ    الم  الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  اللَّوِ  ِبْسمِ * ْنِجيلَ بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ ِمْن قَ ْبُل    َواْْلِ
 .ُىًدى ِللنَّاِس َوأَنْ َزَل اْلُفْرقَانَ 

ُىَو لبت القلوب وذابت وخضعت لقدره من لو القدره وانبسطت االرزاق وتقّدمت بحق اهلل اهلل اهلل شاىت الوجوه وانق وَوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقي وِم *
السَََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر  اْلُقد وسُ ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك    الرَِّحيمُ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة ُىَو الرَّْحَمُن  الَِّذياللَُّو 

 . يُز اْلَحِكيمُ َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِ  السََّماَواتِ اْلُمَصوُِّر َلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُو َما ِفي  اْلَباِرئُ ُىَو اللَُّو اْلَخاِلُق   ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّا ُيْشرُِكوَن  اْلُمَتَكب ِّرُ 
م محيط بل استقبلت باسم اهلل واستدبرت بذات اهلل والتفت عن يميني بصفات اهلل وعن شمالي بامر اهلل . ان ىذا لرزقنا ما من نفاد واهلل من ورائه*

 ىو قرآن مجيد في لوح محفوظ .
ان تسخر لي المَلئكو الموكلي بجميع اموري كلها ما ذكرت منها   تمنكسر القلب ال ولي سوي انس أس الرَ كِّ نَ مُ ضارعًا خائفًا   اللهم اني اسئلک*

َشِهَد اللَُّو ومالم اذكر علي جميع الروحانيو حتي يعلموا انك امرتهم بطاعتي واسراع اجابو دعوتي بامرك انك علي كل شيٍء قدير وبكل شي ٍء عليم . 
يَن ِعْنَد اللَِّو   ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  اَل اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو  اَل أَنَُّو  ْسََلمُ ِإنَّ الدِّ  .اْْلِ
 فاعطيتو وآمن بك فاغثتو ، تعلم ما في نفسي وال اعلم ما في نفسك .  سّبوح قدوس رب المَلئكو والروح اللهم اجعلني ممن سئلک*
.يا من ال تضره َعِليًماَذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اللَِّو وََكَفى بِاللَِّو الغيوب فاالمر لك والمشتكي اليك وال ملجاء منك ااّل اليك .اهلل اهلل اهلل  اّنك انت عَلّم*

 اللَّوَ ثْ َنى َوُثََلَث َورُبَاَع يَزِيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ مَ  َأْجِنَحةٍ َجاِعِل اْلَمََلِئَكِة ُرُسًَل ُأوِلي معصيتي وال تنفعو طاعتي يا خالقي ورازقي يا مّدبر اموري كلها يا 
 .َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 و يامن تّقدس بالتقديس يا من ليس لو انيس ، آنسني عند وحشتي وكن معي عند وحدتي وتجاوز عن سّياتي واغفر لي زلّتي وكن لي وليًا ونصيراً *
 م الراحمينأجب دعوتي برحمتك يا ارح


