
    

 

 

     

 

 

 
 

 ﴾إجازة عامة﴿

د األستاذ الدكتور حممد فاضل اجليالين حفظه اهلل أجاز موالنا الشيخ السي  
إجازة عامة وأوصى ألحباب الطريقة القادرية اجليالنية العالية املباركة خاصة ولسائر 

تنتشر م اجلميع من الوباء املاملسلمني عامة مبداومة هذا الدعاء راجيا من اهلل أن يسل  
 .، ونص الدعاء مرفق يف الصفحة الالحقة"كورونا"

 
 هـ 6446رجب  06/م 0202مارس  61جاكرتا، 

 رئيس مركز اجليالين جتنوب شرق آسيا
 

 كياهي الحاج محمد دانيال نفيس



 
 

 ِلَلِعال لُِّكَو اِءَبَوواْل وِناُعالطَّ ِعْفَدِل اٌءَعُد

 اجليالني القادر بدع الشيخ السيد األولياء سلطان الغوث للقطب

 عنه اهلل رضي

   

 

 الرَِّحْيمِ  الرَّْحَمنِ  الّلهِ  ِبْسمِ 

 َمةالَحاطِ  الَوبَاءِ  ِبهاَ َحرَّ  ُأْطِفي َخْمَسة   ِلي
 َوالَفاِطَمة َوابْنَاُهماَ  َوالُمرَتَضى الُمْصطََفى

، َكتَنف   َله   َأَحد   َصَمد   َحي   ، يَااألَْلطَاِف ََنِّتَنا ِم   َخِفي   يا قَاف  َلِطْيف   ا ََنَاف 
يَا َوِل   الّلُهمَّ  نـََزْل، أَْنَت اْلَقِويُّ ََنِّتَنا َعْن قـَْهرَِك يـَْوَم اخلََلِل، ِفْيَما بتَِنا يـََزْل ا ْلط فْ  لَْ 
 ِبَك ِمَن الط ْعِن َوالط اع ْوِن، ِإينِّ أَع ْوذ   الّلُهمَّ  اَلِء، َويَا َكاِشَف الضُّرِّ َواْلَباَلِء،الوَ 

ِك َماِء، وأَع ْوذ  ِبَك ِمْن َدرَ َوه ج ْوِم اْلَوبَاِء َوَمْوِت اْلف َجاِء، َوس ْوِء اْلَقَضاِء، َوَمَضر ِة الَ 
    .الر ِجْيـمِ  الش َقاِء، َوََشَاَتِة اأْلَْعَداِء، َوِمْن َشرِّ الش ْيطَانِ 

 اْلبـ ْرَهاِن، الش ِدْيد  السُّْلطَاِن ك ل  يـَْوٍم ه َو يف َشْأٍن، َله  الش ْأن  اْلَعِظْيم   الّلهِ  ِبْسمِ 
 .(3X) يا َسالم   مَّ هُ اللّ 



 
 

َواَل َحواَل َوال قـ و َة اهلُل  َسلِّْم َسالًما َسالًما َوالص اف اِت ص ف ا، َوِمْن َيِدِه َما َشاءَ 
ْيعِ باهلِل  ِإال   ْيِع اأْلَْنِبَياِء َواأَلْولَِياِء  الَعِليِّ الَعِظْيِم ِِب ْرَمِة َجَِ الق رآِن الَعِظيِم، َوِِب ْرَمِة َجَِ

، َوِِب ْرَمِة َحْضَرةِ  َوَسل َم، َوِِب ْرَمِة  َعَلْيهِ  اهلل ْصطََفى َصل ىالـم  َسيِِّدنا ُمَحمٍَّد  َواْلم ْرَسِلنْيَ
 .تعاىل َعَليِهْم َأَْجَِعنيَ اهلِل  رِْضَوان  ( اخل َلَفاِء اأَلْربـََعةِ : أي)ن يْ زِ ك    ارِ يَ  ارِ َحَضَرِت ِجهَ 

 َواْلُقْرٰانِ  (۱) ۚ   ٰيس   ﴿ ﴾ كهيعص ﴿ ﴾ص آَلمَ  ﴿ ﴾آَلر  ﴿ ﴾ آَلمَ  ﴿
 .﴾ َيْسطُُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ۚ   ن ﴿ ﴾ عسق( ۱) حم ﴿ ﴾ ۚ   اْلَحِكْيمِ 

 َشْيءٍ  لَباِقي، وَك لُّ ْلِك يا م تْنِجَي اْلَمْخل وِق ِمَن اْلَمَهاِلِك، أَْنَت ايَا َماِلَك الـم  
، أَع وذ    َلَق َوَذرَأَ َوبـَرَأَ، َسيِّد نا حم َم د  خَ  َما َشرِّ  ِمنْ  اهَ لِّ الت ام اِت ك   اللَّهِ  ِبَكِلَماتِ  َهاِلك 

 .َرس ول  اهللِ 
 َربِّ  هِ لِل   الَْْمد  ، وَ مْ َوَسل   َوَصْحِبهِ  آلِهِ  َوَعَلى حم َم دٍ  َسيِِّدنَا َعَلى الل ه   َوَصل ى

 .اْلَعاَلِمنيَ 
*** 
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