
Åkallan till Allah om Adab när man ber till Honom 
av Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi 

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be om något som tillkommer Dig, och därmed visa dåligt uppförande. 

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be om något Du inte tillåter, och därmed överskrida de gränser Du satt. 

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be till Dig i ett tillstånd Du inte tycker om, och därför avvisas. 

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be till Dig vid en tid Du inte tillåtit för bön, och därför hindras från att nå 
fram.  

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be Dig om något Du inte bestämt åt mig.   

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be Dig om något Du bestämt för någon annan. 

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be Dig om något som Du bestämt före tidens början, och som sker 
genom Din Qadar oberoende av mitt handlande.  

Och om jag ändå ber, må det vara tjänarens stilla och ödmjuka bön, som framförs av lydnad inför Dig, inte för att 
komma med invändningar och förslag, eller för att genomdriva och påskynda det Du bestämt.  

O Allah, jag ber Dig endast för att ge uttryckt åt min egen maktlöshet, och för att påminna mig om min 
bristfälliga natur, eftersom Du tycker om den tjänare som står inför Dig med ödmjukhet och armod, men Du 
tycker inte om den tjänare som står inför Dig med självtillräcklighet och egensinne. 

O Allah, jag ber Dig, medveten om att Du förutbestämt både min bön som dess uppfyllelse. 

O Allah, jag ber Dig, medveten om att Du låter det framstå som om min bön vore orsak till att Din gåva, för att 
jag i allt som sker ska se Ditt handlande, och såväl i skeendets rörelse som i händelselöshetens vila bli varse Dina 
Egenskapers transcendens. 

O Allah, jag ber Dig, medveten om att Du förutbestämt både min bön och att den inte uppfylls, för att jag, 
uppgiven, ska vända mig till Dig igen och erkänna att Du är den Allvetande, den Vise, och erfara Din enväldiga 
Makt och Myndighet över materiens och andens domäner, och med egna ögon skåda Dina Egenskaper.  

O Allah, jag ber Dig och åkallar Dig, för att få äran att räknas bland dem som Du kallar till Dig; för att jag – när jag 
står inför Dig och Du anropar mig ”Ya ´abidi  - O Min tjänare!” ska uppnå tjänandets rang; och för att få erfara 
glädjen över Ditt tilltal då Du svarar: ”Labbayk - Jag hör din bön!”. O Allah, låt min bön och min åkallan till Dig bli 
en port som öppnar sig mot Dig, en nyckel till närhetens och förtrolighetens rum, och en trappa som steg för 
steg lå ter mig stiga i tjänandets grader. 

O Allah jag ber Dig att i allt vägleda mig till det bästa  - så som Du anvisat. Jag ber Dig om Dina omätliga gåvor - så 
som Du befallt - fast jag vet att pennorna lyfts från bladet och böckerna slagits igen. Allt jag vill är att förståndet 
leds bort från tanken på vad det vill, för att tänka på vad Du vill; och allt jag hoppas är att kroppen styrs bort från 
de handlingar Du inte tycker om till de handlingar Du tycker om, så att jag använder tiden rätt, och står villig och 
foglig inför Dig. Det Du inte vill ligger utanför det möjligas ram - att tänka på sådant inger rastlöshet och oro, att 
sträva efter det är lönlös möda. Du har i Din vishet och rättvisa  förseglat kunskapen om det fördolda för flertalet 
människor, men som ett ömhetbevis och en särskild gåva visade Du tecken på den till några av Dina utvalda 
tjänare. Så röjde Du Gudomens hemlighet genom att försegla den, och dolde Herradömets ljus genom att sprida 
det. 

O Allah, räkna oss bland dem som, när de får vad det bett om, gläds över att Allah låtit deras bön sammanfalla 
med det Han förutbestämt. Och låt oss inte höra till dem som, när de får vad det bett om, endast gläds över att 
Allah besvarat deras bön. Låt oss glädjas över att Du stämt harmoni mellan det vi ber om och det Du låter ske, 
och låt inte vår glädje stanna vid gåvan Du gav. Ty när tjänarens bön stämmer in i det Du tycker om, är det en 
gåva som Du endast ger dem Du utvalt; men när tjänaren fäster sig vid att han fick det han bad om, blir det en 
slöja som skymmer Dig, ett hinder som uppehåller honom vid skapade ting.  

O Allah, låt Din nåd och barmhärtighet ständigt lysa över oss, och låt Din Visdoms harmoni ta sin boning i oss. Låt 
oss räknas bland dem Du älskar, vad Du än bestämt för oss, låt oss räknas bland de tjänare som håller sig till Dig, 
vad Du än låter ske med oss. Ty den som känner Dig behöver ingen annan, och den som söker Dig färdas lätt och 
snabbt genom alla banor. 
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  مناجاة لله تعالى في أ دب ألسؤأل

 محمد أ بو ألهدى أليعقوبيللشيخ 

نِّْي أ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك َما ُهَو َلَك فَا َِسْيَئ بَْيَن يََديَْك ألأ ََدبَ   أللَُّهمَّ أ ِ
َذْن ِبِه فَا َتََجاَوَز أْلَحدَّ ِفي ألْ  لَبِ َوأ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك َما َلْم تَا ْ  طَّ
نِّْي أ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك ِفي َحاٍل لأ يُْرِضْيَك فَا َُردَّ   أللَُّهمَّ أ ِ

َؤأِل ِفْيِه فَا َُصدَّ  َذْن ِبالسُّ  َوأ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك ِفي َوْقٍت َلْم تَا ْ
ْرهُ ِلْي  نِّْي أ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك َما َلْم تَُقدِّ ْزقِ أللَُّهمَّ أ ِ  ِمِن ألرِّ

ْرَت ِلِسَوأَي ِمَن أْلَخْلقِ   َوأ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك َما قَدَّ
نِّْي أ َُعْوُذ ِبَك أ َْن أ َْسا ََلَك َما َسبََق ِبِه أْلَقَضاُء ُمْنُذ ألأ ََزِل، َوَمَضى ِبِه ألَقدَ   ِر ِمْن َغْيِر تََعلٍُّق ِباْلَعَملِ أللَُّهمَّ أ ِ

ْن َسا َْلُت فَتَعَ  ًعا َوأبِْتَهالأً ، لأَ فَا ِ نَْفاًذأ َولأَ أْعِتَرأًضا َولأَ أبًُّدأ َوأْمِتثَالأً ، َوتََضرُّ  ْسِتْعَجالأً أْقِتَرأًحا، َولأَ أ ِ
ْظَهاًرأ ِلَما أ َنَْا َعَلْيِه ِمِن أْلَعْجِز َوتَْذِكْيًرأ ِللنَّ  نِّْي أ َْسا ََلَك أ ِ نََّك تُِحبُّ ألَعْبدَ  ْفِس ِبَما ُطِبْعُت َعلَْيِه ِمنَ أللَُّهمَّ أ ِ ِل  أْلنَْقِص . فَا ِ يَِقُف ِفْي َمَقاِم أْلذُّ

 ْخِتيَارِ ألْضِطَرأِر ، َولأَ تُِحبُّ أْلَعْبَد يَِقُف ِفْي َمَقاِم أْلِغنَى َوأألَوأ
ْرَت أْلَعَطاءَ  َؤأَل كََما قَدَّ ْرَت ألسُّ نِّْي أ َْسا ََلَك َوأ َنَْا أ َْعلَُم أ َنََّك قَدَّ   أللَُّهمَّ أ ِ

َؤأِل َظاِهًرأ ، لأ َْشَهدَ  نََّما َرتَّْبَت أْلَعَطاَء َعلَى أْلسُّ نِّْي أ َْسا ََلَك ، َوأ َنَْا أ َْعلَُم أ َنََّك أ ِ َاَر فَْعِلَك ِفْيَما يَُُْوُن ، َوأ ََرى تََجلِّيَاِت أ َْوَصاِفَك ِفْي أللَُّهمَّ أ ِ  أَ 
ُُْوِن   أْلَحَركَِة َوألسُّ

نِّْي أ َْسا َلَ  ْرَت أْلَمْنَع ، لِ أللَُّهمَّ أ ِ ْرَت أْلُسَؤأَل كََما قَدَّ َلْيَك ِبالتَّ َك َوأ َنَْا أ َْعلَُم أ َنَّك قَدَّ ْيُم ، َولِ أ َْرِجَع أ ِ ُِ أ َْشَهَد ْسِلْيِم، َوأ َقَرَّ َلَك ِبا َنََّك أْلَعِلْيُم أْلَح
ُهْوِد ِجِمْيَع أْلنُُعْوِت َوْحَدأِنيََّة أْلَقْهِر َوأْلَجبَُرْوِت ِفْي َجَوأِنِب أْلُمْلِك َوأْلَملَُُ   ْوِت ، َوأ ََرى ِبَعْيِن ألشُّ

نِّْي أ َْسا ََلَك َوأ َْدُعْوَك لِ  َق ِبَوْصِف ألُعبُْوِديَِّة ِفْي ِنَدأِئَك ِلْي يَا َعبِ أللَُّهمَّ أ ِ َلْيَك ، َولأ َتََحقَّ ُخْول ِفْيَمْن تُنَاِديِْه أ ِ َرَف ِبالدُّ َك ، ْيِدي َوأ َنَْا بَْيَن يََديْ أ َتَشَّ
َذ ِبَسَماِع َهَذأ أْلخِ َولِ  يَاَك بَابًا ِلْلَوصْ أ َتَلَذَّ ْذ تَُقْوُل ِلَمْن يَْدُعْوَك َلبَّْيك . فَاْجَعِل أللَُّهَم ُدَعاِئي َلَك ، َوُسَؤأِلي أ ِ ِل ، َوِمْفتَاًحا ِلْلُقْرِب َطاِب ِمْنَك أ ِ

 ِقي ِفي َمَدأِرِج أْلُعبُْوِديَِّة .رَ ، َوُسلًَّما ِللتَّ 
نِّْي أ َْستَِخْيُرَك ِفي َجِمْيِع ألأ ُُمْوِر كََما أ َْرَشْدَت ، َوأ َْسا َُلَك ِمْن َوأِسِع فَْضِلَك كََما أ ََمْرتَ   ، َوأ َنَْا َعاِلم  ِبا َنَّ ألأ َْقامَم قَْد ُرِفَعْت ، َوأ َنَّ أللَُّهمَّ أ ِ

ْخَرأَج ألَعْقِل ِمنِ  نََّما أ ُِريُْد أ ِ ا لأ تُِحبُّ  ألُصُحَف قَْد ُطِويَْت ، َوأ ِ َلى أْلتََّفُُِّر ِفْيَما تُِريُْد ، َوأ َْرُجْو نَْقَل َعَمِل أْلَجَوأِرِح ِممَّ َلى  أْلتََّفُُِّر ِفْيَما ي ِريُْد أ ِ أ ِ
 َ نَْفاُذ َما ل ْذ كَاَن أ ِ ْذَعاِن ، َوأ ِ ْمَُاِن ، فَاْلَفُُْر ِفْيِه ِعنَاء   جُ أ تُِريُْد يَْخرُ َما تُِحبُّ ، فَا َْختَِصَر ألَزَماَن ، َوأ َِقَف ِفْي َمَقاِم ألأ ِ ،  َعْن َطْوِر ألأ ِ

ِة أْلَخْلِق ِحَُْمةً  أْشِتَغاُل ِبَطلَِبِه َشَقاء  َوألِ  َشاَرأِت ِمْن  ِمْنَك َوَعْدلأً  . َوقَْد َطَويَْت ألأ َْسَرأَر ِمْن ُعلُْوِم أْلَغْيِب َعْن َعامَّ ، كََما أ َْظَهْرَت ألأ ِ
 ، فَا َْظَهْرَت ِفْي ألطِّيِّ أ َْسَرأَر ألأ ُُلْوِهيَِّة ، َوأ َْخَفْيَت ِفْي ألنَّْشِر أ َنَْوأِر أْلُربُْوِبيِِّة .  َوأصِّ أْلِعبَاِد َرْحَمًة ِمْنَك َوفَْضامً َعامَماِت أْلَغْيِب ِلخَ 

َؤأِل فَِرَح أ َنَّ أللَه َوفَّقَ  َذأ َرأ َى أْلَعَطاَء بَْعَد ألسُّ ْن أ ِ َذأ َرأ َى أْلَعَطاَء بَْعَد أللَُّهمَّ أْجَعْلنَا ِممَّ ْن أ ِ ُه ِلُسَؤأِل َما َمَضى ِبِه أْلَقَضاُء ، َولأ تَْجَعْلنَا ِممَّ
َعاَء . فَاْجَعْل فَِرحَ  َؤأِل فَِرَح أ َنَّ أللَه أْسِتَجاَب َلُه أْلدُّ مْ  تَ نْ نَا ِبَما َرَزْقتَنَا ِمَن ألتَّْوِفْيِق أ َْن نَْطلَُب َما أ َذَ أْلسُّ َ ِفْيِه ِبالأ ِ نَا فَِرحَ  أ تَْجَعلْ َضاِء، َول

ْذ تَْوِفْيُقَك أْلَعْبَد ِلُسَؤأِل َما تُِحبُّ فَْضل  ِمْنَك تََخصُّ ِبِه ِمنْ  ُمتََوقًِّفا ِعْندَ  تَْختَاُر ، َوتََعلُُّق أْلَعْبِد ِباْلَعَطاِء  َما َمنَْحتَنَا ِمْن أ َبَْوأِب أْلَعَطاِء . أ ِ
َؤأِل ِحَجاب  يَقُ  َاِر . ْوُدهُ ِللُوقُْوِف ِعْندَ بَْعَد ألسُّ  َ  ألأ

ْظَهاِر مُ  ْحَمِة ، َوأْجَعْلنَا َمَحامًّ لأ  ْرَت ذِ َوأِفَقاِت أْلِحَُْمِة . َوأْجَعْلنَا ِمْن ِعبَاِدَك ألَّ فَا َِدْم َعِلْينَا يَا ُمْولَأنَا تََجلِّيَاِت أْلَفْضِل َوألرَّ يَْن تُِحبُّ َمْهَما قَدَّ
ِقْيَن ِبَك َمْهَما أ َْجرَ َعلَْينَا ، َوِمْن ِعبَ  َلْينَا . فََمْن َعَرفََك أْستَْغنَى َعْن كُلِّ َما ِسَوأك  ، َوَمْن َطلَبََك َطَوى َجِمْيَع ألأ َْفامُك. اِدَك أْلُمتََعلِّ  يَْت أ ِ

 (٢٣٤١ذي ألقعدة  ٦)كتبت خامل ألرحلة من أ ستنبول أ لى لندرة في 


