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 låter 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 أدب ألسؤأل
للشيخ محمد أبو ألهدى أليعقوبي

أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك َما ُه َو َل َك ف ََا ِس ْي َئ ب َ ْي َن ي َ َديْ َك ألأ َ َد َب
َو َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك َما َل ْم تَ ْا َذ ْن ِب ِه ف ََاتَ َجا َو َز أ ْل َح َّد ِفي أ ْل َّطلَ ِ
ب
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك ِفي َحا ٍل لأ ي ُ ْر ِض ْي َك ف ََا ُر َّد
َو َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك ِفي َو ْق ٍ
ِالس َؤأ ِل ِف ْي ِه ف ََا ُص َّد
ت َل ْم تَ ْا َذ ْن ب ُّ
ألر ْز ِق
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك َما َل ْم تُق َِّد ْرهُ ِل ْي ِم ِن ِّ
أي ِم َن أ ْل َخ ْل ِق
َو َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك َما قَ َّد ْر َت ِل ِس َو َ
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ُع ْو ُذ ب َِك َأ ْن َأ ْس َا َل َك َما َسبَ َق ِب ِه أ ْلق ََض ُاء ُم ْن ُذ ألأ َ َز ِلَ ،و َم َضى ِب ِه ألق ََد ِر ِم ْن َغ ْي ِر تَ َع ُّل ٍق بِا ْل َع َم ِل
أضا َولأ َ أ ْق ِت َرأ ًحاَ ،ولأ َ ِأنْفَاذًأ َولأ َ أ ْس ِت ْع َجالأ ً
ف َِا ْن َس َا ْل ُت فَتَ َع ُّب ًدأ َوأ ْم ِتثَالأ ً َ ،وتَ َض ُّر ًعا َوأبْ ِت َهالأ ً  ،لأ َ أ ْع ِت َر ً
ص  .ف َِانَّ َك تُ ِح ُّب أل َع ْب َد ي َ ِق ُف ِف ْي َمقَا ِم أ ْل ُّذ ِل
س ِب َما ُط ِب ْع ُت َعلَ ْي ِه ِم َن أ ْلنَ ْق ِ
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ْس َا َل َك ِأ ْظ َها ًرأ ِل َما َأنَ ْا َع َل ْي ِه ِم ِن أ ْل َع ْج ِز َوتَ ْذ ِك ْي ًرأ ِلل َّن ْف ِ
َوألأ ْض ِط َرأ ِر َ ،ولأ َ تُ ِح ُّب أ ْل َع ْب َد ي َ ِق ُف ِف ْي َمقَا ِم أ ْل ِغنَى َوألأ ْخ ِت َيا ِر
ألس َؤأ َل كَ َما قَ َّد ْر َت أ ْل َع َط َاء
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ْس َا َل َك َو َأنَ ْا َأ ْعلَ ُم َأنَّ َك قَ َّد ْر َت ُّ
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ْس َا َل َك َ ،و َأنَ ْا َأ ْعلَ ُم َأنَّ َك ِأنَّ َما َرتَّ ْب َت أ ْل َع َط َاء َعلَى أ ْل ُّس َؤأ ِل َظا ِه ًرأ  ،لأَشْ َه َد أَ َا َر فَ ْع ِل َك ِف ْي َما يَُ ُْو ُن َ ،و َأ َرى تَ َج ِّليَا ِت َأ ْو َصا ِف َك ِف ْي
ألسُ ُْو ِن
أ ْل َح َركَ ِة َو ُّ
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ْس َا َل َك َو َأنَ ْا َأ ْعلَ ُم َأنَّك قَ َّد ْر َت أ ْل ُس َؤأ َل كَ َما قَ َّد ْر َت أ ْل َم ْن َع ِ ،لأ َ ْر ِج َع ِأ َل ْي َك بِال َّت ْس ِل ْي ِمَ ،و َأقَ َّر َل َك ب َِانَّكَ أ ْل َع ِل ْي ُم أ ْل َح ُِ ْي ُم َ ،و ِلأ َ ْش َه َد
َو ْح َدأ ِن َّي َة أ ْلق َْه ِر َوأ ْل َجبَ ُر ْو ِت ِف ْي َج َوأ ِن ِ
ألش ُه ْو ِد ِج ِم ْي َع أ ْلنُ ُع ْو ِت
ب أ ْل ُم ْل ِك َوأ ْل َملَُُ ْو ِت َ ،و َأ َرى ِب َع ْي ِن ُّ
ِالدخ ُْول ِف ْي َم ْن تُنَا ِديْ ِه ِأ َل ْي َك َ ،ولأَتَ َحق ََّق ب َِو ْص ِ
ف أل ُعبُ ْو ِديَّ ِة ِف ْي ِن َدأ ِئ َك ِل ْي يَا َع ِب ْي ِدي َو َأنَ ْا ب َ ْي َن ي َ َديْ َك ،
أل َّل ُه َّم ِأنِّ ْي َأ ْس َا َل َك َو َأ ْد ُع ْو َك ِلأَتَ َّش َر َف ب ُّ
ب ِم ْن َك ِأ ْذ تَق ُْو ُل ِل َم ْن ي َ ْد ُع ْو َك َل َّب ْيك  .فَا ْج َع ِل أل َّل ُه َم ُد َعا ِئي َل َك َ ،و ُس َؤأ ِلي ِأي َ َ
اك بَابًا ِل ْل َو ْص ِل َ ،و ِم ْفتَا ًحا ِل ْلق ُْر ِ
اع َه َذأ أ ْل ِخ َطا ِ
ب
َو ِلأَتَلَ َّذ َذ ب َِس َم ِ
َ ،و ُس َّل ًما ِلل َّت َر ِقي ِفي َم َدأ ِر ِج أ ْل ُع ُب ْو ِديَّ ِة .
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
امم قَ ْد ُر ِف َع ْت َ ،و َأ َّن
أل َّل ُه َّم ِأ ِّن ْي أ ْس َت ِخ ْي ُر َك ِفي َج ِم ْي ِع ألأ ُ ُم ْو ِر كَ َما أ ْر َش ْد َت َ ،وأ ْسا ُل َك ِم ْن َو ِأس ِع ف َْض ِل َك كَ َما أ َم ْر َت َ ،وأنَ ْا َعا ِلم بِا َّن ألأ َ ْق َ
ألص ُح َف قَ ْد ُط ِوي َ ْت َ ،و ِأنَّ َما ُأ ِريْ ُد ِأ ْخ َر َأج أل َع ْق ِل ِم ِن أ ْل َّت َفُُّ ِر ِف ْي َما ي ِريْ ُد ِأ َلى أ ْل َّت َفُُّ ِر ِف ْي َما تُ ِريْ ُد َ ،و َأ ْر ُج ْو نَق َْل َع َم ِل أ ْل َج َوأ ِر ِح ِم َّما لأ تُ ِح ُّب ِأ َلى
ُ
ألأ ْمَُا ِن  ،فَا ْل َفُْ ُر ِف ْي ِه ِعنَاء ،
ألأ ْذ َعا ِن َ ،و ِأ ْذ كَا َن ِأنْفَا ُذ َما ل َأ تُ ِريْ ُد ي َ ْخ ُر ُج َع ْن َط ْو ِر ِ
َما تُ ِح ُّب  ،ف ََا ْختَ ِص َر أل َز َما َن َ ،و َأ ِق َف ِف ْي َمقَا ِم ِ
َوأ ِلأ ْش ِت َغا ُل ِب َطلَ ِب ِه َشقَاء َ .وقَ ْد َط َويْ َت ألأ َ ْس َرأ َر ِم ْن ُعلُ ْو ِم أ ْل َغ ْي ِ
ألأ َشا َرأ ِت ِم ْن
ب َع ْن َعا َّم ِة أ ْل َخ ْل ِق ِحُْ َم ًة ِم ْن َك َو َع ْدلأ ً  ،كَ َما َأ ْظ َه ْر َت ِ
َعام َما ِت أ ْل َغ ْي ِ
أص أ ْل ِع َبا ِد َر ْح َم ًة ِم ْن َك َوف َْضام ً  ،ف ََا ْظ َه ْر َت ِف ْي أل ِّط ِّي َأ ْس َرأ َر ألأ ُ ُل ْو ِه َّي ِة َ ،و َأ ْخ َف ْي َت ِف ْي أل َّنشْ ِر َأنْ َوأ ِر أ ْل ُرب ُ ْو ِب ِّي ِة .
ب ِل َخ َو ِّ
ألس َؤأ ِل فَ ِر َح َأ َّن ألل َه َو َّف َق ُه ِل ُس َؤأ ِل َما َم َضى ِب ِه أ ْلق ََض ُاء َ ،ولأ تَ ْج َع ْلنَا ِم َّم ْن ِأذَأ َر َأى أ ْل َع َط َاء ب َ ْع َد
أل َّل ُه َّم أ ْج َع ْلنَا ِم َّم ْن ِأذَأ َر َأى أ ْل َع َط َاء ب َ ْع َد ُّ
ِالأ ْم َض ِاءَ ،ول َأ تَ ْج َع ْل فَ ِر َحنَا
اب َل ُه أ ْل ُّد َع َاء  .فَا ْج َع ْل فَ ِر َحنَا ِب َما َر َز ْقتَنَا ِم َن أل َّت ْو ِف ْي ِق َأ ْن نَ ْطلُ َب َما َأ َذنْ َت ِف ْي ِه ب ِ
أ ْل ُّس َؤأ ِل فَ ِر َح َأ َّن ألل َه أ ْس ِت َج َ
ُم َت َو ِّقفًا ِع ْن َد َما َمنَ ْح َتنَا ِم ْن َأبْ َوأ ِ
ب أ ْل َع َط ِاء ِ .أ ْذ تَ ْو ِف ْيق َُك أ ْل َع ْب َد ِل ُس َؤأ ِل َما تُ ِح ُّب ف َْضل ِم ْن َك تَ َخ ُّص ِب ِه ِم ْن تَ ْخ َتا ُر َ ،وتَ َع ُّل ُق أ ْل َع ْب ِد بِا ْل َع َط ِاء
ألس َؤأ ِل ِح َجاب ي َ ُق ْو ُدهُ ِل ُلوقُ ْو ِ
ف ِع ْن َد ألأَ َا ِر .
ب َ ْع َد ُّ
ألر ْح َم ِة َ ،وأ ْج َع ْلنَا َم َحامًّ لأ ْظ َها ِر ُم َوأ ِفقَا ِت أ ْل ِحُْ َم ِة َ .وأ ْج َع ْلنَا ِم ْن ِعبَا ِد َك أ َّل ِذيْ َن تُ ِح ُّب َم ْه َما قَ َّد ْر َت
ف ََا ِد ْم َع ِل ْينَا يَا ُم ْولَأنَا تَ َج ِّليَا ِت أ ْلف َْض ِل َو َّ
َعلَ ْينَا َ ،و ِم ْن ِع َبا ِد َك أ ْل ُمتَ َع ِّل ِق ْي َن ِبكَ َم ْه َما َأ ْج َريْ َت ِأ َل ْينَا  .فَ َم ْن َع َرف ََك أ ْستَ ْغنَى َع ْن ك ُِّل َما ِس َوأك َ ،و َم ْن َطلَ َب َك َط َوى َج ِم ْي َع ألأَف ُ
ْامك.
(كتبت خامل ألرحلة من أستنبول ألى لندرة في  ٦ذي ألقعدة )٢٣٤١

