
 דואס הנביא מוחמד, עליו השלום 

באדר, לשעבר ראש האוניברסיטה האסלאמית במדינה ומורה -עבד אל -מוחסן אל -אסף על ידי המלומד עבד אל 

 במסגד הנביא הנובל, אלוהים יגן עליו

בשני הסהחים, תחינה קבועה, אותנטית, נבואית, מתוך ספר וספרי סונה אחרים, שנלקחו מתוך "תובנת הנזיר 

מוחאד, מורה במסגד הנובל של -אבאל מהשייח 'אל -בדרת עבדול מוהסן אל -ת טקסי ריטואל" מאת אד אל בפסיקו 

 הו אלוהים אתה אדוני, אין אלוהים מלבדך, אתה יצרת אותי ואני עבדך ואני על בריתך והבטחתי לך ככל.הנביא

לי, וסליחה על חטאתי, אז שיכולתי, אני מחפש בך מקלט מהרע של מה שעשיתי, אני סליחה עליך את חסדך ע  

 תסלחי לי, כי לא חטאים חטאים חוץ ממך

ל: הו אלוהים, טעיתי לעצמי הרבה עוול, וחטאים לא ייסלחו חוץ ממך, אז סלחי לי על סליחתך, ורחמי עלי, כי אתה 

 .רחום

לח לי את סבי הו אלוהים, סלח לי את חטאתי ועל בורותי, ואסברב בפקודתי, ואת מה שאתה יודע איתי, אלוהים, ס

ובמשחק, ואת אשמתי ורצוני, וכל מה שיש לי, אלוהים יסלח לי מה עשה ועיכב, ומה אוסרט והודיע, ומה שאתה 

 יודע איתי, אתה הגשת אתה התומך, וכולכם מסוגלים

הו אלוהים, סלח לי על כל אשמתי, על הדיוק שלה, על הכבוד, ראשית, אחרונה, גילוי וסוד. "הו אלוהים, אני 

 פש מקלט בהסכמתך מכעסך ועם ריפויך מעונשךמח

אנו מחפשים מקלט בך מדאגה, עצב, פחדנות וסבלנות, ואנחנו מחפשים בך מקלט מהדומיננטיות של הדת ומדיכוי 

 הגברים

אללה הו, אני מחפש בך מקלט מפני אומללות, ומחפש בך מקלט מפחדנות, ואני מחפש בך מקלט כדי לחזור 

 .לחורבות החיים

ו, אני מחפש בך מקלט מפירמידה של עצלנות, אמורם ואלמוטם, הו אללה, אני מחפש בך מקלט מפני אללה ה 

ייסורי האש וההתמרדות, ומשפט הקבר וייסור הקבר, פיתוי מרושע של עושר, נגע מרושע של עוני, ומהפיתוי הרע 

ן מטוהר מטומאה, והפריד של האנטיכריסט, אלוהים, שוטף את חטאי בקרח מים וקור, חטאים, ככל שהבגד הלב 

 .ביני לבין חטאי, כפי שהסרת את המזרח מהמזרח והמערב

הו אללה, אדון שבעת השמים ורב האדמה, אדון כסא אדוננו וורדון כל הדברים, אהבת העיניים והליבות, ובית 

אשון לא התורה, התנ"ך והקריטריון. אני מחפש בך מקלט מהרע מכל מה שאתה לוקח בבנסית, אלוהים, אתה הר 

אתה כלום, ואתה האחר לא אחריך משהו, וכנראה שאתה אין דבר מעליכם, ואתם בתוככם, אין דבר בלעדיכם, 

 תפרעו את חובנו ועשו אותנו עשירים מעוני

 .אליהם, אני מחפש בכם מקלט מהרע של מה שעשיתי, ומהרע של מה שלא עשיתי

ל הסדר שלי, ותקני לי אתאיפה הפנסיה שלי, ותקבע לי הו אלוהים, הכי מתאים לי הדת שלי שהיא חוסר היסוד ש 

 את אכרטה איפה עוינת, ותגרום לי לחיים להגדיל את כל הטוב, ולהפוך אותי למוות נוח מכל רע

 אללה, אני מבקש ממך הדרכה ונפגש, וצניעות, והעשירים



ייסורי הקברים. אתה אליהם, אני מחפש בכם מקלט מחוסר יכולת, עצלנות, פחדנות, קמצנות, הפירמידה ו 

האפוטרופוס והאדון שלה. אללה הו, אני מחפש בך מקלט מידיעה שאינה מועילה, ומלב שאינו נערץ, ומנשמה 

 שאינה מרגיעה, ומפנייה שאינה חולפת

אלוהים, הפכתי למוסלמי, והאמנתי בך, והסתמכתי עליך וגדלתי והתמודדתי איתך. הו אלוהים, אני מחפש מקלט 

 .אלוהים מלבדך, שתוביל אותי שולל, כמו שהחיים שאתה לא מת, וג'ין ואדם ימותולכבודך, אין  

 אללה הו, אני מחפש בך מקלט מהיעלמות חסדך ומהטרנספורמציה של רווחתך ופתרונות קללתך וכל זעמך

 לב לב הבנקים, ליבנו מחליפים לצייתנות

ץ לדעת את הבלתי נראה והעדות שאתה שולט הו אלוהים, לורד גבריאל, מיכאל וישראפיל, שגרמו לשמיים והאר 

בקרב מתפלליך בשעה שהם היו שונים זה מזה. הנח אותי למה שאתה שונה מהזכות מהרשות שלך ברשותך 

 שתדריך ישר לתפילה

אללה הו, אני מחפש מקלט בהסכמתך מכעסך, ובסליחתך מעונשך, ואני מחפש בך מקלט, אינני מונה לך שבחים, 

 .כמוך

 חפש בך מקלט ממאמץ השכלאללה, אני מ

הו אלוהים, עשה אור בלבי, אור בלשוני, אור בעיניי אור, ובשמעתי אור, ובימינתי אור, ובשמאלי אור, ומעלי אור, 

 ומתחתי אור, ומולי אור, ומאחוריי אור, ועושה לי אור, וגדול עבורי. נורא

ו, מה לא ידעתי ממנו ומה לא ידעתי, ואני מחפש בך הו אלוהים, אני שואל אותך מכל הטוב: מה דחוף ובשביל 

מקלט מרוע כולו. הו אלוהים, אני שואל אותך על הטוב ביותר שביקש ממך עבדך ונביאך, ואני מחפש בך מקלט 

מפני הרוע של ]מה שאני מבקש ממך[ ]ממך[ עבדך ממך. הו אלוהים, אני מבקש מכם גן העדן, ובקרבת זה אמר 

 כם מהאש ובקרבתו אמר או עובד, ומבקש מכם שתטפל במקרה שלו שאבזבז את כל הטובאו עובד, והמפלט של

הו אלוהים, ידיעתך הבלתי נראית ויכולת הבריאה שלך גורמת לי לחיות את מה שלמדתי החיים טובים לי וטופין 

המילה   אם המוות שנלמד הוא טוב עבורי הו אלוהים, ולבקש ממך חצ'יטק בבלתי נראה והתעודה ולשאול את 

הנכונה סיפוק, כעס, ולשאול את כוונת העוני והעושר ולבקש אושר, אל תיגמר ושאל את תפוח העין לא מופרע 

ושואל אותך שביעות רצון ושאל את שביעות הרצון לחיות אחרי המוות ולבקש ממך את הריגוש של להסתכל על 

עה ומרדה ולהפוך אותנו לקישוט הדת הפנים שלך והגעגועים לפגוש אותך ברכישת אמונה של אלוהי זנה מט 

 פרוסלטים

הו אלוהים, אני מבקש ממך בריאות בעולם הזה והבא להלן, אלוהים, אני מבקש ממך סליחה ובריאות בדת שלי, 

בעולמי, במשפחתי ובכסף שלי, הו אלוהים, הגן על עירומי, אלוהים, הגן עלי מידי, מגבי, מצפוני ומעלי, ואני מחפש 

 .להתנקש מתחתימקלט במלכותך  

הו אלוהים, שבר את צום השמים והארץ, את עולם הבלתי נראה ואת העדות, אדון לכל הדברים ורכושו. אני מעיד 

 .כי אין אלוהים מלבדך, אני מחפש בך מקלט מרוע נשמתי ומרוע השטן והפוליתאיזם שלו

רחמים וכישוף סליחה, ומבקש מכם   הו אלוהים, אני מבקש מכם יציבות בעניין, והנחישות לבגרות, ומבקש מעורר 

תודה לחסדכם, לעבודתו הטובה, ולבקש מכם צליל לב, ולשון כנה, ומבקש מכם את הטוב ביותר שידעתם, ואני 

 מחפש בכם מקלט מהרע שבדברים שאתם יודעים, וסליחה על מה שאתם יודעים, אתם אתה סימן הטראנס

 אסור שלך, ועשה אותי עשיר בחסדך למי חוץ ממךאלוהים, תכסה אותי בחוסר שביעות רצונך מהטבע ה



אלוהים, תן לי הגנה בגופי, אלוהים, תן לי הגנה בשמיעתי, אלוהים, תן לי הגנה בעיניי, אין אלוהים מלבדך, 

 .אלוהים, אני מחפש בך מקלט מאי אמון ועוני

דריך אותי הדרכה מרוצה ל, ו: אדוני, אני מתכוון, לא מתכוון, ו: אני לא מתנצר, ועמקר אותי לא תמקר עלי, וה 

הלאה שלי מהזונות עלי, אדוני, תעשה לי אתך קראה, אתה זקארה, אתה רבא, אתה מטאא, אתה מטטה אואהה 

מניבה, האדון מקבל את תשובתי לשטוף את גרגירי, לענות לתפילותי, לאשר את חג'ג 'שלי, להרגיע את לבי, 

 לשלם את לשוני ולחזר אחר ליבי

ם שבחים, אלוהים לא מסטיק את מה שפשט, ומרחיב למעצרים, וגם לא את האדי שאודילט, וגם לא עבורכם לכולכ

מטעה לאלה שאחדית, והנותן של מה שמנע, לא אכפת לי מה ניתן, לא קרוב למנוכר והממרווחים מה שהביא, 

ינו מונע אינו נעלם, אלוהים הפשט אותנו מ ברכות ורחמים, ובבקשה, רוזק, הו אלוהים, אני מבקש מכם תושב שא 

אלוהים, אני מבקש ממך אושר על אילה, ביטחון על פחד, הו אלוהים, אני אעידך מהרע של מה שנותן לנו את 

הרוע של מה שמונע מאיתנו, היקר לנו אמונה וקישוטים בליבנו, ושונאים אותנו בגידה וחוסר מוסריות ואי ציות, 

סלמים, מוסלמים ואוחנה, ואנחנו גורמים צדיקים לא מתרתק על ידי והופכים אותנו למבוגרים, אלוהים טובים, מו 

כוזאיה, רוצח הכופרים ששוכרים שליחים וחוסמים ומתוך דרכך, ועשה להם את חמתך וייסור עליהם, אלוהים, 

 גורל הכופרים ששילמו את הספר, אלוהי האמת

, אתה חמתם את מג'אד, וברך את הו אללה, ברך את מוחמד ואת מוחמד, כאבראהים המקוריים, ואיבראהים 

 מוחמד, ואת מוחמד, כמו אבראהים המבורכים, ואיברהים בעולמות שאתה חמתם מג'אד


