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  ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الّرِحيِم َوَصّلى الّلُه َعَلي َسيِدَنا ُمَحمٍد وَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَم َتْسِليماً 
 

  بالسلطان   ُدَعاُء الّتَوسلِ 
ِميَن، َيا َأْرَحَم الراِحِميَن، َيا َأْرَحَم الراِحِميَن، يا ُمَفِرَج َاْلَكَرَباِت َيا َهاِدي ِمَن َاْلُمِضَالِت َيا َيا َأْرَحَم الراحِ 

ْلَطاِن اْلَحاج َأِبي َبْكرٍ َواِسَع اْلَعَطاَيــا َيا َداِفَع اْلَبَالَياِت،  اَب َهِذِه ِلُروِح السَف َثوٍد  َأْسَأُلَك َأن َتَصرْبِن ُمَحم
وٍق ْبِن َأِبي َبْكٍر اْلَعِتيِق ْبنِ  اِهِر ْبِن َأْحَمٍد َزرٍد الطٍد َبُلو َماُيْرُنو ْبِن ُمَحماِهِر ْبِن ُمَحمْيِخ ُعْثَماَن  الطالش

 دٍ م حَ مُ  نِ بْ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ  اج حَ الْ  انِ طَ لْ الس َأْسَأُلَك َوَأَتَوَسُل ِإَلْيَك ِبَسيِدَنا َوَمْوَالَنا اللُهم ِإني  ، * ْبِن ُفوُديَ 
 حَ مُ  نِ بْ  رِ اهِ الط حَ مُ  نِ و بْ نُ رْ ايُ مَ  ولُ بَ  دٍ م دٍ م  زَ  دٍ مَ حْ أَ  نِ بْ  رِ اهِ الط نِ بْ  يقِ تِ عَ الْ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ  نِ بْ  وقٍ ر  انَ مَ ثْ عُ  خِ يْ الش 

َعَلْيِه الشْيَخ ُعْثَمان ْبِن ُفوُدَي َواِمْتِني َعَلى َما َماَت َعلْيِه  ا اْحيْيتَ *  َاللُهم اْحييِني َعَلى مَ ، ُفوُديَ  نِ بْ 
اْلَحاج َأِبي َبْكٍر ْبِن ُمَحمٍد الطاِهِر ْبِن  انِ طَ لْ الس َعن ُروِح  َض َأرْ  َاللُهم  *  ثالثــًاالشْيَخ ُعْثَمان ْبِن ُفوُدَي 

 ٍد َبُلو َماُيْرُنو ْبِن ُمَحموٍق ْبِن َأِبي َبْكٍر اْلَعِتيِق ْبِن ُمَحم اِهِر ْبِن َأْحَمٍد َزرَماِن َوُمَجِدِد بن ٍد الط ُنوِر الز
ِلَهمْ  ِدي ُعْثَمان ْبِن ُفوُدَي َوَاْشَياِخَنا َوَاْشَياِخِهْم َأوَوَأِميِر َاْلُمْؤِمِنين َسي يِن َوَسْيِف ِاْلَحقثالثــًا  َوَأِخِرَهْم الد *

َلْيِه السَالُم للُهم َأْرَحم َسيِدي ِجْبِريَل َعَلْيِه السَالُم َوَسيِدي ِميَكاِئيَل َعَلْيِه السَالُم َوَسيِدي ِإْسَراِفيَل عَ اَ 
السَالُم َوَمَالِئَكِتَك  َوَسيِدي ِعْزَراِئيَل َعَلْيِه السَالُم َوَسيِدي ِرْضَواَن َعَلْيِه السَالُم َوَسيِدي َماِلَك َعَلْيهِ 

َسيِدي َدْدَفَياِئيَل اْلُمَقِرِبيَن َعَلْيِهم السَالُم * َاللُهم َأْرَحم َالِذيَن َيْحِمُلوَن َعْرَشَك اْلَعِظيم َسيِدي َدْدَوَياِئيَل وَ 
َوَسيِدي َسْمَكَياِئيَل َوَسيِدي َسْسَمَياِئيَل َوَسيِدي َوَسيِدي َصْطَفَياِئيَل َوَسيِدي َعْطَمَياِئيَل َوَسيِدي َكْمَكَياِئيَل 

لشْيخ ِإْبَرِهيم َزْنَجَياِئيَل َعَلْيِهم السالُم * َاللُهم َأْرَحم ُسْلَطاَن اَألْوِلَياِء الشْيَخ َعْبَد اْلَقاِدِر اْلَجْيَالِني وا
َفاِعي َوالشْيَخ أبا اْلَحَسِن الشاِذِلي َوالشْيَخ َأْحَمَد الطيب الدُسوِقي َوالشْيَخ َأْحَمَد اْلَبَدِوّي َوال ْيَخ َأْحَمَد الرش

اَل اْلَغْيِب السَماِني َوالشْيَخ َأْحَمَد َباْمَبا َخاِدَم َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم * َاللُهم َأْرَحم ِرجَ 
َجَباَء واَألْوِلَياء اْلُكَماِل وِعَباَد ن الَقَباَء وَ ن الَقَباَء وَ ر الْبَداَل وَ االَ ْوَتاَد وَ األَ ُمَقدَسَة َوُقْطَب َاَالْقَطاِب وَ َواَألْرَواَح َالْ 

اِلِحيَن  ِه الصِبَجاِه َهؤَُالِء ِعْنَدَك َأْرَحم واْثَبْت إمارة أِميِر اْلَمْؤِمِنين مّرة واحدة الل ُهما* َاللد ْبِن  َعِليُمَحم
الشْيخ  اْلَعِتيق ْبنِ  رٍ كْ ْبِن أِبي بَ  وقِ َزر  ْبِن َأْحَمدَ  رِ الطاهِ  َبُلو َماِي ُوْرُنو ْبِن ُمَحمدٍ  الطاهر ْبِن ُمَحمدٍ 

ل ُسْلَطانهُعْثَمان ْبِن  ى ُيَوَصَلُه ِإَلى  ُفوُدَي َوَطوَحت ِديَمانِ اْلَخَتِم اْلُمَحم َصاِحِب الز َعَلْيِه  اِإلَمام اْلَمْهِدي



 

 

لهم من أئَمِة َوِألَْوَالِدي َواْجعَ  اِجيوَ زْ * اللُهم ِبَجاِه َهؤَُالِء ِعْنَدَك َأْرَحْم َواْغِفْر ِلَواِلَدي َوألَ مّرة واحدة   السالمِ 
 ينَ دِ د جَ مُ  نْ مِ وَ  ينَ بِ ر قَ مُ الْ  الِ مَ كُ الْ  اءِ يَ لِ وْ اْألَ  نَ مِ وَ  ينَ لِ امِ عَ الْ  اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ وَ  ينَ حِ الِ اللِه الص  ادِ ِعبَ  نْ مِ وَ  ُمتِقينَ الْ 

 حْ مُ وَ  ينِ الد ِلسُ  ينَ ي سَ  ةِ ن ينَ لِ امِ حَ  نْ مِ وَ  ِلينَ سَ ُمرْ الْ  دِ ي  دِ هْ مَ ِللْ  اتِ ايَ الر ارِ صَ نْ اَ  نْ مِ وَ  ينِ بِ مُ الْ  امِ مَ اْإلِ  رِ ظَ تَ نْ مُ الْ  ي 
* اللُهم أْرَحْم ُكل ُمْسِلمين َوُمْسلِماِت وُكل ُمْؤِمنيَن وُمْؤِمَناِت وُكل ُمْحِسِنيَن  ينَ رِ صِ عَ مَ الْ  اءِ يَ لِ وْ اْألَ 

* اللُهم َأْرَحْم   ثالثـًاُأمَة ُمَحمٍد َرْحَمًة َعامًة  للُهم َأْرَحْم امّرة واحدة اِت وَ مْ اْألَ وَ  مْ هُ نْ مِ  اءَ ْحيَ َوُمْحِسَناِت اْإلِ 
* َاللُهم َيا َحي َيا َقيوُم َيا َذا أْربعون مّرة * َيا َحي َيا َقيوُم  ثالثـًاَجِميَع َخْلِقَك َواْكِفيِهم َما َال َيِطيُقوَن 

 يعُ دِ ا بَ يَ  اتِ اجَ حَ الْ  اضِ اقَ يَ  اتِ اي طَ عِ الْ  عُ اسِ ا وَ يَ  ةِ لَ الّشامِ  ةِ ز عِ الْ وَ  ةِ لَ اْلُقْدَرِة اْلَكامِ اْلَجَالِل واإلْكَرام َيا َذا 
َبْكٍر ْبِن ُمَحمٍد الطاِهِر ْبِن  وبُ أَ  اج حَ الْ  انُ طَ لْ ا الس يَ ا َقَضى َأْمًرا َفِإنما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن، ذَ إِ  اتِ وَ الّسمَ 
 وٍق ْبِن َأِبي َبْكٍر اْلَعِتيِق ْبِن بن ُمَحم اِهِر ْبِن َأْحَمٍد َزرٍد الطَماِن َوُمَجِدِد ٍد َبُلو َماُيْرُنو ْبِن ُمَحم ُنوِر الز

ي فِ وَ  كَ اتِ عَ يِ بَ وَ  ، ِإنا ِفي ِحَماَك َوَتْحُت َنَظِركَ الديِن َوَسْيِف ِاْلَحق َوَأِميِر َاْلُمْؤِمِنين َسيِدي ُعْثَمان ْبِن ُفوُديَ 
ْه ِعَناَياِتَك ِإَلى َحاَجِتي هِذِه َواْشَفْع ِلي ِفي َقَضاِئَها ِعْنَد اللهِ  كَ تِ اعَ مَ جَ  ِتي  َتَعاَلى َوَرَعَياِتَك َفَوج َواْرَفْع ِقص

ى الَ عَ تَ  هُ الل  يَ ضِ ُفوُدّي رَ  نِ بْ  انَ مَ ثْ عُ  خِ الّشيْ َواْعِرْض َقِضيِتي َعَلى  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هُ ى الل ل صَ اللِه وِل سُ رَ ِإَلى 
َوَواِسَطُة َبْيَنَنا َوَبْيَن  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هُ ى الل ل صَ اللِه وِل سُ رَ َوَدِخيُلَنا ِإَلى َتَعاَلى ، َفَأْنَت َوِسيَلتَُنا ِإَلى اللِه هُ عنْ 
 ُه َتَعاَلى عَ يْ الشي أَ مّرة واحدة  ْنهُ ِخ ُعْثَمان ْبِن ُفوُدّي َرِضَي اللِإن ُهمٍد ْسأَ * َاللَك ُمَحمُه ِإَلْيَك ِبَنِبي ُلَك َوَأَتَوج

 ْهُت ِبَك ِإَلى َرب ْحَمِة ِإَني َتَوجالر ُد َيا َنِبيْحَمِة َيا ُمَحمالر َم ِنِبيُه َعَلْيِه َوَسلى اللي ِفي َحاَجِتي َهِذِه َصل
* َاللُهم ِبَحق ُمَحمٍد اْغِفْر ِلي َخِطَيئِتي مرّة واحدة  َاللُهم َفَشفْعُه ِفي َوَشفْعِني ِفي َنْفِسيِلتُْقَضى ِلي، 
  اْلَعَلِميَن *  ُسْبَحاَن َربَك َاْلِعزِة َعما َيِصُفَوَن َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمُد ِللِه َرب  * ثالثـًاَوتََقبْل َتْوَبِتي 


