
 

    

 
 كیف یجب أن یكون الدعاء

بسم هللا الرحمن الرحیم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . أعوذ با- من الشیطان الرجیم
حمد األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

 لُّوا َعلَى نَبِیِِّھْم إِال َكاَن َعلَْیِھْم تَِرةً فَِإْن َشاَء َعذَّبَُھْم َوإِْن َشاَء َغفََر لَُھمْ كُُروا َهللا فِیِھ َولَْم یُصَ َس قَْوٌم َمْجِلًسا لَْم یَذْ َما َجلَ 

غفر شاء  عذبھم وإذا هللا شاء ذا. إ سیكون مؤسفا لھم المجلسفإن ھذا  على نبیھ ویصلونهللا  ونال یذكر مجلسجماعة في  جلستإذا  "
 .منھ  فائدة ھذا المجلس ال، المجلس لھم ". إذا لم یذكر اسم النبي الكریم في 

 وجل . هللا عز سلم على نبینا الكریم في البدایة وفي النھایةنو علینا أن نصلي،  دعاءبال نقوم. عندما  دعونا نذكر ھذا الحدیث الجمیل ھنا
،  في الدعاء وسلم صلى هللا علیھ نبینا الكریم . إذا ذكر اسم . وإال فإنھ ال ینظر إلى دعاء الشخص طریقةیجیب فقط الدعاء بھذه ال

 .نبینا الكریم إنھ كالم . كالم كبار السن لیس ،  شریف. ھذا حدیث إكراما إلسمھ الدعاء  یستجیب

استجابة  ، ال یتم مباشرة إلى دعاء الكریم نبینا إضافة اسم . إذا لم یتم . ھذا غیر صحیح الدعاء شركالوھابیون یسمون ھذا النوع من 
 كبون، الناس یرت ي أم الكنا نع سواء.  ئیناطخاشخاص ؟ نحن  . من تظن نفسك الدعاء الى ذلكینظر حتى  العز وجل . هللا  الدعاء
المساء .من الصباح حتى  الذنوب  

نبینا الكریم ل إكراماتقبل دعاءنا ی. هللا  عبثا واحاولی. یجب أال لم نقل إكراما لھ الكریم وإذا  نبینا الدعاء إذا لم یذكر اسم یستجاب، ال  لذلك
 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا یرتفعجعل اإلسالم یو فتنةالأمة محمد من ویحفظ  جمیعا یحفظنا. هللا  إن شاء هللا
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