
 
 
 
 
 
 
 

 چطور دعا باید انجام شود 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

َولَْم يَُصلُّوا َعلَى نَبِي ِِهْم إاِل َكاَن َعلَْيِهْم َما َجلََس قَْوٌم َمْجِلًسا لَْم يَْذُكُروا هللاَ فِيِه 

 تَِرةً فَإِْن َشاَء َعذَّبَُهْم َوإِْن َشاَء َغفََر لَُهمْ 

ی نم پيامبرش به صلواتاسما هللا را به آيد نمی آورند و  مجمع يک در نشسته جماعت يک اگر"

 واهد،بخ اگر و کند عذاب را آنها تواند می بخواهد، هللا اگر. بود خواهد پشيماناين جلسه برای شان  کنند،

 سود هرگز مجمع اين نشود، ذکر مجمع در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر نام اگر" .ببخشد را آنها تواند می

 .برد نخواهد

 

ش بايد اول و آخر کنيم،دعا  می خواهيم که هنگامی. کنيم ذکر اينجارا در  زيبا حديث اين بگذاريد

جواب می دهد. چنين دعا  به انجام بدهيم. هللا عز و جل تنها (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو سالم به  صلوات

در يک دعا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنام  اگر. کند نمی نگاهرا  شخص دعای اين او صورت، اين غير در

 سخنان نه است، شريف حديثپيدا می کند. اين يک  جواببه خطر احترام به اسم او بگوييم، اين دعا 

 است. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر سخنان اين. پيرمردان

 

 ار (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر نام اگر. نيست رست اين. نامند میدعا شرک  نوع اينبه  ها وهابيت

 گاهن دوتا اين به حتی (هلالج لجهللا جل جالله ). شود نمی داده پاسخ دعا اين است، نشده اضافه مستقيم طور به

 اهانگن مرتکب مردم نه، يا بخواهيم آيا. هستيم گناهکار مردم همه (ما) هستی؟ کی ميکنی فکر. کند نمی

 هستند. شب تا صبح از

 

 نخواهد پاسخ دعای هيچ شود، نمی ناميده (هلالج لجهللا جل جالله )نام پاک  در يک دعا اگر بنابراين،

 ی بهببه خطر خو خداوندانشاءهللا . کنند سعی بيهوده نبايد. نگوييم او خاطر به اين را (ما) اگر و گرفت

انشاءهللا او  .دارد نگه )نجات( امن ما را در همه خداونداين دعا را قبول کند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 .کند بلند را اسالم وکند  محافظت( فتنه) اختالفات از محمدآمت 

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ هحجذي ۱


