
 

    

 

 سالح المؤمن الدعاء

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد  . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

حمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شيخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أن هميمكن ، كفارال دعاء. دعاءكم  قبول سيتم" ادعوني استجب لكم  " يقول. الدعاء  سالح ، سالح المسلمين هللا أعطى.  المهم وه الدعاء

 لن يستمروا ، هذا يعلمون كانوا لو.  للمسلمين بالنسبة جيد أمر هذا.  ضالل في همإن.  باطلة نهاإ.  مقبول غير ،ون ريدي ما بقدر يدعوا

 . الفائدة عديمة أشياءب بالقيام

 كانوا.  هللا أمر بإطاعة وقاموا ، األولياء واماحتر ،ستتم  أعمالهم. الدعاء  منهم ينطالباليهم  يأتون الناس. مقبول  األولياء جميع دعاء

 الى الذهاب خالل من الدعاء يطلبون الناس ، أخرى مرة اآلن. مقبوال  سيكون الشخص هذا دعاءفإن  همءدعا قبلي لم إذاو الدعاء يطلبون

 ولكن مباشرة منهم طلببال وليس هللا إلى الدعاءب لذلك يقومون ." الشخص هذال إكراما ناءدعايا رب اقبل  "و ،ة الطريق نفسب المقامات 

 أولئك.  حال أي على به ويقومون هذا يدركون الناس معظم.  األشخاص هؤالءبحرمة  به القيام عند قبوال أكثر الدعاء يكون.  إكراما لهم

 .المقامات  في الدعاءب من القيام ال مانع السبب هذال.  رحيلهم عند أكثر تزيد األولياء قوة.  هللا شاء إن ون سيتعلمون عرفي ال الذين

 نبينا إلى مباشرة تسليمها يتم.  النبوي المسجد في ، المنورة المدينة في الكريم نبينا مقام في الدعاءب القيام جدا المهم من ، شيء كل قبل

 يمكنك.  المنزل في يتم أن أيضا ويمكن. والصالحين  ، األولياء ،أمام مقامات الصحابة  تكون أن أيضا ومن الجيد. ترفض  وال الكريم

 . الدعاءب مونق دعونا.  السالح هذا هللا اناأعط.  جدا مهم شيء هو الدعاء.  مكان أي وفي وقت أي في الدعاءب القيام

 يليق ال " ، دائما قولي الشيخ موالنا.  شيء يحدث عندما وهناك وهنا الشوارع في والخسائر األضرارب تسببالو ،ال داعي للتفجير 

 واقيموا المساجد إلى واذهبا ، ما شيء هناك كان إذا.  والنساء الرجال ، البنات ، األوالد مع والصراخ الشوارع في لخروجا بالمسلمين

 جلست كلما. الكرامة  دين إنه. ة ذاتي ملكية هو اإلسالم.  اإلسالمب تليق تعليمات وهي.  جيدة تعليمات هي التعليمات هذه. " هناك الدعاء

 . الناس هميحب الالمزعجون .  سواء حد على الناس ومع هللا مع. أكثر  مقبولكلما كنت  ، كرامةو أدبب

 وآخرتكم دنياكم. الطريق  هذا وااتبع.  الناس لجميع الصحيح الطريق أيضا أظهر قد. هلل  شكرال.  للمسلمين خيرال كل وجل عز هللا يعطي

 ومن هللا التوفيق . .جميعا  منهم الخير يأتي قد ،شرهم  كان مهما. األشرار  من يحفظنا هللا. ة جيد كونتس

 . الفاتحة 
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