
 
 
 
 
 
 
 

   است هللا نعمت دعا   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

 َوَما دَُعاء اْلَكافِِريَن إَِّلا فِي َضََلل  
 

 جل و عز هللا ."نيست گمراهی در جز کافران دعای و(. "۵۰: مؤمن سوره ؛۱۴: رعد سوره)

( جالله جل) هللا به( دعا را) التماس مسلمانان. است مسلمان سالح دعا. کند می روشن قرآن در را اين

 کاری بهترين .خودشون و خود های خانواده برای خواهيد می خوبی و خود حقوق گيرند می و کند می

 از که است اين بهترين. دهيد انجام دعا است گرفته قرار ستم و ظلم شما به اگر دهيد انجام ميتوانيند که

 .کند کمک او .بپرسيد هم را خود حق برای بخواهيد،( جالله جل) هللا

 

 که نياز بدون" گويند، نمی آنها .کنند فکر را اين از توانند نمی آنها اما از بسياری ستم مردم

 دادگاه در دعوی طرح يک شما يا ."آوردند دست به چنان و چنين از واسطه يک از استفاده با بخواهيد

 .آيد نمی دست چيزاز هيچ ها زمان بيشترين حال هر به .آن يا اين يا و مرد، اين برابر در فايل  يک

 

 به ها لطف اين( جالله جل) هللا .است جل و عز هللا از بزرگ لطف يک دعا دليل همين به

 را، خود شوهر هايشان، بچه است، شده ساخته را خود خانواده برای مسلمانان توسط دعا .دهد مسلمانان

 ذهن يک برای هستند، گمراه قصد که کسانی برای .دارد را خود بستگان  برای منافع چيز همه و

 .داد را کنند، دعا چيز همه برای که را فرصت اين( جالله جل) هللا :شفا برای و روشن،

  

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 دعا"(۶۰: مؤمن سوره")کنم اجابت را شما( دعای) تا بخوانيد، مرا: "فرمود شما پروردگار و"

 گاهی اگر حتی ."خالی های دست با گردی نمی بر" تر، دقيق ."نميکنم پشت شما به قطعا من و کنيند

 می( ص) پيامبر حضرت .شود خواهد جبران آخرت در آن نشود، داده پاسخ دنيا اين در است دعا اوقات

 در را خود دعا از هيچ که مايل آنهاشود، خواهد داده که است نعمت مشاهده با مردم که هنگامی" :گويد

 مالقات فضايل از بسياری با آنها ."شود می داده پاسخ اينجا در که خواهند می و شود نمی داده پاسخ دنيا

 نشده داده پاسخ دنيا در را خود دعا که گويد نه کس هيچ که .آخرت در هديه بسياری و شوند می واهد

 ."دهم می ازای در من و کنيد دعا من به" گويد، می( جالله جل) هللا .بودند

 

 می را اين هميشه( سره هللا قدس) شيخ موالنا .دارد وجود دعا هنگام در مهم نکته يک همچنين

 نياز را خود پيشانی ها، نماز همه نه اگر حتی .دارد نماز به نياز قطعا خوند می دعا که شخص: گويد

 داده پاسخ برای ديگری راه دعا گويد می( سره هللا قدس) شيخ موالنا .روز هر تا زمين ديدار برای دارد

 انجام سجده هيچ و نماز هيچ که مردم دعا .شوند نمی پذيرفته دعا بشيم، اولياء ما اگر حتی .درند نه شوند

 .نکن فراموش را اين است، بايستی اين .نيستند قبول قابل دهند نمی

 

 به  ادعيه نمی اطاعت( جالله جل) هللا دستورات شما که زمانی اما( جالله جل) هللا به دعا شما

 اگر بود، سر هفت اولياء آن اگر حتی گفت، می( سره هللا قدس) شيخ موالنا انجا .شوند می پذيرفته سختی

 قبول قابل مرد نماز شود، نمی برآورده زمين در کند نمی را خود پيشانی اگر ندارد، وجود نماز هيچ

 روز هر را خود پيشانی بايد حداقل که است شرط ترين مهم بشود، پذيرفته نماز برای که دليل به .نيست

 کنند می دعا آنها که گويند می مردم اکثر .نيست قبول قابل دعا برای ديگر های راه هيچ .بگذارد زمين

 .است شيطان است؟  شما پيشرفت مانع که است کسی چه. کنيم دعا آن از پس .نماز بدون اما

 

 انشاءهللا مقدس جمعه اين خاطر به که .بشند محمد امت برای راهنمايی ما ادعيه انشاءهللا

 نجات کودکان، با ما، همه که .هستند فتنه های روز روزها، اين .دهيم انجام( جالله جل) هللا دستورات

 .اسالم راه در بدهد، پيروزی هستند راست راه در که کسانی برای( جالله جل) هللا که .انشاءهللا بشيم

 آنچه بدهد آنها به( جالله جل) هللا که .هستند منافقان حال هر به کنند، می درست کافر فتنه با که کسانی

 .است آنها سزاوار

 

  

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۵


