
 

 

    

	دعاء الذین ال یصلون غیر مقبول

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

تأكد من التوبة واالستغفار حتى ،  مھمةب أبدستھذا السبب إذا كنت ل.  علم من دونعلم أو عن الكثیر من االخطاء ب بالقیامنقضي وقتنا 
عندما تسأل نا ال یسیر على ما یرام ". عمل الدعاء ولكنب نقوم " یقولون معظم الناسھذا ل، طبعا .  هللا النجاح في كل ما تفعلھ یكتب لك

 . في أعمالكم میوفقكوال  مكءدعا یستجیبال وجل  عز". حسنا في ھذه الحالة هللا  ال أفعل ذلك " ؟"، یقولتصلي "ھل 

؟ ألنك ال  لماذا ." سیظل بال إجابة دعائك،  الدعاء لكبسلطان األولیاء  قام، حتى لو صالة بدون  " یقول	 قدس هللا سره شیخالموالنا 
یمكنك  "، یقول فعل ذلك ت لمإذا  لك. هللا یترك األمر سیُستجاب دعائك إذا فعلت ذلك ،  ن یومیایركعت صلیت. لذلك حتى لو  تحاول

 .ما یرام " لن تسیر علىأیا من أعمالك  برضائيدون الفوز ب.  محاولة بقدر ما تریدال

من أجل ال  عبت، ت طوال الوقت تركض. لذلك  بدون بركةأیضا  إنھا،  ، ولكن ال الناس قد یعتقدون أنھا تسیر على ما یرام من الخارج
ویصلون قد ،  ، الذین یطلبون المغفرة . الناس الذین تابوا بالنسبة لك ال جدوى منھ وھذا دون سالمبحیاتك  تقضي.  حیوانالشيء مثل 

 . . أعمالھم تسیر على ما یرامفازوا 

یوم القیامة ،  سیُسألون.   بدو أنھا لیست مربحة وانھا تعذیب بالنسبة لھمتقد التي ربحیة ال، بغض النظر عن مدى  ، كما قلنا خالف ذلك
،  الھامة األمور، في  التوبة واالستغفار في كل مھامناب. اآلن دعونا نبدأ "اعطیتھم ھذا القدر . لماذا لم تفعلوا ذلك ". سیُحاسبون على ذلك 

 .بالتنظیف  ءبدیمكننا ال لكلذ

، یقول هللا عز خالف ذلك . " ما یرید سأعطیھو، اسامحھ . أنا  المغفرة ویطلب،  ھذا یعرف خطأهعبدي . شاھدوا  " یقول	عز وجلهللا 
عباده نا جمیعا بین جعلهللا ی.  ولن تسیر على ما یرام ةمباركتكون  نأعمالھ ل ." أعمالھ وال أحبال أحبھ و، یذكرني ھذا العبد ال  "وجل 

 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا الصالحین

	الفاتحة .
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