
 ھناك أمر بالدعاء

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

،  ھذا السببل. إني معكما اسمع وأرى". ادعوني استجب لكم " یقول.  فضلھ وإحسانھبیعامل الناس  عز وجلهللا 
 .أمر الدعاء ھو من الطرق ، بطریقة 

،  " علیك أن تقولاحفظني،  . بدال من أن تقول "یا هللا فقط لنفسك تدعو. یجب أن ال  أیضا أدبھالدعاء لھ القیام ب
ھذا ل مقبول إكراماأیضا  دعاؤكم. دعاؤھم مقبول  بین الناساشخاص . ھناك  أكثر مقبول". ھذا احفظنا  "

 تدعيأكثر تقبال وأفضل أن  تكون.  مجموعةللجعل الدعاء ا، ولكن لنفسك . ال تجعل باستمرار الدعاء  الشخص
الدعاء ب القیامانھ المر جید  اللھم ردنا الى افعال الخیر ".، اللھم احفظنا ،  غفر لنااللھم ا على النحو التالي "

أكثر قبوال بالنسبة لك  ذاھ تراھم تكن حتى لو لمأو أختك  أن تدعو ألخوك المسلم.  الدعاء تتلولآلخرین عندما 
 ھي. معنویة ھدایا ،  هللا الھدایا منح.  ، ھو أیضا مقبول بصوت عال، حتى لو لم یكن  كفي داخلالدعاء  . ولھم

 .تستمر وتبقى الى األبد أشیاء  إنھا.  الجمال الحقیقي

 وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا ". ، "عز وجل . یقول هللا  حصىت أو ال یمكن أن تعدبحیث  ةهللا كثیر نِعم
 قمت " یقولإذا كان ھناك شخص ما  ."ادعوني استجب لكم  " یقول جل جاللھ هللا.  الدعاء النعم ھيھذه  إحدى

كل أتمنى  "یقول ھذا الشخص . و في اآلخرة ھذا الشخصدعاء  سیستجیب" هللا ھ لم یُستجاب الدعاء ولكنب
ُ  ادعیتي التي لم تُستجاب الكثیر من  ھسیتم منح،  لكثیر من الھدایالالشخص سیكون الھدف  ." عطى في اآلخرةست

 . أي قیمة لن یكون لھه الدنیا في ھذ قد اعطيما كان و،  األشیاء الجمیلة في اآلخرة

 وارزقھم ناإخوان احفظ م. اللھ ي شخص إن شاء هللاألحاجة بجعلنا تال و. الصراط المستقیم ال تفصلنا عن  ماللھ
 اللھم اجعلنا مع.  عن الطریق الصحیح إن شاء هللا وأنفسناأبنائنا  ال تضلو  . الصحة والعافیة إن شاء هللا

 . إن شاء هللا والصالحات الصالحین
 . الفاتحة بحرمة
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