
 
 
 
 

 
  

 

 دعاء يوم الجمعةال
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

الكريم  نالنبية أن هللا عز وجل خصص هذا اليوم عظيمة لدرج ئله. فضا عيد للمسلمينم هو يوم جمعة مبارك آخر ، يوم الحمد هلل أن اليو
. األدعية. هناك وقت محدد يتم قبول جميع . إنه يفيدنا كثيرا هذا اليوم قيمة. ال أحد غير هللا يعلم  كهدية ألمته ، وقدمه صلى هللا عليه وسلم

مؤكد ، ولكن يجب أن الضبط[ متى أو ما هو الوقت غير . ]ب وعشرين ساعة ، هذا الوقت المقدر هو ساعة واحدة ةربعاألفي غضون 
 . القبول تمياء في ذلك الوقت المحدد ، . إذا حدث أن يكون الدع الدعاء طوال اليومبتستمر 

 
. قد يكون هذا جيدًا ، لكن هذا يعني أنه  مستجابيقول البعض أن دعائهم غير " ادعوني استجب لكم ".  بشكل عام ، يقول هللا عز وجل

ي قبل أتمنى لو لم  " الحقًاقول يالمرء أن  حيثهناك فائدة كبيرة  آلخرة تكونل ركتي  . عندما  بدالً من ذلك اآلخرةدعائهم في  قبولسيتم 
 . إن شاء هللا في الدنيا وفي اآلخرة ،نطلب منه  بحيث. إنه كريم  ه عظيمةولكن فضل هللا ونعم ." في الحياة ولكن هنا دعائي

 
. لمسلمين والمقربين من هللاحفظ ، لبهذا في سالم ويمر عالم اإلسالم  يجعل. هللا  هللا ناحفظي ، أن يساعدنا هللا ادعو. دعونا ن مشقةهذه أيام 
. وذلك  في عملهم ()يضلون. بدالً من التوبة ، هناك أشخاص يذهبون إلى أبعد من ذلك ما لم يتوبوا مجزاءه ونهللا ينال ونومن يخالف

 . ليسوا مسلمين ال يقبلون. أولئك الذين  . المسلم هو من يقبل الحقيقة . الكافر عنيد وال يقبل الحقيقةالكفر بسبب عناد ا
 

 بحيث يتفضل علينا. هللا  . نحن نقبل الحق ، ونقبل أن كل شيء من عند هللا يحفظنايقوينا و. هللا  يساعدك هللا لكيالحقيقة بقبول ال عليك
نقول دائًما ، إلى هللا ، كما  الجؤوا. ين مستقر وا. ابقاإلمتحان . علينا جميعا اجتياز  إيماننا حفظ. المهم هو  بأمانالوضع نخرج من هذا 

الكريم ، ستخرج  إكراما لنبينا. إن شاء هللا ،  صلى هللا عليه وسلم النبي. هذا شهر جميل ، شهر  التالوة ، الذكرعن طريق الصالة ، 
 ي كتبم المقبل[. نرجو أن . في تلك الليلة مكتوب ما سيحدث ]في العا . هذا الثالثاء هو الخامس عشر من شعبان أمانالحال باألمة من هذا 

 . من هللا التوفيقو . الخير

 
 الفاتحة .
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