
 
 
 
 

 
  

 

 فضل الدعاء
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

۪ٓي اَْستَِجْب لَُكْم    َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعون 
 

 ا. المؤمن " الدعاء سالح"  ايضا ملسو هيلع هللا ىلصويقول "  العبادة مخالدعاء " نبينا الكريم يقول . فيجيبه  ، بالدعاءعز وجل أمرنا هللا 

 

هللا أن نسأله يأمرنا . الدعاء مقصود به درء كل أنواع المتاعب والمشاكل و هلالج لج فرصة أعطاها هللاهو ؤمن للم بالنسبة دعاءلا

" دعائي غير مقبول وغير  ال تقل . ألن األشياء التي ال تأخذها هنا ستنالها في اآلخرة " لن يعطي . ال تقل أبًدا "نا حتى يعطي

 ". اْدعُونِي أَْستَِجْب لَكُْم "  هلالج لج يقول هللا ُمستجاب "

 

. يقول في اآلخرة  هلالج لج هللا بينما سيعطيك. " ينفعال ،  " دعائي لم يُستجاب وغالباً ما يكون الناس في عجلة من أمرهم ويقولون

أيامنا دعاء في من المهم القيام بال. " كل األجر في اآلخرة للينا أي دعاء من دعائهقبل يُ لو لم المرء تمنى ي " ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم 

 تدعوهي ذال اءالدعاء لنفسك ولآلخرين ، فالدعب القياميمكنك  . لخيرلسبب و، إنه سالح  لدينا مشاكل ومصائبحيث  هذه
 .  أكثر فضيلة وأكثر قبواًل  ، هذادعاء دون إخبار الشخص بال. إذا قمت كأجر وثواب لك  يكتبلآلخرين 

 
 ،عرف أبًدا الزمان ألنه ال يُ  اويحفظنا من شرور الشيطان ، من شرور هذ ينجينافي هذه األيام ال تتغاضى عن الدعاء ، هللا 

 هلالج لجهللا  يثبتالدعاء دائًما حتى علينا ب .ويرحلون الشيطان ، ينزلقون  يؤذيهمحتى أكثر األشخاص غير المتوقعين يمكن أن 

.  حفظنا إن شاء هللا، هللا يالزمان  اأمراض ومتاعب هذ شر ،حفظنا من كل هللا ي.  اإليمان في اإلسالموأقدامنا ويزيد ثباتنا 

 . من هللا التوفيقو

 الفاتحة .
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