
 
 
 
 

 
  

 

 رافالكدعاء 
 

 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
 

 في القرآن الكريم بسم هللا الرحمن الرحيم هلالج لج هللا  يقول

 اْلَكافِِريَن إاِل فِي َضالل   َوَما ُدَعاءُ 

، هلالج لج ألنهم ال يقبلون أمر هللا  . فائدة له سواء دعوا أم ال . دعاء الكفار ال يقبل ، وال بالمسلميناياه هللا وهو خاص الدعاء نعمة أعطانا 

 . التوسل ولكن ال قيمة له وال فائدة منه يمكنهم أن يقولوا بقدر ما يريدون أنهم يقومون بالدعاء أو 

.  : الدعاء أمام هذا السالحلكن أسلحتهم ال فائدة لها و. إنهم يصنعون الكثير من األسلحة كسالح المؤمنين ، لقد أعطى هللا هذا للمسلمين 

. حسنًا ، أقوم بالدعاء ولكن ال يتم قبوله ، وال  . يجب علينا دائما تقديم ادعية جيدة سالح الدعاء هذا لنا لحماية أنفسنا ، إنه من أجل النصر

أهم  . آلخرةل في الدنيا ، فبعضها تُرك كلها هااإلستجابة ليتم  اللكن و.  دعاء المؤمنين ، دعاء المسلمينلجيب هللا ست. ي اإلستجابة لهيتم 

. سيكون لهذا فائدة كبيرة للناس ،  الدعاء لبعضنا البعض وطلب الدعاء من الناس علينا.  شيء في هذه األيام ، أكثر ما نحتاجه هو الدعاء

 .  استخدام رائع

الدواء ويقولون أنه ال يفيدني ،  يأخذونعظم الناس . م كل شيء في جوهره هو الدعاء ، والطب أيضا له فائدته ولكن مع الدعاء فهو مفيد

وسيلة يمكن أن يكون لها تأثير  إنه . والعافيةوبواسطته نجد الصحة هلالج لج لذلك نحتاج إلى الدعاء والقول إن العالج بالدواء نفسه من هللا 

بها لكل  اهي الطريقة التي يجب أن ندعو. هذه  زول الشر ويبتعد عناي. ندعو حتى تختفي هذه األمراض ، ونقوم بالدعاء حتى  أيًضا

  . شيء وسيكون مفيًدا

 ، عليهم أن يقبلواهلالج لج . قبل كل شيء يحتاجون إلى اإليمان باهلل  هذه النعمة للناس ، لذلك دعاء الكفار ال يستجاب مهما دعوا هللاأعطى 

.  المسلمين في بعض األحيان على القدوم وطلب الدعاء . لهذا السبب اعتاد غيرالمسألة  هسر هذهو ، وهذا  همءدعاأوامر هللا فيستجاب ب

. لقد رأينا وسمعنا عن العديد من هؤالء األشخاص  ويسمعون أن دعاء المسلمين مستجاب هم يعرفون أن دعاءهم ال فائدة لهلماذا ؟ ألن

 .  الذين يأتون دائًما لطلب الدعاء

. هللا به  ويؤمنونهلالج لج أن يعترف الناس باهلل  الخير ، وأعظم ما نسأل عنه هو لبونط. نريد الخير للناس ،  همءدعايهديهم ليُستجاب هللا 

  . ومن هللا التوفيق . إيماننا إن شاء هللايقوي 

  . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442ربيع اآلخر  12-2020/22- 7 


