
 
 
 
 

 
  

 

 دعاء المسلم 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، 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
 

وإن شاء هللا نصل إلى أيام أفضل وأفضل. كل ما  اتمكنا من الوصول إليه هلالج لج. الحمد هلل عليكم ليلة النصف من شعبان مباركة
يقول هللا أن دعاءك مستجاب. أحيانًا يتحدث الناس دون أن يعرفوا  رحمة.بركة و، فهو جميل  ، جميًل وصالحمبارك هللا  جعله

"اْدعُونِي أَْستَِجْب  ليقو هلالج لجك بالتأكيد ألن هللا ءدعا استجابةلماذا هذا؟" إذا كنت مسلًما ، فسيتم  يُستجاب."دعائي ال  يقولونو
 نيقول هللا. البشر في عجلة من أمرهم. الذين يقولون "دعائي ال يستجاب" ، فعندما يكتشفو مكئدعالوسأستجيب  ادعوني. لَكُْم"

سينال الكثير إلى اآلخرة"  كلها تركأي من دعائي في الدنيا وتُ  بيُستجيقولون"أتمنى لو لم  استجيب دعاءهمفي اآلخرة كيف 
ويقولون "يكفيني القليل.  اإلستعجالكن البشر يريدون ، ول للبشرفاهلل يريد دائًما الخير والجمال . هلالج لجهللا من  من العطايا والثواب

 على قول ذلك. يندمونثم في اآلخرة سومن  في الدنيا " دعائيكل استجابة أريد 
 

مسلم ، فال خوف  هأو في اآلخرة. طالما أنلذلك ، دعاء المؤمن والمسلم يجيبه هللا بالتأكيد. إن هللا يجيبه بالتأكيد سواء في الدنيا 
قال لهم بسم هللا يُ  هناك خوف عليهم. ورسلهالذين ال يؤمنون باهلل إيمان.  عندهم ومن ليسالكفار  علىمن الخوف؟ على عليهم. 

ال في المكان الخطأ / اؤكم الدعاء ولكن دعب القيامأيًضا  ميمكنك .َكافِِريَن إاِلا ِفي َضاَلٍل""َفاْدعُوا ۗ َوَما ُدَعاُء الْ  الرحمن الرحيم
يجب على الشخص الذي يقول  الكفار.من أن يكون  يجبستجاب" ، يُ ال دعائي " اي شخص. إذا قال استجابتهولن يتم  فائدة منه

 هللا. يتقبل دعاءنابهذا. وعد هللا حق. هللا  يعتقدبالتأكيد. يجب أن يؤمن بهذا. يجب أن  ويُستجاب لهأنه مسلم / مؤمن أن يستمر في الدعاء 
  . من هللا التوفيقو . اآلخرة ويقوي إيماننافي الدنيا و هذه يفرحنا في

 
 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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