
 
 
 
 
 
  

 
 أھمیة الصالة

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

، ھناك الفرض . یجب تأدیتھا ، وعلى ھذا النحو ، فقد أعطى هللا العبادة وأشیاء مختلفة  النجاةدین اإلسالم ھو دین  ، إن دیننا
 والصیام. الصالة  الزكاة والذھاب إلى الحج، الصوم ، ؟ الصالة الفرض. ما ھو  . أھمھا ھو الفرضوالنوافل السنة ، جب االو

. ماذا یعني ا متأدیتھ المال ، علیھمعلى من كان عنده فرٌض الزكاة والحج  . طبعاكان مریضا على الجمیع ، إال من فرض 
 تعبد طوال حیاتكت. إذا كنت ساألساسیة  العبادة وھ الفرض. المزید من األجر  الحسنات ، يالتي تعط ادةعني العبی؟ الفرض 
في ذلك الوقت تفعل ذلك ،  مل إذایحدث  ذا. وماعلیھ ثواب ، فھذا عمل  ل الفرضوالسنة فال یمكن أن تحل مح النافلة وتؤدي

 لعدم تأدیتھا .، فإنك ستعاني من العقاب  ذلك الىھذه النعمة من خالل كونك كسوًال أو ما  تكون ترفض

لنحو ، لكن ربما یمكنك فیما على ھذا ا حددھاشاء هللا ، اآلن قد یما ، حسنًا ، ك معصیةالفرض یرتكبون  دونیؤأولئك الذین ال 
، فلن تتمكن أبًدا ھ ن وقتع . ولكن كما قلنا ، إذا فاتك فرض هللا شغلتدخل في نأن  یمكنناال قضاء ، أو یغفر لك ، ھا كتدیتأبعد 

. لقد أعطى هللا مثل ھذا الجمال وھذه الھدیة للناس ،  ، حتى لو فعلت نفس الشيء طوال حیاتك فضیلتھأو أجره من تعویض 
. اآلن  . ولكن لمن فعلھا فإن هللا یھبھم العطایا ویعطیھم أجًرا عنھا وعندما ال یقبلھا المرء لم یبق في أعمالھم الدنیویة بركة

هللا علیك  یقول ؟ بعقلك دین تخترعوأقرأ الكثیر من آیات القرآن" ، ھل  لدعاءقوم باأنا ال أصلي ولكني أ یقول بعض الناس "
. ھاتان الدقیقتان من الصالة أفضل  لصالةل لیس بدیال. إذا كنت تحب ، یمكنك قراءة القرآن طوال الیوم ولكن  أن تفعل ذلك

 جراأل احیاتك كلھا ، فلن یتم تعویض ھذتعبد تساعة من أداء العبادة األخرى ، ولكن حتى لو كنت  من اربعة وعشرین
ي أعطي نلكنوال أستطیع أن أصوم  " لصیام ، وبنفس الطریقة ، من یقول. وكذلك الحال بالنسبة ل . الفرض مھموالثواب 

سنة لكن الصدقة كما قلنا ، و. الزكاة فرض  مختلفان األمران،  كذلكر یم الزكاة بل أتصدق" ، حسنًا ھذا الاُخِرج صدقة ، ال 
 .  بعد الفرض تؤدىھذه العبادات التي ، ؟ تعتبر من السنة  نافلةال. ماذا تعني  لةفانو

أیًضا ، كانوا یصعبون  الذھاب. في الماضي لم یتمكنوا من  الذھابال یستطیع اآلن من لدیھ المال الحج أمر مختلف ، مسألة 
. لكن المھم ھو فرض الصالة والصیام ،  من الحضور الناسفي السنوات القلیلة الماضیة وكانوا یمنعون  الناساألمر على 

كبیر وضخم  من ال یؤدیھا . عذاب نحصل علیھ قدي ذال للثوابووفقًا  ننتبھ علیھایجب أن  لكیمكن للجمیع القیام بذلك ، لذ
تصلي تلك الصلوات في نار جھنم ، ولكل  هلالج لجهللا ، سیجعلك كالھما كبیر وال یمكنك تعویضھ ألنك عندما ال تصلي ، أیًضا 

، فمعظم الناس یموتون قبل ذلك ، وإذا  الدنیا هعاًما في ھذ 80ال یعیش الناس حتى  ھا .عاًما تصلی 80 ھناك صالة تقضي
عاًما من الطفولة وقمت بحسابھا بھذه الطریقة ، فإن أولئك الذین یصلون ال یمكنھم الصالة إال  15إلى  10فكرت في حوالي 

لذین ؟ حسنًا بالنسبة ألولئك ا سنة ھناك ، ھل یرید أحد تركھا لذلك 80لكل صالة  لكسنة ، لذ 60إلى  50حوالي  ، بقدر ما
إن فوإذا لم یستطیعوا علیھم أن یقضوھا واحدة تلو األخرى ، وإذا استطاعوا قضاءھا یمكنھم قضاءھا ، ، یتعین علیھم القضاء 

 . سیغفر لھم إن شاء هللاهللا 

 



 

 

 

 

 

، تحبني ، إن شاء هللانا القدامى وقال لي الصالة اناآلن جاء أحدھم من إخو .الجمال ، هللا یوفقنا في تأدیتھا اھذ یوفقنا لنعیشهللا 
. أولئك الذین یعرفون جمال الصالة ال یمكنھم تركھا حتى لو كان وقتھا ضیقًا للغایة ، وما زالوا  صالة جمیعًانرجو أن تحبنا ال

تمر  أنا متعب اآلن والحیاة یحاولون ویتلھفون على أداء الصالة ، وأولئك الذین یتركونھا بطریقة ما ویقولون سأصلي الحًقا أو
، اك عقاب على ذلك أیًضاومن ثم ھن الثوابیندمون ألنھم سیخسرون الكثیر من سبھذا الشكل وفي النھایة سیندمون على ذلك ، 

ھذه ال ینظر إلى  هلالج لجهللا .  فقط واتركھا � . ال تفسح المجال للوسواس سواء قبلت أم ال بل صلِ  تقبل هللا صالتنا . هللا ال سمح 
ویوسوس لك أن یبدأ الشیطان من البدایة ، . هلالج لج�  األمر " فقط افعلھا واترك؟وضوئي مقبول أوه ، ھل  . " األشیاء الصغیرة

لست  . فھو یریدك أال تصلي ، فنحن نمتلك كسًال على أي حال ثم نقول " وضوءك لم یكن صحیًحاغیر مقبول ،  وضوءك
 . لشیطان الناس یبتعدون عن الصالة" ھكذا یجعل ا ، دعني ال أصليعلى وضوء

" ال یكلف هللا نفسا  أن الوسوسة من الشیطان وهللا ال یأمر بأشیاء ال یستطیع الناس حملھا یجب أن یعرفواوسواس عندھم  من
حفظنا هللا ی.  فیقبل هللا صالتك ركوعا وسجودا أدِ .  . فقط قم بالوضوء مرة واحدة وھذا كل شيء ، لقد انتھى األمرإال وسعھا "
 . من هللا التوفیقو . ایماننا ي. هللا یقو الشیطان إن شاء هللاووسواس من شرور 

 الفاتحة .
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