
 
 
 
 
 
  
 

 صالة الجماعة
 

 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
 

منع ھو أنھ یُ  السنة ه. وضع ھذا العالم ھذایامفي ھذه األیام ویبدأ شھر رمضان الشریف في غضون ینتھي شھر شعبان ، هلالج لج الحمد � 
نظًرا لوجود قیود حظر . جماعة في المسجدوالتي تُصلى عادة في والتراویح  العشاءالخروج لیال في كثیر من البلدان. توجد صالة 

التجول ، فلن یتمكنوا من القیام بذلك في معظم األماكن. إنھم یسألون من كل مكان ماذا یفعلون ألنھ ممنوع. في بعض األحیان یكون ھناك 
 .الھاتف أو التلفزیون أو الرادیو من خاللجماعة م أن تصلوا الصالة في مكان واحد ولكن ال یمكنك مالكثیر من سوء الفھم. یمكنك

. 
. الصالة عبادة مھمة. إذا وفق رغبة كل شخصكل شيء لھ حكمھ. نحن على الشریعة. طریقتنا ال تعمل خارج الشریعة. ال یمكن أن یتم 

التلفزیون أو الرادیو ، فلن تُقبل صالتك. تكون قد فعلت ذلك ھباًء وحرمت نفسك أن تصلي صالة الفرض وتتابع عبر الھاتف أو  تدار
إذا قلت: "ال ، أرید أن أصلي التراویح بالنظر  .بنفسك أو مع جماعتك في المنزل الفرضمن الثواب. لھذا السبب ، یجب أن تصلي صالة 

ساعتین ، ثالث أو خمس ساعات. حتى لو كان في نفس الوقت ، فإنھ  قبل ساعة ، ،اإلمام" ، فقد یكون ھناك فارق زمني  خلفإلى الكعبة 
تصلي بمفردك ، تنوي أن أیًضا. علیك أن تكون حاضرا معھم. إذا كنت ال تعرف كیف تصلي وترید أن تتبع الجماعة ، فعلیك أن  یصحال 

ر التي تعرفھا ولكن لن یتم قبولھا كجماعة مع اإلمام. ال أن تتبع اإلمام. یمكنك تشغیلھ والصالة بنفسك ، وتالوة الفاتحة وغیرھا من السو
 .لذلك داعيإذا صلیت صالتك ، فسیتم قبولھا. ال 

. 
نیتك  تنويلدینا بث مباشر لصالة التراویح. علینا أن نقول ھذا إلخواننا في جمیع أنحاء العالم. الصالة باتباع صالتنا ال تصح وال تجوز. 

یقرأ وأنت ال. تتبعھ وتنال أجر ، ھو اإلمام تصلي خلف علیك أن تقرأھا كلھا. عند  ،قراءة الفاتحة والسور -وتصلي بنفسك ؛ ھذا جید. 
كأنك في الجماعة.  األجرهللا سیعطیك ھذا العالم أن ھناك التزام. ترید االنضمام إلى الجماعة ولكن ال یمكنك ذلك.  وضعاآلن  .الجماعة

 .مفروض علیك ذلك،  على مضضصالة الجماعة ألنك تفعل ذلك نال ثواب ست
. 

مختلفة. یمكنك القیام بذلك في  احكامھفإن  القیام بھ في أي وقت وأي ساعة. إنھ لیس فرًضا لذلك. یمكن أمر مختلفتم الخواجان الذكر وخ
 أحكامة بنفس الطریقة. لذلك ، یجب أن نفصل بین ھذه األشیاء. ع. یمكن أن تؤخذ البیوتنضمنیتك  تنويأي وقت. یمكنك مشاھدتھ ، 

عاقب. قد یكون ھناك بعض األشخاص نُ سو احفظنا هللا ، فإننا نرتكب إثم إذا غیرناھا .ب والسنة واضحةاجالو،  افرضوما لیس الفرض 
، قد تكون مكتوبة بشكل خاطئ. وتصحیح الخطأ لھ  الذین تابعوا دون علمھم. لقد حذرنا من قبل ، ولكن لیس رسمیًا مثل اآلن. لقد كتبوھا

فضیلتھ. لیس من الجید االستمرار في الخطأ. علینا أن نحذر ونصححھا. یجب أن نكون دائًما على الطریق الصحیح. حتى لو كان األمر 
. إن شاء هللا سنصل یتقبل. هللا قال ، ولیس أي شيء آخرمھما كانت الحقیقة ، ھذا ما یجب أن یُ  .ك ، فمن الخطأ أن تخجل وال تصححكذل

 الصابرونهللا.  عند . أجرھم منلظلمھمعصیبة في كل مكان ، في محاولة  یمرون في أوقاتالمسلمین  یجعلونإلى أیام أفضل. إنھم 
من هللا و  .شاء هللا رسل لنا الصاحب إنیاإلسالم و ینصر . هللایعیننا  . لن یمر شيء مرور الكرام. هللا عظیماوأجرفضال هللا  من وننالیس

  . التوفیق
 

 . الفاتحة
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