
 

 
 
 
 
 
 
 

 فضائل صالة التھجد
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 

 إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْیِل ِھَي أََشدُّ َوْطئًا َوأَْقَوُم قِیًال 
 

صعب. و قاٍس  اللیلهللا. كالمواألنسب لفھم القیام لیال لتأدي صالة التھجد أمر صعب وجید للروح، إن  في القرآن الكریم هلالج لجهللا  یقول
فضیلة كبیرة أن تتوضأ  الذلك فإن لھ مرة من العبادة التي تؤدى في النھار. 1000-100فضیلة العبادة التي تؤدى في اللیل ھي أكثر 

فعل ھذا شيء . عظیمة نعمةقبل الخلود إلى الفراش وتصلي ركعتین قیام اللیل ، ثم تستیقظ لصالة التھجد بعد الخلود إلى الفراش. إنھا 
 ونعمة. للمسلمین كفضیلةهللا  یعطیھا. كبیر ألجربل نافلة. ومع ذلك ، فھي وسیلة  لیس فرض ھذاجید. 

  
ھناك ثواب عظیم في حضرة هللا لصالة ركعتین تھجد في المنزل ، قبل مغادرة المنزل إلى مسجد لالنضمام إلى الجماعة. یمكنك أن 

لكثیر. ما یؤدى یحسب ل ضرورةال: ال ھا هللا بعد ذلك ، وقفخفم كان یصلي أحیاناً طوال اللیل. تصلي التھجد بقدر ما ترید. نبینا الكری
البدایة. لم یقبل لكن لم یكن ھناك الكثیر من الناس الذین اعتنقوا اإلسالم في  عطى لكل الناس.كما لو كان یؤدى طوال اللیل. إنھ شيء یُ 

القیام بذلك. ومن ثم فإن معظم المسلمین ال  علیھیجب من یستطیع . كفضیلة، تُعطى للناس  الحقیقة. في الكثیر بالطریق الصحیح
ھم  یؤدوهعلى الناس. لذلك ، من  ، ألنھ صعب اللیل تأدیة قیامال یمكنھ  من العبادة القلیل یؤديومن . هلالج لجینفذون أوامر هللا 

 جید.لیس ھذا عون هللا  یؤدونھ بدونمحظوظون. هللا یعینھم. إذا قالوا إنھم 
  

 لقیامنائمون ونحن استیقظنا كلھم  ،جد. فقال ألبیھ "انظرمع والده. كان الناس ینامون في المس استیقظ أحد األولیاء مرة لصالة التھجد
 انؤدیھ .نؤدیھا بأنناأنفسنا  نمیّزكنت نائماً ولم تقل ھذا". مھما فعلنا ، ال یجب أن  یا ریتك " قال اللیل". ثم قال أبوه ، أحد كبار األولیاء

وعلى ذلك ب على القیام. وإال فلن نكون قادرین على القیام بذلك بأنفسنا. لذلك علینا أن نشكر هللا على إعانتنا ھذا فضلھ. هلالج لجبعون هللا 
. القیام  من ال یستطیعیعین ذلك ، وهللا فعل � على  الشكر. فضلھ علینا حتى یدومهللا الواجب الشاق. علینا أن نشكر  جعلنا نؤدي ھذا

 ومن هللا التوفیق . 
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