
 أھمیة الفرائض

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با> أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

والصیام والزكاة  . الصالة هللابھا تفعل أشیاء أخرى لم یأمر و تتعبدأن ال  لیس مقبوال.  العبادات ھي أمر من هللا
عوض عن ت، ولكن ال یمكن أن  تؤدیھاوال من المال إذا كنت ترغب  كمیة كبیرةأن تعطي  ك. یمكنعبادات كلھا 
بدال من  وتحسب كفارة. الشخص الذي لدیھ عذر یدفع  للصیام بالنسبة نفسھ األمر.  واحدة من الصالة ركعة

أعطي المال بدال من . سأصوم لن  دون عذر ویقول "بالصیام  المرءإذا ترك  یصح، فإنھ ال  . ومع ذلك الصیام
. بدعة ما یسمى  ا، ھذ ھنا. " الناي بدال من ذلك سأعزف على.  أذھب إلى الحج" لن یصح القول ذلك ". ال 

 صلى هللا علیھ وسلم . الكریمنبینا نھى عنھا ھذه ھي األشیاء التي 

 القیام بالذكر،  مرةعشرة اآلف  قول "هللا"ت، صلوات شریفة  للقیام بالف مرةختیارإل، یمكنك اتأدیة الفرض بعد 
كلھ  ا". ھذ على نبینا الكریم وصلوا، اذكروني  " یقول. ألن هللا عبادات ھذه كل  –نت ك ماأین اجلوسأو  وقوفا
 . ، فإنھا ال تعتبر عبادة بأشیاء أخرى وقمت لم تأِد العبادة، إذا  ، كما قلنا . ومع ذلكبالفرائض بعد القیام  جید

 معرفة ذلك . علینا . بدیال للعبادةن وال یك، أیا منھا ذاك ھذا وخدمة ، ال

. أظھر  مسلم كھناك نوعان من المسارات في كون . طریق أھل السنة والجماعة ھو الوصول إلى السالمة اتباع
، وھناك الكثیر من المسارات األخرى  ھناك الطریق الصحیح " . وقال : رسم مسار على الرمال الكریم نبینالنا 

. ھذا یسیر بشكل مستقیم ، الذي  اتبع المسار الذي ھو في الوسط".  ھذا ھو المسار الرئیسي،  وهاتبع ". " حولھ
. واآلخرون سیعانون ،  ر اآلخرینیتدمیتم .  إلى السالمة ونصلی ھ. أولئك الذین یتبعون أبدالیس ملتویا المسار 

سیحاسبھم عباداتھم. بفي اآلخرة لعدم القیام  ونعانیسرسول هللا"  ، محمدهللا  إال ال إلھفي النھایة " قالواوحتى لو 
الطریق  وا. اتبع لسنوات أو آالف السنین النارفي  یبقوا. ولكن یمكن أن  هللاأن یعاقبھم یدخلون الجنة بعد س.  هللا

 خذوا الطریق المختصر .،  الطریق الصحیح وا. خذال تعانوا على قید الحیاة حتى  أنتمالصحیح بینما 

ما تفعلھ  یسمون. آخرون  ترك العباداتیو البدعفعل كل أنواع یبعض ال.  ، ھناك الكثیر من الطرق كما قلنا
أي سنة عندما یدخلون المسجد.  یسبحون أو یصلونوال  یصلون فرض العینشیئا. ھناك أناس  ونفعلیوال  بدعة

اعة مأھل السنة والجمن . دعونا نكون  منھ أیضا فائدةھذا ال .  عند صالة السنة البدعة أھل ك منإنھم یعتبرون
 یھديهللا  یثبتنا .. هللا  . دعونا ال نحید عن الطریق الصحیح الطریق الصحیح إن شاء هللا نتبعدعونا جمیعا و

  . لتوفیقا ومن هللا . هللا یرزقھم الوعي والذكاء.  أولئك الذین انحرفوا عن الطریق الصحیح

. لفاتحةا  
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