
 

    

 

 الصالة في وقتها تؤدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 شكرا هلل عز وجل أنه خلقنا. النعمة  قيمة يدركون ال الناس لكنو.  البشر لجميع الواقع في ، نالمسلمونحن  لنا نعمة وجل عز هللا بعث

 .اياها  أعطانا نشكره على النعمة التي دعونا. ين مسلم

. ا قيمته يعرف أحد ال ولكن.  لمصلحتنا اعطيت كبيرة نعمة إنها.  الفوائد من العديد ولها ،ة جيد الصالة.  صالةال هي النعم تلك من واحدة

 .ما فاتهم  تعويض ونحاولي هللا هداهم إذا ، الحق وقت وفي.  الصالة يتركون الناسالوقت  معظم.  جدا ةصعب الصالة الناس يجد

.  جميلة بطريقة الفرض وأداء ،بالتسبيح  القيام ،السنة  صالة هناك. لديها آذان  الصالة.  جماعةال مع للصالة منفصل أجر هللاعيًن  بالطبع

 ، الحق وقت في الهداية هللا همأعطا إن.  البداية منذ أبدا ايصلو ولم هللا هممنحي لم الذين أولئك هناك أو.  كسلب صالة أيضا هناك ثم

 في الصالة تأدية فضيلة من ألف من واحد حتى ليست الحق وقت في صالةتأدية ال ، بالطبع.  صلواتهم ما فاتهم من تعويض ونحاولي

 . والفضل األجر من الكثير تركأنه  يعني في وقت الحق هذا واعادتها الصالة ترك لذلك. واألدب  السنة مع وقتها

 الحق، وقت فيالسنة  تصلي أن تريد كنت إذا. بالفعل وهافقدلقد  ،اعادة للسنة  هناكليس  ولكن ،اعادوا تأدية الصالة  أنهم نفترض دعونا

 ، صالة الفجر وسنة. وغير المؤكدة  السنة المؤكدة مثل ، أيضا أنواع بعض الديه والسنة. ، تحسب على أنها نافلة  سنة تحسب ال افإنه

  عليك أن تصليها . ،مؤكدة  سنة كلها هذه:  العشاءصالة  بعد والسنة ،صالة المغرب  بعد والسنة والسنة القبلية والبعدية لصالة الظهر ،

 السنة هذه نصلي ونحن. سنة مؤكدة  ركعتانهي  الظهر صالةل البعدية سنة تصلي أن ، المثال سبيل على سنن أخرى . هناك ثمومن 

 غير سنة اأنه يعني وهذا ، مؤكدة غير العشاء صالةل القبليةوالسنة العصرلصالة  القبلية السنة. ة مؤكد غير ه سنةوهذ ،ركعات  أربع

 .النافلة  من بكثير أعلى تقدير الديه ، مؤكدة غير الصلوات هذه كانت لو حتى ولكن.  مؤكدة

 ولكن ،على هذا النحو أو ذاك  فرضال اعادة يمكن. يجب أن ال يستخفوا بالسنة  ، الصالةب أن ال يستخفوا الناس يجب على السبب هذال

 . كبيرة جائزة تكون قد فقدت ،لم تؤدها  إذا. ال تُعاد  السنة

.  الفضائل من المزيد واكتساب ،األجر  من المزيد على الحصول من تتمكن لكي هذا نقول نحن. تصليها  ال قد أو وهناك هنا هاصليت قد

 همنوصي ، اإلطالق على يصلون ال أشخاص هناك كان إذا. عامرة بزيادة  آخرتهمأن تكون  يريدون الذين للناس هذاب نوصي نحن

 الناس هؤالء هللا شاء إن ، ذلك على واعتادي أن بمجرد.  ذلك على واعتادي حتى يومفي ال ركعتان إنها. الصالة ؤوابدي لكي يوميا نركعتيب

 .سيصلون الصالة التي لم يصلوها ويقومون بقضاء ما كان عليهم  أيضا

. غير مقبول  ذلك يفعلون ال الذين أولئك دعاء. يؤدونها يفيدون عالمهم  الذين هؤالء".  عيني قرة " وسماها الكريم نبينا عبادة هي الصالة

 يكون لن ،ون يصل ال لمنقام الولي بالدعاء  لو حتى.  مقبوال يكون لن ، لهم الدعاءب قاموا إذا حتى يقول كان قدس هللا سره الشيخموالنا 

 ."على األقل  اليوم فيتصلوا ركعتين  أن أيضا معليك يجب ،م لك الدعاءب اقوم أنا " يقول الشيخ موالنا.  مقبوال

 . الفاتحة ومن هللا التوفيق . . هللا شاء الكسل إن من يخلصنا وجل عز هللا.  هللا شاء إن العبادة هذه علينا تأدية هليس هللا
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