
 

 

    

 أِد الصالة في وقتھا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم

ْوقُوتًا الَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا مَّ 	إِنَّ الصَّ
 

، في أوقات  المؤمنین، المسلمین  فرضت الصالة على "".  كتابا موقوتاإن الصالة كانت على المؤمنین یقول هللا عز وجل " 
 .الصالة  وھمن أركان اإلسالم  ركن". أول  محددة

،  . ولكن بخالف ذلك لدیھم حمل ثقیل یوم القیامة یبعثونیفعلون ذلك وأولئك الذین ال  محفوظونصالة ال یؤدونأولئك الذین 
 یجمعونھا.،  الصالة خمس مرات ولكن ثالث مرات یؤدونأفكار جدیدة. انھم ال تخرج ،  اآلن . الیوم مختلفة قلیال المسألةفإن 

فم ال، خرج من 	! یظھر القرآن أوقاتھ	؟" یقولون مكتوب ھل ھذا ". " الصالة لھا أوقاتھا في القرآن الكریم " وجل یقول هللا عز
 .ا یومی مرات، وصلى خمس  نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلمالطاھر ل

شافعي ال على المذھب،  . ومع ذلك الحنفي على المذھبفي الحج  ھكذاصلي ت،  صالة قبل وقتھا عند السفرال لتأديإذا كنت 
. إذا كنت ترغب یمكنك الصالة  . یمكنك أیضا صالة المغرب والعشاء معاجمع إذا كنت مسافرا یمكنك صالة الظھر والعصر 

اي عندما تصلي تقدیم  بجمعد وقصالموتصلیھا معا جمع تأخیر . في وقت مبكر أو إذا كنت ترغب یمكنك تأخیر ذلك قلیال 
	. تصلي الظھر والعصر في وقت العصر یمكنك أن، الوقت  أن تصلي وتأخر لم تستطع. إذا الظھرمع العصر 

ا ! "سیكون مناقضا ومعارضال بأس . ثالث مرات  ال یوجد خمس مرات " ، یقول فجأة ذلك . ومع ھذا ھو الحال عند السفر
 . عندما ال یكون الوقت یصح، لن یكون مقبوال ألنھ ال  . في الواقع ناسب أوامرهی ھذا ال .الكریم  نارسولل

تصلي في الوقت المحدد. . سذلك أیضا. ھناك حكمة وراء  أیضا مخلوق إنھ.  خلق الوقتوجل  هللا عز ھناك متسع من الوقت.
یمكنك  " الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا، یقول  الوقت . إذا مر في الوقت المحددما تصلي عند األجریمكنك الحصول على 

 .في الوقت المحدد" التي تأدیھاالصالة  فضیلةزال ال یمكنك كسب ت، ولكن ال إذا أردت ركعة مئة الفأو  ركعة الفأن تصلي 

صالة ثالث مرات في بأن ال. یقولون  . إنھم یتظاھرون بأنھم علماءا ذكی بأنكتظاھر حیث ت! ھناك كذبة ناشئة حدیثا  كن حذرا
یوم . وبطبیعة الحال  جھودكم من أجل ال شيء ونتبذلالكم الصالحة من أجل ال شيء وستضیع أعم! سم نخدع بھت. ال  الیوم

أقل  سینالونهللا .  سیغفر لھمتضاف وإذا كانت كاملة معھم س]. الفرضصالة [ تأدیةعدم وصالة السنة الى  القیامة ستنظر
ھنا ال تكون . حیاة اإلنسان  صالة مطلوب لكل صالةال تأدیةمن  سنة ثمانون،  ، ولكن عندما ال تكون كافیة بكثیر في الفضیلة

 . صالة واحدةمقابل صلي حیاة واحدة ك تونجعلسی ، . في اآلخرة سنة مئة، نسمیھا  عاما أكثر من ثمانین

 



 

 

 

 

مسألة لیالء قدر كبیر من العنایة إ یجب. ذنبا . ال تحرم من فضائلھا وال ترتكب  ألوقات الصالة كذلك انتبھ.  ھنا انتبھ،  لذلك
 ومن هللا التوفیق . .الصالة 

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 اآلخرجمادى  3-2017/10- 9 


