
 
 
    

 الحكمة من صالة الجمعة
 ولنارس على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ائزالف 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

 نحم .مبارك . الیوم ھو یوم  عطلة األسبوعكھذا الیوم للمسلمین  أھدى عز وجل. هللا عطلتنا ،  الیوم ھو یوم الجمعة : الحمد
 ى الفراشالذھاب إل یحسب لوج . هللا عز ، الجمعة ن ھو أفضل یومالكو خلق فیھألن الوقت الذي  الكریم لنبیناھذا الیوم 

 . نومدون بعبادة طوال اللیل الیعني  یاء ھذا الیوم [مع العبادة]،إح أنھواالستیقاظ في اللیل ك

 عة الثانیةالركفي یقرأ و العشاءصالة جمعة كل لیلة جمعة في السورة  یقرأ الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا،  في ھذا الیوم
الوة تسنة وبركة كما أنھا .  نساناإلیقرأ سورة السجدة مع سورة  الفجر، في صالة  . بعد العبادة في اللیلالمنافقون سورة 
ھناك ، بالطبع . الصالحة واألجر . یجب على الناس القیام بذلك إذا كانوا یریدون زیادة أعمالھم  خالل النھار الكھفسورة 

ام في أیأن تقوم بالغسل سنة أیضا  إنھا.  والقیام بأعمال الخیر في ھذا الیوم مقارنة مع أیام أخرى صدقةء إعطا أكثر ثواب
 . عندما نفعل ھذا ذنوبناكل  تزول: إن شاء .  الجمعة

. أولئك الذین  . ھناك حكمة هللا في ھذا أیضا الجمعة إلى الجمعةمن الناس ال یدركون ذلك ولكن ھناك أولئك الذین یصلون 
. ماذا یمكننا أن نقول عن  الصلوات الخمس في وقت الحقبتأدیة  یبدؤواداخل ویمكن أن من الیقومون بذلك لدیھم البذور 
. وھذه عالمة في  ؟ أضعف اإلیمان ھو على األقل الذھاب إلى صالة الجمعة كل یوم جمعةحتى  أولئك الذین ال یفعلون ھذا
بعد ذلك ، و صبح بذرة في الداخلت،  قوي إیمان الشخصت. صالة الجماعة  الرجل تھمي تأو العمل ال المسائل المتعلقة بالزواج

 الصلوات إن شاء هللا .كل  لتأدیةصبح وسیلة ت

، والنوم مثل  الشرب،  لألكل. لم یأت الناس  ، یدرك لماذا جاء إلى ھذا العالم ، الداعیة كلمة واحدة من اإلمامبیمكن أن یحدث ذلك فقط 
، منورة . قد تكون  مباركةتكون ھذه األیام  نرجو أن.  جمعةال یومبركة ب ویھتدي. قد یدرك ھذا  ربعة أرجل فقطذات األالمخلوقات 

 ومن هللا التوفیق .  . تكون انتصارا لإلسالمس.  إن شاء هللا ة، وبركوبأجر 

	الفاتحة .
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