
 
 
 
 

 
  

 

 حكمة الصالة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ِ أاْكبارُ  لاِذْكُر َّللاَّ اْلُمنكاِر وا ةا تاْنهاى عاِن اْلفاْحشااء وا َلا  إِنَّ الصَّ
 
ا تاْنهاى عاِن "  ة ِ أاْكبارُ إِنَّ الصَّالا لاِذْكُر َّللاَّ اْلُمنكاِر وا . دعونا ال  . فوائد الصالة ال تعد وال تحصى لدينا عمادالصالة مهمة ، إنها  ". اْلفاْحشااء وا

. يجب على الشخص بالتأكيد أن يؤدي صالته اليومية ، إذا كان يطلق على نفسه اسم مسلم ، وإذا لم يكن يصلي ، يجب أن  نهملها بالكسل
 . الخجل من نفسهيشعر ب

 
تمنع عن تقيّد الشر" ، تقول اآلية ، بمعنى أنها  ة"الصال ولها فضائل .أخرى ،  مسألةصالة أكبر من أي شيء آخر ، أفضل من أي ال

.  يًا. يجب على أولئك الذين ال يعرفون كيفية أداء الصالة أن يتعلموها تدريج صالة مهمةال.  ؤدي إلى الخيرت.  األفعال الشّريرة،  المنكر
 ا. ويمكنهم بعد ذلك زيادته حتى إذا كانوا غير قادرين على أداء كل ذلك ، يمكنهم البدء في القيام بذلك تدريجيا من خالل الصالة ركعتين

. ة صالالدون أداء بيجب أال تمر أيام  ،بقدر ما يستطيعون  يؤدوا. يجب أن المفروضة إلى أربعة ، ومن ثم يمكنهم أداء الصلوات اليومية 
". إذا كان الشخص دعاءه لي ، لن يتم قبول ة ، بغض النظر عن مدى أهمية الوبدون صال ، اعتاد أن يقول " قدس هللا سرهشيخ موالنا ال

 . . حتى لو كان ]مرة واحدة[ في اليوم ، يجب عليه أداء الصالة صالتهيؤدي يطلب الدعاء ، فإنه بالتأكيد يجب عليه أن 
 

.  . نرجو أن ينتصروا على رغباتهم الناس يهدي. هللا الرضا ، البركة ،  النجاةالصالة هي  . ال تحصىو ال تعدصالة كما قلنا ، فوائد ال
أنه مرهق للغاية ، ب يشعرأنهم متعبون ، ]ولكن[ عندما يتعلق األمر بالصالة ،  يفكرونألن الناس قد يركضون طوال اليوم ، ]و[ ال 

. يسهل ذلك علينا . هللا نفسه صالة فرصة أخرى ليكون منتصرا على الهذا السبب ليبدو أخف .  سهوضع جبل على نفإذا  ه]لدرجة[ أن
 . من هللا التوفيقو  .الصالة ، إن شاء هللا اسهل عليهم ، حتى يؤدوي، هللا  يصلونبالنسبة ألولئك الذين ال 

 
 الفاتحة .
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