
 
 
 
 
 
  

 
 ھناك فرصة

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

. الجمعة للمسلمین بركة وھبة من هللا ، ولدینا صالة الجمعة في  خیره للمسلمین مباركا ، هللا یجعلهللا جعلھ  ، إنھ یوم الجمعة
 5البیع والتجارة والتوجھ إلى هللا لمدة ، نترك كل شيء مھما كان ، الشراء  أن هلالج لج. وقت صالة الجمعة یأمرنا هللا  ھذا الیوم

. المرأة ومن لدیھم إدراك ووعي  نوراشد،  لمن ھم مسؤولون. صالة الجمعة  آخردقائق ، ال یرید منا أي شيء  10إلى 
 .، یمكنھا أن تصلي في المنزل  مكلفةلیست 

 
 . إثًما التجارة، وفي غضون ذلك الوقت یكون البیع أو دقائق عشرلى إ خمسلمدة  �ھذا الوقت  یخصصأن الرجل یجب على 

یوًما على ھذا النحو ، ومن یحترمھا سیفوز ، ومن ال  27دقائق في غضون  10إلى  5لقد أراد هللا أن تكون ھذه المدة من 
، فقد ال یتمكن الشخص  متناقضةتحدث أشیاء  أحیانا.  ، فھم یخسرون بالفعل یربحونیفعل ذلك ، حتى لو اعتقدوا أنھم ربما 

ال یكون زبوًنا  ، وذلك الزبونمن البیع طوال الیوم ولكن في وقت صالة الجمعة یأتي الزبون ویفوت الشخص صالة الجمعة 
 أرسلھ الشیطان .  زبونجیًدا بل ھو 

 
سفر أو حرب أو مرض  علىال یجوز أن تفوتك صالة الجمعة بدون عذر ، إذا كنت لھذا السبب یجب أن ننتبھ لیوم الجمعة . 

. كما أن بعض الناس یصلون من جمعة إلى أخرى ، ومنھم من یصلي فھو في الخسران عذر  عنده لیسمن فلدیك عذر ولكن 
حسًنا ، لنفترض أنھ ال بأس في التعود على الصالة ، لكنھم ینسون  . الناسعند أدنى وأضعف إیمان  وفقط صالة العید ، وھ

 .  خر ، ینسون ، والصالة صعبة علیھمأحیانًا ألنھم یصلون من یوم جمعة إلى آخر أو من عید إلى آ
 

ویفكرون أنھم یكسبون شیئًا بینما لیس لدیھم أي فكرة عن مقدار ما  هلالج لجال یتبعون أوامر هللا الصالة ،  دونیؤمعظم الناس ال 
جید ، . إذا كانوا یعرفون فقط ما یخسرونھ ، فسیكونون نادمین ، وإذا كانوا یندمون على ذلك ویأسفون ، فھذا أمر  یخسرونھ

.  عاًما في عذاب وصعوبة 80. ھناك ، مقابل كل صالة فاتتھم ، سیصلون لمدة  لكن عندما یُترك لآلخرة ، فال فائدة من الندم
.  في وقتھا تأدیتھاصالة فاتتك في الدنیا فلن تصل إلى فضلھا إذا تم  عنأنھ حتى لو صلیت طوال حیاتك  ملسو هيلع هللا ىلصیقول نبینا الكریم 

 . یخسرونھ ال یعرف الناس ما  . قیمةال بھذه ، إنھاالة الفائتة إذا فاتتھم بدون عذرتعویض تلك الصلن یكونوا قادرین على 
 

یقضون حیاتھم بأكملھا في حالة ندم قائلین إنني أتمنى لو فعلت ھذا وأنھ كان بإمكاني جني الكثیر من المال ، وكانت  أحیانا
ُ لك ، لم  ومةمقسكن تالسعر ، بینما لم  ذاكببیعھا بوألسعر األشیاء رخیصة جًدا لدرجة أنني كنت سأشتریھا بھذا ا كتب لك ، ال ت

، مثلما تشعر  لك. لذ الماضي أصبحت من،  ذلك لتفكیر فيا من الذكاءاآلن ، لیس  إنتھت،  تفائدة من الندم على ذلك ، لقد تم
 . بالندم على أشیاء في الماضي بسبب ھذه األشیاء الدنیویة ، فإنك تخسر أیًضا الكثیر من األشیاء من أجل اآلخرة

 
. لدیك  تخسر نفسك بالنسبة لآلخرة وإذا كان مكتوبًا من أجلك ، ولكنلك ،  مقسوم ، یحدث ھذا إذا كان بالنسبة للدنیاكما قلنا 

ا ، . في اآلخرة ، أعطاك هللا فرصة ، ویمكنك تعویضھ فقد ذھبت بالفعل وانتھت الدنیویةا بالنسبة لألشیاء الفرصة لآلخرة بینم
هللا ،  هلالج لجبینك وبین هللا  فھذا،  وتكن نادما. فإما أن تقضي الصلوات الفائتة أو ال تقضي الصالة  والوقت ال تزال لدیك الفرصة

كل أنواع الفرص ، . لقد أعطاك هللا توبة صادقة أن یغفر لك إذا تبت  یمكن، مین حام الرحرھو أ . قادر على كل شيء
یتصرفون بذكاء ذلك یعتقدون أنھم أذكیاء و. وبعد  لكن اإلنسان ال یرید ما ینفعھ ویرید لنفسھ أشیاء سیئةوأعطاھا للناس ، 

 .  ویحاولون إظھار ھذه الطرق لآلخرین أیًضا



 
 
 
 
 
 
 

. نحن بحاجة  صالتنا لكي نؤدي،  انيالروح المددالھمة ، ، منحنا القوة ویإیماننا  یقوي هللا . حفظنا هللا من مثل ھذه األمور
إنھ ال یمكنني فعل ذلك ، إنھ ثقیل ،  سیقولوشخص ال، وإال فإن كسل العالم كلھ سیكون على مدد معنوي لتأدیتھا إلى ھمة ، 

ذلك لمنفعة اآلخرین ، فال بأس ، یمكنك اختالق األعذار ولكن  . إذا كان صعب ، وال یفعلون ذلك ، فھناك العدید من األعذار
یرزق إلیجاد األعذار لنفسك .. إذا نظرت إلیھا من وجھة نظر ومنطق الناس في ھذا العالم ، فذلك ألن ھناك حماقة . هللا 

 . من هللا التوفیقو.  عن الشر إن شاء هللا ویبتعدوافعلوا الخیر ، لی،  الناس الوعي واإلدراك
 

 الفاتحة .
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