
 
 
 
 

 
  

 

 الصالة في المسجد 
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ِ أََحًدا ِ َفاَل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ  َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ
 

هللا ال . هلالج لجالمساجد هي بيوت هللا ال تزال السجدة ، ولكن  ، وهو في يصلياإلنسان أقرب إلى هللا وهو . هلالج لجبيوت هللا  المساجد
أظهره هللا . هلالج لجهلل المسجد هو مكان الطلب والدعاء عليهم الذهاب الى مكان ما. ، يحتاج الى بيت ولكن عندما يريد الناس شيئا 

 أي مسجد. ال يسعهإنه خالق كل شيء ، . هلالج لجهللا  تسعال األرض وال السماء حيث أنه ،  مميزمكان  على أنه
 

 

. لذلك يجب فتح الثوابلذلك ، فإن المساجد مهمة. أولئك الذين يذهبون إلى المساجد للصالة يكسبون سبعة وعشرين ضعفًا من 
أغلقوا أوالً المساجد في كل مكان. لقد تم ارتكاب هذا الخطأ ، المساجد خاصة في األوقات الصعبة. لكن بنصيحة هؤالء الكفار 

هذا الخطأ ألن المساجد أماكن للتوسل إلى هللا  ال نرتكبيجب أن  "نحن نعمل الخير".يقولون ولكنه ارتكب عن غير قصد ، 
ينظر إليك بحيث هللا  الى وتقوم بالدعاءإلى المسجد  عليك أن تذهبيجب لصراخ واالحتجاج لفبدالً من النزول إلى الشارع . هلالج لج

.  كسب من إكرام هللا وكرمهلتالمساجد بيوت هللا والذهاب إليها  عالج لكل مشكلة. يكون، وسعناية ويعطيك من لطفه البنظر 
واألشياء التي يحبها  هلالج لجلكن األشياء التي يجب أن تُعطى قيمة هي أوامر هللا ويعطي الناس قيمة لبعض األشياء غير المجدية ، 

 .نعطي قيمة لما ال يحب هللاال أن  يجبهذه هي األشياء التي يجب أن نعطيها قيمة.  ،هللا 
 

أن نكون قدوة حسنة لآلخرين  عليناهذا المكان هو رأس العالم اإلسالمي. ما يفعله الرأس ، يتبعه الباقي. لذلك  هلالج لجفالحمد هلل 
وتكسب  جراألبعونك ويفعلون األشياء الجيدة يكسبون أيًضا. أولئك الذين يت اً أجرولألمم األخرى. كونك مثااًل جيًدا يكسبك 

 ،هلالج لجينسون هللا ، ينسون أهم شيء ، لذلك في هذه األوقات الصعبة على الناس  هلل.الصالح هو إرضاء  العملأيًضا. فاألجر 
مع هم والذين  هم مع هللا.من  المرتاحونمن مشكلة إلى أخرى وهم غير مرتاحين أبًدا.  الناس يسقطلذلك . هلالج لجهللا  وننسي الناس

هذا هو المكان الذي  ،في حضرة هللا  نؤديهالكن المسجد هو المكان الذي و عباداتال يؤدون هلالج لجهللا إن شاء هللا ال ينسون المساجد. الحمد هلل 
  . من هللا التوفيقو . . هللا يزيدهم عددا ويديمهم إن شاء هللاتأديتها فيهيجب علينا 

 
 . الفاتحة
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