
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 فوائد الصیام

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

. أركان اإلسالم: اإلیمان بوحدانیة ذو خیر وفیرشھر رمضان  یجعل هلالج لجهللا لقد بدأ ھذا الشھر الجمیل إن شاء هللا. 
م من العبادات الھامة. وسبب أھمیتھا أن یا. الصإستطاعثم أداء الحج لمن  یام ومنالص، ثم الصالة، الزكاة، هلالج لج هللا

ً ومن یاً انسب أوالً روح. كل من یؤدي ھذه العبادة یكالخیر یرید لناهللا عز وجل   .ثم جسدیا
 

وا".  یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم   عز وجلهللا  أمرنا بھاعلى الصحة. كل األوامر التي  والصوموا وإحص"ُصوُموا تَِصحُّ
، أوالً لھا فوائد كبیرة. كما قلنا، فإن الكثیر من الناس. ومع ذلكالناس. عبادة الصیام صعبة على  لفائدة لفائدتنا،ھي 

اإلنسان من الصیام.  نفس. ال شيء أقوى لكسر تكسر النفس، تكبح نفس المرءیة. انفوائد روح ا، لھوقبل كل شيء
 .صیامالنفس أقوى من عبادة الال توجد عبادة للسیطرة على 

 
هللا أسرھا ". أنت. وأنا أنا أنت" النفسقالت  "؟؟ ومن أنا"من أنتِ  هلالج لج ھاسأل عز وجل النفس،هللا  ھ عندما خلقألن

، هللا عز وجل مرة أخرى. أخیًراھا ". حبس"أنت أنت. وأنا أنا النفسمدة طویلة جدا. استمرت ل ةمعز وجل في الظل
الصیام  تجليفقط. أظھر لھا النفس ، . بالطبع، لم یكن ھناك جسد في ذلك الوقتجائعة اوتركھ صومت اجعلھ

 تتم إستقامتھا.فقط بالجوع . "أنت ربي"والجوع. فلما أفطرت قالت 
 

كل عبادة بكل تأكید! م عبادة قویة. یُجري الناس اآلن أبحاثًا ویكتشفون الكثیر من الفوائد لصحة الناس. الصیا ،لذلك
أمر  .الصالة وإعطاء الزكاة فوائد ألجسادنا. ال توجد عبادة بدون نفعیام، یة وجسدیة. كما أن للصانفوائد روحلھا 
، فإنك وجل ال یحتاج ألحد. إذا قمت بذلك. هللا عز یة وجسدیةانهللا عز وجل لیحصل الناس على فوائد روح بھا

ولكل ذرة  لعقلك ،جسدكفیض ل ،، تتمتع بصحة جیدة. العبادة مفیدة لكالثوابتكسب الكثیر من الثواب. وإلى جانب 
 ومونزمھأرواح وبدون نور. إنھم أناس بائسون  بالمن جسدك. الناس الذین ال یؤدون العبادة ھم أناس 

 وسھم.ومحكومون من نف
 

، في حین أن إلسالمیة. قلنا إنھم ال یستطیعونال یستطیعون الصیام في البلدان ا أشخاصفي بعض األحیان نرى 
. نرجو أال یكونوا نفوسھم على یسیطرواحتى یھدیھم  هلالج لجهللا  محكومین من نفوسھم.من األشخاص  الكثیرھناك 
ویكون سببا  ،مباركھذا الشھر الكریم  هللا یجعل. نفوسھمأن تركبھم ولیس  نفوسھمأتمنى أن یركبوا  .نفوسھمحمیر 

 الفاتحة. .جمیعا علینا هللا یجعلھ مبارك، شھر جمیل. النورللخیر. لقد دخلنا شھر 
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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