
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 لّموھم في وقت مبّكرعَ 

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

یَاُم َكَما ُكتَِب عَ   لَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلُكمْ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَْیُكُم الّصِ
 

م لیس یا". الصمعلى من قبلكفُِرض كما  فُِرض علیكم الصیام"الشأن  عظیمهللا عز وجل في القرآن  یقول
بل كان  ،ملسو هيلع هللا ىلص مع آخر نبيكان ھناك صیام ألمم جمیع األنبیاء. لیس فقط  -سلمون لھم مُ فقط في اإلسالم. كُ 

 ویستمرونمرة واحدة فقط  یفطرونأصعب بكثیر من صیامنا.  صیامھمكان في الحقیقة  .حتى قبلھ موجوداً 
حیث مرة أخرى.  وینوون الصیامفي المساء  یفطرونحور. السفي الصیام. لم یكن من المساء حتى 

 . هللا عز وجل جعلھ أقل لنا. كانفي الصیام ویستمرون ،ساعةلإذا أكلوا  ،ساعة یصومون ثالثة وعشرین
 .م في بعض األحیان لمدة ستة أشھرأطول. كان بعضھم یصو وقتھم

 

الماضي، كان الناس ؟ في نفوسھم. متى یجب أن نبدأه لتربیةیُعطى للبشر بھذه الطریقة  الصیامكان 
فطار. لذلك السحور واإل یرى األوالد، اإلفطار. وبالمراقبة، حیث كانوا دائًما معًا أثناء یُحببون األوالد بھ

من خالل تقدیم الھدایا  نھاریصومون نصف  الصیام. أوالً، یتركون األوالدھتمام والرغبة في یھم اإلكان لد
في السابعة أو الثامنة من العمر، كانوا یصومون  في رمضان. عندما كانوااألوالد لھم. اعتادوا على إسعاد 
 .میاثم یعتادون على الصومن ، أو قدر استطاعتھم. نصف یوم، أو یوم كامل

 

ً ، لیس فرضبالنسبة للباقي صبح فرض علیھم.، یُ الغونا یحین وقت رمضان وھم بعندم یبلغ . قبل أن ا
وكل ھذا لیس ھادة. الصالة، الصیام شالھو فقط قول كلمة  علیھ فرضٌ ما ھو  علیھ. فرض لیس ھناك، الولد

سبع سنین حتى لاأن تبدأ في  یجب، خاصة الصالة، ألنھا أوامر. یجب أن یؤدیھافرضا علیھ بعد. ولكن 
 .یقول ذلك ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  في سن العاشرة،یصلي 

 

ً  یُعلّمم لیس ھكذا. یجب أن یاالص . وسیتم محاسبتھم على ذلك بمحبة. عندما یصبحون بالغین، یصبح فرضا
، ألنھم لم یعودوا أطفاًال بل كبروا فھمون ثوابھم وذنوبھم، سیالغینتماًما مثل البالغین. عندما یكونون ب

 عز وجل فرض. إذا لم یعني أنھم یجب أن یفعلوا األشیاء التي جعلھا هللا ونف. المكلّ ونفمكلّ إنھم  .حینھا
عاقب؟ لن یُ  . من غیرھمینغیر البالغعقاب قبل ذلك على  لیس ھناكعلى ذلك.  سیُعاقبون، یفعلوا ذلك

 والقیام بالباقي.الصیام فعلیھم  ،. وأما إذا كانوا عاقلینینفالمجانین. إنھم لیسوا مكلّ 
 

ما یبلغون الثامنة عشرة من ؟ لیس األمر كما یقولون في العالم الحدیث عندمتى یصبح األوالد بالغین
ات. عندما مكلف. بعد ذلك یُصِبحن نضیحِ ، عندما العمر، ولكن عندما یصلون إلى البلوغ. بالنسبة للفتیات

 ن.، یصبح األمر فرًضا علیھمن العمر 15-13ن یبلغ



 

 

 
 
 
 
 
 
ال یجب أن عن المدرسة.  ال یغیب إبنيیجب أن والدھم. یقولون "ال یشجعون أ اآلنلعائالت والناس ا

، بینما ا ألوالدھم بالصیام بسبب االمتحان". لقد شھدنا مرات عدیدة أنھم لم یسمحویرسب في اإلمتحان
. یقولون اآلن یصوموا یجب أن ون،غألنھم بال .وعلیھم م، علیكمعاًما. ذنوبھم علیك 18-17كانوا في سن 

ندما ینضجون أو یصلون إلى البلوغ، یمكن عاًما. األمر لیس كذلك. ع 18أن كل شيء لھ عقاب بعد سن 
 .حینھا یكون فرضاً علیھم، سنة 12أن یكونوا في عمر 

 
وجل ھ هللا عز ب كما أمرإنھ . وفقا آلرائكم، یجب على الناس والعائالت االنتباه إلى ھذا. الدین لیس لذلك

، فسیكون ذلك سھالً . كما قلنا، إذا اعتاد األوالد على ذلك عندما یكونون صغاًراملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم بلّغھوكما 
ً ان والصالة وا في صیام رمضؤسیكونون قد بد یبلغون.علیھم عندما  ، سیكون . لكن بخالف ذلكمسبقا

 هلالج لجهللا ھذه المحاسن. یرزقنا  هلالج لجمن الثواب. هللا  من الكثیرحرمون ، وسیُ ؤوناألمر صعبًا للغایة عندما یبد
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .لجمیع إن شاء هللالو ھذه العبادة الجمیلة لألوالد یرزقنا
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