
 

 

    

 

 فضائل صيام رمضان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هو الشهر هذا.  أخرى مرة الجميل الشهر إلى وصلنا قد العالمين رب هلل الحمد.  رمضان هو وغدا ، الليلة التراويحب سنبدأ هللا شاء إن

 . هللا شاء إن والمسلمين لإلسالم جيدا يكون نرجو أن.  هللا شاء إن شهر البركة والخير

 تجد.  صعب ينظروا اليه على أنه أن الناسيجب على .  الشهر هذا خاللفرض  الصيامفإن  ال أم ذلك في ترغب كنت سواء ، بالطبع

 لحظة كل.  لهم بالنسبة خسارة هو بل ، لهم مكسب أنه واعتقدي ال يجب أن. ون صومي ال ولكن وصحتهم جيدة األقوياء الناس من الكثير

 .وا أن هذا لصالحهم يفكر اليجب أن .  خطيئة صبحت.  رمضانشهر  خالل يصومون ال الذين لألشخاص بالنسبة سم هي

 نظر في نيمعذور ونيعتبر وبالفعل ، المرضى لألشخاص بالنسبة ولكن.  جيدة بصحة يتمتعون الذين أولئك على ينطبق نقوله ما ،بالطبع 

 لفترة يصابون بالمرض الناس بعض.  الفدية يعطون دائم مرض من يعانون الذين األشخاص. تستحق عليهم  فدية لديهمعز وجل .  هللا

من أفطر يوم من رمضان عمدا لم يقضه  " وقال ، عذر بغير يفطرون الذين عن يقول الكريم نبينا.  الحق وقت في هم الصياميمكنو معينة

 صيام الدهر وإن صامه ".

 نطيعويو المناسب الوقت في ذلك نفعلوي الذين الناس. ونهافقدي التي ثمينةال شياءاألو المجوهرات قيمة وادراك الحرص توخي الناس على

 يوم فضيلة إلى الوصول يستطيعون ال الحقا عليه واندم لو حتى ،عز وجل  هللا واعارضو عصوا إذا ، كذلك يكن لم إذا.  جدا رابحون هللا

 الثروة.  جدا ثمينة أشياء هي العبادات هذه. سنة صاموا ثمانين لو حتى الواحد اليوم هذا فضيلة إلى صلي أن يمكن أحد ال لذلك. منه واحد

 مع يتعاملون الذين العلماء ، ذلك من وأكثر .ان يعيننا  هللانرجو من .  كبيرة نعمة هذه. العبادة  تنفيذ ما هو ذو قيمة هو:  قيمة ذات ليست

 . األحيان بعض في جيد الصوم ، الال تصم ابدا". . مريض  أنت " يقولون األطباءو ،"سحر  عليك"  ، يرونه لجميعل يقولون الجن

وا ُصوُموا  تَِصحُّ

 ونويستمر ، أيام لبضعة يحاولوا الصيام ، وضعهم إلى ينظروا أن الناسعلى  يجب. "صوموا تصحوا  " الشريف الحديث في جاء

.  فدية واعطي أن هميمكن ثم من ، سوءا تزدادوا ذلك أمام أجسامهملم تصمد  إذا ، ذلك ومع.  بذلك القيام على قادرين كانوا إذا الصيامب

 . الشخص لجسم وفقا يتغير. صحيحا  ليس طبيب كل هيقول ما يعني.  أيضا لهذا ينتبهوا أن يجب

 كان وإذا ، يومين ، واحد ليوم واحاولي أن يجب.  همجسد يراعوا أن الناسعلى  ولكن ، سواء الطبيب إلى واتستمع ال نقول ال نحن ، لذلك

 في الصيامهم يمكن ، الواقع في . عذرهم لهللا يقب ناو ، عذر لديهم شعروا بمرض شديد وإذا ،كذلك  يكن لم إن.  االستمرار يمكنهم سهال

 ، حال أية على فدية عليهم دفع عوالم يستطي وإذا ،كذلك  يكن لم إن.  بذلك القيام على قادرين كانوا إذا قصيرةال ياماأل خالل الحق وقت

 الشهر هذا في ،المعنوي  األجر ،نرجو أن يعطينا األجر . نا عباداتو صيامنا يتقبل هللا.  به القيام تم لو كما هللا وسيحسبه. هللا  لهم غفروسي

 . الفاتحة ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الجميل
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