
 
 
 
 

 
  

 

 فطر وطاعة
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. وصلنا إلى الجمعة األخيرة من  اوكان مبارك فيض ،. إن شاء هللا ، كان هناك  الحمد هلل أننا قضينا رمضان بطريقة جميلة

.  ، إن شاء هللا كثيرا هفيضرمضان شهر أن . احتوى شهر رمضان هذا على خمسة أيام جمعة ، وهي عالمة على  رمضان

. عندما تُعطى قبل  " يجب أن تعطى قبل صالة العيدةفي رمضان تسمى "الفطرالتي تُعطى . الزكاة  اليوم وغدا   -بقي يومين 

ُ . إذا لم  العيد ، تُعتبر فطرة  تأدية. كل شيء له وقته المحدد ويجب  عط في ذلك الوقت ولكن في وقت الحق ، تعتبر صدقةت

. هناك الكثير من األشخاص الذين يتقدمون ويقولون أن األمر  ادات وفق ا لذلك ، بغض النظر عن طريقة عمل عقلكبهذه الع

 . . إنهم أولئك الذين يتبعون نفسهم . يتبعون نفسهم أم ال صحيح للقيام بهعلى ما يرام ، أو ال بأس ، سواء كان الشيء 

 لمنفعتنا،. ما نقوم به هو  ن النبي صلى هللا عليه وسلم هو نفسه ما قاله النبي صلى هللا عليه وسلمع كما ورد في حديث أمر هللا

عبادة الصعب ا على الناس ، لكن  أمرا. في بعض األحيان يبدو  ]بل[ نحن بحاجة ال يحتاج إلى شيء. ألعمالنا هللا ليس بحاجة 

. باإلضافة ينال األجر والثواب المرء  يجعل. الفيض ، فهذا شيء جيد للجسم ويجلب  نؤديها. عندما  انيامفيدة جسدي ا وروح

. هذه أشياء ال تُرى ، لكنها ضرورية  الكريم صلى هللا عليه وسلم ونبينارب المرء من هللا عز وجل قتما أمر به ، ي تأديةإلى 

،  فرضال -على أمر هللا  والمحافظةن بحاجة إلى القيام بأكبر قدر ممكن ، . لهذا السبب نح اآلخرةفي لإلنسان في هذه الحياة و

. القدرة على القيام بكل ذلك  حسب نيتنا ناكل شيء ، وهللا يعطي تأدية. نيتنا هي  ذلك قدر إستطاعتنا لتأدية – ةسنال،  جباوال

هللا . بفضله وكرمه الرغبة في القيام بكل شيء ، فإن هللا عز وجل يقبله  بنية. ولكن عندما نفعل ذلك  أمر غير ممكن بالطبع

. نحن نقبل  فضلاأل ه. مهما كان ما يفعله ، فإن كون على هذا النحو هذا العامي. قصد هللا أن  يوم الجمعة ورمضان لكمبارك ي

 . التوفيق من هللاو . كون قوة إليمانناوي.  اهللا يجعله مبارك.  هدية من هللاكهذا 

 الفاتحة .
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