
 

 
 
 
 
 
 
 

 شوالشھر الصیام في 
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 وا.أن تتصدق وا لھ میزتھ الخاصة. وشھر شوال من ھذه الشھور. ھذا الشھر ثقیل بعض الشيء. لذلك ال تنسكل شھر من شھور هللا
وحمایة. لھا  شفاء امن ھذا الثقل فإن هللا بالتأكید أعطى الحل لھذا وھو الصدقة. الصدقة عالج لكل األشیاء. إنھ تكونوا محفوظینولكي 

 من ثقل ھذا الشھر. لتكونوا محفوظینصدقة  واأن تعط وافوائد عدیدة. لذلك ال تنس
 

أیام في شوال إلكمالھ. یمكنك أن تصومھا كلھا مرة واحدة ، أو في أیام مختلفة. نبینا  ستةرمضان ، فھناك صیام شھر یأتي بعد  بما انھ
صیام سنة.  یقول: من صام رمضان ثم صام ستة أیام من شوال بعده مباشرة ، فكل یوم یحسب عشرة ، وصیامك یعادل ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 

ومن صام ستة أیام من شوال مع رمضان  .یصومون طوال حیاتھم. ناك بعض الناس یصومون طوال الوقتھ .یقولون: "صائم الدھر"
 للحمایة منھ. ،ونفعھ أیضا في تخفیف ثقل شوالومشاكل. مشقة نمر بدون أن  ننال ھذا الثوابسیصل إلى ھذه الفضیلة. 

 
هللا فوائد ال یعطي ، فذ ھذا األمرلمن ین ،إذا عرفنا فائدة واحدة أو اثنتین. فائدةواحدة فقط بل ألف  فائدةلیس لھ ، عندما یأمر هللا بشيء

، فمن غیر  دنیاال هإلى وقت الحق في ھذ انفوتھا. إذا قمت بتأخیرھحدود لھا. لذلك یجب أال نتجاھلھا. إنھا فرصة عظیمة. یجب أال 
ھذا السبب یجب أن نستفید من كل فائدة بینما تتاح لنا الفرصة ألننا قد نتمتع بصحة جیدة أو ل سیحین .الواضح ما إذا كان ھذا الوقت 

ر وكذلك عندما یصومون ھذه األیام ویتبعون سنة رمضان المستمرة في ھذا الشھ كة شھرھم أیضا. إن األصحاء ینالون برال. ھذا م
 ومن هللا التوفیق .  .ونكون من المحفوظینإن شاء هللا  باركة. نرجو أن تكون مخیرلل وسیلة اجعلھهللا ی. ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

 
 الفاتحة .
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