
 

 
 
 
 
 
 
 

 عید األبرار
 

. 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 .
 

رمضان. إنھ یستحق شھر شوال. نبینا الكریم یقول: من صام ھذه األیام یحسب كأنھ صام سنة مع شھر ، ستة أیام من  مباركةھذه أیام 
الثاني ، عید األبرار. عید العید  –شوال  7اني من العید ، ینھونھ في ون في الیوم الثمن یصوم ھذه األیام ، عندما یبدؤ ذلك الثواب.

بخالف ذلك ، یمكنك الصیام في أي یوم من أیام هلالج لج. نعمة من هللا  إنھ. ممیز، إنھ عید  عادي عیداألبرار ھو عید المحسنین. إنھ لیس 
 .وجسمانیة ن فائدة العبادة روحانیةستة أیام واحدًا تلو اآلخر أو كلھا مرة واحدة. إنھا فائدة عظیمة ألال تقسمشوال 

 
ھذه الفوائد. واألشیاء المحرمة ال فائدة  ینال. كل ما أمر هللا بھ مفید للناس. من ینفذ األوامر مللجس جسمانیةوفائدة  ھناك فائدة روحانیة

 من یرتكبھا یُصاب بضرر لھذا یریدھم أن یبتعدوا عن المحرمات.للناس.  الضرر یحب. إن هللا عز وجل ال فقط إنھا مضرةمنھا. 
 مضر للجسم.أیًضا  ، ولكن بأنك ارتكبت ذنبا،  ضرًرا روحانیا فقط. عندما تفعل شیئًا سیئًا ، فھذا لیس مانيوجس انيروح

 
قط ضرر لكلیھما. لذلك ، . فوال جسمانیة روحانیةأن جسمك یستفید منھ. ال فائدة  تظننفسك. ال  لتمتع محرماتخدع الناس أو تفعل شیئًا 

ومحاولة  كلھا تأدیتھا ننويفرض. وبالنسبة للسنة ، یجب أن الیجب أن نؤدي السنة والفرض بقدر ما نستطیع. یجب علینا بالتأكید أداء 
 ھذاجعل هللا ی. روحانیة وجسمانیةمنفعة  سنكسبكما قلنا ،  ، یعطینا هللا وفقا لنیتنا . تأدیتھا. فإن لم نستطع لذلك بذل أقصى ما في وسعنا

 ومن هللا التوفیق .   . نرجو أن نطیع أوامر هللا عز وجل ونبتعد عن المحرماتالعبودیة. نرجو أن نكون دائًما في دائًماعلینا دوم ی الفیض
 

 الفاتحة .
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