
 

 
 
 
 
 
 
 

 العید ھدیة من هللا
 

. 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 .
 

لقد قضینا ھذا  هلالج لج. الحمد � ملسو هيلع هللا ىلص ألمة نبینا الكریم هلالج لجرمضان والعید بالعبادة والسالم. العید ھدیة من هللا شھر نھایة  وصلنا، الحمد � 
، وبفضل هللا وصلنا إلى ھذا  بالتمام والكمالوالحمد �. قد أكملوه  إعتكف والبعضشھر رمضان الكریم في العبادة والصیام. ، الشھر

بھا. أن تكون سعیداً ھو أن تصل إلى لطف هللا. حتى لو لم نكن قادرین على أداء  نفرحیجب أن  أمور. ھذه لكم فیھ یبارك العید. هللا
أھل ب یلیقالھدف ھو تنفیذ أوامر هللا. ال داعي للحكم على اآلخرین لعدم صیامھم ، إلخ. ال . نتشبھالعبادات بشكل صحیح ، فنحن 

 حفظنا هللا. ،كن أن تكون مثلھم لو أراد هللا ذلك . ألنھ كان من الممكالطریقة قول ذل
 . 

. نتمنى أن یحفظ هللا اآلخرین ویھدیھم. القلوب هونشكر هلالج لجفي الغفلة. نحمد هللا  تقعوال تفخر بھ. ال  مھًما لذلك ، ال تظن أنك فعلت شیئًا
حتى  ةیجب أن ننتبھ إلى ھذا بینما نحن على قید الحیا .ئالقلوب. یمكن تغییرھا إلى جانب جید أو جانب سی ان یقلّبهللا. یمكنھ قدرة بید 

 ھناكلقاء هللا. بمثل ھذا إن شاء هللا. العید  عیدرمضان وبلغنا العید. نرجو أن تكون نھایة حیاتنا شھر . انتھى نھایتنا على خیرتكون 
 ھذا ھو العید.. "للصائم فرحتان: فرحة حین یفطر، وفرحة حین یلقى ربھ"  ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریمشریف لحدیث 

 . 
. أعطانا عنا  هللا يرض كلما كنا سعداءكلما مسلمین. یجب أن نكون سعداء إذن. . العید ھدیة من هللا للمبارك ھذا العید هللا یجعل

یأكلون ویشربون. انھ یوم جمیل. ال داعي للحزن على رحیل رمضان.  ، یحتفلونن: عید الفطر وعید األضحى. وكان الصحابة اعید
أن نشكر هللا على كل النعم التي یعطیھا. وھي أعظم نعمة أن تكون  یجبالعید بصحة جیدة. الى یجب أن نكون سعداء ألننا وصلنا 

إن  األجر والثواب ینظر إلى ھذه العیوب وسیعطي هللا كریم. الأن قادًرا على تنفیذ أوامره "مع القصور". عبادتنا ال تساوي شیئاً إال 
 ومن هللا التوفیق .  . بارك. نرجو أن نصل إلى سنوات عدیدة أخرىم عیدشاء هللا. 
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