
 

 

    

 األضحیة وواجبات الحج
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

:  العید فيجتمع بعد عید (الشیخ إفندي یسافر إلى قبرص). ھناك نوعان من الواجبات نر الیوم ویمكن أن فاسإن شاء هللا سن
. فمن  ذبح بأنفسھمال یستطیعون، واألفضل إذا كانوا  أي حال. أولئك القادرین على أداء الحج یفعلون ذلك على  قربان وحج

 . في یوم العید واألكل منھاضحیة الخاصة بھم األفضل ذبح األ

، فمن األفضل أن تترك ھ عیقطت. بعد  ذبح ذلكیقوم بمن یعرف ودع الجزار  عندتفعل ذلك ، س ع أن تفعل ذلكتستط لمإذا 
، یمكنك  . إذا لم یكن ذلك ممكنا الفقراء وأولئك الذین تعرفھم على،  على أولئك الذین یعیشون حولك لك وتوزع جزءا منھ

من األماكن األخرى یمكنك  الكثیر، وإذا لم یكن ھناك  . ال بأس أن ترسل إلى األماكن التي تعرفھا إرسالھ إلى أماكن أخرى
 ھ لفعل الخیر ونیل الثواب .أیضا إرسال

. في حال لم یتمكنوا من الذھاب فرضا ا یصبح ھعندو. یجب على الناس الذھاب إلى الحج إذا استطاعوا  مسألة الحج،  ثانیا
یؤدوا  مول یكونون قد ارتكبوا ذنبا عظیما. نھم إذا لم یتم تعیین بدیل وإرسالھ إلى الحج بدال م سیُسألون، هللا ال سمح  وماتوا

ذنبا  یكونون قد ارتكبوا. فرض  إنھ.  استطاع الیھ سبیال نلم یجب تأدیتھج أیضا ، الح ةالصال. تماما مثل الفرض . إنھ فرض 
 . ذلك ایفعلو اذا لم

. الناس یریدون أن یذھبوا  كون على من یحرمھمیس الذنب،  الجمیعبألنھم ال یقبلون .  صعب الوضع الحالي، بالطبع 
. إدخالھمال یمكننا 	 . یقولون الباب ونفتحی. ال  ینتظرون والباب غیر مفتوح. ھناك المالیین من الناس  وینتظرون في الطابور

، أي  ضیوف أي شخص واھم ضیوف هللا ولیس الحجاج. ھؤالء ع علیھم هللا سیوس في حین لو أخذوھم ."تحملھم ال نستطیع 
والذنب  تأدیة الفرضالناس من  یمنع،  . ال أحد یرید أي شيء منھم ، ولكن عندما ال یستطیعون القیام بذلك حكومة ولكن هللا

 .یمنعونھم على الذین  یقع

فعل  ھمأولئك الذین یمكنوسبب لالمتنان  بركةستكون .  للجمیع إن شاء هللا ویرزقھا، یسھل علینا تأدیتھا . هللا  نین المسألتیھناك ھات كان
. الحج ھو مرة واحدة على أي حال ولیس  شكرھمضحیة للتعبیر عن ذبح األل. إنھم بحاجة یعطي األمور الدنیویة ایضا . ألن هللا  ذلك

یكون و الحجاجحج تقبل ی. هللا  ن ظھورھمعالعبء  وسیسقط،  مرة واحدة ونذھبیسقط عندما ی الفرض.  ھناك حاجة للذھاب كل عام
 ومن هللا التوفیق .  . ان شاء هللا سھال

	الفاتحة .
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