
 عٌد األضحى

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

،  مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 تمطر نرجو أن.  لهم ٌبارك هللا ،فلٌذهبوا  الحج لىا باذهال همٌمكن الذٌن أولئك.  هللا بإذن سٌصل األضحى عٌد

 . هنا ٌبقون الذٌن أولئكعلى  ضحٌةتال واجب أٌضا هناك.  هللا شاء إن أٌضا همفضل منعلٌنا 

 لدٌهم الذٌن،  القادرٌن أولئك على التضحٌة واجب هناك ، العٌد هذا فً.  رمضان شهرعٌد  فً اإلفطار هناك

 التضحٌة.  واجب التضحٌة لجعل ٌكفًمال  ، المال من مبلغ ولدٌهم ، قروض أو دٌون لدٌهم لٌس الذٌن ، القدرة

 ، ضحٌةاأل من تنزل أول نقطة مع "ٌقول  الكرٌم نانبٌ.  ذلك وافعلٌ أن همٌمكن الذٌن أولئكعلى  عظٌم فضل اله

 شًء كل ."مرٌو( جهنم فوق جسر) الصراط على ضحٌةاأل تلك وٌركب الذي ٌضحً الشخص ذنوب ٌغفر هللا

 . فضٌلة لدٌه فٌها

 كان إذا لنفسه هاكل هاٌترك أن ٌستطٌع.  الشخص وضع أبدا تعرف ال أنت.  أٌضا بعٌدا رمٌهاتو الذبٌحة تقطع ال

 ال لذلك. ا توزٌعه دونب ، أشهر ستة أو خمسة لمدة ، ٌستطٌع ما قدر منها أكلٌ أن هٌمكن.  صعب وضع فً

.  ضحٌةأ األنه نظرا بركة لدٌها أن كما. ا أكله هٌمكن كان بحاجة وإذا الفضٌلة سبٌك الشخص.  سدى تذهب

 . هللا همٌحب الذٌن الناس من ٌصبح.  هللا نظر فً جدا عالٌة أٌضا الحسنات

 مرغوبال غٌر ."ٌضحً  وال القدرة لدٌه الشخص الذي هو بخٌل وأسوأ.  بخٌلال ٌحب ال هللا "ٌقول الكرٌم نبٌنا

 . الكرٌم نبٌنا ٌقول هذا الشخص هو واألسوأ فٌه

 هذا وافعلٌ أنعلٌهم  أمورهم ٌدبرونو المال بعض لدٌهم والذٌن وقروض دٌون لدٌهم لٌس الذٌن الناس هؤالء

 عقاب هناك بالطبع.  عظٌم فضل هو اتباعه.  فرضال بعد أمر أقوى هو بالواجب نعنٌه ما.  واجب ألنه

 . القٌامة ٌوم سٌُعاتبون ، عقاب لدٌهلٌس  هذا كان لو حتى.  الفرٌضة ونفعلٌ ال الذٌن لألشخاص

 ٌوم الناس بٌن تُعاتب أن من الجٌد لٌس.  الكرٌم نبٌنا قبل من تُعاتب أن السهل من لٌس. اٌضا  كبٌرة هذه مسألة

 . هللا شاء إن مبارك عٌدهللا ٌجعله .  جمٌعاعبادتنا  هللا تقبل.  الناس هؤالء بٌن حرجأن نُ  من ٌحمٌنا هللا.  القٌامة

 إلى ارسالهفلٌ همٌمكن ال الذٌن ، هنافلٌفعلوا ذلك  التضحٌة همٌمكن الذٌن أولئك. هللا  شاء إن قبرص فً كونسن

نرجو أن ٌكون .  هللا شاء إن ٌرسلونها حٌث فقراء هناك ٌكون قد. اشخاص بالنٌابة عنهم  وتعٌٌن ، أخرى أماكن

 . هللا شاء إن مقبول دعاءهم

 فً لسنوات لحمة واأكلٌ أن همٌمكن ال أناس هناك.  حتى كلونهاٌأ ال أو السنة فً مرة اللحمة ٌأكلون الناس عضب

 من هللا التوفٌق .و . هللا شاء إن عام كل نضحًو.  علٌنا نعمتههللا ٌبقً .  األخرى الفقٌرة البلدان

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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