
 
 
 
 
 
 
 

 قربانی

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 هللا رفتند، حج روی بر تواند می که کسانی. هللا اجازه با ميرسد دارد( قربان عيد) قربانی جشن

 در وظيفه يک همچنين. برسد هم ها ما به هايش نعمت باران انشاءهللا. بدهد برکت آنها به دليل اين برای

 .ماندن باقی اينجا در که کسانی برای جشن

 

 که کسانی برای دارد وجود قربانی وظيفه يک جشن، اين در .است رمضان افطار آخرين جشن

 اندازه به پول دارند، پول مقدار يک و ندارند، وام يا بدهی هيچ که دارند، را اش توانايی که توانند، می

 توانند می که کسانی برای بزرگ فضيلت يک قربانی وظيفه دادن، انجام  قربانی يک  وظيفه برای کافی

 که فردی از گذشته گناهان تمام ميريزد، قربانی از که قطره اّولين با" گويد، می پيامبر حضرت.  دارد

 ها کار  اين همه. شوند می رد و  صراط پل در ميبرند را قربانی آنها و شود می بخشيده کند می قربانی

 .است فضيلت يک

 

 را فرد يک وضعيت وقت هيچ شما. کنيد می پرت دور را آن و کنيد نمی قطع قربانی شما

 .سخت وضعيت يک در اگر دارد نگه خود برای را آن همه تواند می او. شناسيد نمی مطمئنا  

 

 توزيع بدون ماه، شش يا پنج برای تواند، می او که اندازه همان به بخورد آن از تواند می او

 را آن تواند می باشد الزم اگر و مياورد دست به فضيلت دو هر. شود نمی اسراف اينطوری.   کردن

 هللا نزد در هم خوب اعمال اين. است قربانی يک چونکه دارد( فراوانی) نعمت يک همچنين. بخورد

 .شود می دارد دوست هللا که مردم از او .است باال بسيار

 

 که آن است، خسيس انسان بدترين و. ندارد دوست را خسيس هللا" گويد، می ما پيامبر حضرت

 و دارند دوست کمتر گويد می ما پيامبر حضرت که است فرد همان اين." کند نمی قربانی و تواند می

 .هست بدتارين

 

 معنی. است وظيفه يک چونکه بدهند انجام را اين بايد دارند پول و وام و بدهی هيچ که کسانی

 .است بزرگ فضيلت يک آن پيروی (.فرض) اجباری از پس دستورت قويترين است( واجب) وظيفه

  آنها ندارند، را مجازات اگر حتی. دارد وجود دهند نمی انجام اجباری که افرادی برای مجازات يک البته



 

 

 

 

 

 

 

 کسی پيامبر حضرت که نيست آسان آن. است بزرگ چيز يک هم اين .کنند می احتياد قيامت روز در را

 در را ما خجالت هللا. بشويد  انتقاد قيامت روز در مردم از وسط در نيست خوب هم اين. کند انتقاد را

 .بشود نعمت يک جشن ين انشآهلل. بپذيرد را ما همه پرستش هللا که. کند محافظت مردم آن وسط

 

 به را آن توانند نمی که کسانی بدهند، انجام اينجا را قربانی توانند می که کسانی. باشيم قبرس در انشاءهللا

 فقير مردم به را آنها انشاءهللا. کنيند اختصاص را کسی خودتان طرف از بفرستند، ديگر های مکان

 .بشوند قبول دعاها همينطور انشاءهللا. بفرستند

 

 وجود فقير کشورهای در افرادی. خورند می گوشت کمتر حتی يا و سال در بار يک مردم از برخی

 هر انشاءهللا. بدهد خواهد ادامه ما بر را رحمتش هللا که. بخورند ها سال رد گوشت توانند می که دارد

 .بدهيم انجام قربانی سال

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ القعدة ذو ۳۰


