
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أھمیة الحج

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَیِْت َمِن اْستََطاَع إِلَْیِھ َسبِیالً   َوِ�َّ
 

، فرض لم یحجوا بعدلذین ل، بالنسبة ؟ بالطبع"نذھب إلى الحجیجب أن ھل " یسأل الناسصدق هللا العظیم. 
ھا عبادة جمیلة. إنھا عبادة ، إندائًما. بالتأكید الذھاب یمكنھمعلیھم إذا كان بإمكانھم تحمل تكالیف ذلك. 

المسلمون، إذا كانوا  یبلغندما كل عام. ع تؤدىمرة واحدة في العمر. ال  تأدیتھالكن یجب و، صعبة
، الرجال والنساء. بالنسبة للنساء على. إنھ فرض إنھ فرٌض علیھمیمكنھم الذھاب. یتمتعون بصحة جیدة، 

لكن ومحرم.  ن، ألنھ یجب أن یكون لدیھیمكنھن الذھاب، ال نالذھاب بمفردھ دنریُ  كُنّ ھناك قیود. إذا 
علیھم یجب . علیھم فرضٌ  فإنھ، كفي من المال والصحة الجیدةما ی ، أولئك الذین لدیھمبالنسبة للرجال

 الذھاب.
 

ة عنك مسؤولیالرفع تُ . إنھم ال یقبلون الجمیع. ھذه مسألة أخرى. لیس كما كان في الماضي اآلن الحال
، فلن خالل ذلك الوقت المرء، فال بأس أن تذھب مرة أخرى. وإذا توفي . إذا كنت ال تستطیع الذھابحینھا

ً یكون قد ارتكب  ، یجب أن یذھب. إنھ فرض كون ھناك فرصةلكن عندما تو. الفرضلعدم أداء ھذا  ذنبا
، . عندما تتاح لھم الفرصةفرض علیھمالحج والزكاة  ،المال ولمن یملكونم ھو فرض. یامثل الصالة والص

 فھذا شيء یجب علیھم فعلھ بأسرع ما یمكن.
 

ن في عندما أتقدم في السن". وكما یقولون عندما یتقدمو ذھبلون "سأبعض الناس یتجاھلون ذلك. یقو
، فإنھم اآلن ال یسمحون لكبار السن بالدخول. وھو محظور على األشخاص الذین تزید أعمارھم عن السن

ونھم ویؤدون ھذه العبادة. الناس دی یوفي، یجب أن تاح لھم الفرصة، بمجرد أن تُ عاًما. لذلك الخمسة وستین
أن  یمكنھ الحج البدلج (الحج بالوكالة) وإرسال من یقوم بالحج نیابة عنھم. ع، یمكنھم تعیین بدل حبالطب

بنفسك. من األفضل الذھاب إلى تلك  تؤدیھالكن األفضل أن ویذھب نیابة عن مریض أو شخص مات. 
 وكسب الكثیر من الثواب. المباركةاألراضي 

 
ین ال أولئك الذ ینويل من ھو قادر یجب أن یذھب. وعندما من القیود اآلن. ك الكثیر، ھناك بالطبع

ً ذنبإذا لم یذھبوا. لن یرتكبوا عنھم رفع المسؤولیة ستُ ، یستطیعون الذھاب  .تأدیتھالعدم قدرتھم على  ا
 

َعَمِلِھ". ھذا حسب نوایا الناس. "نِیَّةُ العَْبِد َخْیٌر ِمْن  هلالج لجلذھاب عندما تستطیع. یعطي هللا ا انويالنیة مھمة. 
 .هلالج لجكتب لك بإذن هللا یُ  ،بھ ونویت القیاملھذه األمة. فإن لم تفعل شیئاً  خاص لنھ فض. إموجود الحدیث



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ھذا  لحج. لقد تأخروال، أو أقل من شھرین زال ھناك فرصة. ھناك حوالي شھریننقول من اآلن أنھ ال ت
دعاءكم یكون  نرجو أن . هلالج لج . اإلذن من هللایذھب) (أن الحج حتى یتمكن من یستطیع تحمل تكالیفالعام 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. لمن لم یذھبوا إن شاء هللا. یفتح الباب هلالج لج. هللا مقبول

 
ھناك جمیع أنحاء العالم.  أرسلوھا من ،هلالج لجالحمد �  من كل مكان. وتم إرسالھا القرآنختمة تالوة تم 

وأصحابھ ، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم نھدیھا الى  .صلواتوتسبیحات آیات، و یس، سور ختمة للقرآن،
خاصة الى روح شیخنا موالنا  وإلى أرواح جمیع األقارب، ، والمشایخ،األنبیاءوالى أرواح جمیع  الكرام،

والى أرواح المؤمنین والى أرواح الحجة آنة، ھال سلطان، جمیع الصحاب وأھل البیت، الشیخ ناظم، 
 .الفاتحة� تعالى  .رأمواتنا. بنیة تقریب الخیر والحفظ من الش
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر
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