
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 شھر الحجأ عّظموا

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

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

 الجمعیة.
 

یقول هللا عز . القعدة الیوم وبدایة شھر ذ إنھ .، بدأت الیوم أشھر الحج إن شاء هللاثالثة من أشھر الُحُرم
 :وجل

 
ِ یَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِمنْ  ِ اثْنَا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكتَاِب �َّ  َھا أَْربَعَةٌ ُحُرمٌ إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّھوِر ِعنَد �َّ

 
م كل شيء. قّسم السنة إلى قسّ لق كل شيء. وهللا عز وجل یحسب ویُ اهللا عز وجل ھو خ ،إثنا عشر شھرا

ذو ، ومن ثم ذو القعدة، رجب األول. الُحُرماثني عشر شھًرا. وأربعة من اثني عشر شھًرا ھي األشھر 
 .محرّ الحجة ومُ 

 
ممنوعة في ھذه األشھر. الحرب ، فالحرب ة. ولكي ینال الناس الخیرفشرّ ھذه األشھر ھي أشھر م

یھاجمك. یجب أن تدافع عن نفسك وتحارب أولئك الذین  لكن ال یمكنك أن تقف في وجھ منو، ممنوعة
، یجب أن تھاجم وتدافع عن نفسك. یجب أن ھم. أینما كان ھناك خطرأرعلیك دَ  یشنون حربًا ضدك. یجب

 .، فھذا واجبك. والواجب مھمدافع عن المسلمین واألمةتُ 
 

یجھلون أشیاء كثیرة، ألن الدنیا  بھ. المسلمونما یجب القیام عالمسلمون أشیاء كثیرة. یسألون  يَ لقد نسِ 
، بالقول "لقد أصبح ھذا دنیاال، وال یفكرون في أي شيء سوى قلوبھم وعقولھم ممتلئة بھا. استولت علیھم

 .رون األشیاء المھمة التي أعطاھا هللا عز وجل أھمیةقدّ ". إنھم ال یُ ئ، ھذا سیاً. ھذا جیدرخیص ذاك، مكلفًا
 

على إظھار  الماضي. اعتاد الناس في هلالج لج لیوم. إنھا أشھر الحج بحكمة هللاتبدأ ا المباركةھذه األشھر 
بحكمة  ،ھذه األشھر. كما قلنا یعّظمون، فسیظلون و لم یتمكنوا من الذھاب إلى الحج. وحتى لااالحترام لھ

 .منفعة، كل شيء لھ حكمة وهللا عز وجل. بالتأكید محسوب عندكل شيء ، هلالج لجهللا 
 

 هلالج لجهللا بركة إن شاء هللا. الأن تكون جیدة وملیئة ب نرجو. مباركة علیناھذه األشھر  یجعل هلالج لجهللا  ،لذلك
یثبتنا على ھذا الطریق إن شاء  هلالج لجصاحب إن شاء هللا. هللا ال لظھورإلسالم. نرجو أن تكون وسیلة انصر ی

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .هللا
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