
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 نصیبالحج 

 
. 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.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ِ عَلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطَاعَ إِلَیِْھ سَبِیالً   َوِ�َّ

 

یقول هللا عز وجل أن الحج فرض لمن یستطیع الذھاب إلى ھناك. من لدیھ ما یكفي من المال صدق هللا العظیم. 
بصحة جیدة وعندما تكون  وال یتمتعون، لذین لیس لدیھم ما یكفي من المال. افھو فرض علیھم ،وطریقھ مفتوح

أولئك الذین یستطیعون  - اسْتَطَاعَ إِلَیِْھ سَبِیًال""َمنِ  یقول هللا عز وجل، لذلك ، فھذا خارج عن إرادتھم.ھناك عقبات
 .الذھاب إلى ھناك

 

 ً ، وكان كبیرة كلفة، ھناك مسافات طویلة لم یكن متاًحا للجمیع، ألنھ كان إلى الحج. ، كان من الصعب الذھابقدیما
ت. اآلن یبدو ألوقات القدیمة قد ولّ في المنزل. تلك ا من الطعام لمنعلیھم ترك ما یكفي من المال وتوفیر ما یكفي 

 ذلك. هلالج لج ھم هللال ر. وال یقدر على الذھاب إال أولئك الذین قدّ فیھ مشقة، لكنھ لیس كذلك. الحج أن كل شيء سھل
 

، لم ھم كل شيء. على الرغم من امتالكعدد قلیلتم إغالقھ لمدة عامین. ال أحد یستطیع أن یذھب إلى الحج إال 
خرین یجعل بعض الناس أو األشیاء وسیلة لآل هلالج لج ھأنحیث إرادة هللا عز وجل  إنھا. جاجحُ یتمكنوا من أن یصبحوا 

هللا عز وجل. بغض  ومشیئةولكن المھم ھو أمر هلالج لج. مشقة. وھي حكمة هللا ب لتسببل، لعدم القدرة على أداء الحج
 .ذلكوھناك أجر وفقاً لفي ذلك.  المشقة، ھناك بالتأكید بعض ن مدى سھولة ادعائھم للقیام بذلكالنظر ع

 

الیوم سیذھب شخص من أھل المسجد مع المجموعة األولى ألول مرة ھذا العام منذ العامین  ،هلالج لج�  الحمد
 الشیخ موالنالحج. الى ایذھبون  الذینعون مون ویودّ كانوا یكرّ  ،ةجمیل ةقدیم عادة ادعاء. إنھبالالماضیین. نودعھ 

عون ، كان الناس یخرجون إلى الشوارع. كانوا یودّ لسنوات. وأثناء الذھابج من قبرص ناظم قد أخذ الناس إلى الح
. من یریدون ذلكتكون من نصیب كذلك. إن شاء هللا لطیفة مراسم جمیلة مع التكبیر والتھلیل. كانت اللیلة الماضیة ب

 .نصیب، إنھا مسألة كما قلنا
 

، فبدال من الزیادة ،هلالج لجوالمدینة المنورة. ولكن بحكمة هللا  ستقبال المالیین من الناس في الكعبةدت أبنیة ضخمة إلیّ شُ 
أن یذھبوا. ھناك أناس ینتظرون منذ  لدیھم نصیبلك فإن العدد الذي یریده هللا عز وجل من الناس . لذعددھم قلّ 

ال شيء یحدث  .هلالج لج كل شيء بحكمتھأن هللا عز وجل  یقول ،دون أن یذھب ھناك. لذلك ماتسنوات. وبعضھم 
 .أو بإرادتك. كل شيء یحدث بمشیئة هللا عز وجل بإرادتي

 

المالیین من الناس یؤدون فریضة  یجعلأن  هلالج لج، یمكنھ . إن شاء هللانصیب الذین یریدون الذھابمن یجعلھا  هلالج لجهللا 
هللا عز وجل.  بمشیئةالقادر. ھذه ھي األشیاء التي ال تتوافق مع حسابات الناس. یحدث ذلك ھو الحج بسھولة. هللا 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .من سیحج إن شاء هللال یبارك هللا
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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