
 

    

 
 من یستطع علیھ تأدیة فریضة الحج

بسم هللا الرحمن الرحیم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . أعوذ با- من الشیطان الرجیم
حمد األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

كثیر من الناس الیوم ال یدركون ذلك أو ال، طبعا . فرض الحج تأدیة عبادة .  قریب . الحج حجةال ذوالیوم ھو األول من شھر  - الحمد
. ما ھو مھم یحالفھ الحظ  مالحج ول لتأدیة فریضةالشخص  وقعإذا  ال بأس.  الحج طلبا لتأدیة فریضةال یوقعون ، و لیس لدیھم الوسائل
هللا إذا مات الشخص بسبب ال سمح .  یدخلون ھذا الطریقس.  . النیة مھمة الحج یع على طلب تأدیة فریضةالتوقبالنسبة للشخص 

  حاضرة . الحج ونیتك الى وقعت على طلب الذھاب. لقد  الحج على أكتافھم على تأدیة فریضة، لن تكون ھناك مسؤولیة  الشیخوخة

سیكون ھناك أنھ ، تماما كما  أھمیة لذلك ونعطیإلى الحج أو ال  ونذھبیصحة ولكن ال الالمال و، بالنسبة لألشخاص الذین لدیھم  ومع ذلك
 . ھناك عقوبة مماثلة لعدم الذھاب إلى الحج، تأدیة فریضة الصالة عقوبة لعدم 

لیس لدي  " لمال ولكن یقولكان الشخص لدیھ ا . إذا ھناك حاجة للذھاب إلى الحج إذا كان الشخص ال یملك المال ویعتزم االقتراض لیس
ال تعوض  تأدیة النافلة.  كبیرال الثوابمن  ینمحروموسیكونون ،  عقوبةون الحملت. ییتحملون ھذا الوبال ثم ومن ، األیام " ھذهالوقت في 

العبادة  تؤدي. عندما ال ثقل ذنب عقوبة وال  توجد، ال  أم ال تؤدي النافلة. سواء كنت أجر لدیھ مائة ألف  تأدیة الفرض. الفرض عن 
 . أوامر هللاب نستخفال ن . یجب أ ھي أوامر هللا الفرائض.  عقوبة ھناكالوقت  في ذلك، فرض التي ھي و

، في حین الحج ھو  مرة واحدة في السنة تؤدىعبادة رمضان والصیام ھو شھر .  . الصالة كل یومالعمرة كثیر من الناس یذھبون إلى ال
. العمرة ھي  . الناس یذھبون إلى العمرة مرة واحدة في العمر تؤدىالعبادة أن ھذه . الناس ال یدركون  مرة واحدة في العمر تؤدىعبادة 
. إذا لم  السنة، یحتاج إلى الذھاب مرة أخرى إلى الحج في نفس سنة في غضون  العمرة. الشخص الذي لدیھ المال ویذھب إلى نافلة 

 . محظوظا یكون، وھذا لمن  كمیة محدودة للحج ونجمعی.  خطیئةء أكبر سیكونون تحت عب،  یذھبوا

رفع من كل مكان ".  سیأتون الى الحج.  اآلذان ارفع " عز وجلهللا قال ، علیھ السالم الكعبة مع إسماعیل  علیھ السالمعندما بنى إبراھیم 
 ه. ھذحجاج ، فقد ذھبوا بالتأكید إلى الحج وأصبحوا  إلى یوم القیامة. من سمع الدعوة من الناس الذین یأتون  اآلذانعلیھ السالم إبراھیم 

.  ذھبسیالشخص أن یذھب  قصد. إذا  جعل النیة علیھمجدا  ةنیة مھمال،  . حتى لو كان الشخص ال یستطیع الذھاب إلى الحجقسمة 
 الذنب . عبءالحج  یسقط عن.  ذھبیأن  یستطع ولم،  حدث شيءی،  ظھر عقبةخالف ذلك ممكن أن ت

.  على الشخص الذي لیس لدیھ المال فرضا. الحج لیس  . ال یمكن للمریض أن یصوم لجمیع وفقا لقوتھما الفرض علىجعل هللا عبادة 
 وارسلی. ھؤالء الناس یمكن أن أنھ لن یكون قد ارتكب ذنبا اذا لم یذھب . ومن المؤكد الذي صحتھ ضعیفة وھناك أیضا عذر للشخص 
نا . خلق لبناء المباني وتزیینھاه الدنیا الناس إلى ھذ هللا . لم یرسل . لن یكون من الصحیح أخذ أوامر هللا بخفة اآلخرین كبدیل عن أنفسھم

 ومن هللا التوفیق . . -. الشيء الرئیسي ھو عبادتنا  . یمكننا أن نفعل أشیاء أخرى بجانب العبادة لعبادةل
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