
 

    

 
 الحج ھو أمر هللا

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 .

 وذاك، ھكذا ماذا لو كان ھذا  "ل . ال یمكنك أن تقولرأیك وفقا  عز وجلهللا  حضرةأوامر ب. ال یمكنك أن تجادل  أوامر هللاب تستخفال 
".  في الدیمقراطیةبھ كل شيء یمكن التدخل  شيء جدید ھو "یظھر . اآلن كرھا ، علیك أن تفعل ذلك  وإذا كان أمر هللا ."على نحو آخر 

. یمكن أن  عطي أفكاری. یمكن أن  بھذه الطریقة األمور ال تسیر.  حكم بلد ال یمكنھاثنین من األغنام  ان یرعىالشخص الذي ال یستطیع 
. ال یزال  . یمكن للجمیع إعطاء األفكارخطیئة ھذا لیس لھ أي . "ھكذا أن یكون  وذاك یجب ھكذاأن یتم  ھذا یجب.  أنا ھذا وذاك یقول "

 . الخیر ونفعلوی. انھم ال یستمعون الى أي شخص ،  على رأسنا المختصین في ھذا العمل وھم یقومون بعملھم یضعهللا 

، وفي  في ھذا العالم ا. قد ترتكب خطأ بسیط ألوامر هللا! " . ال حاجة ھناك حاجة لیس األفكار قائال " ان تستمر بإعطاءمن الخطورة جدا 
، فإن الحیاة الحقیقیة  . ومع ذلك حیاتھ بحیث تنتھي. ویموت تحت سیارة  یقع. قد یطیر فوق جرف أو اإلنسان بلحظة  فىیتومكان معین 

 . لحیاة األبدیةل. یجب أال نخطئ  . إنھا اآلخرة لیست ھذه الحیاة

فاز ، صحتھ جیدة ،  الرجل لدیھ المال؟  . كیف ذلك . یقولون لیس ھناك حاجة على اإلطالق للحج مؤخرا تحدثنا عنھا مسألة الحج
؟ ھل نحن نحمي أشجار  "من یحتاج إلیھا ینمجموعة من التعلیقات قائل األذكیاء یطلقون. عندما یستعد للذھاب إلى الحج بعض بالذھاب 

 . دون أن یدركوا اعظیم ذنبازمزم وھمیة ". إنھم یرتكبون  یضعون؟ إنھم  العرب

. أولئك الذین ال یستطیعون  لذھابا علیھم. أولئك الذین لدیھم المال والقدرة  من األوامر ، ھذا یعني أنھ اإلسالمالحج ھو واحد من روتین 
. ھؤالء األشخاص ال یذھبون  . ھذه القضیة ھي مسألة مختلفة للذھاب بالرحلة وازو، ألنھم لم یف بسبب صعوبة واذھبیالذھاب ال یمكن أن 

عشرة أضعاف ما ینفقھ ھؤالء  و. في حین أن ما ینفقونھ ھبكالمھم . انھم ذاھبون النقاذ اقتصاد البالد  یذھبونویتحدثون عن أولئك الذین 
 . الحجاج الفقراء

. لیس  قذرومالھم ،  كل أسبوع بقد ما ینفق الحجاجالكثیر من المال  ینفقون رالقما للعب . الناس الذین یذھبون لقمار كل أسبوعلیذھبون 
ما  ونأمر هللا ینفقوب، بعض السنتات الحاج  ینفق.  . انھم ال یفكرون في ھذایربحونھ المال الذي یخسرونھ أو المال الذي  ھناك خیر في

 من هللا التوفیق . . . الخراب الحقیقي ھو بعد ذلك في اآلخرة أیضا وندمرسی على الحجاج. أولئك الذین یتكلمون  هللا في سبیل هللا مأعطاھ

		. الفاتحة 
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