
 العمرة

. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

محمد سيد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز الداغستاني ، شيخ 

.  لعبادةلالمباركة  األعمال أكثر من واحدة هي العمرة أداء. بها لنا يبارك  هللا.  أيضا اليوم العمرة تأدية بدأت ، الحج بعد

 .صلى هللا عليه وسلم  الكريم ونبينا بيت هللا المرءيزور 

تِي َمن   نبينا الكريم يقول " تلك األماكن المباركة تعطي الناس الغذاء  ." ، َكاَن َكَمن  َزاَرنِي فِي َحيَاتِي َزاَر قَب ِري بَع دَ َمو 

 . العمرة يؤدوا يجب أن ، هم. أولئك الذين يمكنجل وهللا عز  منتقدم المزيد من الهدايا ،  . وألنه شهر المولد اآلن الروحي

لم  إذا يعني ذاه ، ممكنا ذلك كان إذا ، العمرة ويؤدون المال لديهم الذين ألولئك بالنسبة.  الحج قبل العمرة يؤدي بعضال

 هذا لديك يكن لم إذا. يصبح ضروريا لهم  العام نفس في الحج يؤدون مناسك ، القيود من غيرها أو تأشيرة أي هناك يكن

،  الحج إلى واذهبي لم الذين ألولئك بالنسبة بالطبع ذلك من أفضل هو ما.  العمرة تأدية جيدال من. منك  تقبلي هللا ، القدر

 . الحج إلى لذهابا

 قبل النبي صلى هللا عليه وسلم حضرةمقام و الكعبة زيارة في يرغبونيقولون بأنهم  ،يطول بعمرهم  هللا ، الناس بعض

 العبادات إحدى هي العمرة السبب هذال.  األماكن تلك وزيارة رؤية قبل واموتي أن ونريدي ال ألنهم الذهاب يريدون. هم موت

 . جدا مباركة عبادة إنها.  الحج مثل هو العمرتين ما بين صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا يقول.  قبوال األكثر

 هللا شاء إن.  بفرح ونعودوي يذهبون هللا شاء إن.  اليوم واذهبالكثير من اإلخوان .  يذهبون الذين ألولئك يبارك هللا

 شيخناوهمة .  هللا شاء إن قريبا سالمال ويظهر المهدي عليه ، هللا ينصر أمة محمد. دعاؤهم المقبول يصل الينا ايضا 

 ومقامه يكون اعلى . تظهر

 . الفاتحة
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