
 

 

    

 الحج فريضة

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

خالل موسم  ونحاربي الالعرب  حرم كانأشهر  ها. لذلك فاناألشهر الحرم : مباركة هذه أشهر  ذو الحجة . شهرللحمد هلل أننا وصلنا ا

 . المقابلإذن للرد في  هناك حربالفي وا جمو، إذا ه . ومع ذلك الحج

، ولكن  ليس على كل مسلم القيام بها.  هي واحدة من شروط اإلسالمو،  ، ألن الحج عبادة عظيمة شرف هذه األشهر نظرا إلى الحج

 فرض، فإنه ليس  . ومع ذلك بسالم واعوديو واذهبي، ويمكن أن  ، يتمتعون بصحة جيدة أولئك الذين هم في وضع مالي جيدعلى واجب 

هللا  منعهذا السبب ل.  خالل تلك األشهر مرتاحاكون ي، على المرء أن  . ألنها مرة واحدة في العمر على الناس الذين ليس لديهم المال

 . ، ولكن هناك أيضا إذن عند الضرورةبسالم ، حتى يتمكنوا من قضاء هذه األشهر  القتال على المسلمين

. إذا كان هناك نية لذلك،  غير قادرين على القيام بذلك وهممر تحياتهم  ،" في وقت الحق واقوم بهفعل ذلك سأ" يقولون بينما معظم الناس 

. ألن هناك  في السنوات الالحقة ينوون، وذلك ألن الناس ال يستطيعون الذهاب إلى الحج حتى إذا كانوا تهم نيلوفقا  سيعطيفإن هللا حقا 

. ولكن أولئك الذين لديهم  تنفيذ ذلك كأنما تمهللا . يقبل  قبل الجميعتال يمكن أن حكومة هناك الما  بطريقة،  الكثير من الطلب على الحج

 .الفرض ترك  عقاب علىهناك  وا الفرض .ترك مذلك تحسب على أنه ونفعليفرصة وال 

وبدال من امرأة إذا كانوا غير . يمكن أن يؤديها بدال من رجل  الحج بفريضةتبعه ا، إذا  واجبال تخفيض، سيتم تخفض ؟  هو الحل ما

إذا  .نبينا الكريم  تسامحمن خالل لألمة أيضا رحمة  هذه.  . يمكن إرسال شخص آخر بدال من ذلك في حياتهم،  قادرين على القيام بذلك

 . ، كما لو فعلوا ذلك بأنفسهم فريضة الحج ادواكما لو يكونوا ، عنهم شخص آخر  اداها

قبل أن يتمكن من  شخص. إذا مات هم ، لذلك يرسلون شخص آخر بدال منالذهاب  همال يمكنو، مرضى  وان، قد يكو على سبيل المثال

. تقبل هللا من  يفعلون ذلك السببهذا ل. األجر سب الشخص يكو انخفض الفرض قد. فإن  عنه بدالالحج  يمكنهم تأدية،  أداء فريضة الحج

 . شاء هللاذلك ومنحها للجميع إن ب قامواأولئك الذين 

هللا هذا الباب فتح .  خارج عن السيطرةاألمر ؟  . ولكن ماذا يمكنك أن تفعلتتم دعوتهم ، لم  . إذا لم يتمكنوا من الذهاب قسمةهذه مسألة 

ذلك  فعلييمكن أن و ثريا. الشخص قد يكون لم يتمكنوا من تأديتها . قد يكون هناك بعض الذين نقدم النصيحة . لذلك نحن أيضا  رحمةك

 . لذهاب كذلك إن شاء هللاا يرزقنا. هللا  حجهم هللا يتقبل. ه جد، أو ، أمه  نيابة عن والده

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة
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