
 

 

    

 انت محظوظ اذا استطعت الذھاب الى الحج
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

منھم قادرا على الذھاب  الكثیركان ". مبارك  " . نقول لھم وا بالعودةؤالحج وبد ادوا فریضة. لقد  یستعدون للعودة في ھذه األیام الحجاج
 . شخص محظوظ إنھ!  كم ھو محظوظ ھذا الشخص، قسم لك هللا . إذا ھام  فرض. الحج ھو :  الحمدھذا العام 

 دعاھم فقط أولئك الذین ھ. ألن على الذھاب ینغیر قادر وھم ، أو شيء یحدث معظم الناس ال یذھبون على الرغم من أن لدیھم الوسائل
. إنھا أمور تحید الناس عن لعبة حظ لیست  لعبة حظ ا، ما یسمونھ اآلن.  محظوظین اشخاص،  ، كما قلنا ھمإن. ون یذھب عز وجلهللا 

. من بین كل ھؤالء  الحظ ئيولكن سی نومحظوظ واة. لیس ضمن فصل المقامر ونعتبری. ینغیر مقبول مھھذا السبب ل.  الطریق الصحیح
 قیمتھ. نعرف علینا ان.  وھذا ھو أن تكون محظوظا، :  جمیال عبداالناس، الذي كان سلفا على طریق هللا ھو شخص محظوظ. أن تكون 

عشر . ال یمكن لشخص غني أن یأكل وجبة  محظوظون س الذین ھم على طریق هللا". النا ، وھذا وذاكمرضى ،  نحن فقراء " تقلال 
.  أضعاف 10أكل ی. ال یمكن أن  مراتیقول انھ یأكل مرتین بقدر الشخص العادي أو ثالثة .  عاديیأكل مثل شخص أنھ 	. كما	أشخاص

 . . انھم ال یحبون ذلك عندما یكونون یعانون من زیادة الوزنجمال و ذو وسامة واكونیأن  ونریدی، و أنفسھمعلى  یحافظون مألنھ

.  ھم أكثر حظا الحجنالوا القسمة للذھاب الى ، أولئك الذین  . ومن بینھم ھم أولئك الذین ھم على طریقھ ونمحظوظهللا ال عباد، فإن  لذلك
 یخصصھا ویقسمھا. هللا  للجمیع یقسمھا، هللا  لذلك.  الحج یؤدي فریضة، ولكن ال یمكن أن یصلي ویصوم یمكن أن  كل شخصألن 

نرى تلك هللا لإن شاء جمیعا  هللا یقسم لنا . مرة واحدة في العمر إن شاء هللال. إن شاء هللا قد یذھبون ولو 	ألولئك الذین یریدون إن شاء هللا
 ومن هللا التوفیق . 	.	األماكن مرة أخرى إن شاء هللا

	الفاتحة .
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