وظيفة الحج
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
هللا يبارك هذه الرحلة  ،إنه وقت الحج  .الكثير من المريدين الذين لم يسبق لهم أن حجوا نووا الذهاب  .هللا يبارك لهم  ،هللا يجعله سهال .
هللا يرزق الجميع لتحقيق هذا الفرض  ،إن شاء هللا  ،ألن هناك بعض الناس الذين يستطيعون تحمله ولكنهم ال يقومون بهذا الفرض .
يهملون هذا الفرض  .البعض اآلخر غير قادر على الذهاب  ،ألنهم ال يستطيعون تحمل العبء المادي  .بعض اآلخرين ال يمكن أن
يذهبوا بسبب اعتالل الصحة  ،وليس لديهم ما يكفي من القوة  .هللا  ،يرزق هذا الفرض للجميع  ،ألن هذا أمر يخص هللا  ،ال شيء غير
ذلك .
رجل لديه كل شيء  ،ممتلكات  ،صحة  ،قوة  ،لكن ال يستطيع الذهاب بسبب إهماله  ،أو لسبب آخر  .هللا يرزقنا  ،ألنه  ،بينما كان
إبراهيم يبني الكعبة هللا عز وجل قال " ادعوهم " ! على الرغم من أن إبراهيم تعجب ألنه لم يكن هناك أحد حوله  ،كان [ال يزال] يطيع
األمر  ،وكان ينادي  "،تعالوا إلى الحج! "هذه الدعوة قد اعطيت لجميع األرواح التي سمعت بها  .هللا  ،لذلك  ،هللا يرزقنا ويسهل علينا .
هللا يجعله مبارك .
يسألون "ماذا سنفعل هناك؟" ذكر شيخنا  ،والدنا قدس هللا سره نصيحة نبينا صلى هللا عليه وسلم "ال تغضب  ".هناك  ،ال تتشاجر مع أي
شخص  ،على الفور امسك نفسك  .تذكر أن الذهاب إلى الحج يشبه الذهاب إلى الجنة  ،ولكن في دخول الجنة ال يوجد إمتحان  .هنا مكان
اإلمتحان ! كل أنواع اإلمتحانات تحدث  .لذلك  ،كل من يأتي ستظهر له الصبر  .أول شيء تتذكره هو "أنا اُمتحن  .أرجو أن تخضع
نفسي للعبودية! ممنوع الغضب هنا ".
ثانيا  ،عندما تذهب الى هناك أد صالتك اليومية في الكعبة المباركة أوالروضة الشريفة  .اآلن  ،هناك معلمين كسالى يقولون " في مكة
أينما تصلي نفس الشيء " .ال  ،هذا غير صحيح  ،أداء الصالة اليومية له أجر أكثر من مائة ألف مرة [هناك في الكعبة المشرفة].
خارجها [أي  ،المسجد الحرام] ليس هو نفسه  .قم باالستفادة القصوى من فرصة وجودك هناك  .ايضا في المدينة المنورة  ،أد الصالة
بجانب نبينا صلى هللا عليه وسلم  .عندما يكون لديك فرصة للصالة معه  ،ال تبقى فقط حيث تنام  .تجنب إضاعة وقتك هكذا .
هذه الجوالت المنظمة للحج من قبل الحكومة جعلت الكثير من التخفيضات  .برنامج الذهاب الى المدينة يجب أن يكون  8أيام  .إنهم
يسمحون اآلن بثالثة إلى خمسة أيام  .ال يبقون لفترة أطول  .ابقوا أكثر من ذلك  .هللا يجعله مبارك  ،إن شاء هللا  .نرجو أن يكون سهال .
هللا يقبل حجكم من اآلن  .بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون المجيئ  ،نرجو أن يحصلوا على األجر ايضا  ،إن شاء هللا  .هللا يرزقهم
الحقا  .أمين  .ومن هللا التوفيق .
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