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 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 وعلى رجاال توكٌأ بالحج الناس فً واذن"  السالم علٌه إلبراهٌم قالوجل  عز هللا أن الكرٌم القرآن فً جاء قدل

 كما. العالم  أنحاء جمٌع من ٌأتون والحجاجما شاء هللا  لحجا وقت حان لقد".  عمٌق فج كل من تٌنٌأ ضامر كل

 ٌجعله هللا.  هللا شاء ما ، الحج رحلة فً ذاهبونإنهم  ، قلٌل بعد ، الٌوم.  األرجنتٌن من وأخواتنا إخواننا جاء

 . هللا شاء إنمقبول  حجهم نرجو أن ٌكون.  مبارك

 عندما وتذهب للحج بالتسجٌل تقوم:  اآلن سهال لٌس بالطبع.  الحج الى واٌذهب أن ٌجب القدرة لدٌهم الذٌن أولئك

 من واحد هو الحج أن من الرغم على.  ذلك تفعل ال حتى الناس األحٌان بعض فً ، ذلك ومع. ٌصٌبك الحظ 

على  ٌنقادرو المال ٌملكون الذٌن أولئك من الرغم على. ٌتعاملون معه بخفة شدٌدة .  الخمسة اإلسالم أركان

 . هللا أوامر واستكمال دٌنهم إلكمال ٌحتاجون الحج الى للذهاب.  حجال الذهاب الى

 إن أٌضا لهم أن تمنح ٌمكن.  الطابور فً ٌنتظرون الناس من المالٌٌن.  الجمٌعٌذهب و مطرٌقه تفتح هللا شاء إن

أن  طالما ولكن. سٌموتون  الناس من كثٌرال ، الناس من الكثٌر بٌن من كلال إلىالدور  ٌأتًل ، بالطبع.  هللا شاء

 سٌكتبون ،وقاموا بالتسجٌل النٌة جعلوا إذا.  الشرٌف النبوي الحدٌث فً هذا.  شخصال تسجٌل تمسٌ ،تمت  النٌة

 ، اآلن.  جمٌعا ٌرزقنا هللا . عنهم المسؤولٌة سقطت. لٌسوا مقطوعٌن من هذه النعمة .  الرحلة بدأت أنها لو كما

 . هؤالءخواننا إل جمٌعا نلبً دعونا
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. هللا شاء إن سامً االسالم ٌكون نرجو أن.  هللا شاء إنوبركة كل العباد تنزل على هذا البلد . ٌرضى عنكم  هللا

 ٌهدٌهم هللا. ٌخسرون  اإلسالم ضد هم الذٌن أولئكو.  اإلسالم نصرٌ هللا.  اإلسالم لىعضرر  ٌأتً ال نرجو أن

 . شخص يأل وال نحتاج ،ورخاء  وفرة فً نعٌشو.  ناواألم الحماٌة تحت جمٌعا كونون. جمٌعا 

 الفاتحة .
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