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 «  سرنوشت ساز است یحج امر »
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

 «  وَلِلََّهِ عَلَى النََّاسِ حِج َّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا »
 

آن  ارتیو مردم را حجَّ و ز »فرمایند: می 97خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره آل عمران،آیه 

  . دارد «را به آنجا  دنیرس یبرا یی که توانا یبر هر کس ، خانه به امر خدا واجب است

و از شرایط مالی و جسمانی    توانند به آنجا بروندیکه م  یحج بر کسان:  دنیفرمای م  خداوند متعال

و   ستندیبرخوردار ن  یندارند، از سالمت  یکه پول کاف  یکسان  خوبی برخوردار هستند، واجب است. 

اراده آنها خارج است، واجب نمی   وجود دارد  یموانع در مسیر راهشان   از  خداوند  پس    باشد. که 

 .آنجا بروند ، توانندیکه م یکسان فرمایندمتعال می 
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آنها بود، بنابراین  سخت  به دلیل وجود مسافت طوالنی و هزینه زیاد، بسیار  رفتن به حج    میقددر  

ه تموم شد  میاون دوران قد  . تدارک ببینند  در خانه  اهل منزل  یبرا  یمجبور بودند پول و آذوقه کاف

حج    رسد که همه چیز آسان است، در صورتی که اینطور نیست. در زمان امروزی به نظر می   است و

 .مقدر شده است شانیتوانند بروند که خدا برا یم یکسان هاسخت است و تن

  نکه یبا ا  و  دند به حج بروستنتوانی نم  یجز عده کم  چکسی. هپیاپی همه چیز تعطیل بود  دو سال

 ، است که  به این صورت  شوند. اراده خداوند متعال  یداشتند، نتوانستند حاجدر اختیار  زیهمه چ

، تا برخی مردم نتوانند به مراسم حج مشرف شوند و  دهدقرار می   لهیرا وس  چیزها  ایاز افراد    یبرخ

 بلکه  کنند، ی نند که آن را درست مکی که چقدر راحت ادعا م  ستیمهم ن  این حکمت خداوند است. 

در آن    یمقدار دشوار  کیمطمئناً  و    متعال اجرا شوددستور و خواست خداوند  که  است    آن  مهم

 .و بر اساس آن ثواب دارد  خواهد داشتوجود 

. شوندراهی می با گروه اول  ،  مسجد  یاز اهال   یک ی  ، بعد از دوسال و برای اولین بار، الحمدهلل امروز

که این افراد را به این    است  ی میقد   یبایرسم ز یک    نی اوداع کردیم، با آنها  از طریق دعا و نماز  ما  

به   رسسالها مردم را از قبناظم    خ یموالنا ش  نحضرت سلطا کنند.  یوداع مبا آنها  و    یگرامشکل  

  ل ی و تهل  ریتکب  ، بایمراسم ز   کیبا  و    رفتندیها م  ابانیرفتن، مردم به خ  نیحج برده بود و در ح 

دی م  یخداحافظ هم  شبیکردند.  بود  نطوریهم  إخوب  که  شاءاهلل    ن.  کسانی  سهم  سفر،  این 

 رفتن به این سفر باید در تقدیر و سرنوشت انسان باشد. میهمانطور که گفت، میخواهند شود

حکمت  ولی به    ساخته شد  نهیها نفر در کعبه و مد  ونی لیاز م  ییرا یپذ  یبرا   یم یعظ  یساختمان ها

بخواهد و   خداوند متعال  هر تعدادی که  ن، یتعدادشان کم شد. بنابرا  زائران،   شیافزا  یخدا به جا

  ی برخ و    هستند که سال ها منتظرند  یافراد  مقدر کرده باشد به این سفر متبرک راهی خواهند شد. 

ست و  اخداوند متعال  در حکمت   زی . لذا همه چانددار فانی را وداع گفته از آنها بدون رفتن به آنجا 

 افتد. یبه خواست خداوند متعال اتفاق م، بلکه افتدی تو اتفاق نم  ا یبه خواست من  زیچ چ یه

را  شاءاهلل خداوند    نإ م  یبه کساناین سفر  فرمای که  بخواهددیخواهند عطا  اگر خدا  تواند ی م  ، . 

 است که با   ییزهایچ نهای ااست.  و توانا قادر خداوندبه حج برساند.  ی ها نفر را به راحت  ونیلیم
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  خداوند به   ن شاء اهللإافتد.  ی اتفاق م  خداوند متعالبه خواست    و تنها  حساب مردم مطابقت ندارد

 . دیفرما تی روند برکت عنایم حج که به  یکسان

 

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، ذی القعده  6 / 11۴۰، خرداد16  

6, Jun, 2022/6, Temmuz, 2022 
 

 

 


