« حج امری سرنوشت ساز است »

ٱَّلل اوبا اركاا ُة
ٱلسَّ اَلمُ اع ال ْي ُك ْم او ار ْح ام ُة َّ ِ
اَّلل ِمنا الشَّي اطا ِن ال َّر ِجي ِم
أعوذ ب ِ َّ ِ

َّللا ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِحي ِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
اَل ُة اوالساَلمُ عالى ارسو ِلنا ُم اح َّم ٍد ساياِ ُد ْ ا
اوالص ا ا
اْل َّو ِلينا او ْاْل ِخ ِرينا
امداد يا ارسو ال للا
امداد يا سادات ااصحابِ ارسو ال للا
امداد يا امشاي ُخنا
دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع
أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ
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خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره آل عمران،آیه  97میفرمایند « :و مردم را ح َّ

خانه به امر خدا واجب است ،بر هر کسی که توانایی برای رسیدن به آنجا را دارد ».
خداوند متعال میفرمایند :حج بر کسانی که میتوانند به آنجا بروند و از شرایط مالی و جسمانی
خوبی برخوردار هستند ،واجب است .کسانی که پول کافی ندارند ،از سالمتی برخوردار نیستند و
در مسیر راهشان موانعی وجود دارد که از اراده آنها خارج است ،واجب نمیباشد .پس خداوند
متعال میفرمایند کسانی که میتوانند ،آنجا بروند.
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در قدیم رفتن به حج به دلیل وجود مسافت طوالنی و هزینه زیاد ،بسیار سخت بود ،بنابراین آنها
مجبور بودند پول و آذوقه کافی برای اهل منزل در خانه تدارک ببینند .اون دوران قدیم تموم شده
است و در زمان امروزی به نظر میرسد که همه چیز آسان است ،در صورتی که اینطور نیست .حج
سخت است و تنها کسانی میتوانند بروند که خدا برایشان مقدر شده است.
دو سال پیاپی همه چیز تعطیل بود .هیچکس جز عده کمی نمیتوانستند به حج بروند و با اینکه
همه چیز در اختیارداشتند ،نتوانستند حاجی شوند .اراده خداوند متعال به این صورت است که،
برخی از افراد یا چیزها را وسیله قرار میدهد ،تا برخی مردم نتوانند به مراسم حج مشرف شوند و
این حکمت خداوند است .مهم نیست که چقدر راحت ادعا میکنند که آن را درست میکنند ،بلکه
مهم آن است که دستور و خواست خداوند متعال اجرا شود و مطمئناً یک مقدار دشواری در آن
وجود خواهد داشت و بر اساس آن ثواب دارد.
الحمدهلل امروز ،بعد از دوسال و برای اولین بار ،یکی از اهالی مسجد ،با گروه اول راهی میشوند.
ما از طریق دعا و نماز با آنها وداع کردیم ،این یک رسم زیبای قدیمی است که این افراد را به این
شکل گرامی و با آنها وداع میکنند .حضرت سلطان موالنا شیخ ناظم سالها مردم را از قبرس به
حج برده بود و در حین رفتن ،مردم به خیابان ها میرفتند و با یک مراسم زیبا ،تکبیر و تهلیل
خداحافظی میکردند .دیشب هم همینطور خوب بود .إن شاءاهلل این سفر ،سهم کسانی که
میخواهند شود ،همانطور که گفتیم رفتن به این سفر باید در تقدیر و سرنوشت انسان باشد.
ساختمان های عظیمی برای پذیرایی از میلیون ها نفر در کعبه و مدینه ساخته شد ولی به حکمت
خدا به جای افزایش زائران ،تعدادشان کم شد .بنابراین ،هر تعدادی که خداوند متعال بخواهد و
مقدر کرده باشد به این سفر متبرک راهی خواهند شد .افرادی هستند که سال ها منتظرند و برخی
از آنها بدون رفتن به آنجا دار فانی را وداع گفتهاند .لذا همه چیز در حکمت خداوند متعال است و
هیچ چیز به خواست من یا تو اتفاق نمیافتد ،بلکه به خواست خداوند متعال اتفاق میافتد.
إن شاءاهلل خداوند این سفر را به کسانی که میخواهند عطا فرماید .اگر خدا بخواهد ،میتواند
میلیون ها نفر را به راحتی به حج برساند .خداوند قادر و توانا است .اینها چیزهایی است که با
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حساب مردم مطابقت ندارد و تنها به خواست خداوند متعال اتفاق میافتد .إن شاء اهلل خداوند به
کسانی که به حج میروند برکت عنایت فرماید.
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