
 
 
 
 
 
 
 

 حج را انجام بدهند وظیفهکسانی که میتوانند  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

فرض است.  حج عبادت. است نزديک( زيارت) حجاست.  ذيحجه ماه شکر به هللا امروز يک

 .ستا نشده نوشته حج وظيفه انجام برایش را ندارند. امکانيا  نيستند آگاه امروز انسان ها اکثر البته،

 کتهن .نگردد برنده کشی قرعه در حتی اگر و کند نام ثبت حج وظيفه انجام برای انسان که است درست

. دهم است. دارند در مسير ورد می شونيت م .است حج وظيفه برای نام ثبت برای شخص کهاست  اين مهم

 جود ندارد.و شبر گردن حج وظيفه انجام برای مسئوليتی هيچپيری بميرد، طر ااگر فرد بخ (پناه بر هللا)

 . بود باش آماده حالت در شما يد، نيتکرد نام ثبت حج برای شما

 

 نمی آن به اهميتی يا روند نمی حج به اما هستند سالم و دارند پول که افرادی برای حال، اين با

 رفتن نه حج نيز برای مجازاتوجود دارد،  نماز وظايف ندادن انجام برای مجازات که همانطوردهند؛ 

 .دارد وجود

 

د با ياگر پول دار حج نيست. ، نياز به رفتديوام بده ديبخواهرا  خانه و ديباش هنداشت پول اگر

 مجازاتاين هم . گيرند می قرار گناهکار بار يک تحت آنها آن وقت "،ندارم را وقت اکنون ميگويد، "من

فرض را ندارد.  ارزش( نافلهنفل ) عبادت انجام .شوند می محروم بزرگ ثواب يک از و گيرد می را

 رگناهکا بار ، نهمجازات( را انجام نمی دهيد، نه نافلهاگر يک نفل ) .دارد ثواب هزار صدفرض  دادن انجام

عبادت فرض امر هللا است. الزم  .شويد می مجازات ، آن زمانايد نكرده عبادت فرض را اگر .دارد وجود

 روزه و رمضان .است روز هر نماز .روند می عمره به انسان ها اکثر .نگيريد کم دستاست امر هللا را 

 انسان ها .است شده انجام عمر طول در بار يک که است عبادت حج. است سال در بار يک عبادت گرفتن

 عمره به رفتن حال درانسان ها  .شود می انجام عمر طول در بار يک است عبادت يک اين دانند نمی

می رود،  عمره به سال يک عرض در و باشد داشته پول که کسینفل )نافله( است.  عبادت عمرههستند. 

 قدارم آنها. گرفت خواهند قرار بزرگتر گناه بار تحت نروند، آنها اگر. برود حج بهالزم است عينی سال 

  .داشت باشد را شانساين  که کسی هر برای اين و کنند، می آوری جمع حج برای را محدودی

 

را  اذانحضرت هللا عز و جل گفت، " ساخت،( ع) اسماعيل با را کعبه( ع) ابراهيم که هنگامی

 شنيدرا  اذان که اين هر کسرا خواهند.  اذان (ع) ابراهيم .می آيد حج برای طرفهر کس از هر بخوان. 

 .ستا قسمت همچنيناين  حج رفتند و حاجی شدند. مطمئنا  قرار است بيآيند،  قيامت روزاز کسانی که تا 



 

 

 

 

 

 

 

قسمت  راگ. باشند داشته نيت آنها دهيد اجازه بنابراين، است مهم نيت برود، حج به نتواند کسی اگر حتی 

. برود تواند نمی و افتد، می اتفاق چيزی شود، می ظاهر مانع يک صورت اين غير در باشد، می رود.

 تواند نمی بيمارداد. انسان  ظرفيتبا توجه به هر کس  برایعبادت فرض  هللا  .نداردگناه  بار ديگر حاج

يک  ،نيست سالم که کسی برای همچنين ست برای انسانی که پول را ندارد.حج فرض نيروزه بگيرد. 

شان  نجانشي عنوان به را ديگران توانند می افرادی چنيندرست است اگر او نرود.  وجود دارد. معذرت

کر امر هللا را سبک بگيريم. هللا انسان ها را به اين دنيا نفرستاد براينکه درست نيست  اسال   .کنند سالرا

 چيزهای توانيم می هنوز (ما)خلق کرد.  عبادتاو شما را برای  .دنکن تزئينبسازند و آنها را  ساختمان

 .است هللا عبادت اصلی اساس و پايه اما .دهيم انجام عبادت کنار در را ديگر

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ ذيحجه ۱


