
 
 
 
 
 
 
 

 حج امر هللا است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 هب توجه باهللا عز و جل  حضرتامر  مورد در نميتوانيد شما. نگيريد کم دستهنوز امر هللا را 

 را آن ايدب"  اگر اين امر هللا است، .بود و مثل آن اين مثل اگر" بگوئيد نميتوانيد شما. کنيد بحث خود سر

 مداخله دموکراسی يک در هر چيز می توانيددر بيرون آيد " جديدی چيز اکنون .دهيد انجام مجبوری

 هب حکومت کند. اداره و بلند می شود که يک مملکت را ببرد، را گوسفند دو تا تواند نمی که آدمی ".کرد

 آن و اين من: "بگويد تواند می اوی خود را بدهد. ها ايده تواند می او. کند" .کند نمی کار صورت اين

ی ها دهاي توانند می هر کس. ندارد گناهی هم اين ".باشد چنين بايد و شود انجام گونه ان به بايد اين. هستم

 آنها. دهند می انجام را خود کار آنها و گذاشت شايسته صاحب کار اين در هللا حال اين با. بدهند را خود

 خودشان را خوب انجام می دهند. کار و کنند نمی گوش را ديگر کسی هيچ

 

 نياز هيچ. نيست نياز، "اين کنيم بيان را هايی ايده و برويم پيش که است خطرناک بسيار اين

 خاص مکان يک در و بکنيد دنيا اين در کوچکی خطا است ممکن شما. هللا در مورد امر های "!نيست

 باقیماشين  يک زير يا و کند پرواز صخره يک از است ممکن او. ، ميميردثانيه اين خاطر به آدميک 

الزم  بعدی است. حياتنيست.  حياتاين  اصلی حيات .شد خواهدتمام  حياتيعنی . از اين دنيا برود و بماند

 خطا نکنيم.  ابدی حيات برایاست 

 

 زنيا آن به چطور. نيست حج به نياز هيچ گويند می آنها .است بوده بحث مورد اخيرا ،حج مسأله

هنگامی که او  زرنگآدم های بعضی  پيروز شد. کشی قرعهآدم پول دارد، سالم است و او در   ؟نداريد

بخورند؟  باعراخرج کنيم که  را مان پول خواهيم می ما آيا؟ است نياز مورد"سعی می کند به حج برود، 

گناه  يکورد کردند هستند. آنها بی اطالع  بحث خيلی حال در آنهامی سازند."  دروغين زمزمآنها دارند 

 دارند امکان را و پول که کسانیاست. امر  يک های اسالم است، يعنی حادثهيکی از  حج .اند شده بزرگ

اين  .شدندن پيروز کشی قرعه آنها در يک سختی بروند، يعنی دليل به نميتوانند که آنهايی. بروند الزم است

 اب فکر می کنند که آنها. گويند میديگر است. اينها نمی روند، در مورد کسانی که ميروند  همسئليک 

 برابر ده کنند، می خرج خودشان آنها آنچه که حالی در. دهند می نجات را مملکت اقتصاد خود کلمات

 ، است.کنند می خرج فقيری ها حاجی اينآنچه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پولهای که هر هفته به قمار می روند، انقدر  انسانهستند.  قمار به رفتن حال در هفته هرآنها 

يست. ن ميدهند دست از يا خير در پولی که ميبرند. کثافتکاریمثل همه حاجی ها خرج می کنند، پول برای 

هللا خرج می کنند. چند سکه خرج می کنند، و با امر هللا در راه حاجی  .کنند نمی فکر اين مورد در آنها

را  خدوزوقت اساسا آن . شد خواهند ويران، نيز در آخرت کنند می صحبت ی هاجاح پشت درکسانی که 

 می کنند.

  

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ الِحّجهذی ۱۰


