
 
 
 
 
 
 
 

  عبادت حج 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. بنابراين در اين "الحرام الّشھر: "رسيديم. اين ماه ها مقدس هستند الِحّجهذیشکر به هللا به ماه 

 در بازگشت بکنند، به آنھابا اين حال، اگر حمله جنگ ممنوع است.  ها در زمان حج، اعرابماه ها برای 

 .استبه پاسخ اجازه ای جنگ 

 

اسالم  های شرايطاست و يکی از  عبادتافتخار اين ماه به دليل حج است، چونکه حج بزرگترين 

در يک وضعيت مالی خوبی نھا برای کسانی که ست، تني نانجام دادنش مجبور برای همه مسلمانا است.

بنابراين، برای کسانی  .دبر بگردند و نبرو د با خيال راحتن، و می توانهم دارندخوبی  سالمتی باهستند، 

د. به اين دليل نکه پول ندارند فرض نيست. چونکه فگد يک بار در زندگی است، در آن ماه بياد راحت باش

بگذرند، اما  تامني دررا د اين ماه نتوانببه طوری که آنھا ممنوع است،  ناست که جنگ برای مسلمانا

 است. لزومهنگامی که  ،هم است)جنگ( اجازه

 

"، و زندگی شان و آن را انجام می دهم می شومآن  مراقبتمن بعدا، اکثر مردم می گويند، "

به اين توجه می دهد به  حقيقتبرای اين است، هللا در  یميگذرد و نمی توانند آن را انجام بدهند. اگر نيت

بيش  های تقاضاچونکه  د.نخواهبحتی اگر آنھا در سال بعد  ،دننمی توانند به حج برونيت، چونکه مردم 

. هللا قبول ميکند مثل انجام شده. اما کسانی می تواند همه را قبول کندندولت  از حد برای حج وجود دارد،

را ترک کردند حساب می شوند. يک  ضرا دارند و انجام نمی دهند، مثل کسانی که فر فرصتکه اين 

 . می کنندول وجود دارد برای کسانی که فرض را  مجازات

 

اگر اين اتفاق افتاد، اگر فرض گذشت، اين را با يک حج جبران حل می شود. آن  راه حل چيست؟

را می شود به جای يک مرد يا يک زن انجام دادن، اگر آنھا هنگامی که زنده هستند نمی توانند آن را انجام 

مبر حضرت پيا هبشود. اين هم يک رحمت برای آمت است، از تعرف هبدهند. نفری ديگر می تواند فرستاد

آن را انجام داده  خودشان. اگر کسی آن را به اسم او انجام بدهد، قبول می شود مثل که همان آنھا ( ماص)

 اند. 

 

 يک ديگری بهد، به طوری که آنھا نتوان نهآنھا  يا و دباشن به عنوان مثال، آنھا ممکن است بيمار

 بميرد، بدون حج را انجام دادند، حج جبران به اسم او انجام می شود.  . اگر يکیخودشان می فرستندجای 



 

 

 

 

 

 

 

دليل است که اين کار را انجام می دهند. همين را به دست مياورد. به پاداش فرض انجام می شود و فرد 

 .  ند انشاءهللابک همه اعطای و کندقبول از کسانی که اين را انجام می دهند، باشد که خداوند آن را 

 

چه می توانيد اما نه شدند.  تاين يک موضوع قسمت است. اگر نمی توانند بروند، يعنی که دعو

بدهيد؟ آن در دست مان نيست. هللا )جل جالله( درب رحمت خود را باز کرد. بنابرين همه اين را  انجام

خوب  وضعيت مالیشخص می تواند . يک بدهدآن را انجام  تواندنصيحت می کنيم. ممکن است کسی نه 

باشد که . که حج مان قبول بشود. بدهدو يا پدر بزرگش انجام  شداشته باشد و آن را به اسم پدرش، مادر

 کند، آن را انجام بدهيم انشاءهللا. عطا هم ما همه خداوند به

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ الِحّجهذی ۴


