
 
 
 
 
 
 
 

  ھای حج و قربانی ھوظیف 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

 سقبر بھ سفر افندی شیخ( کنیم مالقات عید از پس توانیم می فقطانشاءهللا امروز سفر می کنیم و 
 ھستند، حج انجام بھ قادر کھ کسانی حال، ھر بھ. حج و یقربان: دارد وجود عید در وظیفھ دو). می رود
 را تخود قربانی کھ است بھتراگر خودشان بتوانند قربانی کنند.  است بھتر و بدھند انجام باید را کار این

 خودت آنجام بدھید و آن را در روز عید شروع کنید بھ خوردن.  
 

 کھ کسی را در دست آن و می دھید انجام قصاب در را آن دھید،ب انجام را کار این نمیتوانید اگر
 خودتان برای را آنھا از برخی است بھتر، بریدنمیتواند قربانی را انجام بدھد می گذارید. پس از آن را 

 .میشناسید می کھ کسانی بھ و فقرا بھت زندگی می کنند بخش کنید، فرا بھ کسانی کھ در اطرا بقیھ و بگذارید
 جا بھ کھ است درست. (بفرستید) کنید ارسال دیگر ھای جا بھ را آن توانید می نیست، پذیر امکان یناگر ا
 اعمال برای توانید می کھ ،دارند وجود نیز دیگر جا ھای چند نھ، اگر و کنید ارسال شناسید می کھ ھایی
  .کنید ارسال نیز پاداش و خوبھای 

 
، موضو حج است. مردم زمانی کھ می توانند بروند بھ حج باید بروند چونکھ تبدیل بھ یک دوما

)، بھ آنھا سوال می کند ممنوع را آنھا خداوند( میرندشده است. اگر آنھا نمی توانند بروند و آنھا ب وظیفھ
 می بزرگی گناه مرتکب آنھا و کھ بھ جای آنھا بھ حج رفتھ باشد. دادنن تخصیص جایگزین اگر یک کنند
را انجام نمی دان. فرض است. مثل نماز، حج کسانی کھ می توانند باید آن را  وظیفھدارند یک  و شوند

 اگر آن را انجام ندھند. شوند می گناه مرتکب آنھاانجام بدھند. فرض است. 
 
 را آن کھ کسانی روی برچونکھ ھمھ را قبول نمی کنند، آن گناه . است سخت اکنون وضعیت البتھ

 دارند انتظار مردم از نفر ھا میلیون. ھستند انتظار در و بروند خواھند می مردممی افتد.  کند می ممنوع
 توانیم نمی ما. بگیریم را آنھا توانیم نمی ما: "گویند می آنھا. کنند نمی باز را درب آنھا. نیست باز درب و
 ھا حاجی این. کند می گسترش را آناو  ،بگیرند هللا در را آنھا اگر کھ صورتی در." کنیم کنترل را آن

 نمی چیزی آنھا از کس ھیچ. ھستند خداوند مال بلکھ دولتی نھ ھیچ ،یکس ھیچ مھمانان نھ و هللا مھمانان
 و ھستند ممنوع )وظیفھفرض ( از مردم ،بدھند انجام را کار این توانند نمی آنھا کھ زمانی اما خواھد،
 .کردن ممنوع را آنھا کھ ستی اآنھا روی گناھان

 



 
 
 
 
 
 

 
انشاءهللا آن  و کند آسان را برای ما ھا ھا آن انجام خداوند کھ باشد. داشت وجود موضوع دو این

ھا را برای ھمھ ما ھا عطا کند. این ھا نیز یک نعمت (برکت) و یک دلیل برای شکر کردن است برای 
کسانی کھ می توانند آن را انجام بدھند. چونکھ هللا حتی دنیوی را نیز داده است. نیاز دارند یک قربانی را 

بھ ھر حال حج یک بار است و نیاز نیست ھر  فدا کاری کنند براینکھ کھ سپاسگذاری شان را نشان بدھند.
 حج خداوندانشاءهللا شان می افتد.  پشتسال برویم. فرض ھنگامی کھ یک بار می روند می افتد، و بار از 

 .باشد آسان و قبول کند راحاجی ھا 
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ ذیقعده ٢۴


