
 
 
 
 
 
 
 

 نیک بخت هستید اگر می توانید به حج بروید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 داده انجام را حج وظيفهخودشان را آماده می کنند برای برگرده اند.  دارندحاجی ها اين روز ها 

به  شکر. " باشد مبارک )پربرکت، نعمت(" گويم، می آنها به. اند می کنند به برگرده شروع دارند و اند

قدر  کند، چه مهم است. اگر هللا اين را قسمت )الزم( اين سال بروند. حج يک فرض دتوانستنها  خيلیهللا 

 .است نيک بخت شخص يک ايننيک بخت آن فرد است! 

 

 

 وانندت نمی و افتد می اتفاق چيزی يا ، وباشند داشته وسيله ها را اگر حتی روند نمی مردم اکثر

 هک همانطور آنها،که هللا عز و جل )اسما شان را( نوشته است ميتوانند بروند.  کسانی تنها زيرا. بروند

 يستند.ی نشانس های بازیی می گويند، شانس های بازیاکنون، آنچه آنها بخت هستند.  کافراد ني گفتيم،

ش آنها در بخ قبل قبول نيستند. ن دليليچيز های هستند که مردم را از راه رست منحرف می کنند. به هم

ر د ، فرد که )اسمش( سرنوشتهمه مردمدر ميان بختی است. دلکه بهستند. اين نيک بختی نيست، ب گمار

 را اين ارزش بايد. است خوشبختی، فرد نيک بخت است. براينکه يک بنده زيبای هللا بشود، ين بودراه هللا 

 .بدانيم

 

 هللا راه در که افرادی ، نگو."را آن و اين و هستيم، بيمار ما ها ،هستيم فقير ها ما: "گوييد نمی

 يک نيز مثل او. بخورد را نفر ۱۰ی غذا تواند نمی ثروتمند فردهستند، نيک بخت هستند.  (هلالج لججل جالله )

رد. وبرابر بخ ۱۰فرد عادی می خورد. نمی تواند  برابر يا سه دو اوفرض کنيم . خورد می عادی فرد

 دوست آنها. باشند زيبا خواهندمی  و باشند تيپ خوش خواهند می و کنند می توجه شانخودچونکه به 

 .دارند وزن اضافه که وقتی ندارند

 

 که یکسان آنها، ميان در وبنابرين، بنده های نيک بخت هللا کسانی هستند که در اين راه هستند. 

حج را داشتند، نيک بخت تر هستند. زيرا همه ميتوانند نماز و روزه انجام بدهند، اما هر کسی نمی  قسمت

سمت اين را ق خداوندانشاءهللا  .کند قسمت همه برای را اين هللا بنابراين،. بدهد انجام را حج عبادتتوانند 

ا همه ما رباشد. انشاءهللا  زندگیحتی اگر يک بار در  کند برای همه آنهای که می خواند بروند. انشاءهللا

 سرنوشت کند و قسمت کند براينکه همه ما ها دوباره بتوانيم اين جا ها را دوباره ببينيم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 .هللا التوفيقو من 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ هحجذي ۱۹


