
 
 
 
 
 
 
 

 حجوظیفه  

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

هللا اين سفر را مبارک کند، وقت حج رسيد. بسياری از )اخوان( برادران که هرگز حج نرفته 

ی اين فرض را نصيب هر ک انشاهللابودن امسال نيت کردن، هللا اين را مبارک کند، هللا اين را آسان کند. 

از آنها نمی توانند کند چونکه بعضی انسان ها پول اين را دارند ولی اينها را ناديده می گيرند. بعضی 

 ها سالمت ندارند، حالشان خوب نيست،بعضی  هستند، کاری نمی کنند.  غفلت، بپردازند زيرا پول ندارند

 ت. يب است، هيچ چيزی ديگری نيسصن هيب هر کس عطا کند چونکه مسئلصقوت کافی ندارند. هللا اين را ن

 

يا چيزی ديگری نمی تواند  غفلت ربخاطآدم حر چيز را دارد، مال، ملک دارد، سالمت، قوت اما 

را می ساخت، هللا عز و  کعبهيب همه کند چونکه وقتی حضرت ابراهيم عليه سالم صبرود. هللا اين را ن

د که ش نيز شگفت زدهکن که بيايند." حضرت ابراهيم عليه سالم  صداکن، آنها را  صداجل گفت، "آنها را 

 مطمئنبه همه روح ها که  فراخوانیکرد. اين  صدابياين به حج" هيچ کسی نبود اما امر را اطاعت کرد "

 يب همه کند، هللا اين را آسان کند، هللاص. انشاءهللا بخاطر اين هللا اين را نرسيديب است صحج برای شان ن

 اين را مبارک کند. 

 

امبر پي حضرتيحت ص"آنجا چه کار انجام می دهيم؟" آنها ميپرسند. شيخ بابا، شيخ افندی )ق( ن

نترل نفس تان را ک بزودینشويد، با هيچ کسی جنگ نکنيد،  عصبانی" تغضبرا می گويد، "ال  ( مانملسو هيلع هللا ىلص)

وجود  یداشته باشيد کسی که حج می رود، شبيه ورد به جنت است. اما در جنت امتحان خاطرکنيد. در 

در اين بگذار:  را خود عقلداشته باشيد. همه  صبرندارد، اين محل امتحان است، هر طور امتحان ميرسد. 

 ." نشو عصبانی اشود، اينج ذليل"من زير امتحان هستم، نفسم 

 

شريف بخوانيد. روضه يا در  کعبه معظمهدر  حتما  بريد، نماز روزانه را ، هنگامی که آنجا دومين  

نماز در کعبه نماز عين شکل است" آنها می گويند. نه،  مکهواجه های تنبل وجود دارند، "هر جا خاکنون 

ت فرص نآنجا خوب تري حتما  جا، همين اين نيست. دفه بيشتر ثواب دارد. بيرون از آنبيش از صد هزار 

. هنگامی که ميتوانيد برابر با ( مانملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر )نيز نماز در مدينه نزديک به . بگيريدرا در نظر 

 رف نکنيد. صهمه وقت تان را اينطوری  او نماز بخوانيد، در هتل که ميخوابيد نمانيد،

 

 

https://fa.glosbe.com/fa/tr/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.facebook.com/public/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.facebook.com/public/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.facebook.com/public/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.facebook.com/public/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81


 

 

 

 

 

 

 

 الزم است ( مانملسو هيلع هللا ىلص. برنامه حضرت پيامبر )کردنقطع خيلی  حکومت اداره می کند که اين تورها

. دخوب او را در نظر بگيرياجازه نمی دهند بيشتر بمانيد.  ،می گذارندهشت روز باشد، آنها سه تا پنج روز 

سانی مقبول کند. انشاءهللا کاکنون انشاءهللا خداوند اين را برای همه مبارک کند. آسان کند، هللا حج تان را از 

 که نمی توانند بيايند نيز ثواب حج را به دست بياورند، انشاءهللا بعدا قسمت شان شود. امين. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹ذيحجه  ۲۸


