
 
 
 
 
 
 
 

 استآنها گردن بر  نگناها 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

دوباره  بعد سال دو و بيستبا سالمت فريم و برگشتيم. شکر به هللا دوباره حج نصيب مان شد، 

 یسختحج را انجام داديم اما اين حج به جای که آسان تر کنند، سخت تر کردند. آنچه آن را سخت تر کرد 

 ،برداشتند را سنت ها اما نداشت وجود مشکلی هيچحج همه سخت است، ها نبود، اين مهم نيست،  وظيفه

خواجه می نامند  که انسان های اما ،در بياورند توانند میاکنون می خواهند واجب ها را نيز بردارند. 

 و خواجه ها.  ديانتآنها هست:  گردن گناه بر ميدانند واجب چيست.

 

 بياييد .اين کار را اجازه نمی دهند بماند، باقی مزدلفه در صبحتا  که است ينواجب ا بزرگترين

می شوند،  (کوتاه) رقص رعص و ظهر. دهند می انجام معنی بی چيزهای عرفات، در. بگوييم هم اينجا

ت را با هم در يک آنها چهار رکعچهار رکعت هستند.  کلدر  ،جداگانه بطور هر کدامت عکدو ريعنی 

 از حمايت برای، دليل است نرفته حج به کهاما حتی يک عالم فرض است رفتن زمان می خوانند. حج 

ان ها انس که است کسانیو گناه بر  تمسئولي، جرماما  است شده نوشته کتاب در همه ميپرسد. حج اقدامات

 انجام را آن نميتوانيم ما اما است، واجب اين: "بگويند نبايد آنها حداقل. کنند می رهبری و گيرند می را را

 آنها نيز اين را نمی گويند.  ".دکني قربانی بايد کس هر بنابرين ،دهيم

 

، یاسالم گراي، بدتر می شود. شود بهتر اينکه جای به اين امتکه ديديم، يعنی که با توجه آنچه 

يعنی آخر زمان است، هيچ  .شوند می بدتر مسلمانان امااسالم بدتر نمی شود،  .شوند می بدتر مسلمانان

، اما دنفتا می اتفاقبفرستد، راه رست را نشان بدهد. اين چيزها  صاحبيک هللا م، يچيزی ديگری نمی گوي

 را ریديگ شخص، هللا عز و جل ندهيد انجام را کار اين شما اگر کند. محافظت، هللا است هللا به متعلق دين

 يابد.  نجات خراب کاری اين از واين امت نجات باشد، بفرستد که  صاحب يک انشاءهللا خداوند ميفرستد.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ذيحجه ۲۵


