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  األموات یوم الجمعة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

وفي اآلخرة. والشيء األكبر ھو  الدنیافي األمة بركة ھذا الیوم  تنال. ملسو هيلع هللا ىلص ألمة نبینا الكریم عیدأعطى هللا عز وجل یوم الجمعة المبارك 
تنتظر عند الشجرة في الجنة.  . أرواح المسلمیناألمواتیتساءلون عن  .ذلك یرون األموات... كثیر من الناس یتساءلون عما إذا كان 

 هللا طریقفي  ،یق جیدیأتون كل لیلة جمعة لزیارة عائالتھم. إنھ شيء جید بالنسبة لھم. یرون كیف حال أسرھم. عندما یرونھم في طرو
 ن. یشعرون بالحزن الشدید ویقولون، ینزعجوعندما یكون األمر على خالف ذلك یسعدون جدا ألن ثواب ھؤالء یصل إلیھم أیضا. ،هلالج لج

. األموات. ینزعجون من ھذا. ھكذا یكون عالم "هلالج لج ن عن هللاوبعیدإنھم ال یفعلون أي شيء مفید ألنفسھم. "إنھم ال یقدمون لنا أي شيء. و
 والدھم.جمعة ویراقبون عائالتھم وأیزورون منازلھم في لیالي ال

 
ض منھم ال یتساءل عن أرواحھم ، فإن البع؟ عالوة على ذلك""ھل یروننا؟ ماذا یفعلون؟ كیف ھي حیاتھم في القبر یسأل الكثیر من الناس

في غرفة االغتسال  ،، لیس كذلك. طبعابرد؟ الت، تسمع الجثة وتشعر. لكنھا تفقد وظائفھا. ھل . انتھى الجسد. عندما تذھب الروحجثثھمبل 
 شيء. ىیبق بالماء وكل شيء .. ولكن بعد ذلك ال

 
غضب موالنا یقول البعض أن القبر بارد. ذھبنا إلى جنازات في قبرص مع موالنا الشیخ ناظم. بعض الحمقى وضعوا بطانیة في القبر. 

". المھم ھو من ھذا العالم. ال شيء آخر مطلوبال حاجة لھا بعد اآلن. فقط الكفن ضروري لھذا الشخص  .الزاویةإلى  ازلھا. خذھ"أ وقال
ال تعتقد أنك انتھیت من واجبك وأنك تفعل  باسمھم. تصدق، تضع بطانیة ولكن اقرأ القرآن لھم، فال أن تفعل شیئًا جیدًا تدراالروح. إذا 

ء غیر مجدیة ، وضع بطانیة ھو بدعة. سیضع الجمیع البطانیات ویفعلون أشیا. عالوة على ذلكاجید لیس ھذاشیئًا جیًدا بوضع بطانیة. 
أزال موالنا الشیخ  ،. لذلك، قائلین "بدعة" لما لیس بدعةبدعة. یتدخل الناس في أمور أخرى یُسمىھذا ما  ثواب. بعد ذلك معتقدین أنھ

 ، وقال ھذا لیكون درسا لنا ولآلخرین.بدعة الحقیقةناظم مباشرة ما كان في 
 

. معنكیرضى تنا. هللا یع أنحاء العالم من أجل والد زوجالیوم ھو عیدھم إن شاء هللا. یتلقون من الثواب. لقد تال الكثیر من الناس في جم
، أمواتناأرواح الى ، واألنبیاء واألولیاء، وجمیع المشایخ سائرأرواح الى ، ووآلھ وأصحابھ ملسو هيلع هللا ىلص، إلى روح نبینا الكریم بادئ ذي بدء

في یسعدھم هللا الطیبة ،  مقاصدھمعسى أن تتحقق كل  ،ح آباء كل من تالھالة سلطان وإلى أرواة، ، الحاجة آنوخاصة موالنا الشیخ ناظم
  تعالى الفاتحة. �الشر.  ویُبعدالخیر  هللا یقّرب، لمرضىا یشفي هللا، وفي اآلخرة الدنیا

 
 

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 ولربیع األ 11-2021/30- 05 

 


