
 

 

    

	حج مستان أفندي

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

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

 عز وجل یقول :هللا  . هللا على األرض إلى األبدال یتركنا .  هللا یحدث ھما یقول

 إِنَّا ِ;ِ َوإِنَّا إِلَْیِھ َراِجعونَ 

قریب . وكان  عاما 33مستان لمدة  حج اخونا الكبیر. كنا مع  رحمھ هللا. " سنعودإلیھ و أتینا من عند هللا "".  إنا : وإنا إلیھ راجعون" 
 . معظم الوقت الشیخ من موالنا

اعتقد انھ  الحمد : ،،  . ما شاء هللا هللا محدودالذي اعطاه عمر ال.  . ھذا ھو المھممقامھ  وارتفع مةھ. كما أعطاه ھ كان یحبموالنا الشیخ 
 مقبوال اشخص. أصبح  الشیخ ھمة وساعدهموالنا . أعطاه  الشیخ لنصف حیاتھ تقریباموالنا ھذا یعني أنھ كان بجانب .  سنة 77عاش 

 . تفتح األبواب أینما ذھب. یتقبلونھ . كانوا  أینما ذھب

قول أو یفعل أشیاء وأحیانا ی "،الجبال صاحب األحوال ال تحملھ  " . قالوا ھو شخص صعب بصاحب الحال. المقصود كان صاحب حال 
 بھمة األحوال، كان محمیا بشكل جید جدا حتى في تلك  . ومع ذلك تحدث أشیاء مختلفة، وأحیانا أخرى  ال یستطیع الناس الوقوف علیھا

في  شیخ ، سیكونال بھمة وكرامة موالنا. منھم  وال أحد یقترب ھمال أحد یعرف نیذال اصحاب األحوال. ھناك الكثیر من  الشیخ موالنا
.  ، ومن إندونیسیا إلى أفریقیا من أمریكا إلى مالیزیا ، أینما ذھب تقریبا في جمیع أنحاء العالم الحجعن  ونیسألمكانھ إذا قلنا أن الناس س

 . رحمھ هللا

". یشقى جلیسھم  ال . یقولون عن أولئك الذین معھم " أو في اآلخرة السعادة في ھذه الدنیاتصل إلى  ونكجعلی، المشایخ مع  تكونعندما 
 كان یجعل موالنا.  . رحمھ هللا ، وھم باستمرار تحت الحمایة ال یرون األذى من أھل الشقاء ،أولئك الذین یجلسون معھم ال یصبحون 

، كنا معا مرتین في الخلوة . كنا معا مرتین في  جمن الذكریات الجمیلة مع الح الكثیر. لدینا  یجعلھ یضحك كان، دائما  امسرورالشیخ 
 . . رحمھ هللا ، وكنا معا في بعض الرحالتالحج 

 یخبر موالناوأحیانا  ایذكرھ كان. ا . كان یعرفھ . معظم الناس ال یعرفون بعض األشیاء اآلن یعرف العادات القدیمةو جمیال اكان شخص
 .كثیرا  یمزح مع موالنا. الراحة یضحك ویجد  "؟ فعل ذلك؟ كیف ت ھذا یسمون؟ ماذا  ما ھذا شیخ یسر ویسأل:"موالنا ال. ا الشیخ عنھ

لم ھذا .  دون علمھ منكل الشوك والمالعق بمستان  حججیوب  مألمرة أشار إلى شخص ذات .  الشیخ یأكل في الطابق السفلي موالنا
 معیفعل ذلك  ال. بھذه الطریقة معھ  مزحییخ موالنا الش. كثیرا الشیخ  موالنا . ضحكوشمام بطیخ  ھ. ھذه المرة ألقوا فی یكن كافیا

 . . رحمھ هللابعدم المعرفة تظاھر ی، یعرف عن ذلك لكنھ الحقیقة . في  ھذا الشخص على وجھ التحدیدذلك مع  یفعللكنھ و،  آلخرینا

، لدیھ ناصر الدین خوجة . مثل  . ترك تأثیر لطیف . رحمھ هللا الطبیعة البشریة وال أحد یعیش إلى األبد ھذه ھي،  ، كما قلنا ومع ذلك
. على ھم . الناس مع أولئك الذین یحبون رحمة إن شاء هللاباله ذكرن. في كل مرة نتذكره س الجیدة األحوالالكثیر من األنشطة والكثیر من 

 . ءادسع واھنا كانبنا في حین أن أولئك الذین كانوا یلتقون  كانوا حزینین، الناس ھناك  من لندنعدنا ، عندما  سبیل المقارنة

 



 

 

 

 

جمیعھم ،  ، والده ، أمھ ، أقاربھ ، أصدقائھ نومؤمنالشیخ ، موالنا ال. نحن نرسلھ بحزن ھنا وھناك  ب إلى اآلخرةاذھال نفسھ عند األمر
 یلتقون بھالجنة  أھل. إن شاء هللا  الجنة یدخلجعلھ یهللا  إن شاء.  شيء آخر یس أليول :كانت أحوالھ ما شاء هللا  ھ. ألن فرحبیلتقون بھ 

 . الجنة إن شاء هللا روضةوھو في  الجسد ا. اآلن یتم حفظھ من ھذ ھناك

 لما،  كان الموت سیئا لو : " ون قصیدةؤ، یقرمشایخنا  یقولكما .  تصیبنا جمیعاس األحوال. ھذه  الجمیلة األحوالھذه  یرزقنا جمیعاهللا 
هللا یجعل .  فرح ھناك إن شاء هللاب لمالقاتنا، وبالنسبة لھم  لذلك أن تكون مستعدا. المھم ھو  على الجمیع". الموت سیأتي  األنبیاء مات
 الفاتحة . التوفیق . ومن هللا إن شاء هللا. عتھشفاهللا یرزقنا . علیھ ھ ترحمینزل . هللا  الجنة مثواه

	الفاتحة عن روحھ .
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