حاجی مستان افندی

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
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.
آنچه هللا می گويد اتفاق می افتاد .خداوند ما را بر روی زمين برای هميشه نگذاشت .خداوند متعال
و شکوهمند می فرمايد:

اجعونَ
ِإنَّا ِلِلِ َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه َر ِ

"ما از آن خدائيم؛ و به سوی او بازميگرديم!" (سوره بقره" )۱۵۶:ما ها از هللا آمده ايم و به او
باز خواهيم گشت ".خداوند به او رحمت بدهد .ما  ۳۳ساله با برادر بزرگتر مان حاجی مستان بوديم .او
اکثر زمان کنار موالنا شيخ (ق) بود.
موالنا شيخ عاشق او شد .او همچنين بهش همت (پشتيبانی معنوی) داد و درجه او بلند شد .اين
مهم است .طول عمر که هللا داده است ،محدود است .ماشاءهللا ،شکر هللا ،فکر کنم که او تا  ۷۷سال زندگی
کرد .اين يعنی بيشتر از نيمی عمر خود را در کنار موالنا بود .موالنا شيخ به او همت داد و کمک کرد.
هر جای که رفت ،به فرد پذيرفته تبديل شد .آنها منتظر او خواهند بود .درب ها ،هر جای که می رفت،
باز می شدند.
او افراد حال بود .افراد حال يعنی يک نفر سخت .گفتند" ،صاحب األحوال ال تحمله الجبال".
"حتی کوهها افراد حال را نميتوانند تح ّمل کنند ".او گاهی اوقات می گفت و چيزی انجام می داد که مردم
نمی توانستند تح ّمل کند .با اين حال ،خيلی خوب محافظت بود حتی در آن حالت با همت موالنا شيخ .خيلی
مردم در حال هستند که هيچ کسی نمی شناسد و هيچ کسی بهشان نزديک نمی شود .با همت موالنا شيخ و
با کرامت موالنا شيخ ،مناسب است اگر بگوييم که مردم در مورد حاجی در سراسر دنيا می پرسيدند ،هر
جای که از آمريکا به مالزی و از اندونزی به آفريقا رفتيم .خداوند به او رحمت بدهد.
هنگامی که (شما) با شيخ هستيد ،آنها به خوشبختی نيز در اين دنيا و نيز در آخرت (تو را) می
رسانند .آنها در مورد کسانی که بهشان هستند می گويند" ،ال يشقی جليسهم" .کسانی که با آنها نشسته اند،
تبديل به مردم دزد نمی شوند ،آنها آسيب نمی بينند ،و به طور مداوم تحت حمايت (حفاظت) قرار می
گيرند .هللا به او رحمت بدهد .او موالنا شيخ را بسيار شاد می کرد ،او را خنده خواهد داد .خاطرات زيبا
با حاجی داريم .با هم در خلوت ،در حج و در برخی سفرها بوديم .هللا به او رحمت بدهد.

او يک شخص زيبا بود و ادب و رسوم قديمی را می شناخت .اکثر مردم در حال حاضر برخی
از چيزی را نمی دانند .او آن چيز ها را می دانست .او به آنها يادآوری می کرد و گاهی در مورد آنها به
موالنا شيخ تعريف می کرد .موالنا شيخ لذت می برد و می پرسيد" ،اين چيست؟" اسمش چيست؟ چگونه
می توانيد اين کار را انجام دهيد؟" او می خنديد و تسکين پيدا می کرد .او با موالنا شيخ بسيار شوخی می
کرد.
موالنا شيخ در طبقه پايين می خورد .يک بار او به کسی اشاره کرد و جيب های حاجی مستان
پار است تمام چنگال ها و قاشق می کرد بدون اينکه او اگاه باشد .اين کافی نبود .اين بار آنها خربزه و
هندوانه انداختند .موالنا شيخ خيلی خنديد .موالنا شيخ با او اين چنين شوخی ها می کرد .او اين کار را
انقدر با ديگران انجام نمی داد ،اما او اين شخص را به طور خاص صدا می کرد .در حقيقت ،او اين را
می دانست اما وانمود نمی کرد .هللا به او رحمت بدهد.
با اين حال ،همانطور که گفتيم ،طبيعت بشر است و هيچ کس برای هميشه زندگی نمی کند .هللا او
به او رحمت بدهد .او يک اثر لذت بخش ترک کرد .مثل مال نصردين ،او فعاليتهای فراوانی داشت و
بسياری حالت های خوب داشت .هر بار که ما اين را به ياد می آوريم ،انشاءهللا او را با رحمت می گوييم.
به عنوان قياس ،هنگامی که از لندن بر ميگشت ،مردم آنجا غمگين بودند ،در حالی که کسانی که (ما را)
در اينجا پيدا می کردند خوشحال بودند.
اين همان طوری است هنگامی که به آخرت می رويد( .ما) او را با غم و اندوه در اينجا ترک می
کنيم و آنجا موالنا شيخ ،مؤمنان ،دوستانش ،بستگان ،مادرش ،پدرش ،و همه آنها با شادی با او مالقات
می کنند .زيرا حالت ايش برای هللا بودند و هيچ چيزی بيشتر .انشاءهللا خدا او را به بهشت برساند .انشاءهللا
کسانی که در بهشت هستند آنجا پيداش کنند .در حال حاضر او از اين بدن نجات يافته و انشاءهللا در باغهای
بهشت است.
باشد که خداوند به ما اين شرايط های زيبا را بدهد .اين شرايط ها به همه (ما ها) اتفاق می افتند.
همان طور که حوجه (خواجه) ها مان می گويند ،يک شعر می خوانند" ،اگر مرگ بد بود ،پيامبران نمی
مردند ".مرگ بر همه خواهد بود .مهم است که انشاءهللا برای اين آماده باشيم ،و که در آنجا (ما را) با
شدی پيدا کنند .که جايگاهی اش بهشت باشد .خداوند رحمتش را بر او ببخشد .انشاءهللا (ما ها) شفاعت او
را بدست بی آوريم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۲۷جمادی األول  ،۱۴۳۷درگاه أكبابا ،پس از حضرة

