
 الحجة أمي

 على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد دمحم رسولنا

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شيخ

أنتم .  عليكم السالم المسلمون أيها " ، المقبرة دخول عند.  عابر مكان إنه.  بد األ نامسكن تليس الدنيا ههذ

 . شريف نبو  حديث السابقون ونحن الالحقون "

 كما أقوياء واكوني أن هميمكنو ،بقدر ما يشاؤون  أغنياء واكوني أن هميمكن. هذه الدنيا  في البقاء يستطيع أحد ال

 واذكري لكي ،لكي يتذكروك  الدنيا في طيبة وذرية الخير أهل وراءك تركا.  مؤقت مكان يه الدنيا:  لهم يحلو

 . عليك ويترحموا ، هللا عند اسمك

 مرت فقد ، هللا ارحمه.  فجأة األيام تمر.  أبد  فراق يكون الأن  الفراق لهذا مهمال هو ما.  بسرعة األيام تمر

. أخرى مرة معا سنكون هللا شاء إن ،شكرا هلل . درجاتها  هللا اعلى. أمي  حجةال وفاة على اليوم سنة عشر ىحدإ

 . والبكاء ،الولولة  ، النحيبب عندها قم ، أبد  كان إذا. أبد   فراق ليس اهذ

 ". اْلُمْجِرُمونَ  أَيَُّها اْليَْومَ  َواْمتَاُزوا"  : قليل قبل الشريف يس في ناقرأ:  يقول كان الشيخ موالنا

 عندها يكون الفراق.  كافر الطفل أو ةكافر األم إما بسبب.  طفلها نع تفترق األم. افترقوا  " تعني َواْمتَاُزوا" 

  . تبقى لذلك لن دورالب الناس يذهب ، قبل من قلنا كما ولكن.  القيامة يوم غليسي واألنين البكاء. طبعا  أبد 

. خدمت  كما ، أبانا ، الشيخ موالنا خدم كما خدم أحد ال. اً كثير الطريقة هذه خدموا. مقاماتهم عالية  هللا شاء إن

 درجة كونها ، نيربعاأل من تكون أن السهل من ليس.  حال أ  على نيربعاأل بين من كانت.  جدا عال   مقامها

 دائما نكون هللا شاء إن.  ناعلي تهابركنرجو ان تكون .  هللا شاء إن هاناذكر مالك رحمةعلينا التنزل .  جدا عالية

 . الجنة في ، اآلخرة في األبد الى معا

 ،، آلهم وأصحابهماألنبياء جميع ، الكريم نبينا روح عن ، أوال. مرة  الفاتحةو االخالصمرات  ثالثة نقرأ دعونا

 . الفاتحةو اخالص ثالثة دعونا نقرأ ،ولجميع أمواتنا  ، حجةال وألمنا ناظم الشيخ حضرة شيخنا ، لمشايخنا

 موالنا الشيخ دمحم عادل الحقاني
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