
 
 
 
 
 
 
 

 مادر حجیه

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می قبرستان به ورود که هنگام. است گذر زود محل يک اين. نيست ما ابدی منازل دنيا اين

 است شده گفته" آيم، می شما از بعد ما و هست، ما از قبل شما نوبت. شما بر سالم مسلمانان، ای" شويد،

 (.۵۹ ،۵۸ الجنائز، ترمذی، شريف، حديث)

 

 توان می و باشد، دارد دوست غنی چقدر هر توان می. بماند باقی دنيا اين در تواند نمی کس هيچ

 کنيد ترک خوب مردم خود سفر در. است گذر زود مکانی يک دنيا: باشد دارد دوست قدرتمند چقدر هر

 است ممکن آنها که طوری به باشند، داشته ياد به را شما است ممکن آنها پس دنيا در خوب نسل يک و

 .کرد خواهيد دريافت شما بر رحمت است ممکن آنها که طوری به و بياورند، ذکر هللا نزد در را خود نام

 

 سريع ها روز. نيست ابدی جدايی يک جدايی، اين که است مهم آنچه. گذرند می سريع ها روز

. است ما مادر حجيه( فوت) درگذشت از سال يازده امروز باشد، داشته او بر رحمت هللا که. گذرند می

 ابدی جداسازی اين. باشيم دوباره باهم ما انشاءهللا هللا، به شکر. کند افزايش را او درجه هللا که باشد

 .ميافتد اتفاق گريه و جيغ، خواهد، که هنگامی است، ابدی آن اگر. نيست

 

 :خوانديم شريف ياسين در پيش کمی گفت، می موالنا شيخ

 

اْلُمْجِرُمونَ  أَيَُّها اْلیَْومَ  َواْمتَاُزوا  
 

. جداگانه يعنی" َواْمتَاُزوا(. "۵۹:يس سوره" )شويد جدا[ گناهانبى از] امروز گناهكاران اى و"

. است ابدی جدايی آن سپس. است کافر بچه يا است کافر مادر يا دو هر در چونکه. اش بچه از جدا مادر

  ترتيب همين به بنابراين و رسند می نوبت به مردم گفتيم، قبالا  که همانطور اما. قيامت روز جيغ و زاری

 .مانند نمی باقی

 

 به خدمت انقدر کس هيچ. داد انجام طريقت اين در خدمت زيادی. باشد باال  هاش درجه انشاءهللا

  اين. حال هر به بود چهل ميان در او. است باال بسيار اش درجه. او مثل ما، پدر نداد، انجام شيخ موالنا

 



 

 

 

 

 

 

 

 برسد ما به رحمت انشاءهللا. است باال بسيار درجه يک آن بودن، چهل ميان در است آسان

 آخرت، در ابديّت زمانی تا هم با هميشه انشاءهللا. باشد ما با اش نعمت که. آوريم می ياد به را او هنگامی

 .بهشت در

 

 پيامبران، همه ،(ص) پيامبر حضرت روح برای اّول،. بخوانيم فاتحه يک و اخالص سه

 برای و ما، مادر حجيه و ما ناظم شيخ حضرت ما، های شيخ برای آنها، های اصحاب و های خانواده

 .بخوانيم فاتحه يک و اخالص سه ما، های گذشت همه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۳


