
 حداد في اإلسالمال 

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

. ما ھو موجود في اإلسالم  نك لن ترى ھذا الشخص مرة أخرىألكون حزینا تھو أن  حدادال.  حداد في اإلسالمال یوجد 
. ال سمح  معا في الجنة إن شاء هللاسیكونون ن و. المسلم في اآلخرة ونكون معا مرة أخرى سنحیاوما ھو إیماننا ھو أننا 

 . االنفصال األبدي ونسیعان ین، أولئك الذین لیسوا مسلم هللا

. ھناك آخرة ونحن  تقدیم العزاءلیس من المناسب ھذا السبب ل. حتى . ال أحد یستطیع البقاء  ترك ھذا العالمسیالجمیع 
یذھبون ،  إلى اآلخرةاألولیاء . عندما یتم انتقال  العمل الصالحبذھب ، ولكن علینا أن نسیرحلون . الجمیع  اآلخرةب نؤمن
 اء. یذھبون سعد لیس ھناك معاناة بالنسبة لھم ." الى حفل زفاف كأنھم ذاھبون موالنا (جالل الدین الرومي) "قال كما 
 . حداد ال یوجدھذا السبب ل.  ھمونتركیوال  خلفھم) ألولئك الذین تركوا ةھمال( المددویرسلون  لتقي بربنا ".نس " ینقائل

 یقوم كان. مستمرة  ھتهللا طریق وبفضل،  أقوى من أي وقت مضى مدده.  ن بیننامموالنا الشیخ  على رحیلعام  مرلقد 
أیضا في  ناقرأ.  . إن شاء هللا سیستمردعاؤه مقبول .  الناس ارشادعلى  اكون قادریللناس و اكون مفیدیالدعاء طالبا أن ب

. على األقل یاسین  وقت ممكنأكثر . یجب أن یقرأ الناس القرآن  . أعظم ھدیة ھي قراءة القرآن وفعل الخیر الحدیث أمس
ھدیة  كونست ھا. كما أن كون فائدة كبیرة لنفسھت. س قراءة یاسین الشریف علیھم . الجمیع یجب شریف (سورة یاسین)

 . ذلك تإذا فعل عنك یرضى. هللا  الناس ھناكالتي ینتظرھا ھذه ھي الھدایا . الشخص ألجداد والشیخ  لموالناجمیلة رائعة 

.  كون رحمة وفائدة للقراء وأولئك الذین یتذكرونت، لذلك س حدث مناسبة مواتیةت. قد  ھتذكرى سنویا نھإ.  سنة مرت
 من . احترام األولیاء ھو احترام المرءأتي بسبب ستعظیمة  بركة، فإن  . بإذن هللا أیضا الشخص جدادكون رحمة ألتس

جل حب هللا و. الحب موجود بالنسبة لھم ھو حب حضرة النبي صلى هللا علیھ وسلم احترام هللا واحترام حضرة النبي 
عن الطریق  یضلكمال و، عنكم جمیعا  یرضى. هللا  هللا عندما ترى الولي . تذكر ھم أولیاء هللاإن. ون ختلفیال  م. ألنھجاللھ 

 . إن شاء هللا الى األبد. نكون معا شاء هللا نلتقي معا في اآلخرة في الجنة إن  نرجو أن.  الصحیح

 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الصبح 2015 أیار 6   


