
 
 
 
 

 
  

 

 عبد الشكور أفندي
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

.  . هذه هي النتيجة الجيدة ، وإال فإن مغادرته كرجل ثري ال يفيده إليمانعلى  الدنيا هليخرج من هذ اجيدالمرء كون حال يأن  نرجو
، معك يأتت. س ، أفعالك الجيدة الصالح عملكبقى معك هو ي. ما  هنا تبقى ي، فه اآلخرةا فائدة في ، لكن ليس لهدةالممتلكات والمال موجو

 . كان العالم كله لك ، فهذا لن يفيدك لووإال حتى 
 

. لقد عاش في واحدة من  في السويد اليوم ، إن شاء هللا يدفن. س اإليمانعلى كان هناك أحد إخواننا الذي ولد من غير المسلمين وتوفي 
. يغادر معظمهم بدون إيمان ، ألنهم يعتبرون أنفسهم أفضل  . ]ومع ذلك[ يموت كثيرون هناك أيًضا ، ال يبقى أحد نهائيًا أغنى دول العالم

.  . خدم اإلسالم في جميع األوقات الشيخ ناظم أفنديموالنا . أصبح هذا الشخص مسلًما على يد من ذلك  الناس ، لكن ]ال يزال[ ال فائدة
 ما حصل له ." ، وهذا نهايته على خير" لكي تكون. هذا  لقد ساعد ، وحاول نشر اإلسالم

 
هلل ، نشهد له أنه رجل  . الحمد اآلخرةالمتوفى في  منالمسامحة والتنازل عن المطالبة بحقوقهم  يُطلب من الحاضرينالة الجنازة خالل ص

في أن يصبح البعض مسلمين في مكان تكون فيه  وكان سببا. لقد عاش وفقًا لإلسالم دون تردد ، وحاول نشره ،  مسلم خدم اإلسالم
من ال عقل لهم .  يستمر( إلى األبد)س انفصاال. هذا ليس  نلتقي في الجنة ، إن شاء هللاو.  الجنة مثواه. جعل هللا  األغلبية غير مسلمة

ثم يتم رفعه مرة أخرى من أجل ومن هناك ،  المرء. يبقى  لألبد ، لكن الموت ليس مكانًا للراحة وناحتري]إنهم عندما يموتون[  ونيقول
 . . بعد ذلك ، سيتم تحديد ما إذا كان قد يستريح أم اللتتم المحاسبة القيامة ، 

 
أسرته أيضاً ، ألنه حاول  يهدي . بسببه ، هللا . رحمه هللا ، بسبب حبه واحترامه د كان شهيًداومع ذلك ألنه مات بإذن هللا أثناء حادث ، فق

 . من هللا التوفيقوسيهتدون . . إن شاء هللا ، من اآلن فصاعدا  جاهداً ، لكن ذلك لم يحدث بعد

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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