
 

 
 
 
 
 
 
 
 منا الحجة أمینةاُ 
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 
، ذكر األولیاء . لذلك من الجید أن نمجلسكعند ذكر الصالحین تنزل الرحمة". عندما تذكر الصالحین تنزل علیك الرحمة وعلى "

آبائكم وأمھاتكم ،  واذكربرة. وبصرف النظر عنھم ، عندما تع اوحیاتھم ، وأن نأخذ منھ أحوالھمذكر الجید أن ن مناألنبیاء والصحابة. 
حجة امینة في مثل ھذا الیوم. كان دعمھا وخدمتھا التوفیت والدتنا  .یًضا. الیوم ھو الثالث من شوال ثالث أیام العیدتنزل علیھم الرحمة أ

من تلك الخدمة ولم یرھا نال  رأھاإلینا جمیعًا. وكل من  تخدمة مقبولة. لقد وصلكانت . خدمتھا حملھلموالنا. كانت ھي التي حملت كل 
على خدمة  الثوابهللا  یعطيهللا مقبول في حضرة هللا.  ةرضامل یتم. ألن كل ما الى یوم القیامة ونیستفیدآخرین و ألن ھناك من یخدم

 .منھا ویجعل الناس یستفیدونهللا ،  ةرضامل والتي تكون خالصةالصالحین 
  

. من أظھر الطریق الخاطئ ، مثل یفعلھاھو ومن  ةقیامال الى یوم وثواب سنة أو عمالً صالحاً لھ أجر یؤديیقول: إن من ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
ظھر یُ من لعلى ذنبھ وذنوب كل من یتبعھ. لكال الجانبین.  یعاقبكل ما یحدث في الدنیا اآلن من سوء ، وجعل الناس یخطئون ، فإنھ 

ھو طریق آنة الحجة  لذلك فإن طریق .نفس األمر ینطبق علیھفعل بعده. إذا أظھر أحدھم ما ھو خاطئ یثواب یُعطى لكل من الحق ، 
. مكانھا في جمال آخر. عالٍ مقامھا  ومخلصة ومؤمنة.. كانت امرأة مباركة ةقیامال الى یومیستمر  خیرھاوالمشایخ ، فإن ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 

یعرفون  ألشخاص الذین البركاتھا دائما. قد یكون ھناك بعض ا ینزل علیناھي التي وصلت إلى بشرى نبینا الكریم إن شاء هللا. هللا 
ومن   .هللا مقامھا. إن شاء هللا سنكون جمیعًا في الجنة أعلىهللا من ذلك الثواب والفضیلة أیضا.  سیعطیھمالذین یعرفون قیمتھا ، قیمتھا. 

 هللا التوفیق . 
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