
 

 
 
 
 
 
 
 

 آخر یوم في السنة الھجریة
 

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

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

آخر یوم من أیام  إنھ. أي سنة؟ السنة هاألخیر من ھذإنھ الیوم . هلالج لجكثیر من الشكر � الأكملنا زیارتنا ورجعنا سالمین.  ،هلالج لج�  الحمد
، ألن الكثیر من الناس یجھلون ما یدور حولھم لكنھم یتحدثون یجعلنا ممن یعرفون ھذه األشھرهللا . هلالج لج�  الحمدالسنة الھجریة. 

 .اما عدا األشیاء الضروریة. إنھم غیر مھتمین بھ شيءبسلطة. یعرفون كل 
 . 
ي ذوسنة الھجرة أصبحت السنة األولى في التقویم ال. ملسو هيلع هللا ىلصمن ھجرة نبینا الكریم  ت. بدأسنة مباركة يھ ةالھجری السنة - السنة هھذ

السنة ، ھذه السنة ستكون مباركة إن شاء هللا. على أساسھا. لذلك والوظائفكل العبادات  عیّن. وقد ملسو هيلع هللا ىلص وجل لنبینا الكریم جعلھ هللا عز
أن ال تكون  السیئ. ةسیئ تكان السنة الماضیة، ةجید السنة هال جدوى من القول إن ھذ دائماً. شكرنیجب أن . هلالج لج .. شكراً � ةالماضی
 ، سیتم اختبار الناس. ما ھو االختبار؟ االختبار أال تنسى هللا. بالتأكیددار بالءدنیا الولیس في الجنة.  ،. نحن نعیش في الدنیاهلالج لج مع هللا

 في االختبار. رسبت هلالج لج. إذا نسیت هللا هلالج لج
 . 

الالئم ھو شھرین. وباألمس اطلعنا على األخبار لمعرفة ما یحدث. تتفاجأ كیف یجد الناس اللوم على كل شيء.  لمدةلذلك كنا غائبین 
، فإن الخطأ بھعندما یتعلق األمر  الجمیع ما عدا نفسھ. اإلنسان یشتمفمن السھل اتھام ھذا وذاك.  ،وإال. هلالج لجنسي هللا  الشخص الذي

، یظھر أنھ األفضل في حین أنھ ارتكب كل األشیاء الخاطئة والسیئة. ال یرى ھذا ویجد أخطاء اآلخرین. إنھ . ومع ذلكفیھاألكبر ھو 
 مع بعضھم البعض. یتقاتلونعمل الشیطان لجعل الناس 

 . 
جیدة لھ. إذا لم ستكون یام ، كل ھذه السنوات واأل. عندما یكون جیًدایظن، ولیس كما فعال، أن یكون اإلنسان جیًدا من المھم، كما قلنا

 .هلالج لج واإلیمان با� هلالج لجبمحبة هللا  ةالقادم السنة یجعلنا نقضي هلالج لج، فإن العام التالي أو العام الماضي لن یجلب لھ أي فائدة. هللا یكن جیًدا
 ومن السنة الجدیدة جیدة إن شاء هللا. هللا یجعلھم. ظروف وسقطوا في ظروف سیئة. هللا یحسن اصبحوا متوحشین ھمیھدي الناس ألن هللا

 هللا التوفیق . 
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