
 السنة الهجرٌة الجدٌدة

 على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 هذا ، ٌقولون ماذا ، هللا شاء ما.  معا كنا.  كثٌرا ساعدنا ، سنا األكبر أخونا ، هللا رحمه ،نٌفٌل  السٌد المرٌض

 ."مجذوب  الرجل هذا" ، ٌقولكان  الشٌخ موالنا ." فمه من ٌخرج ٌفكر فٌه آخر أحد ال يالذ كالمال " ، ٌعنً

.  هللا بإذن ،األول  هو األربعاء.  ةقادم الهجرٌة السنة بداٌة ، هللا شاء إن ؟ هذا نقول لماذا ، اآلن. قد ٌشتم 

 ولم مستاء كان.  هناك عملنا مكان من مقربة علىمسجد  هناك كان،  ٌوم ذات .ذلك  ٌدركون ال الناس معظم

 السنة عن جمعةال خطبة إلى استمع".  اإلمام مع تشاجرت " قال ؟ هناكالى  ذهبت ال لماذا.  هناكالى  ٌذهب

 فترة خالل نهض.  آخر شًء أي وال الهجرة ، الجدٌدة السنة عن شًء أي ٌذكر لم الرجل. الجدٌدة  الهجرٌة

عدم  عن تتحدث ، الجدٌد العام ٌأتً عندما" قال. مجذوب  كان لكنهال ٌفعل ذلك  أن ٌجب الواقع فً.  جمعةال

 ، اآلن.  ٌوما خمسة عشر لمدة الصداعب جعلتنا نصاب بذاك . لقٌاما بهذا وعدم لقٌاما وعدم ، الرومً الدٌكذبح 

 .ورحل  اإلمام شتم ! " ذلك ذكرت لم انك.  وصلت قدسنتنا الجدٌة 

 تؤدي. ها فٌ موجود فرض كل ،نا عبادات كل.  الحقٌقٌة السنة هً هذه. قادمة  الجدٌدة سنتنا ، هللا بإذن ، اآلن

 ولكن.  رمضان شهرل بالنسبة نفسه الشًء. لتقوٌم آخر  وفقا ذلك فعلو قدما المضً ٌمكنك ال.  لذلك وفقا الحج

 كانت.  أمرٌكا فً مجموعة هناك كان.  الفتاوى ٌصدرون الذٌن ، المنحرفة الجماعات األذكٌاء ، بعض هناك

اعتادوا صٌام . "االول كانون فً ذلك نفعل أن األفضل من  قالوا . الصٌف فصل فً طوٌلةو حارة األٌام

لٌس لدٌنا أي شًء نفعله فً هذه .  الطرٌقة بهذه األمر ال ٌسٌر". ٌناسبنا هذا"قالوا .  االول كانون رمضان فً

 بنفس الزكاة.  الهجرٌة السنة إنها.  دمحم مةأل ،هللا  الن هاعٌنالسنة الصحٌحة هً السنة الهجرٌة التً السنة . 

 ، الوقت ذلكفً . سنة  ثالثة وثالثٌن كلسنة  تابتلع قد تكون ،للتقوٌم اآلخر  وفقا الزكاة اخرجت إذا.  الطرٌقة

 أشٌاء هناك ، هذا مثل تماما.  بأس ال يالهجر للتقوٌم وفقا ذلك تفعل كنت إذا ، ذلك ومع. تكون قد ارتكبت ذنبا 

 على هخذنأ أن ٌجب العام هذا لذلك. الهجري  للتقوٌم وفقا هاكل تتموأعٌادنا .  ،المباركة  اللٌالً،  الموالد:  كثٌرة

 . ونحترمه علٌنا أن نعتبره.  الجد محمل

أن  وقبل.  واحدة سنة صٌام مثل هو ، الكرٌم نبٌنا ٌقول ، السنة من ٌوم وأول األخٌر الٌوم صام من ، لذلك

 كان مراأل.  محرم فً كامل لشهر لٌس بالطبع.  محرم شهر فًكان  مٌاالص ،فرض  رمضان ٌكون صٌام

 شهر فً أٌضا وقع الهجري ألن. هذا  محرم شهر فً للصٌام كان األول الشهر.  كامل شهر لٌس.  أٌام ةبعضل

 ىعان ، بالطبع ،هو .  المنورة المدٌنة إلى المكرمة مكة من الكرٌم خرج نبٌنا ، هللا أمرب .سموه هجري  ، محرم

 ، الوقت حان عندما.  هللا وبإذن هللا أمرب ٌحدث شًء كل.  مكان أي الى ٌتحرك ال ، إذن دونب.  األلم من الكثٌر

 مقترفوا ألنهم مًاحر نسمٌهم(. طرق قطاع) حرامً أربعٌن هناك كان خارجفً ال. غادر :  الكرٌم نبٌنا ر  م  ا  

 . العالم فً مهانٌن الرجال أكثر واصبحا ؟ الكرٌم نبٌنا ضد هسٌف رفع الذي الرجل سٌكون ماذا.  حرامال

ون خلطٌ الناس.  ألنبٌاءل والمعجزات ألولٌاءل كراماتال...  معجزةعندهم  الذٌن أولئك هناك كان بٌنهم من

.  اءٌأول حتى لٌسوا الذٌن الناس إلى وٌنسبونها على أنها معجزات فارغة أشٌاء ٌقولون. بالكرامة  المعجزة

 إلى واوصلو بكر أبو حضرة مع خرج ، الكفار الوحوش هؤالء بٌن من.  لألنبٌاء فقط تحدث اأنه ٌعنً المعجزة

 الساعة تلك فً تحدثمعجزات .  الطرٌق فً حصلت المعجزات من الكثٌر ، الحال بطبٌعة.  المنورة المدٌنة

.  األنصاري زٌد أبو خالد بٌتدخل و المنورة المدٌنة الى الكرٌم نبٌنا وصل.  القٌامة ٌوم إلى ستبقى ومعجزات

 أٌوب أبو.  واحدة سنة لمدة ، ضٌفا سٌحل الكرٌم نبٌنا فإن ، الجملٌتوقف  أٌنما: معجزة   أٌضا تكانهذه و

 بركة ، تهبرك.  اسطنبول مدٌنة فً السلطان أصبح.  المقدسة المدٌنة هذه ، المدٌنة هذهل بركة أصبح األنصاري



 إن ، الكفار من المكان هذا إلى ٌأتً ضرر ال.  مبارك مكان هو المكان هذا ٌعنً.  القٌامة ٌوم إلى هنا ، لنبًا

 . المطاف نهاٌة فً انرالخس فً ونٌكونس ، المكان هذا إلى ٌسٌئوا أن ٌرٌدون الذٌن والناس.  هللا شاء

 من سٌحدث ما كان أٌا كان ٌقول الشٌخ موالنا ، حال أي على.  خٌر تكونس ، هللا شاء إن ، الجدٌدة السنة هذه

 ، ضارة على انها األشٌاء بعض الناس ٌرى.  هللا بإذن ضرر أيلن ٌحدث .  لنا بالنسبة خٌر هو فصاعدا اآلن

 التراخً من حالةبٌقع  األحٌان بعض فً اإلسالم.  ضرر أي لٌس هناك.  شًء كل فً لإلسالم خٌر هناك ولكن

 لذلك.  العدو ٌهجم فجأة ثم ومن التراخًو السقوط ذلك لتجنب.  ٌستجمع نفسه لكً جلدٌ نأل ٌحتاج لذلك ونظرا

 هذال.  توقفتو شًء كل على تعتمد ، االحترازٌة التدابٌر إلسقاط جٌدال لٌس من . نا  جٌد االتراخً والتساهل لٌس

 فً واكونت ال أن ٌجب ماذامن .  نٌالغافل تكونوا من ال:  المسلمٌنعز وجل  هللا ٌحذر ،بعد مرة  مرة ، السبب

 ملذاتها فقط حبت.  خٌر أي رٌدت الالنفس  اآلن . الشٌطان ثم.  نفوسنا ؟ األكبر العدو هو من.  العدو من ؟ غفلة

 حبت ال.  عبادةال وال،  مساعدةال ال ، الكرم حبت ال.  الخٌر حبت ال.  آخر شًء أي حبت ال.  السٌئة هاعاداتو

 أكثر ٌصبح ناإجبار ، النفس تكساع كلما أنه بحٌث إجبارهاب سنقوم ؟ ابه سنفعل ذاما.  النحو هذا على شًء أي

 ،ٌقولون الناس من كثٌرال. خٌرال أعمال أكثر من ذلك ونكسب المزٌد من علٌنا تنزل هللا رحمة . لنا بالنسبة فائدة

ٌفعل ذلك  ال ، سرور بكل ذلك ٌفعل أحد ال...  ذلك ٌفعل أن ألحد ٌمكن ال ،طبعا ".  ذلك أفعل أن أستطٌع ال "

 . مرتاحا المرء ٌصبح ، صالةال دٌةكسر النفس وتأ أخرى مرة ، كنت مهما. ذلك  ٌحدثالدفع  بالطبع. بإرادته 

 أخرى مرة ، والصدقة الزكاة ديوتأ نفسك تغلب عندما.  المرء ٌرتاح أخرى مرة ، وتصوم نفسك تغلب عندما

عنده  ٌكون قد شخص أي.  الصالحة باألعمال والقٌام ، والصٌام الصالة من أصعب ، صعباأل.  بالراحة شعرت

 لو حتى.  عطًٌ أن هٌمكن ال الشخص هذا.  الشخص هذا على هللا ٌكون بالء.  عطًٌ أن هٌمكن ال ولكن المالٌٌن

 ."شٌح مطاع "ٌقول  . الناس معظم فً موجود وهذا.  الناس من األنواع تلك ، واعطٌ أن همٌمكن ال ، أرادوا

 قصصهم إلى استمع ، أوضحنا كما ، األغنٌاء.  كثٌرا هذا نرى.  عطًٌ أن هٌمكن وال تعطً ال ٌقول.  البخل

 ، قلنا كما.  طاعم هو كمالنفس  ٌسمى الذي الشً هذا عرفست أنك ٌعنً وهذا.  ذلك صحة مدى وستالحظ

. بالتربٌة ٌحدث بالطبع وهذا.  آخرتهم بناء وسٌتم الدنٌا ء فًسعدا ونكونسٌ وٌعطون اعلٌه ونغلبٌت الذٌن أولئك

 . األمور هذه تعلٌم تم العثمانٌٌن زمن فً.  اتعلمو كما ٌسٌرون البشر

 استحوذ وقد.  ذلك غٌر شًء وال العالم فً التعلٌم من واحد نوع هناك ، بالدنا فً فقط لٌس ، األٌام هذه فً

 كما ، فقط.  لتغٌٌرل إمكانٌة هناك لٌس لذلك.  ٌدٌه فً ةمنظواأل القوانٌن جمٌع.  العالم أنحاءعلى جمٌع  الشٌطان

. علٌنا تربٌة نفوسنا ولكن ، هذا من تمكنا ، اآلن.  تغٌٌرال هٌمكنو ٌخرج آخر الزمان صاحب ، الكرٌم نبٌنا ٌقول

 عائلتنا ، الخاص لمحٌطنا الجمٌلة الطرق هذه علٌنا أن نظهر ، الخارجً النظام تغٌٌر من نتمكن لم لو حتى لذلك

. قصٌدة  تال أفندي حافظال قلٌل وقبل.  من أجل اآلخرة ولكن للركض خلف الدنٌا لٌست كلها حٌاتنا وأوالدنا .

 ال.  ٌوم لدٌه شخص كل.  الٌوم ذلك من لن ٌستطٌعوا الهرب الٌوم ذلك فً الجمٌع ." ما ٌوم سٌأتً " تقول

 االحتٌاطات خذوا.  ستهربون مأنك واعتقدت ال.  لجمٌععلى ا سٌأتًهذا الٌوم .  النهاٌة حتى العٌش ٌستطٌعون

. ون نادمٌن سٌكون البشر " ، حدٌث لدٌه الكرٌم نبٌنا.  اآلخرة فً تندموا ال ، النهاٌة فً . لذلك وفقا الالزمة

 لدٌهم الذٌن أولئك.  نادمٌن ونسٌكون إٌمان لدٌهم لٌس الذٌن وأولئك آسفٌن ونٌكونس إٌمان لدٌهم الذٌن أولئك

 الذٌن أولئك أو ، السوء ٌفعلون ذٌنال.  المزٌد من الخٌر فعلوا سٌتمنون لو اآلخرة إلى ٌذهبون عندما ، إٌمان

 اآلخرة . ألحد تبقى الهذه الدنٌا  ، لذلك.  الحالة تلك فً وٌنتهون ، ٌؤمنوا لم ألنهم سٌندمون ، إٌمان عندهم لٌس

 الدنٌا فإن ، الحال وبطبٌعة.  لذلك أعمالنا فلتكن.  لذلك أشٌاء وتفعل آخرتنا أجل من نعمل دعونا.  ةمهمال ًه

من اجل  فقط ٌنزعجون الناس معظم فإن ، طبعا ، ذلك ومع.  أن تنزعج من أجل هذه الدنٌا ستحقت ال.  ةمؤقت

 أجل من.  هللا شاء إنسنة جٌدة  السنةه هذ جعلٌ هللا.  كٌف ٌشاء هاٌجعل.  هللا أوامر ضمنتقع  الدنٌا.  الدنٌا

 إن.  الناس ٌحفظ لكً السالم علٌه المهدي ننتظر سنة كل.  هللا شاء إن الحقٌقً اإلسالم نرجو أن ٌأتً.  اإلسالم

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء



  الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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