
 

 

    

 نة الهجرية الجديدةسال

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

بالبركة. الجديدة  تناسنتدخل . إن شاء هللا  الجديد عامنا. غدا إن شاء هللا ة الهجري السنة، المبارك هي آخر ليلة من عامنا  الليلةإن شاء هللا 

 باإلفطار . السنة الجديدة وندخلصوم غدا ن. إن شاء هللا سالهجرية السنوات ،  هذا ما نحتاج إليه لالحتفال

السبت اآلن.  إنها ليلة،  . على سبيل المثال ، ال يبدأ بعد منتصف الليل ولكن مع غروب الشمس ، وفقا للعادات اإلسالمية جديداليوم الألن 

. األمر  . نحن لسنا مثلهم الحمد هلل ذلك بعد منتصف الليل ونفعلي االخر التقويم، ولكن  انهذه الطريقة شرعب.  أمس كانت ليلة الجمعة

 . جديد، عام  جديدشهر ،  دخول يوم جديد نريدمختلف عندما 

 عند يدخلون،  . االتجاه اآلخر دخل مع العبادةسن.  ، مع اإلفطار إن شاء هللا حظة المباركةللبا ةالجديد السنة، ندخل  المغرب عندندخل 

 ذا. هل هة أن تكون سعيد يتمنونثم ومن ،  ، وجميع أنواع القذارة ، القمار الشربب. يدخلون  مشين هومنتصف الليل ويفعلون كل ما 

 . ، وليس الخير لشر من ذلكال يخرج سوى ا؟  ممكن

.  ؟ بالطبع ال أتي أي خير من ذلكيهل س، لذلك به العام  وندخلت ." أم الشرور الخمر شريف(. ")حديث  الخمر عمٌل خبيث " " بالفعل

 ستتعرض. ال يهم كم  بإذن هللا تنزعج، حتى لو كان العالم ينهار لن  اإلفطارب،  العبادةبرأس السنة الهجرية  دخلت، إذا  ومع ذلك

ثم ليس ومن .  الداخل منمن هللا  ومخافةمحبة هللا ب ويكون مليئا،  داخلمن القويا الشخص . ما هو مهم أن يكون  من الخارج للضرب

 . هناك خوف وضرر وال ضرار لهذا الشخص

 سيستيقظونهؤالء الناس كيف  فلير  .  . يفعلون كل القذارة في الليل كآبة داخل الشخصو حزن ه، كلات مظل هاالتجاه اآلخر كل ومع ذلك

 م. في حين أنهسيستيقظون منزعجين .  مستشفىفي ال يكونون، أو  المعدةفي آالم  أو،  صداعب يصابون. إما  في صباح اليوم التالي

 ؟" ؟ ما الذي سنفعلهسنمضيها كيف  "كذلك ، ضجة  ويصدرونقبل شهر لتلك الليلة  ونستعدي

 ناأن نحن مرتاحون طالما.  داخل ألن السنة الجديدة قد وصلتمرتاحون من ال. إن شاء هللا نحن  سعداء إننا، لسنا متسرعين الحمد هلل 

 وصلت السنة " ينعندما يستيقظون في الصباح قائل نحزبال يشعرون،  األخرى الجهة.  على هذا الطريق الجميل إن شاء هللا مستمرون

 ذهب ". قد نا؟ جمال سيحدث اآلن ذا. ماكبرنا في السن ، واصبحنا أكبر بسنة  ةالجديد

 كلما اصبح الشعر رماديا . هذا القدر من الثوابهللا  هم. يعطي هللا عندطاعة هللا هو أكثر قبوال بالسن  يكبر فيالشخص الذي لنا بالنسبة 

جاؤوا . المليارات من الناس  . هذا هو أمر هللا فهااقإي نا. ال يمكن واضح توجهنان أ طالمابالحزن ألن السنوات تمر نشعر لذلك نحن ال 

هذا الحزن ألنه يريد أن يخرج الناس من ب الذي يتسبب؟! الشيطان هو  الدنيا هفي هذ ستبقى، وهل تعتقد أنك  السالم عليهمنذ آدم ورحلوا 

 .إيمان دون ب الدنيا

مئة  ، سنة مئةعيش لمدة تأن  ك. يمكن إلى األبد واعيشيلن  مأنه ونعلمي كفاركل الذين آمنوا والذين هم ،  في حين تعرف هذه الحياة

، كان  سالمال عليهآدم  زمن، خالل  . في الماضي طويلة على أي حالالفترة ال هذهأحد  يعش لم.  سنة مئتي، أو نقول  سنة وخمسون

، وحتى  سنة لتسعمائة وخمسينالسالم  عليه، عاش نوح الحقيقة . في  سنة خمسمائة، أو ثالثمائة ،  مئتين هناك أولئك الذين عاشوا لمدة

 . ولم يبق توفىانه في النهاية 



 

 

 

 

أنفسهم في  كرسوا. الناس الذين  سنواتالعندما تمر  يحزنوا، يجب على الناس أال  . لذلكسيرحل  الدنيا هوالشخص الذي يأتي إلى هذ

أن نبقى ثابتين على هذا  نرجو، و نايضلهللا ال  " نا نقولو. دعال يحزنوا أن  يجبعلى طريق نبينا الكريم  يسيرون، والذين هلل ،  سبيل هللا

 . على هذه الطرق ونشجعهم علينا أن ننتبه اليهم.  أيضاأوالدنا  يضل ال هللاكبر نعمة . أ يه ههذ ." الطريق

 عندما نقول " . حتى في عقولهم ليس، حتى  ر هذا العام الجميل الذي نعيش فيه ألن الكثير من الناس ال يتذكرون ذلككذنحن بحاجة إلى ت

 نؤدي فريضة.  وفقا لذلك نا! والتي تتم جميع عباداتهذه السنة الهجرية  "؟ ! ما السنة الجديدة سبحان هللا "يقولون"  السنة الجديدة غدا

 ألن نعرف. نحن بحاجة  نتهيتحتى متى تبدأ السنة ومتى  . نحن ال نعرف ، وجميع أعمالنا وفقا لهذا العامندفع الزكاة ، نصوم ،  الحج

 ونحترم ذلك .

ضع رأسك ت، ستمضي . خالل السنة الجديدة األخرى  رأس السنة الجديدة أن تقضييمكنك  أينأو تقلق  ال تنزعج. ال تحترم األخرى 

لإلسالم إن  ةإيجابي سنةكون ت. س الخير والبركة إن شاء هللا سنة إنها، هلل شكر ال، ه السنة . هذتخرج ال أنك . حتى  إلى السرير وتذهب

 ."مسلما حتى يصبح العالم لن يقوم القيامة  يوم " كلمته وهللا تعالى قالكلمته  قالنبينا الكريم  ألن.  شاء هللا

نقترب من نزول عيسى عليه .  سالمال عليهنقترب من المهدي  زمن هذه البشرى .، نقترب من  إن شاء هللا نحن نقترب يوما بعد يوم

هي إن شاء هللا ه السنة . هذ كل سنةقدوم مع  نتفاءلهذا السبب ل.  . نحن نعيش وإن شاء هللا سنصل اليهم معهونكون من السماء  السالم

 . هللا تقاديرفي طريق  الوقوف همال يمكن لكنو، الجوانب كل  من ينضغطالكفر سنة نصر اإلسالم . 

. اآلن  ستغرق سنواتتسيحدث "، قد ذاك يحدث وسهذا  " تقول، عندما  . في الماضي اقدار هللا ويمكن أن يحدث كل شيء في لحظة إنها

 متى يظهرعلم أهللا ،  ]في فترة قصيرة من الزمن[. أحداث هذه السنوات العشر األخيرة تأتي بسرعةث تحدث الكثير من األحدانرى 

 . أيضا سالم قد يكون هذا العامال عليهالمهدي 

ِ بِعَِزيز    َوَما ذَِلَك َعلَى اَّلله

حق. . وعده  ، يحدث على الفور هللا متى يشاء. وجل  شيء يصعب على هللا عز ال.  هللا على اهذا ليس صعب"  وما ذلك على هللا بعزيز" 

 .ننتظر نحن إن شاء هللا 

 التاليغدا هو نهاية السنة واليوم  طالما أن،  صيام غدا وبعد غد هو مثل صيام سنة كاملةال.  إن شاء هللا جيدة ه السنةكون هذت نرجو أن

جميعا  يجعلناهللا  . سالم العام المقبل إن شاء هللاال عليهكون مع المهدي ن. نأمل أن  جميعا علينا ةكون مباركت. إن شاء هللا  بدايةالهو 

 . الحقيقة إن شاء هللا وتظهرالكفر  نرجو أن يسقطه بصحة وعافية . الي نصل

 . الفاتحة
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