
 
 
 
 
 
 
 

 نو هجریسال  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

انشاءهللا امشب، آخرين شب سال مقدس ما است، سال هجری. فردا انشاءهللا سال جديد مان است. 

انشاءهللا با برکت وارد بشويم. اين است آنچه نياز داريم جشن بگيريم، سال های هجری. انشاءهللا فردا 

 افطار وارد سال نو می شویم.روزه می گيريم و با 

 

 آفتاب شب شروع نمی شود، بلکه با غروب نیمه از اسالمی، پس رسوم و آداب به توجه چونکه روزی جدید، با

این اسالمی است، اما در دیگری  .بود دیروز شب جمعه .است حاضر حال در شب شنبه مثال، عنوان شود. به می شروع

 ماه یک جدید، روز یک به ورود که زمانی است متفاوتآن، پس از نیمه شاب است. شکر به هللا آن را دوست نداریم. 

 جدید می شویم.  سال یک و جدید،

 

ورود می  با عبادتبرکت می شویم، با افطار انشاءهللا.  پر ی آن لحظهوارد می شویم، وارد سال نو با  با مغرب

 همه و قمار، ورود می شوند و هر چیز بد بختی با تصادف است. آنها با نوشیدن الکل، شب نیمه شویم. راه دیگر، آنها در

 خوبی از این نمی آید.  کثافت کاری انجام می دهند با آرزوی که شاد باشند. آیا این امکان دارد؟ تنها بدی، انواع

 

شر است". شما وارد سال با این می  هر مادر الکل" (.شریف حدیث)" گفت خبیث عمل   الخمر"حاضر،  حال در

حتی  افطار، با عبادت، با اسالمی نو سال وارد اگر حال، این ه. باشوید، و می خواهید چیز خوبی از این بی آید؟ البته که ن

آنچه مهم است، فرد،  برای. بخوردضربه  چقدر اگر دنیا جدا می شود، با اجازه هللا، ناراحت نمی شوید. مهم نیست بیرونت

 آن به آسیب هیچ و ترس . هنگامی که این ها هستند، هیچباشد درونش پارهللا  و ترس ازکه درونش قوی باشد، و با عشق 

 رسد.  شخص نمی

 

آنها همه ناامیدی در درون شخص است.  و اندوه است، یاس و غم همه تاریک است، همه دیگر راه حال، این با

 آنها صورت هر دربعد بیدار می شوند.  روز ببینید آنها فردا چگونه از خواب صبحکثافت کاری در شب آنجام دادن. 

، پیش ماه یک از آنها که حالی در. بیدار می شوند ناراحت با آنها. هستند بیمارستان در آنها یا و ،، استفراغ دارندسردرد

 "دهیم؟ب انجام میخواهیم کاری چه ؟بگزاریم این شاب را چگونه" ،کردن آمادهخودشان را  شب این برایصدا،  و سر برای

 

اگر هللا بخواهد درون مان راحت است چونکه . يمهست خوشحال و نداريم عجله هيچشکر به هللا، 

 راه. ادامه بدهيم انشاهللارا  زيبا ميتوانيم اين راهچونکه  هستيم راحت. می شويم وارد داريم نو سال به

 جديد سال به: "می گويند و ( می شوندصبح در ) بيدار خواب از آنها هنگامی که هستند ناراحت آنها ديگر،

 " .است رفته ما زيبايی ؟اتفاق می افتد چه حاال اوه. هستيم پير ما. هستيم تر مسن سال يک ما و رسيديم

 



 

 

 

 

 

 

 

هللا، قابل قبول تر است نزديک  تکردن دستورا اطاعتمی شود در برای ما ها کسی که مسن تر 

 هللا. هللا به آنها پاداش خيلی بيشتر می دهد با هر مو که خاکستر می شود. 

 

 را اين توانيم مین. و در حال رفتند هستيم گذرند می  سال از سال يم چونکهنيست غم بنابراين. 

 کنيد می فکر و سالم، عليه آدم زمان از رفتند و ندآمد مردم نفر ميلياردها. است هللا دستورات اينايستادن. 

 بدون از دنيا را مردم خواهد می او را می دهد چونکه اندوه و غم اين دار شيطان دنيا ميمانيد؟! اين در که

 .ببرد ايمان

 

 دارند، نه ايمانآنهای که  و ايمان که آنهای همه، بنابراين ،شناسيم می را زندگی اين که حالی در

 يا و سال، ۱۵۰ سال، ۱۰۰ توانيد می. رفتند برای هميشه از اين زندگی هستند حال در آنها که می دانند

 گذشته، در. کند مین زندگی زمان اين در بيشتر یکس هيچ، حال هر به. ديکن زندگی سال 200 سعی کنيد

 نوح واقع، در. کردند می زندگی سال ۵۰۰ يا و ،۳۰۰ ،۲۰۰ که بودند کسانی سالم، عليه آدم زمان در

 .ماندنه  و هم رفتآخر آن  حتی و ،کرد زندگی سال ۹۵۰ سالم عليه

 

ها  سال کههنگامی  باشد غمگين نبايد مردم بنابراين، ، بعدا هم ميرود.آيد می دنيا اين به که کسی

 حضرت مسير در رفتن حال در و ،هللا به اند، داده اختصاص هللا راه در را خود که افرادی. دميگزارن

 در محکم و نه کند گمراه را ما خداوند" ،بگويم بدهيد اجازه. دنشبا غمگين بايدنه  هستند، (ص) مان پيامبر

 بهبايد . نه کند گمراه را مان فرزندان نيز هللا اميدوارم. است نعمت بزرگترين اين." يمبمان باقی مسير اين

 .بدهيم )نفس کشيدن( بقوتقا هرا اين بهبايد  را آنها کنيم و توجه آنها

 

کردند، اين ديگر در  شچونکه خيلی مردم اين را فرامو زيبا سال اين کنيم يادآوری داريم نياز

 هللا! کدام سال نو؟"، آنها می گويند، "شکر به "است نو سال فردا،شان نيست. هنگامی که می گويم، " ذهن

حج، روزه،  مان با توجه به آن سال انجام می دهيم. عباداتدر اينجا هجری! هجری آن است که همه 

آنها نمی دانند کی سال شروع می شود و زکات و تمام کار ها مان را با توجه به اين سال انجام می دهيم. 

 ام بگذاريم.کی به پايان می رسد. بايد اين را بدانيم و به اين احتر

 

نگران نه شويد برای فهميدن آن يکی  يا و زحمت هرگز. نگذاريد احترام ديگر یيک به آن هرگز

برويد. حتی بيرون  سال نو را در کجا می گذاريد. در آن يکی سال نو، سر خود را بخوابيد و به رختخواب

برای اسالم به خواست  مثبتسال  .است برکت سال است، خوبی سال به هللا، شکر ،امسال  انشاهللانه رويد. 

 قال داد( ص) مان پيامبر حضرت که چرا. خدا خواست به اسالم مثبت سال در شد خواهد آن ازهللا باشد. 

  ".بشود مسلمان دنيا تا نمی آيد قيامت روز: "قال داد هللا و

 

هستيم.  خوبخبر نزديک زمان اين هللا، با هر روزی که ميگذارد نزديک تر هستيم،  خواست به

عيسی عليه  از آسمان و انشاءهللا با او  نزولی. نزديک تر به می شويمنزديک داريم به مهدی عليه سالم 

 . انشاءهللا امسال، اميدواريمهستيم. انشاءهللا زندگی کنيم و به آنها برسيم. اين دليل است که چرا هر سال آينده 

 



 

 

 

 

 

 

 

، اما نمی تواند به ايستاد باربر آنچه هللا می کند راز همه طرف ها فشا دار سال پيروزی اسالم است. کفر

 .قبال قرار گذاشت

 

 هنگامی گذشته، در. افتد یب اتفاق می تواند لحظه يک در چيز هر و است خداوندسرنوشت  اين

 اکنون. ها اتفاق می افتد سال اين در طول" افتاد، خواهد اتفاق آن و افتاد خواهد اتفاق اين: "می گفتيد که

 گذشتهاين آخرين ده سال ها خيلی سريع  ت[. اتفاقاکوتاه زمان دوره يک در]خيلی چيز ها اتفاق می افتند 

 ظهور مهدی علیه سالم امسال باشد. می داند شيد  هللااند، 

 

ِ بِعَِزيز    َوَما ذَِلَك َعلَى اَّلله
  

 چيز هيچ." نيست سخت هللا برای اين" .(۲۰:ابراهيم سوره)" نيستدشوار  هللا[ بر کار] اينو "

 او قول و. افتد یب اتفاق بالفاصله تواند می خواهد، می هللا که هنگامی. نيست دشوار و جل هللا عز برای

 هستيم. انتظار حال در انشاءهللا. است حق

 

گرفتند تمام سال است. انشاءهللا امسال با خوبی باشد. فردا و روز بعدش روزه گرفتند، مثل روزه 

انشاءهللا برای همان خوب و پربرکت اولين روز سال نو است.  افردا آخرين روز سال است و پس فرد

ما را سی و سالم نگاه دارد.  همه خداوند باشد. انشاءهللا دار سال آينده با مهدی عليه سالم باشيم. انشاءهللا

 انشاءهللا کفر بيافتد و حق به ظهور برسد.

 

 .من هللا التوفيقو 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

  حضرة از پس أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۳۰


