
 

 

    

 السنة الھجریة بركة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

یوم من . نقترب ي عالم اإلسالملإن شاء هللا تكون جیدة ل 1439 سنة.  یومین أو ثالثة أیام بعد تبدأالسنة الھجریة الجدیدة إن شاء هللا 
جمیع األیام .  ة. كل سنة مبارك . إنھ عامنا السنة الھجریة ھي سنة العالم اإلسالمي . القیامة أكثر وأكثر كل عام ونحن نقترب ھذا العام

 . ، یجب أال ننسى ذلك . لذلك سب وفقا لذلكتتحالمباركة 

السنة الجدیدة  "ویقولون الغریغوري  تسمى على التقویم للسنة المزیفةأشھر قبل شھرین او ثالث عداد باإل بیدؤون األوروبیون،  اآلن
. ما ھو  لناسا ھذا ال یفید.  للترفیھ والرقص یستعدون، وبالتالي  لھم یستجیبون. شعبنا أیضا  ضجة یفتعلون. عید المیالد قادم "، وة قادم

السنة . الصیام في الیوم األخیر من السنة والیوم األول من  أیامبعد یومین او ثالثة تصل س.  القمریة تناسن، ة الھجری و ھذه السنةمفید ھ
 . الجدیدة ھو مثل الصیام طوال العام

قادر على ال. تنسوا . لذلك ال وا نقول ذلك حتى ال تنس.  عندما نعود بعد یومصوم . سناآلن ألننا نسافر غدا ولن نراكم ذلك أردنا أن نقول 
. ھذا كان الصیام قبل  شرة أیام فیھ. ھناك عاشوراء وعالمباركة شھر األ. شھر محرم ھو أیضا من  عتبر سنة في نظر هللات،  الصیام

، كان  . وبمجرد أن أصبح رمضان كان الصیام أكثر في محرم.  على النبي فرضاكان الصیام في محرم قبل أن أصبح .  رمضان
 .فرضا  رمضان

. أولئك القادرین  أیضا إن شاء هللا سنصومھما.  . ھناك یوم عاشوراءھ مباركة فیأیام  . ھناكوعلینا اإلھتمام بھ  مبارك، فإنھ شھر  لذلك
، دعونا إن  . كما قلنا صوم یوم عاشوراء والیوم السابق أو الیوم التالي یمكنھم. أولئك غیر القادرین  العاشرالیوم یستطیعون الصوم حتى 

 . بركةیكون  نرجو أن.  . مبارك مثل سنة بحیث یكونالیوم األخیر والیوم األول  نصومشاء هللا 

ْم َشعَائَِر ِهللا فَِإنََّھا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوبِ  َوَمن یُعَّظِ  
 القلب.  یعظمونھاعالمة على نظافة القلب ألولئك الذین  ھناك.  هللا یعظمھاالتي ماكن األھناك بعض األیام و".  ومن یعظم شعائر هللا" 

ھذا  " . یقولون موضة جدیدةخرجت ،  . اآلن وفقا لذلك التصرف علینا.  بعض األماكن وبعض الناس أن نعظم. لذلك ھو أمر هللا  نظیف
 ومن هللا التوفیق .  . وفقا لذلك نعظمونحن  علینا تعظیمیقول عز وجل . هللا  . ھذا قول هللا ذلكك لیس،  ". ال یشبھ شيء آخر

	الفاتحة .
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