
 
 
 
 
 
 
 

 سال هجری برکت است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. استب برای دنيا اسالم خو ۱۴۳۹. انشاءهللا انشاءهللا سال نو هجری در دو تا سه روز می رسد

 هجری سال. هستيم سال آن به شدن نزديک حال در زيرا شويم، می تر نزديک قيامت روز به روز هر

 آن با توجه به مقدس های روز همه. است( مبارک) با برکت سال هر ماست سال اين. است اسالم دنيا سال

 .کنيم فراموش را آن نبايد بنابراين،. دنشو می محاسبه

 

، تقلبی)  جعل ماه پيش از سال ۳ – ۲ختن امی کنند به س شروع اروپا در مردم حاضر، حال در

 "است، آمدن حال در کريسمس. است آمدن حال در نو سالبا گفتند، " (ميالدی) گرگوريانبه نام ( یدروغ

 رمیسرگ برای نبنابراي به وهستند،  )جور( رسازگا آنها با نيز ما مردمکنند. می مورد(  بیسر و صدا )و 

روز می رسد.  ۳ – ۲سال قمری مان. آن در  آنچه مفيد است، سال هجری است،. شوند می آماده رقص و

 کال سال است. روزه گرفتند آخرين روز سال و اولين روز سال نو مثل روزه گرفتن

 

 سفر آالنيا به افندی شيخ) بينيم نمی (را شما) و کنيم می سفر فردا زيرا بگوئيم آنرا خواستيم می

 .نکن فراموش بنابرين. کنيدن شفراموش براينکه گوييم، می را اين. گيريم می روزه ،بعد روز(. کند می

حساب می  (هلالج لجهللا جل جالله ) نظر دريک سال  عنوان به و، بگرد روزه است ميتواند قادر کسی که هر

روزه  اين. دندار وجود آن در روز ده و عاشورا. است( حرم) مقدس ماه های از يکی نيز محرم ماهشود. 

ه . روزشود فرض (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر برای اينکه از قبل بود محرم در روزه. بود رمضان ماه از قبل

 .شد فرض رمضان ماه شد، رمضان وقتی. ميگرفتند محرمبيشتر در 

 

 رد )پربرکت، مقدس( مبارک روزهای. کنيم توجه آن به بايد و است مقدس ماه يک اين بنابراين،

 روزه می گيريم. همينطور )ما ها( نيز در آن )روز ها( . انشاءهللااست عاشورا روز .دندار وجود آن

 روز و راعاشو روز توانند می ،نتوانند که کسانی. روزه بگيرند دهم تامی توانند  دارند توانايیکسانی که 

 روز ها، روزگآخرين و اولين  انشاءهللا دهيد اجازه گفتيم، که همانطور. ، روزه بگيرندبعد روز يا قبل

( نعمت) برکت با,. که ( کند مبارک) دهدب برکت را آن به خداوند کهبگيريم، که مثل يک سال بشود. باشد 

 .باشد

ْم َشعَائَِّر هللاِّ  ن تَْقَوا اْلقُلُوبِّ َوَمن يُعَظ ِّ ِّنَهَها مِّ   فَن
 



 

 

 

 

 

 

  

 دنماو هر کس که به ") ست"دلهاالهی را بزرگ دارد، اين کار نشانه تقوای  شعائرهر کس و "

. روز های و مکان های است که بهشان (۳۲:حج سوره) ("است دلها تقوا از واقع، در -بدهد  افتخارهللا 

تميز  است. قلب (کسانی که به آنها افتخار می دهند قلب) پاکيزگی از ای نشانه اينهللا افتخار داده است. 

 ب ايدب بنابريندادن.  افتخارنسان ها ، بنابرين يک فرمان هللا است که به برخی از مکان ها و ااست)پاک( 

 چيزی رسد می نظر به اين: "گويند می آنها. وجود دارد جديد مد يک ،اکنون. کنيم عمل تهمان صور به

 هک گويد می (هلالج لجهللا جل جالله ) .است خداوند )ذکر( سخن يک اين. طوری نيست اين نه،." است ديگری

 .دهيم می افتخار ترتيب همان به و بدهيم افتخارآن  به

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 ، درگاه اکبابا، فجر۱۴۳۸ذيحجه  ۲۶


