
 
 
 
 

 
  

 

 سنة هجرية جديدة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

يَّتَُهْم فِّي اْلفُْلكِّ اْلَمْشُحونِّ   َوآيَةٌ لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُر ِّ

ثْلِّهِّ َما يَْرَكبُونَ  ن م ِّ  َوَخلَْقنَا لَُهم م ِّ

يَّتَُهْم فِّي اْلُفْلكِّ اْلَمْشُحونِّ يقول القرآن الكريم "  هِّ َما يَْرَكبُونَ  َوآيَةٌ لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُر ِّ ثْلِّ ن م ِّ نعيش العالم الذي  يعني" المشحون "  ". َوَخلَْقنَا لَُهم م ِّ

 .صحيح  كالم اهذ.  اآلخر اليومتحرك نحو ن. حصلنا على عالمة ،  العالم الذي نعيش فيه .الركوب استعارة  وجل . استخدم هللا عز فيه

السنة الهجرية هي التي يتم النظر فيها ويتم   .السنة المباركة هي السنة الهجرية ، وليس السنة األخرى  .م السنةغدا وما بعده هي آخر أيا

نبينا  مد  .سنة 1440 ت منذكان صلى هللا عليه وسلمهجرة الرسول  . ، بإذن هللا 1440 من انبرتقإ.  تحديد االثني عشر شهًرا وفقًا لذلك

  . احداث ستحدثهناك  اآلخر اليوم قبل  .ر قريب جداً خيعني أن اليوم اآل، وهو جعلني هللا قريب من اآلخرة كهاتين " " ه وقالابعصا

 . إيماننا حافظنا على اذا، إن شاء هللا ، سيحدث ذلك بطريقة آمنة وجيدة  اإلسالميعالم لبالنسبة ل

السنة   .سنة كاملة صام هألن من صام في اليوم األخير من السنة واليوم الجديد من السنة يفترض ، بإذن هللا ، أن اآلن ، لماذا نقول "غدا"؟

في السنة . الخزي والعاركل نوع من أنواع ، بوحشية ، ومع  بالمعاصي"السنة الجديدة" األخرى  دخوليتم   .الهجرية تختلف عن األخرى

سبب تتن الطريق المستقيم ، وعالمرء  تخرج واحدة  .هذا هو الفرق بين االثنين  .الهجرية ، ندخل بكرامة وأفضل أخالق وصالة وعبادة

 . إلى الجنة المرءأخذ ت،  بالفضائل مليئة األخرىله أن يكون غير سعيد ، ]في حين[ 

 سنتنا ليجعهللا   .ليست مؤقتة ولكن أبدية -حقا فوائد حقيقية .  امفيدة ألولئك الذين يحترمونه .مباركة  أشهرأيام و فيهاالسنة الهجرية 

وتكون   .، إن شاء هللا الكفرويهزم ، اإلسالم  هللا ينصر  .نرجو أن يكون العام الجديد هو عام اإلسالم  .، إن شاء هللامباركة جميعا 

 ومن هللا التوفيق .  . مباركة على الجميع

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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