
 
 
 
 
 
 
 

 سال نو هجری 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 الرحيم الرحمن هللا . بسمأعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 

يَّتَُهْم فِّي اْلفُْلكِّ اْلَمْشُحونِّ َوآيَةٌ لَُّهْم  ثْلِّهِّ َما  أَنَّا َحَمْلنَا ذُر ِّ ن م ِّ َوَخلَْقنَا لَُهم م ِّ

 يَْرَكبُونَ 
 

 از) پر كشتيهايى در را فرزندانشان ما كه است آنان براى( پروردگار عظمت از ديگر) اى نشانه

  (.۴۲-۴۱:يس سوره). و برای آنها مرکبهای ديگری همانند آفريديم" كرديم حمل (بارها و وسايل

. ردک مقايسه کشتی"مشحون" می گويند، زمينی که ما در آن زندگی می کنيم. هللا عز و جل آن را با يک 

 .است حق وعده يک اين .رويم می قيامت به ما که گويند می آنها ،داريمعالمت يک  ااينج

 

. سال مبارک، سال هجری است، نه سالی ماست هجری سال ،است سال روز آخرين شب فردا

 می مشخص اساس اين بر ها ماه دوازده و گيرد می قرار بررسی مورد که است هجری سالديگری. 

. است شدهسال  ۱۴۴۰ مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر مهاجرت ازاست.  نزديک ۱۴۴۰هللا  اجازه با. شوند

کشيد و گفت، "هللا مرا انقدر نزديک به قيامت فرستد." يعنی  را خود انگشت دو مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 ه اسالمکه ب عالمينبرای انشاءهللا با سالمت،  می افتاد. اتفاقی حديثقبل از قيامت قيامت نزديک است. 

 دارند خير باشد. ايمان 

 

لينو  سال آخرين روز که وقتیشب،  فرداوقت  ؟ چونکهمی گوييم فردا ما چرا  ضفر سال روز او 

 مثل ديگران نيست. هجری سال .است دمثل کل سال روزه گرفتن هللا، ارادهبا  ،روزه می گيريد است شده

 ،سازگارانه ماآر، روقاهجری با  سالورد می شوند.  لپر جنجا، هر گونه رسوايیبا گناهان، در سال ديگر 

 ختبدبيکی انسان را راه رست بيرونش می کند،  .است دو اين بين فرق اينعبادت ورد می شويد.  ،دعا

 می کند، آن يکی ديگر برکت ميرساند، انسان را به جنت ميبرد.

 

شان را نگه مبارک دارد، ماه های مبارک دارد. برای کسانی که حرمت سال هجری روزهای 

 ای همه ال را برانشاءهللا خداوند اين سدارد.  ابدی، فايده رزودگذمی دارند فايده دارد، فايده حقيقی، نه فايده 



 

 

 

 

 

 

 

مه بشود. برای ه شکست، کافر شودانشاءهللا سال جديد سال اسالم باشد، اسالم پيروز کند.  مبارکما ها 

 . باشدشما ها مبارک 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ذيحجه ۲۸


