
 

    

 

 كل فصل هو لطيف

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

.  الخريف وصل هلل الحمد(. األرضرومي حقي إبراهيم للشاعر قصيدة كورس) هيفعل ما كل الخير أجل من ، المولىفعل  ماذا نرى دعونا

 . هللاما أراد  إذا ذلك يحدث لن.  أمطرت ثم ذلك وحدثهذا  حدث سيقولون اآلن. الشكر هلل .  رحمته هللايرسل 

 فصل في ، السنة مدار على ردبالب نشعر لم انه الماضي العام مرأيت. بطريقهم الخاص  يسيرون أخرى مرة الناس لكنو ، لناسل يظهر هللا

 جعلي أن هيمكن ، هللاأراد  إذا. الشتاء فصل كان ؟ تمطر لم فلماذا. مطرت لمو الشتاء فصل وجاء ، الخريف فصل جاء.  مطرت لمو ، الشتاء

 ، يهدي ال هللا دام ما ، أخرى مرة.  شيء كل من درسا واأخذيو الناس ليؤمن ذلك يفعل عز وجل هللا. الصيف مثليمر  الشتاء فصل

 . همبطريق يسيرون الناس

 عنوا بحثي أن يجب وخطأ اعيب واجدي أن يريدون الذين أولئك. فيها  عيب ال.  شكلأفضل  في ،الفصول  ذلك في بما ، شيء كل هللاخلق 

 إذا.  هللا يفعله شيء كل وراء الحكم من الماليين بل اآلالف هناك. كامل  بشكل ذلك فعل ، جدا جميل شيء كل هللاخلق . نفسهم  في عيبال

 . شيء هناك يكون لن ، الشتاء فصل خالل أمطار أي هناك لم يكن

 فصل في قصيرة ليست الليالي.  عبادتهم من تأدية المزيد لناسل لذلك يمكن الشتاء فصل في أطول الليل. طويل  الليل ، ذلك إلى باإلضافة

 فصل. الصحب  وجعل ، المعرفة واكتساب ، العبادة ةديأت حيث يمكن الشتاء فصل في طويلة الليالي. هذه هي  ، هللا حكمة انها.  الشتاء

 .فصل لطيف  هو الشتاء

 عند.  جدا حار صيف " ، يقولون ، الصيف وصول عند.  الصيف أو الشتاء فصل يحبون ال انهم يقولون الناس بعض. لطيف  فصل كل

 العجالت ، بكيت أم تشكو كنت سواء . هللا شاء ل لطيفة ماوكلها فص "؟ الربيع يأتي وعندما ،قدوم الخريف  عند ، الشتاء فصل اقتراب

 لن ، تريد ما بقدر لهم قولت قد لذلك ، الذكاء من القليلالى  أيضا ونديفتق الناس ، نقول ونحن. وشكواك  كبكائ اإللتفاء الى دون تدور

 الصيف فصل.  االستواء خط مناطق إلى تذهب أن يمكنك ، أردت إذا ، هناك.  صيفاستمرار ال مثل شيء هناك ليس.  إليك وايستمع

. أنهم اعتادوا على ذلك حيث ، لهم بالنسبة جيد هذا ولكن حالة صيف دائم . في وهم ،حتى  شتوية مالبس لديهم ليس الناس.  هناكمستمر 

 . وضعهمب سعداء هكذا وهم خلقهم

 دعونا ، ناوضع فأينما. من الراضين  نكون ودعونا ،نعظمه  دعونا ، هللا نشكر دعونا.  أربعة هناك فصول كونت أن لبلدنا بكثير أفضل

 .جميل  هو هللاخلقه  شيء كل. ا جيد وهذا ليس هللا أوامر عن خارج يكون ،ال يرضى  من.  حال أي على جميلكل شيء . الرضا  نرى

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة 
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