
 

 

    

 ال شيء یتغیر بقدوم السنة الجدیدة
 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

 َكأَنَُّھْم یَْوَم یََرْونََھا لَْم یَْلبَثُوا إِالَّ َعِشیَّةً أَْو ُضَحاَھا

 مكما لو أنھ سینھضون،  بعث الناس یوم القیامةیعندما  " یقول	" صدق هللا العظیم . كأنھم یوم یرونھا لم یلبثوا إال عشیة أو ضحاھا" 
 . لیلة واحدةل یرقدونكما لو كانوا  سینھضون.  لیس سنة واحدة،  السنین سیرقدون آلالف ."فقط  لیلة واحدة رقدوا

أیضا ،  ھذه السنة رحلت بلمح البصرو تنظر. السنة القادمة  صل اللیلة الماضیةتمن المفترض أن كان ، یقولون أن السنة الجدیدة  ھناك
فعل أشیاء نو قد جاءت أن السنة الجدیدةما ب ادرسعلینا أن نأخذ ،  . لذلك غمضة عینبنتھي الحیاة أیضا ت.  أیضا والسنة المقبلة ترحل

 . آلخرةللتحضیر ل

. من هللا تأتي وتذھب المقدرة. السنوات ة السنة الجدیدب. ال شيء یتغیر قى حم م، ھ السنة الجدیدة بقدوم، بھذه الدنیا أولئك الذین ھم سعداء 
في حین  " سیئمرت ھذه السنة بشكل  مرت ھذه السنة بشكل جید . . عبارات مثل " من تلك السنة ویستفیدوا أنفسھم ونصلحیدع الناس 

. ھذه ھي  حضرة النبيل ومطیعا، ال یھم إذا كان الشخص صادقا ومطیعا :  مرت بشكل سیئ. حتى لو  فعلھ الناسما  ھوبشدة  مرأن ما 
 تك .خرآ ھو خسارة. ما ھو ضار  تسبب لك أي ضرروال  خارجیةمظاھر 

ال ، والشخص قصیرة فترة  وھيالضحى ھو منتصف الصباح بالمقصود .  لیلة واحدةل. أحیانا ینام الشخص " مثل لیلة واحدة "یقول 
 بھذه "؟ یوم القیامة ھل جاء؟  ! كیف حدث ھذا أمر جید " سیقولون. عندما یستیقظون عند العاشرة لكن و عند السابعة صباحایستیقظ 
 . منھا ویستفیدون االبشر درس یأخذ ، والوقت حتى سنواتال،  یاماألهللا خلق .  تسیر األمورالطریقة 

. ال یجدون ین الجاھل كالم ھذااللوم على اآلخرین  ویلقي مھام وقیً  لوقت" سیئ سارت بشكل. 	لم تسر األمور بشكل جید	" یقول أشیاء مثل
 آه.  دیدةجسنة  جعلناھا السنة هیقولون "ھذ " سیئبشكل سنة ال مرت أو " " اكان العام جید . " ولكن في أمور أخرى نفوسھمخطأ في ال

.  من ھذا القبیل . ال یوجد شيء ذاككون ھست اكلھ السنةیعتقدون ان  "الكثیر من المرح ...ب شعرنا. بشكل جید  ھا. قضینا كانت جیدة جدا
. یجب على  خطأ في أي شيء آخر ونجدیال ، و أنفسھم الى ینظرون، أنفسھم  ونصلحیالناس  وا. دع ال توجد عالقة على اإلطالق

 . شیئا ونیخشال با:  یستعیذون. أولئك الذین  با: ویستعیذواعبادتھم  تأدیةالناس 

،  . ھناك شيءیحدث ، ال  ؟ ال في المنزل المرءیحدث أي شيء إذا بقي  ھل.  خارجفي ال عراك،  ثلج، طین ، مطر ، عاصفة ،  ھناك
. أو لن یؤثر على شیئا  یحدث لك ا ولنخارج أن تنطفئیمكن  النار،  نفسك تحصلأ. إذا  بنفس الطریقة تمرھذا العام واألعوام األخرى 

 . علیك تؤثر. تلك العوامل الخارجیة لن  إیمانك حفظھو  باألمان. ما نعنیھ  كون في أمانتسو ایضا تكآخر

جد خطأ في أي شيء. ت، ومما یسمونھ السنة الجدیدة. ال  ، من حدوث األحداث درس من ما یجري علینا أن نتعلم.  من ھذا نحذرعلینا أن 
	الفاتحة . .ومن هللا التوفیق  . قوي إن شاء هللا ناإیمان أن یكون نرجو.  إیماننا یقويهللا  . إن شاء هللا شيء علیك ولن یؤثر إیمانك قوي
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