
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 إكسب كل دقیقة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َّاُم نَُداِولَُھا بَیَْن النَّاِس   َوتِلَْك اْألَی

 

 .، والناس یتغیروناألیام متشابھة، ولكن الناس یتغیرون. تمر األیام والوقت ،هللا عز وجل یقول
 

لكن في و، تبدو وكأنھا لحظة. . إذا نظرتأكثر من عامین مرّ  إلى إخواننا في إنجلترا.الیوم نسافر سإن شاء هللا 
 .هلالج لج. إنھا حكمة هللا عجیبة وأوضاعغریبة  أحوالھذین العامین حدثت 

 

عبرة ك هلالج لجهللا  یجعلھاتحدث لھم. واألحوال ، في حین أن كل الظروف الدنیا هسیبقون في ھذ یعتقد الناس أنھم
في حین أن هللا عز  أمر آخر. إنھ غیر مھم""إنھ  "أَْكثَُرھُْم غَافِلُوَن" الناس غافلون. یقولونلكن الناس وللناس. 

. فائزا. من یفھم سیكون ت أزلیة ودائمةلیس الدنیا هوجل یعطي أمثلة ودروسًا للناس إلیقاظھم ولكي یفھموا أن ھذ
 سیقع في المزید من المعاناة.، في اآلخرة هللا یحفظنایعاني فقط. ویفھم لن ینال سوى المعاناة. س ومن ال

 

تذكر هللا عز  علیك أن ھاھا. ولكي ال تضیعنوال یضیعو الدنیا هھذ في، یجب على الناس أن یكسبوا كل دقیقة لذلك
فائدتھ للجمیع. هلالج لج. غیر ذكر هللا تجعل في قلبك . دائما قل "هللا" في قلبك. ال هلالج لج ذكر هللاأن تتوجل. إن ذكر هللا ھو 
 .یمكن للجمیع فعل ذلك

 

كان شعرك ولحیتك  ،. تنظر إلى صورك القدیمةانتھت، فإن األیام تمر. تنظر وتدرك أن حیاتك قد ولكن كما قلنا
لكنك ما وتماًما. أبیض  ااألبیض قلیالً. وبعد ذلك أصبح لونھم إلى اللونتحوال ، امل. بعد عام أو عامینسوداء بالك

 .زلت تفترض أنك شاب. بینما اقتربت من نھایة حیاتك وأنت غیر مدرك لذلك. هللا یحفظنا
 

"ادْعُونِي  هلالج لجك. یقول ءعا، فإنھ یقبل دهلالج لجتتوسل إلیھ یحدث. وعندما  هلالج لجألن ما شاء یرزقنا ذكره دائما، هلالج لج هللا 
إلیمان إن شاء لیرزقنا جمیعا القوة الحقیقیة  هلالج لج هللا ".أقبل دعاءكم لكي نيهللا عز وجل: "ادعو یقولأَسْتَِجْب لَكُْم". 

، ألن إن شاء هللا ناقوة إلیمانتعطي أن  نرجولناس ھناك إن شاء هللا. على اهللا. نرجو أن تعود رحلتنا بالنفع علینا و
 .نورك ید. وسیزیھمیمان أقوى فیك وفلھدایة الناس من حولك، كلما كان اإلوسیلة  كنتكلما  -لنافقط  یمان لیساإل

 

. نرجو أال وبنفعنرجو أن نذھب ونعود بأمان هلالج لج. هللا  ةرضام. نحن ذاھبون لمباركة ھذه الرحلة یجعل هلالج لجهللا  ،لذلك
ومن هللا  .یة إن شاء هللاانروح بھدایایة ونعود انروحبھدایا نذھب من أجل ال شيء إن شاء هللا. نرجو أن نذھب 
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