
 

    

 

 كُل آٍت قريب

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 .

". بِقَِريب   الصُّْبح   أَلَْيسَ بسم هللا الرحمن الرحيم "   

 يهلك وجل أن عز هللا دعا سالمال عليه موسى ،"أليس الصبح بقريب  " ،ول قي ماعند.  بسرعة يمر الوقت " قريب حالصب ،وا انتظر "

 . قريب مستقبل كل يعني وهذا.  آخر قول وهذا.  يقولون ،"كل  آت  قريب  " ، أن على يدل هذا.  عاما ربعينأل وقد استمر ذلك.  فرعون

 تحاول ال لذلك ، درس إنه" ؟الصبح بقريب  أليس " عاما اربعين الى اشارة في سالمال عليه موسى عبر للناس درسا وجل عز هللا أعطى

 استخدمه. لخدمة الخير  شيء كل ضعو ، يديك في الفرصة لديك حين في خير كل افعل[.  المستقبل في] جدا بعيد ألنه شيئا تفعلال  أن

 . بسرعة يمر الوقت.  الوقت من الكثير هناك يزال ال ألنه شيء أي تترك ال.  واآلخرة الدنيا لكسب الثواب في

 ، ال " المرء يقول وكما!  الحياة ومرت ، أيضا سنة نيخمس مرت ، سنة نأربعي مرت فجأة تنظر وترى أنه. هذا الكالم  في حكم هناك

 والحياة بعد شيئا تفعل لم ،تنظر . لمحة وتنتهي " ر،كب  ا عندما ،اً الحق " ، و ،" الحق وقت في سأصلي ، المستقبل في الحج إلى أذهبس

 .حتى  اإعادته يمكنك ال.  مرت قد

 ولكنها سنة أربعينأن تمر  السهل من ليس ، بالطبع.  سنة أربعون مرت.  سالمال عليه موسى خالل من عظيما درسا وجل عز هللا أعطى

 . خيرال كل افعل. اآلن  الوقت من استفد. ة سهل أو ةصعب تكان سواء مرت.  مرت

اْلَخْيرَ  َواْفعَلُوا  

بدون  معظمه الوقت ألن. بركة ايضا  الوقت يعطي هللا.  الوقت قيمة واعرف الخير فعلا.  الشر تفعل وال خيرال افعل ."خيرال افعلوا "

 ومن هللا التوفيق ..  نطلب مرضاة هللا.  الزمنية الفترة هذه في الكثير يفعل أن هيمكن ، هللا أراد إذا ولكن. بركة 

 . الفاتحة 
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