
 

 
 
 
 
 
 
 

 ضیّع وقتكال تُ 
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من 
 }8} َوإِلَٰى َربَِّك فَاْرَغب {7فَِإذَا فََرْغَت فَانَصْب {

 

باألمر لیس جیدًا. إضاعة الوقت لیس  عاطل عن العملإذا انتھى العمل ، انتقل إلى عمل آخر. أن تكون  .عاطل عن العملال تبقى 
 .العاطل عن العمل یخدم الشیطان. الشخص العاطل لیس جیدًاهلالج لج. في هللا  تفكرتقوم بعمل جید. علیك أن . دائما الجید

. 
إلضاعة الوقت.  لذلك ، الناس في الوقت الحاضر مرتبكون في كیفیة قضاء وقتھم ، ألنھم ال یعملون. جلب الشیطان أدوات مختلفة

سل ثم كون لدیھم الوقت ، فإنھم یؤخرون ذلك بسبب الكویقتلون وقتھم. ال یمكنھم إیجاد وقت للعبادة. حتى عندما ی اعلیھ ھموقتیقضون 
ثم  ومن فعل شيء آخر.ب، ابدأ  لدیك وقتكون یبمجرد أن ". فَإِذَا فََرْغَت فَانَصبْ " هلالج لج. قال هللا لنفسكوقت یتخطونھ. لذلك ، ال تترك 

عاطل عن ال تبقى هلالج لج. خالقك. افعل ما یریده خالقك. اجعل الذكر في قلبك أثناء الجلوس أو المشي. دائما مع هللا  ، نحوتوجھ إلى هللا 
 .العمل 

. 
 في الطریقة النقشبندیة ھناك ذكر القلب. من یقضي وقتھ في الذكر ال یضیع وقتھ وحیاتھ. یخبر الناس بعضھم البعض كیف قضوا

، دنیاالعلى  قضیتھإذا هلالج لج. بحب هللا ، هلالج لج ؟ حاول أن تحافظ على وقتك وقلبك بذكر هللا ھ أم تحافظ علیھوقتھم. كیف تقضي وقتك؟ ھل تقتل
  .لخدمة الناس والمسلمین إن شاء هللا ،هلالج لجأن تكون نیتنا دائما �  نرجو. نرجو أال یضیع وقتنا وحیاتنا. یعیننا تقتل وقتك وقلبك. هللا تقتلھ،

 ومن هللا التوفیق . 
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