
 
 
 
 

 
  

 

 اسرع بالعمل 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

ال يمكنني فعل ذلك اآلن ، ". "هلك المسوفون" ملسو هيلع هللا ىلص"سأفعل" وال يفعل ، فقد هلك. يقول نبينا الكريم  يقولبأن من  يخبرناملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم 
،  سأفعل ذلك الحقًا. هناك عمل يتعين القيام به ولكن ال ، سأفعله الحقًا ، ال أشعر برغبة في القيام بذلك اآلن ". عندما تصبح هذه عادة

ناك المزيد من هذه عندما يكون ه حقًا". ولكن كيف ستفعل شيئًا ما قمت بتأجيله"سأفعل ذلك ال قائالالعمل وكل شيء آخر  المرءيترك 

 .وبالتالي ال يمكنك القيام بها الحقًا راكمتهااألعمال التي 
 

، ال تتركه لوقت الحق. افعل ذلك على الفور سواء كان عمالً دنيويًا أو عماًل فيما يتعلق باآلخرة ، فعل شيئًا ما، مهما كانريد لذلك عندما ت
ا على فعل الزكاة الحقًا ". إذا قلت هذا ، فلن تكون قادرً  سأعطيحقًا. سأصوم الحقًا. "سأصلي ال مر األكثر أهمية بالطبع. ال تقلوهو األ

حسنًا ، قد تتأخر  .يتراكم أكثر وأكثر في وقت الحق وسيكون أثقل عليك وبعد ذلك لن تكون قادًرا على القيام بذلكذلك على اإلطالق. س

علم ما إذا كنت ستتمكن من القيام بذلك الحقًا. وهللا أهلالج لج ة الحقًا ، كقضاء ، فإن هللا األمور الدنيوية أو تتراكم ، لكن إذا تركت أعمال اآلخر
علينا القيام بذلك على الفور. سواء كانت صالة أو صياًما ،  يجب لكعلم هل ستعيش أم ال. ليس لدينا ما يضمن أن نعيش دقيقة أخرى ، لذأ

اة ، فربما يمكنك فعلها الحقًا ما إذا كنت ستتمكن من القيام بذلك. إذا بقيت على قيد الحي علمأفإن القيام بها الحقًا سيقلل من أجرها ، وهللا 
 .عليه  هلالج لجهللا  وسيحاسبك تكون قد ارتكبت إثما أديتهاها ، ولكن إذا لم تفعل ذلك ، فلن تكون قد ائقضو

 
ولن يكون جيدًا. تماًما مثل الطعام القديم أو الخبز الذي لم غد. إذا تركته ليوم غد فسيصبح قديًما لللذلك ، عندما يحدث شيء كهذا ال تتركه 

اآلخرة ،  مورأل بالنسبةمرة أخرى ولكن  هاالدنيوية ، على األقل يمكنك أن تأكل بالنسبة لألموريعد لذيذًا أو جيًدا ، نفس الشيء. حسنًا 
سهل يويعيننا القيام بذلك. هللا  عليناينما لدينا الوقت ، سيكون األمر أصعب بكثير. يجب أن نقوم بكل أعمالنا دون أن نكون كسالى ، وب

  . من هللا التوفيقو . علينا إن شاء هللا
 

 . الفاتحة
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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