
 
 
 
 
 
  

 
 فعل الخیرفي  عّجل

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

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

. لن یكون ھناك وقت الدنیا هالموت أي أمل لھذ لك . لن یتركطول األملالناس في حیاتھم في الدنیا ھو  یشغلیقول إن ما  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
"لدي  أنھ لن یموت أبدًا. لذلك یقولونیعتقد الدنیا  هفي ھذ اإلنسان ، أنھ بینما یعیششیئًا من ھذا القبیل لوج هللا عز جعل بحكمتھمتبقي. 

. یجب علیك القیام بھا على رلفعل الخی" بینما ، یجب أن تسرع ألشیاء الحقًا. ال تسرع من أجلھمالكثیر من الوقت. أستطیع أن أفعل ھذه ا
 ، فلن تتمكن من القیام بھا. ستفقد ھذه الفرصة. وقد ال تنتھز فرصة أخرى.فور. إذا قمت بتأخیرھا لوقت الحقال
. 

"الموت لن یدع الناس یصلون إلى آمالھم.  یقول ملسو هيلع هللا ىلصأحدھما الموت واآلخر ھو األمل. نبینا الكریم  ن،أمری علىملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم شددلذلك 
قلت فرصتك في القیام بذلك الحقًا. ال یمكنك فعل األشیاء التي تؤخرھا. ال ینبغي كلما ، األمل". كلما تأخرت بداعيیجب أال یتأخروا 

قد تندم على ذلك عندما تقوم بعملك  ، فال تستعجل.ا یكون لدیك أشیاء عادیة لتفعلھا. ال تقل أنك ستفعل ذلك الحقًا. عندمفعل الخیرتأخیر 
 ، فلن تندم أبًدا.فعل الخیرعلى عجل. لكن عندما تسرع في 

. 
نذھب الحقًا لى الحج وتقول "س. تخطط للذھاب إن تقضیھالوقت وسیتعین علیك ا سیفوت، أصلي الحقًا". حتى یحین وقت الحق"س تقول

، فلن تكون قادًرا على الذھاب. ا جاء الموت عندما تقدمت في السن". وإذفي السن . سنفعل ذلك عندما نتقدمفي المستقبل. ما زلنا صغاًرا
 عّجلذا. ككل شيء ھ قد ال تتمكن من الذھاب. ،یك المال ولكن لیس لدیك صحة جیدةأو قد ال تتمكن من المشي عندما تكبر. قد یكون لد

لُ  ملسو هيلع هللا ىلصفي فعل الخیر. نبینا الكریم  لُوا بِالتَّْوبَِة قَْبَل اْلَمْوِت". اسرع في الصالة قبل الةِ قَْبَل الْفَْوتِ وا بِالصَّ یقول في الخطبة "َعِجّ  قضاء، َوَعِجّ
 قبل أن یأتي الموت. واستغفر تُبوقتھا. 

. 
تأكد ، لكن كر ملیًا في األمر وتستغرق وقتًاوعدم اإلسراع في األمور العادیة. قد تف الخیر فعللإلسراع في  ، ھذان األمران مھمان للغایة

 ھمة لنبتعد عن الكسل إن شاء هللا.ال یرزقنا في أسرع وقت ممكن. ال تكن كسوالً. الكسل لیس بالشيء الجید. هللا بفعل الخیرمن قیامك 
 . ومن هللا التوفیق

 
 الفاتحة .
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