
 لغدتؤجل لال 

 والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد رسولنا على

 في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا
 .الجمعیة 

 مل إذا.  مختلفة لھ وظیفة كل یوم . ألن" عمل الیوم الى الغد تؤجلال  یقول " صلى هللا علیھ وسلمالكریم  نبینا
بینما  ینأشی أن تفعللك  كیف ؟ على أیة حال الغد وظیفة لك أن تفعل، كیف  لیوم غد تھوترك تفعل شیئا واحدا

ال .  ذلك الیومفي  على الفورھ علیك أن تفعل واجب أو عمل إذا كان ھناك،  ھذا السببل؟ یتم مل شيء واحد
 . مدینلل جید لیس ھذا .ین نومدی أنفسكم واتجعل

 إنھ.  جیدال باألمر لیس ضأخذ قر. ھم التي تضر األشیاء في مزید من ونرغبی أو أخذ قرض اآلن الناس طبیعة
،  ینمدیون أنفسكم واال تجعل.  لیوم غد ھال تترك ،عمل  إذا كان لدیك.  داخلیا وخارجیا ، ضار شيء إنھ .حمل 

،  لآلخرة ولكن . الوضعغییر یوربما  یسعى یمكن للشخص أن، الدنیویة  المسائل ألنھ في.  هللا نظرفي وخاصة 
ھناك .  على أي حال شباب أنت.  غدایمكنك أن تفعل ذلك  " ، یوسوس لھ. ھ ال یترك، مرة  الشیطانالتقطھ إذا 

واحد ال االلتزام، یصبح  غدا وإدارتھ یمكنك القیام بھ بینما تفكر." ال تنتھي أیام هللا.  األیام المتبقیة الكثیر من
أن  قد یحدث،  بعد ذلك فقط .ة وخمس ةثالث، یصبح  في وقت الحق فعل ذلك إذا كنت تفكر في.  غدا اثنین

كنت قادرا  إذا تلك األشیاء لجؤت ال.  فورا علیك القیام بھ،  ھناك كل ما . شیئا دون أن تفعل من الحیاةتنتھي 
 . الشیطان من المماطلة.  القوة هللا كأعطاإذا والقیام بھا  على

عمل الخیر.  ال یرید الشیطان، ولكن  الشیطان العجلة من أن یقولون. أن تستعجل بعمل الخیر  المعترف بھ ومن
.  على الفور ینجز ھیجعل،  سیئا شيء آخر إذا كان ھناك ولكن. سریعا  جعلھی وال عمل الخیر یؤخر الشیطان

 ھركتت والالخیر  افعل. الخیر أعمال  على ال ینطبقالندم  . بعد ذلك دمتن ثم،  عجل على لك أن تفعل ذلك یقول
 على الفور فعل ذلكا".  في وقت الحق أن تعطي نایمكن.  الحقفي وقت  نصومیمكننا أن  " ،تقل ال . لما بعد 

 ھا .عارضدائما  .مرتاحة  نفسك ال تترك .یھ عتاد علی لإلنسان أن سھلاأل شيءالھو  الكسل.  إذا كان ذلك ممكنا
 . بشكل مباشر دعھا تتربى

مھما كان .  وقت الصالة دخول صالة عندال أداءب فكرتیجب أن  . في وقتھ قمت بكل عملإذا  تعتاد على ذلك
الفترة  التفكیر فيبالشخص یبدأ ،  مع مرور الوقت.  في وقتھ أیضا أن یتم ذلك یجب،  صالحةأعمال  لدیك من

، ال  ھذا السببل. استخدامھا  وفقا لكیفیة تسیر .للتربیة  خضعت النفس،  كما قلنا .ا وقتھ قبل وصول حتى المقبلة
 تفكر في عندماكما .  غدا فعل ذلك تفكر في بینما تمر األیام.  مرض أكبر ھذا ھو. والتأجیل  الكسل تعتاد على
،  بعد ذلك ندمت.  صالتكتك تفاو فوق رأسك اشرقت الشمس قدصالة الفجر ، تجد أن ل في وقت الحق اإلستیقاظ

 تأدیة على ینقادر لیكونوا الدعاء یطلبونالناس  كثیر منال.  ھذه القوة كل هللا یعطینا.  بعد فوات األوانولكن 
 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا والدعاء ةالصال رأخن كي الل ھذه القوة عطینای عز وجل هللا.  إن شاء هللا لصالةا

 الفاتحة .
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