
 
 
 
 

 
  

 

 عجلوا
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. المباركة  ثالثةالشهر األ. وهو أيضا آخر  يوم االثنين ، إن شاء هللايبدأ بقى أسبوع قبل شهر رمضان الحمد هلل ، بعد شهر شعبان ، ي

. الحياة تمر  يمر بسرعةفقط ، وهذا أيضا س بقي شهر.  بالفعل شهرينر ، وقد مر أشه 3. قلنا أن الوقت قد حان لمدة  األيام تمر بسرعة

 . غفلةهم في الإن.  بسرعة ، على الرغم من أن الناس ال يدركون ذلك
 

.  غيرونت. ي لديهم يوم معين ون. اآلخر فقط هللا عز وجلهو ال يزال دائًما كما هو  من.  ، معتقدين أنهم سيبقون كما هم الغفلةإنهم في 
  . هناك حديث جميليرحلون السن ، ثم في صغارا ، يصبحون كبار  يكونون

 

! ، وعجلوا بالتوبة قبل الموت عجلوا بالًصلة قبل الفوت  
 

 اتأخروهال  - عجلوا لتأدية الصالة!" عجلوا" ". يقول بالتوبة قبل أن يأتي الموت وا، واستعجل فوات األوانقبل  الصالةألداء  وااسرع "
في الوقت التي تأديها . الصالة  ها هي وفقا لوقتهات. هناك وقت محدد للصالة ، ساعة معينة ، وفضيل بالكامل اهوتركتلقضاء ، وال ل

. بين الشخص الذي يصلي والشخص الذي ال  . بالنسبة ألولئك الذين ال يصلون أبداً ، فهذا حرمان مئة ضعف لها ثواب ، لهاالمحدد 
 . هللاحفظنا .  ام. ال يمكن مقارنته رفرق كبي يصلي يوجد

 
. في الحقيقة ،  . يعتقدون أنهم سيبقون هنا إلى األبدالدنيا  ههذ يستعجلون من أجل. الناس اليوم الدنيا  هلهذ واعجلست. ال توا يقول عجل

 األشياء السيئة ، لكن إذا تابوا ، يغفر. يرتكب الناس كل  في التوبة وا. يقول عجل كفاتت، وإال  ال بهيالصالة هي أول ما تحتاج إلى التعج
حياة جيدة  ونيعيش أنهم. على الرغم من أنه قد يبدو كما لو  . نهايتهم سيئةوفاشلة صعبة  ملم يكن األمر كذلك ، فإن نهايته . إذا هم هللال

 . قيمة اهنا ، إال أنه ليس له
 

، وليس  الغفلة. الناس في  مسألة. نحن بحاجة إلى التفكير في هذا في كل رة اآلخنا ، نحن هنا من أجل دأجسا لتغذية الدنيا هلم نأت إلى هذ
من هللا و . ". ال يوجد شيء آخر يجب أن نقوله الذكاء ويرزقهمهللا يهديهم ،  " . نقول . ليس لديهم عقل أو تفكير لديهم فكرة عما يفعلونه

 . التوفيق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 شعبان 4-2019/42- 29 


