
 
 
 
 
 
 
 

 عجله کن 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

اين  دوشنبه شروع می شود. يک هفته بعد، روز، ماه رمضان شعبان، بعد از ماه به هللا  شکر

 زمان نزديک به که يمما گفته بود .گذرد می زودخيلی  حيات. است مبارک های سه ماه از نيز آخرين

باقی مانده است، و اين  ماهتنها يک ه است. گذشت از آن ماه هادر حال حاضر دو  و، بود ها ماه سه اين

 هستند. غفلت، در از آن آگاه نيستند، انسانها می گذرد سريع . حياتگذرد مینيز سريع 

 

حمان طوری که هستند باقی ميمانند. تنها کسی که فکر می کنند که هستند، آنها  غفلتانسانها در 

هنگامی می شوند،  ضميماند هللا عز و جل است. هرکسی ديگری يک وقت دارد، آنها عوهميشه باقی 

 زيبا وجود دارد: شريف يک حديثهستند، پير می شوند، و سپس از بين ميروند. که جوان 

 

 !عجلوا بالًصلة قبل الفوت، وعجلوا بالتوبة قبل الموت
 

!" او می گويند، عجله کناز مردند. "عجله کن در نماز قبل از فوت، و عجله کن در توبه قبل 

ا ترک ض، هرگز آن را برای قترک نکن، آن را عجله کن، برای انجام دادن نماز عجله کنبرای نماز 

آن است. نماز در  با توجه بهفضيلت ی دارد، ساعتنکن، تا کامل انجام ندهيد ترک نکن. نماز وقتی دارد، 

برای کسانی که هرگز  دارد. فضيلتبيشتر  هزار بارصدها دارد، نماز در وقتش  فضيلتوقت خودش 

خوانند و نمی خوانند فرق خيلی بزرگ وجود ی م نماز بين کسی که. ، محروميت استخوانندنمی  نماز

 د. کن محافظرا  ها ما. هللا آنها قابل مقايسه نيستنددارد، 

 

کار های دنيا عجله می . برای اين دنيا عجله نکن. اکنون انسانها برای عجله کن او می گويد

اولين چيز که بايد عجله کنيم  هدرحالی ک .ميمانند، آنها فکر می کنند که برای هميشه در اينجا باقی کنند

او می گويد برای توبه عجله کن. انسانها  .می دهيددر غير اين صورت شما آن را از دست نماز است،  

بدی هستند اما اگر توبه کنند، هللا عفو می کند. اگر نه، اگر توبه نکنند، آن وقت کار  رهر طومرتکب 

زندگی  در دنيار می رسد که به نظشان سخت است، کار شان بد است، پايان شان بد است. حتی اگر 

 خوب دارند، هيچ قيمت ندارد.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

الزم است در هر چيز به اين  آمده ايم، برای آخرت آمده ايم. نه بدنمان به اين دنياتغذيه ما برای  

می کنند، آنها فکر نمی کنند. هللا هدايت کند، هللا نمی دانند که چه کار هستند،  غفلتفکر کنيم. انسانها در 

 يم.هيچ چيز ديگری نمی گويعقل و فکر عطا کند، 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۲۴


