
 
 
 
 
 
 
 

است نزدیک آینده هر   
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور شيخ عبدهللا الفائز

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

الرحيمبسم هللا الرحمن    
 

ْبُح بِقَِريب    أَلَْيَس الصُّ
 

ْبحُ  أََلْيسَ " گفت، وقتی. گذرد می سرعت به زمان(. ۸۱:هود سوره  " )نيست؟ نزديک صبح آيا"  الصُّ

ل و عز   هللا به دعا السالم عليه موسی" بِقَِريب ،  چهل که است اتفاق يک اين. فرعون بردن بين از برای ج 

 معناست بدان اين. است ديگری سخن اين. گفتن" قريب، آتِ  کلُ " که، دهد می نشان اين. افتاد اتفاق بعد سال

  .است نزديک ای آينده هر که

 

 استفاده مورد خوبی به را چيز همه و ،ندهيد دست از حالی در خوب هر برای را فرصت حيچ

 زمان از زيادی مقدار يک هنوز که دليل با کنيد نه ترک را چيزی هيچ .آخرت هم دنيا هم در استفاده .کنيد

 .سريع گذرد می زمان .مانده باقی

 

 پنجاه گذشت، سال چهل و کنيد می نگاه ناگهانی طور به شما .دارد وجود کلمات اين در حکمتی

 نماز بعد من روم، می آينده در حج به من نه،" گويند، می که عنوان به !گذشت هم زندگی و گذشت هم سال

 هيچ شما کنيد، می نگاه شما .رفت زمان کنيد می نگاه ،"شدم، بزرگ وقتی بعدها،" و،" خواهم می را

 .برگشت عقب به توانيد نمی هم شما .گذشت زندگی و هنوز اند نداده انجام چيزی

 

ل و عز   هللا  آسان البته، .گذشت سال چهل. داد السالم عليه موسی طريق از بزرگ درس يک ج 

 انجام اکنون زمان از استفاده .گذارد می آسان يا سخت آيا اين. گذارد می را آن اما بگذرد سال چهل نيست

 .است خوب هر آيا. دهيد

 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيرَ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 انجام را جوبی. ندهيد انجام را بد و دهيد انجام جوب". دهيد انجام نيک کار و" .(۷۷:حج سوره  )

باراکت  بدون زمان چونکه. بدهد برکات با را زمان( جالله جل) هللا که .ببينيد زمان را ارزش و دهيد

 .باشد رضی هللا که. بدهد زمانی آن در خيلی تواند می او بخواهد، هللا اگر اما .است زمان از بيشتر

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۳۰


