
 
 
 
 
 
  

 
  كلُّ آٍت قریب

 

 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
 

ن ع وتنھىبالخیر  تأمرعیش مثلھ. نعن حیاتھ وكیف  تُعلّم. النور لنا تجلب ملسو هيلع هللا ىلصمھمة جدا. أحادیث نبینا الكریم  ملسو هيلع هللا ىلصأحادیث نبینا الكریم  كل
 "كلُّ آٍت قریب". -، ما لفت انتباھنا في درس الحدیث باألمس ھو آخر حدیث قرأناه سیئة. كل األحادیث جیدة. ومع ذلكاألشیاء القبیحة وال

ل ھناك ن ویقولون أنھ ال یزاھذه الحیاة. الناس غافلو على ینطبق ھنفساألمر ، فھو قریب. إنھ لیس ببعید وسیحدث بسرعة. آتٍ إذا كان 
، فھو قریب ولیس آتٍ ". لیس ھناك وقت. إذا كان خمس سنوات. ھناك الكثیر من الوقت"بعد ثالث سنوات. بعد  المزید من الوقت. یقولون
 سیأتي ویذھبآٍت  ھو، ألن ما خیر. افعلھ على الفورت فرصتك. ال تنتظر وتقول "سأفعل ذلك الحقًا" بالتأفوّ ، ال تُ بعید على اإلطالق. لذلك

 وستندھش.
. 

، وعدم خداع أنفسنا باالعتقاد بأن ھناك الكثیر من الوقت وأننا عدم تفویت الفرصلالتي یقدمھا ھي  ، النصیحةملسو هيلع هللا ىلصما یقولھ نبینا الكریم 
ً . إذا لم یكن عیدما لن یأتي بو ،قریب آتٍ ما ھو یقول نبینا الكریم سننجح في القیام باألشیاء.  ، فھو بعید. ما لن یحدث بعید. ما سیحدث آتیا

لكبار والصغار. ا على ینطبق ھنفس األمریخدعون أنفسھم ویفوتون الكثیر من األشیاء. ، سوإالقریب. یجب أن یعرف الناس ویفھموا ھذا. 
 .قریبزال ی، ال سنة"ما زلت شابًا". حتى لو عشت أللف  بل قریب للجمیع. یقول بعض الناسلیس ھناك فرق. المستق

. 
آالف السنین مرت قبلنا منذ  ،نظر عن المدة التي قد تبدو علیھا. بغض الالدنیا ه. لدینا وقت قصیر للحیاة في ھذهلالج لج شيء خلقھ هللا الوقت

، ع هللا الناس في الدنیا. كما ترى. لقد مرت آالف السنین منذ أن وضالدنیاآدم علیھ السالم وحتى اآلن. ومرت مالیین السنین على خلق 
 منھم على قید الحیاة اآلن. وال واحدأشیاء. ھناك أناس عاشوا منذ آالف السنین. فإنھم یحفرون وال یزالون یجدون 

. 
على  هللا یجعلناخیر. العنا. هللا یرزقنا  ةبعید يفھ من نصیبنا،كن ت. إذا لم ةقریب يفھ من نصیبنا، تموعودة. إذا كانإن شاء هللا ھذه أشیاء 

 . ومن هللا التوفیقالجمال إن شاء هللا.  ن ننال من ھذااونرجو . اإن شاء هللا. نرجو أن نفھمھ ملسو هيلع هللا ىلص بینا الكریمطریق الحدیث ون
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