
 
 
 
 
 
  

 
 فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراتِ 

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

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

تسابقوا  إرادة جزئیة ، فیقول جمیعا . لقد أعطى هللا للبشر"َوِلكٍُلّ ِوْجَھةٌ ھَُو ُمَوِلّیَھا ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراتِ " بسم هللا الرحمن الرحیم
لكن و،  یمكنني فعلھ الحقًا أو أنھ صعب ال الخیر . ال تنظر إلى نفسك وتقول سأفعل في فعل الخیر والستعجاالخیر ، لفعل 
ولكن  .إذا حاولت أن تفعل ھذا فا� یوفقك  ، هلالج لج ومحبة في هللا هلالج لجالخیر في سبیل هللا  فعل،  هلالج لجهللا  نحو طریقوأركض  اسرع

اآلخر ، فسیكون ذلك  باإلتجاهالكثیر ، وإذا ذھبت  نیل، فلن تتمكن من  نت كسولأو، خلقني بھذه الطریقة  هللا أن إذا قلت
. لن تفوز بأي شيء  ، لیس فقط ھذه الحیاة ولكن أیًضا حیاتك التالیة ، ستنتھي اآلخرة تنتھيالوقت خسارة كاملة لك وحیاتك 

 . ، یجب أن تسیر على ھذا النحو فعل الخیرا من أجل . لذلك یجب أن نتسابق دائمً  وستكون في الخسارة
 

الزكاة ، الصوم ، الصالة مثل  كفرضاألمور التي أمر هللا بھا العبادة ، ھو ؟ أول الخیر  الخیر اما الذي نتحدث عنھ بھذ
. ما  على اآلخرین ھاهللا على أناس معینین ، وبعضھا فرض ا. بعضھا فرضھ القیام بھا قدر المستطاع والحج فعلیك أن تحاول

ھا ، وبالنسبة للحج یجب أن ھملنوال یرزقنا . أما الزكاة هللا  الصوم ، حاول بالتأكید القیام بذلك، أمر بھ الجمیع ھو الصالة 
اآلن یضعون المزید من العقبات ، ولكن إذا  موقات العادیة الذھاب للحج ولكنھصعب بالفعل في األألنھ كان ،  القیام بذلك ننوي

 الخیرحاول أن تفعل الخیر قدر اإلمكان للناس والمسلمین ، فإن القیام بكل أنواع  . أیًضا فستنال األجركنت تنوي ذلك 
الخیر . صدقة ولھ أجر حجر أو قمامة من الشارع ھو  ازالةحتى یقول  ملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم لھ ثوابھ واألعمال الصالحة للناس 

، ال ال نھدر ، ال نفسد  أن الدنیا ھذهفي أمرنا .  الدنیا ھذه في یس فقطل، أوامر هللا ودینھ نافع في الدنیا واآلخرة ، خیر للناس 
،  ا، إذا أطاعوھ هلالج لجالناس في الدنیا إذا اتبعوا أوامر هللا  یرتاح.  سخ ھذا المكان ، ھذه أوامر ، ال یوجد شيء أجمل من ھذاون

 . من هللا التوفیقو.  ناویقوي إیمانفي قلوبنا ھذا الشيء الجمیل یدیم . هللا  في اآلخرة على كل حالوسیفوزون 
 

 الفاتحة .
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