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 خیر فقطلعلى ا ساعد
 

سولنا محمد سید . الصالة والسالم على رأعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
لشیخ عبد هللا الفائز ، دستور موالنا اصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنایا ساداتي أ، مدد األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا

 .ریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. طالداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ثِْم َواْلعُْدَوانِ  َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوالَ   تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ
 

 

. لھ الخیر، ساعده. افعل عمل الخیر والعبادة. خاصة، عندما یطلب شخص ما المساعدةأن نساعد بعضنا البعض في  لنا هلالج لجإن أمر هللا 
 .، بقدر ما تستطیعویةالمادیة والمعن، ساعدةم كل أنواع الم، قدّ . یقول هللا عز وجلیساعد الناسیعطي األجر والثواب لمن  هلالج لجهللا 

 . 
مون ، فإن ذلك یعود بالفائدة على أولئك الذین یقدّ نھ عندما یدعم الناس بعضھم البعض، ألأن یساعد بقدر ما یستطیع المرءیجب على 

 .المسلمین وأولئك الذین یعملون الخیرمادیة ومعنویة للناس، من یتلقونھ. سیكون ھناك مجتمع وقوة. ستكون ھناك قوة على الدعم و
البعض. ال تتأخر في  وا بعضھمساعدیلصالحین أن لهلالج لج ... أمر هللا  ینفصلون، لن تكون ھناك مثل ھذه القوة. وعندما لوحدكعندما تكون 

 .یجب على الناس أن یفعلوا ذلك قدر استطاعتھم ولكي تنفذ أمر هللا، هلالج لجالمساعدة. ولكي تنال رضا هللا 
 . 

ظلم اآلخرین والعداوة. ال تفعل ھذا. لن ، البعض في الشر. ال تساعد في ارتكاب المعاصيال نساعد بعضنا ن أب هلالج لج یأمرنا، وأیًضا
اآلخرین. إنھ لیس  ظلم. ھذا لن یؤدي إال إلى العداء. ال فائدة من المساعدة في معنویةوال  مادیةجلب أي فائدة. لن تكون ھناك فائدة ی

ثر یظلم نفسھ. تك، فھو قبل كل شيء الذي یظلم أنھ یؤذي اآلخرین فقطاآلخرین. إذا اعتقد الشخص یضر ووھذا یضرھم  .سوى ضرر
 تظلم، على األقل ال لم تكن تستطیع المساعدة، ھذا مھم أیًضا. إذا مثل ھؤالء. لذلك تنزل على هلالج لج لعنة هللاغضب هللا.  وینزل علیھ ذنوبھ

 .الظلموال تساعد في 
 . 

ھناك الكثیر من الناس الذین یتعاملون مع الظالمین بسبب المصالح المالیة. إنھم ال . بالكذب والظلم، كل مكان مليء آخر الزمانفي 
الذین یفعلون من الصالحین ومن یجعلنا  هلالج لجیحفظنا جمیعا. هللا  هلالج لج یعرفون أنھ ال فائدة من الظالمین. ال یوجد شيء سوى الخسارة. هللا

 ومن هللا التوفیق.. الخیر
 

 .الفاتحة
ل الحقانيموالنا الشیخ محمد عاد  
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


