
 

 

 

 المحتاج

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 على يحصلون الذين الناس. أن تساعد  جيدمن ال. يتحقق  هللا ورضى الكريم نبينا رضى. عز وجل  هللا رحمة جذبت الناس مساعدة

 احمِ .  خيرال لك فعل قد شخص تضر ال " ."اتِق شر من أحسنت اليه  " يقول الكريم نبينا ألنايضا  حذرين واكوني أن يجب مساعدةال

 .عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا يقول ،" أحسنت اليه الشخص الذي من نفسك

من  كونأن ي الخير فعل وشك على كان الذي الشخص جعلتو ، الشكر عرفت ال ، الخير عرفت ال سيئةال النفس. ة البشريه هي النفس ذه

.  لنواياهم وفقا الناس تقييم يتم ، بالطبع. هو  الناس من نوع أي ، المتلقي الجانب ايضا الى نظري أن الذي يعطي يجب الشخص.  النادمين

 مرة سيقبل وجل عز هللا.  نعمةال هذه حقيست يكون ال قد المتلقي الجانب ولكن يعطي أن شخصيمكن لل أحيانا ، يحدث أنلهذا  ويمكن

.  حال أي على لذلك وفقايعطون  الناس. لها  حاجةهناك  حيث الى لمساعدةأن تصل ا بكثير أفضل ولكن ، الشخص لنية وفقا أخرى

  ". ذلك يستحقون الناس هؤالء.  جيد مكان إلى ذهبت قد " ،معتقدين  يعطون

 الى وما السجائر يشتري رجلالو تحسن اليه.  القمامة في يرمونها وربماتعجبهم  ال ،اليهم  أحسنت إذا الذين الناس هؤالء مثل هناك آلنا

في  اعطِ  ولكن ، الخير فعل تتخلى عن ال.  ذلك فعل قد يفعل الخير الذي الشخص.  اآلن الشخص هذا مسؤولية تحت هذا يقع. ذلك 

 . والفقراء المحتاجين من الكثير فيه اآلن العالم.  اإلمكان قدر ، المحتاجين ،المستحقين  ،المكان الصحيح 

 أنت.  له أعطي قد ألنه ، جدا ادقيق يكون أن يجب المتلقي.  المقابل في مرة ئةوم ، أضعاف عشرة يعطيك عز وجل هللا ، تعطي عندما

 حامدا تكون أن عليك.  أسوأ وضع في يضعكقد  وهللا عليك تقع الخطيئة فإن ،ا استخدامه اسأت أو بعيدا هاترمي إذا ، محتاج شخص

 . شاكرا تكون أن وعليك

 هم الذين ولئكأل النعمعز وجل  هللايزيد .  جدا مهم أمر هذا". قول " وهللا يحب الشاكرين ي . نعمته يشكرونه على الذين أولئك يحب هللا

 .غير الشاكرين  ويزيل رزق ، نشاكرو

 هللا.  الشيطان تتبع وال نفسك تبعت ال لذلك.  الشر سوى شيء أي في فكراني ال والشيطان النفس.  اإلنسان على النفس ضرر هو هذا

 ومن هللا التوفيق . . اشرورهم من يعيذنا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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