
 

 

    

 إفعلوا الخير

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .يقول هللا عز وجل : 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ 

بهذه الطريقة فقط تكون نهايتك جيدة . .  فعل الخيرا،  الصالحاتاعمل ،  جيدةيتك نها أردت أن تكونإذا  ". وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" 

 . فعل الشرب، ال يمكنك الحصول على أي شيء  خالف ذلك

هذا الرجل هو أغنى  ، " العالم كله لكأن . ]لنفترض[  فعل الخيرتلن تكسب شيئا إذا لم و،  أن يكون في يديك يمكن لعالم كلها،  إذا أردت

. لذلك لن الخير إذا لم يفعل ،  يرسل أي شيء إلى اآلخرة ملاذا  سيفيده. ال شيء  توقف عند هذا الحدذلك وسييقولون  ،" في العالم رجل

 .الدنيا في  هاورأ ها، زارها ، شربها ألشياء التي أكلل فائدةيكون هناك أي 

. أولئك  . معظم الناس ال يعرفون ذلكسيفوزون  الذين هؤالء الناس، سيكون فقط  حسن الخاتمة يملكون الخير يفعلونفقط أولئك الذين 

من  ذلك تلقد حقق . مثل قارون " ثروةالأن لهم  ونعتقديمعظم الوقت الثروة بعز وجل  هللا أنعم عليهم الذين يملكون المال أو أولئك الذين 

 . أيضا وادمر، ومن حوله  نفع نفسهي لم.  غرقي زالال وهللا قارون في األرض أغرق .  "، كما يقولون خالل معرفتي

أيضا  ذارمي القمامة في الشارع ه عدم.  . هناك أنواع مختلفة من الخيروالخيرات ،  ، العمل الصالح بحاجة إلى فعل الخير نحن،  لذلك

ما .  . هناك الكثير من الخيرعمل خير أيضا  ذاه النصيحة. أخذ عمل خير أيضا  ذا. إزالة األشياء القذرة وتنظيف الشوارع هعمل خير 

 . إن شاء هللا هذا الجمعة إكراما ليوم.  شاء هللا بفعل الخير إنالنجاح  يرزقنا هللا.  هو مهم هو القيام بها

 بحرمة الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة  1437 الحجةذو  2016/82 -30-9    


