
 

 

  

 الخير يعطي طاقة ونشاط للمجتمع

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

الخير  تنظر الىال  " الناس لمنفعة. دعونا نذكر ذلك  أيضا حديث أمس ناقرأ.  جميل كل كالمه.  جميل كالملديه  الكريم بينان

 .يكتب األعمال الصالحة للشخص الذي يفعل هذا الخير "أيضا و أجره هللا يعطي،  . مهما كان قليال قليلعلى انه 

جعل يع وشجي . نبينا الكريمها أجر المسلم ل اإلبتسامة بوجه أخيك. حتى  خيرفعل حتى ألصغر  عز وجل األجرهللا يعطي 

والجمال بين  أن يزيد الخير. الحكمة وراء ذلك  . نبينا الكريم يحرم الشر وال يريد منا القيام بذلك الخيرفعل الناس يحبون 

 . به لهذا المجتمع تقومخير هو الخير الذي صغر . أ . هناك فائدة في الخير جميعا وهذا سيفيدناالناس 

 يتراكمشر . أصغر  الشر تاألذى إذا فعل يصيبهم". الناس أيضا اإليجابية طاقة ال " عبارة؟ اآلن يطلقون عليه  ماذا يقولون

.  مشاهدة أي شيءيدون . ال ير والمحيط يزداد سوءا. الناس ال يريدون االستماع إلى األخبار التي يسمعونها اآلن ويتراكم

. الناس  . يصبح منفعة للناس . أما بالنسبة للخير فهو العكستشتعل . يقلل من معنويات الناس وأعصابهم  في كل مكانالشر 

 . كمة هللاأيضا ح ه. هذ عندما يرون شيئا جيدا يحبون

على العكس من ذلك يظهر الشر و يأمر  والشيطان. الثواب واألجر على ذلك يعطي و،  مصلحتنالبأننا نفعل الخير هللا يخبرنا 

الخير. ب. هللا يعاملنا جميعا ان وستكون في الخسر بدون فائدة. سيكون حزن كلما اصابك ال،  . كلما كنت تفعل الشر أكثر الشرب

  من هللا التوفيق .و . نتنفس الخير إن شاء هللاان ننام و نرجو.  نكون مع الخير نرجو أن

 الفاتحة .
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