
 
 
 
 

 
  

 

 اترك سمعة جيدة خلفك
 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحيمأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 
 

ُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفلِ   
 

م ، وبعد كل هذا احتياجاته تلبيةبأسرته ،  العنايةمساعدة اآلخرين ، الخير ،  ما عنده هوأفضل فعل المرء كسوالا ، بل بأن ال تكون الخير 

بعض  على الرغم من أنهم ال يملكون الكثير من المال ، إال أن ، يساعد جيرانه . المساعدةيقدم لهم مساعدة من حوله بحاجة الى  إذا كان

من ناحية أخرى ، هناك بعض الناس الذين لديهم ماليين ولكنهم غير قادرين على فعل   .هللا بعونالناس قادرون على فعل الخير لآلخرين 

أحاول لكن   .أنا غير قادر على فعل أي شيء " هناك البعض ممن هم على علم بذلك ويقولون  .يقولون انهم غير قادرين على ذلك  .الخير

، للخيرولكن عندما يتعلق األمر بإعطاء . رغباتي " ترضيأعطي لألشياء التي   .أعطي ألشياء أخرى  .ال تسمح لي بفعل الخير يدي

 . في المرة القادمة ا عليهمصعبى فعل الخير ، بحيث لن يكون الناس أن يعتادوا عل علىهذا السبب ل  .يظهر بخله

 .في غمضة عين تقدمه،  كما قلنا ، ما يرضيها  .إذا حاولت فعل الخير ، تقف في طريقك  .كريمةالنفس ال تحب أن تفعل الخير أو تكون 

أولئك الذين يجب أن يفعلوا الخير يجب أن يطلبوا المساعدة من هللا لكي   .شاكرينيجب أن يكونوا ن على فعل الخير األشخاص القادرو

في سبيل هللا ،   .الصوفية ، الزواياين ليس لديهم الكثير من المال قاموا ببناء المساجد في بعض األحيان تشاهد أن أولئك الذ  .يساعدهم هللا

الذي يحاول  الشخصمساعدته ومع بعندما يشاء هللا ، على الرغم من أن المرء قد ال يكون لديه الكثير ، فإنه يحدث   .يبنون أشياء عظيمة

 ا .جاهد

 سمعة جيدةكما قال الشاعر ، يترك وراءه   .طرفة عينتنتهي ب  .الحياة ليست طويلة  .ئاا جيدااالكسل ليس شي  .هذه المساعدة يرزقناهللا 

  ومن هللا التوفيق.  ، إن شاء هللا سهال عليناالخير  فعليكون على عمل الخير ، وهللا يساعدنا   .يبقى عمله الجيد في قلوب الناسو

 الفاتحة .
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