
 العودة الى الخٌر

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 الٌومً الخبز وأعطى الفقراء ساعد عندما.  علً سٌدنا كالم اهذ.  ال تزٌل عمل الخٌر عندما تقوم به لشخص

 فً شٌئا ٌرٌدون الناس معظم. " أٌضا المقابل فً شًء أي نرٌد الو. م منك الشكر نتوقع ال نحن " قال لؤلطفال

 نحن " ٌقول.  ٌكفً هذا.  هللا نظر فً مقبوال فلٌكن.  هللا سبٌل فً وٌعطً الشكر حتى ٌرٌد ال انه.  المقابل

 ". القٌامة ٌوم نخاف.  هللا نخاف

 واتفعل ال.  جٌد غٌر هذا.  ذلك واوفعل اعطوا بأنهم تذكٌرال فً ٌستمرون ، شًء أصغر اآلخرٌن عطًٌ عندما

 ، الماضً فً. وه فعلتمالذي  الخٌر ثواب ماستنفدت قد ونستكون مألنك.  هللا شاء إن ذلك نفعل ال دعونا.  ذلك

ٌخبرون  الزمن اهذ فً الناس بٌنما!"  الٌمنى ٌدك عطًت ما تعرف الٌسرى كٌد " ال تدع:  ٌقولون الناس كان

 فعلت.  هذا فعلت أنا " ،ٌقولون . وا معه الخٌر فعل الذي الشخص وٌسخرون من لآلخرٌن فعلوهالذي  خٌرال عن

 ". وذاك هذا

 ال. ه فسدت ال ،خٌر  بعمل قمت لقد.  الكرٌم القرآن فً بذلك القٌام عدم ٌكتب فإنه.  اإلسالم هذا األدب هو أدب

 مرفوض. لعمل مقبول عمل من هللا نظر فً تحولٌ قمت به يذال الخٌر تدع ال. ورحمته ،بركته  ،ه فٌض تخسر

 فٌه، قذر شٌئا وضعوا لو منه ٌقترب أن ألحد ٌمكن ال كما تماما.  الضٌوف إلى هوٌقدم كبٌر طبق طبخٌ شخص

.  كثٌرا ذلك ونفعلٌ الطرٌق هذا على لٌسوا الذٌن الناس.  جدا مهم أمر تم انجازه ما.  الطرٌقة بنفس األمور هذه

 . القضاٌا لهذه ٌنتبهون أكثر مرشد مع كانوا الذٌن والناس قلٌال وااسترشد الذٌن الناس ،بالطبع 

 رزقك.  هللا عند من شًء كل ألن.  ظهورهم وراء وال وجوههم فً ال ، ألحد األشٌاء هذه قول جٌدال لٌس من

.  المقابل فً شًء أي توقعت ال أن ٌجب ، السبب لهذا.  آخر لشخص هٌمنح أن ٌمكن كان.  الخٌر تفعلل هللا

 . هللا شكرت أن علٌك.  ممكن ذلك جعل هللا أنحٌث  شاكرا تكون أن علٌك

 علٌك.  هللا هٌعطٌ ما عطًٌ أن ٌمكن أحد ال. الُمعطً  هللا.  هللا منالمقابل  تتوقع أن ٌجب ،الخٌر  تفعل عندما

 الخٌرمن  وكذا كذا فعلت " وٌقول أن ٌستمر هللا فً سبٌل ٌفعل الذي للشخص ٌمكنهل .  هللا سبٌل فً تعطً أن

. القٌامة ٌوم به قمت الذي الخٌر مقابل ك هللاسٌعطٌ. هللا من لطف أٌضا هو لعباده هللا عطاء.  ٌستطٌعون ال" لك؟

 . الجنة ثوابه ٌقول

 وسط فً ، األشجار وسط فً ، الفاكهة أشجار وسط فً كونتس.  برد وال ، شمس ال ، حرارة هناك لٌس

 شًء تطلب ال ، اثنٌن أو واحدشًء  أعطٌت.  النحو هذا على الثواب هللا ٌعطً.  الفاكهةب ملٌئة جمٌلة حدائق

 نرٌد ال ،شكر  نرٌد ال ، ذاكه نفكر عندما.  الطرٌقة هذهب نفكر أن علٌنا. هللا ثواب ذلك  كسٌعطٌ.  المقابل فً

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء نا إنعطٌٌ هللا. مقابل  نرٌد الو ،عرض 

 الفاتحة .
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