
 
 
 
 
 
  

 
 إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّیَّاتِ 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

یث في هللا. ھو أول حد سیجزیھ � كانت نیتھمن . أفعالك حسب نوایاك. "إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّیَّاِت" یث الشریفحدالفي یقول ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
كان الحدیث ھذا . وینال الثوابھذه األحادیث األربعین  بَ تَ . ومن كَ ھذا أول حدیث. لنوويل ن حدیثاألربعیكتاب  –األربعین النوویة 

 ِرٍئ َما نََوى".َما ِلُكِلّ امْ "إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّیَّاِت َوإِنَّ  لاألو
. 

هللا أجرھا. كان ھناك رجل یحب امرأة فھاجر لیتزوجھا. وقد تكون نیتھ �  من نوى الھجرة في سبیل هللا جزاهكان بخصوص الھجرة. و
أو غیره. ومھما كانت نیتھ تكون ھجرتھ علیھا. وجبت الھجرة من مكة إلى المدینة قدیماً. لكن النیة كانت مھمة أیًضا. كان علیھم أن هلالج لج 
 .لدنیالبل هلالج لج إذا سافر الرجل من أجل امرأة ، أو زواجاً ، أو غیر ذلك من األمور الدنیویة ، فقد ھاجر لذلك. لیس �  جروا �.ایھ
. 

ً ر من األحیان، یفعل الناس أشیاء ویقولون "لقد فعلت ذلك من أجلكلماذا نقول ھذا؟ في كثی  فعلیك ، لقد فعلت ذلك من أجلھ". إذا فعلت شیئا
ذا قلت "لقد فعلت ذلك من أجلك" عام ثم یموت. وإ 100أو  20أو  10أو  5. قد یعیش لمدة لیس دائمالعبد دائم، هللا ل هللا. أن تفعلھ في سبی

الناس  مننت. إذا ألجلھمأحدا أنك فعلت ذلك  تمننلن  ،هلالج لجهللا  ةرضامبعد ذلك. ولكن عندما تفعل ذلك ل األجر والثوابفاذھب واطلب منھ 
الناس بأمور  تمنن، ال شيء. ال التمنین. ال أجر، ال ثوابھذا ب أجرلن یكون ھناك أي  .هلالج لج إن أجرك لیس من هللا، فلخدمة قدمتھا لھم

، تماًما وسیُمحى. حتى لو كنت تفعل الكثیر، عندما تقول "لقد فعلت من أجل ھذا، لقد فعلت من أجل ذلك" كل ما فعلتھ قد انتھى. � تھافعل
 المنفعةتحصل على األجر والثواب. س هللا سیعطیك، فسیكون األمر نفسھ. وإذا كانت أعمالك � ویتم الحذفجھاز مثلما تضغط على زر 

 كل وستجعلفلن یجلب لك كل ما تفعلھ سوى التعب وإھدار المال.  لقول "لقد فعلت ھذا وفعلت ذلك"، لأفعالك. إذا فعلت شیئًا للتباھي من
 .یُمحى شيء

. 
 أمر، إنھ الحقیقة، كان ھذا ھو الدرس األول في الصف األول. في ل. عندما بدأنا المدرسةمھم. كما قلنا ھو الحدیث األوأمر ، ھذا لذلك
ان وا ذلك إلستحسهللا. إذا فعل ةرضام، سیعرفون أنھم یعیشون في سبیل هللا وعلیھم أن یفعلوا كل شيء ل. إذا علم الناس ذلكجدامھم 

" [قول تركي]: فالخالق یرىالسمكة  لم ترَ  ، فإنیعلم. كما یقولون "إعمل الخیر هلالج لج، فلن یكون لھ أي قیمة. یكفي أن هللا وتقدیر اآلخرین
 .الخالق ھو هلالج لجھو الذي خلق كل شيء. هللا هلالج لج فإن هللا  "إفعل الخیر والقیھ في البحر"
. 

ویظھرھا للناس. یفعل شیئًا  ، فإنھ یأخذ صورةالمرء شیئًا ماالمسلمون في الوقت الحاضر یفعلون كل شيء من أجل التباھي. عندما یأكل 
 . ومن هللا التوفیق. ویفھمنا یصلحناالعالم؟ هللا  أین یذھبآخر ویظھره للناس. إلى 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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