
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 النیة مھمة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

هللا عز وجل. بھ  ل ما یأمر بھ اإلسالم والذي یأمرنحن مسلمون ونحاول أن نفعل ك. هلالج لج�  الحمد ،نحن مسلمون
 ه، ألن الناس ال یستطیعون فعل كل شيء في ھذطیع إن شاء هللا. ھذه النیة مھمةأن نفعل كل شيء بقدر ما نستنیتنا 
 لنا بالنیة. یتممھا هلالج لج هللا ،� الحمد. الدنیا

 

یقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم إن نیة  ."نِیَّةُ الَمْرِء َخْیٌر ِمْن َعَمِلِھ" یقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم
 نیة المرء. أفعالنا ناقصة أو غیر كافیة. ال أحد یستطیعل وفقا یعطي األجرمن أفعالھ. ألن هللا عز وجل  خیراإلنسان 

 .هلالج لج تنفیذ أوامر هللاونیتنا ، النیة مھمة. أن یفعل كل شيء بشكل كامل. لذلك
 

لكن في بعض األحیان ال یستطیع الناس فعل ذلك بسبب عیوبھم. ومن جمیع الجوانب. النحو ھذا  األمر على
 نطلب المغفرة من ،بالقوة. لذلك منعھم قد یتم ،أو الحكومة أولي األمروامر وفقا ألوأحیاناً ال یستطیعون فعل ذلك 

. حدث یتم منعھم ، لكنهلالج لجهللا بھ یأمر  فعل ماھناك أوقات یحاول فیھا الناس  ،، ألنھ كما قلنایسامحنا. هللا هلالج لجهللا 
، أحیانًا یكون ھناك الكثیر من لكن كما قلناوراحة اآلن.  ، الوضع أكثر� الحمدمرات بعد العثمانیین.  ذلك عدة

 مر هللا عز وجل.وفقا ألاألشیاء التي ال تتم 
 

. نیتنا أن نفعل كل شيء بشكل الباقيیغفر ونرجو من هللا أن ، یجب على الناس أن یفعلوا ما في وسعھم. لذلك
لب علیھا ھناك بعض األشیاء التي یمكنك أو ال یمكنك التغ -، فإن تلك العقبة كامل. ولكن عندما یكون ھناك عقبة

 ھذا في ذلك الوقت. فإن لم یخلعوه وتركوه، أُجبرت النساء على خلع حجابھن. حدث بنفسك. على سبیل المثال
لكن هللا و، الدنیا ھذه یظن الناس أنھم خسروا في في اآلخرة. قد المزید من الثواب هلالج لجهللا سیعطیھن  ،هللا ةرضامل

 في اآلخرة. كثیرا یُنعم علیھمعز وجل 
 

یام بھا. ، الناس لیسوا مسؤولین عن بعض األشیاء التي ال یستطیعون القرد مثال. ھناك أشیاء كثیرة. لذلكھذا مج
 علینا أن نفعل كل ما في أمام هللا عز وجل. حفظنا هللا. إن شاء هللا صعب حسابھمنھا. عالمسؤولون ھم من منعھم 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. إن شاء هللا. قيالبایغفر أن  هلالج لجهللا نرجو من ، كما قلنا. ووسعنا
 

نبینا نھدیھا الى  .یتقبل نیة الذین تلوھا هلالج لج، سور، یس، آیات، تسبیحات وصلوات. هللا القرآنختمة تالوة تم 
والى أرواح ، والى أرواح مشایخنا، األولیاء، األصفیاء، األنبیاءجمیع  وأصحابھ الكرام،، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 

األولیاء أرواح الى و، وھالة سلطان ةحجة آنالأمواتنا، خاصة الى روح موالنا الشیخ ناظم قدس هللا سره، 
 .� تعالى الفاتحة.ویة إیماننا، ولتقوالصحابة الموجودین ھنا. لجلب الخیر وإبعاد الشر
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر
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