
 
 
 
 

 
  

 ثواب النوايا الحسنة
 

 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
 

هللا.  سيحاسبهم، إذا كانوا يعملون على نيتهم  النوايا السيئة أصحاب. يفوزون النوايا الحسنة وأصحابجيدة الى النوايا الحسنة تتحول دائما 

،  فعل الخيرينوون الذين ، و . ومع ذلكلن تكتب في صحيفتهم  هافعل واستطيعي مأو ل ولم يفعلوهالشر انية  اونو، إذا كذلك  إن لم يكن

عشرة أضعاف الثواب . يعطي سيعطيهم هللا  وكم يشاء، ضعف ، مائة اضعاف : عشر  . إذا فعلوا ذلكتكتب لهم كثواب  هافعلي لمحتى لو 

 .ايضا  بين الناس سيكونون محبوبين.  على األقل

مرة أخرى عليهم . هذا الشر يتحول  وفي اآلخرةه الدنيا في هذ مهانين واكوني، في ذلك الوقت ال بد أن  ذلك وافعلوسيئة إذا كانت نيتهم 

". ال تفعل الشر ألن الشر ال فائدة  كن مع الخير " ل. يقول هللا عز وج وفي اآلخرةه الدنيا يعانون من العقاب في هذ.  همفي النهاية ويجد

 .ذهب كما جاء سي. ستحصل عليه و السعادةب يشعركلن فائدة لصحتك و ذو. لن يكون  أو الضرب لديه أي بركة السرقة. ال منه 

 كبير العقاب،  ذلكعالوة على .  حتى لو بعد سنوات قاب ما فعلتهع نيلكقبل ه الدنيا هذ تغادرهللا  لن يدعك،  الشر لشخص ما تأو إذا فعل

يكون سو يمكننا أن نفعل ذلك يعتقدون ".  مالك لهاليس ه الدنيا يعتقدون أن هذ . الناس علينا أن نكون حذرين من ذلك.  في اآلخرة أيضا

،  الكون لديه مالك، وهذا صاحب  اهله الدنيا . هذ !" ليس هناك شيء من هذا القبيلاي شيء  فعليمكن ال  ، كما يقولون " ". ال مكسبا لنا

 ار وابتعد عنهم . شرال تكن مع األ الصالحين ،ن مع وك اجيد كن،  . لذلكه حساب وكل شخص سينال

القناع ، يقع ، في نهاية  . بعد ذلكجميل  عالمعلى أنه لك  ه. يزين ويرسم الشيء القبيح ويظهر جميلعلى أنه يظهر الشر  الشيطان

، والبقاء بعيدا  ، وطلب المغفرة ، التوبة وفي حين أن هناك إمكانية الدنيا. بينما في منه  ال فائدة الندمندم ولكن معظم الوقت يوالشخص 

السعادة له ، لن يجلب بركة لن يكون له ،  يفعله ال يستفيد منه ما، مهما كان الدنيا كسب  ، حتى لو اآلخر.  شخصلعن الشر هو مكسب ل

ومع كون مع الخير نأن ب هللا يكرمنا. يحفظنا . هللا يكتفي هذا يعني انه لن ، يبقى يريد المزيد س.  جلب سوى الشريلن ، و والكرامة

  من هللا التوفيق .و إن شاء هللا.الصالحين 
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