پاداش نیت های خوب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
نيت های خوب هميشه پاين شان خوب است و پيروز می شوند .مردم با نيت های بد ،اگر با توجه
با نيت شان عمل کنند ،هللا آنها را مورد سوال قرار می دهد .اگر نه ،اگر نيت بدی را دارند ،اما عمل نمی
کنند يا نميتوانند اين را انجام دهند ،آن نوشته نشده است .با اين حال ،افرادی که نيت نيکو کاری ،حتی اگر
آنها اين کار را انجام ندهند ،پاداش نوشته می شوند .اگر آنها اين کار را انجام دهند :ده بار ،صد بار ،و
هرچند که هللا بخواهد .او حداقل ده برابر پاداش می دهد .مردم نيز عشق آنها خواهند شد.
اگر نيت آنها بد است و آنها اين را انجام می دهند ،در آن زمان آنها در اين دنيا و در آخرت بدبخت
می شوند .آن شر در نهايت به آنها باز می گردد و آنها را پيدا می کند .آنها در اين دنيا و در آخرت مجازات
می شوند .هللا عز و جل می گويد" :با خوبی باشيد ".بدی را انجام ندهيد ،زيرا شر هيچ سود ندارد .نه
دزدی نه ضرب و شتم هيچ برکتی ندارد .اين برای سالمتی شما مفيد نخواهد بود و خوشبختی نخواهيد
داشت .شما آن را به دست ميآوريد و آن را ميرود همونطوری که آمد .آسان می آيد ،آسان ميرود.
يا اگر شما به شخص ديگری بدی می کنيد ،هللا نمی گذارد شما اين دنيا را ترک کنيد (حتی پس
از سالها) تا زمانی که مجازات آن را به شما بدهد .عالوه بر اين ،مجازات او در آخرت نيز بزرگ است.
بايد در اين موضو دقت کنيم .مردم فکر می کنند اين دنيا مالک ندارد .آنها فکر می کنند" :ما می توانيم
اين کار را انجام دهيم و برای ما سود خواهد بود ".نه ،همانطور که می گويند" ،هيچ چيزی انجام نمی
شود "،چنين چيزی وجود ندارد .اين دنيا صاحب دارد ،اين جهان يک صاحب دارد ،و هر کس حساب
دارد (جواب بايد بدهد) .بنابراين ،خوب باشيد و با خوب ها تبديل شويد؛ با شيطان رفتار نکنيد و از شيطان
دور شويد.
شيطان شر را زيبا نشان می دهد .او چيزهای زشت را آرايش و رنگ می کند و آن را به عنوان
يک زيبايی دنيا نشان می دهد .پس از آن ،هنگامی که در پايان ماسک ميافتد ،فرد از اين پشيمان می شود،
اما اکثر وقت پشيمانی فايده ندارد .در حالی که در دنيا هستيد و در حالی که امکانش وجود دارد ،توبه
کنيد ،درخواست بخشش ،و از شر دور ماندند ،مفيد برای فرد است .آن يکی ديگر ،حتی اگر او دنيا را به
دست بی آورد ،هر چه قدر که انجام بدهد به نفع شان نمی شود ،او هيچ برکتی نخواهد داشت ،خوشبختی

و شادی نخواهد آورد و تنها شرارت خواهد آورد .او بيشتر می خواهد به دست بياور ،اين يعنی که کافی
نيست .هللا از ما محافظت کند .انشاءهللا او با ما عطا کند که با خوبی و با خوب ها باشيم.
و من هللا التوفيق.
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