
 
 
 
 

 
  

 

 مهدورةجهود 
 

 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
 

نية ب القيامفعله بعد فعل ما  إذا  .الرابحونهم دائما جهودهم ،  تضيعن أولئك الذين يسيرون في هذا الطريق ، ال هللا ال يهدر جهودنا ، أل

 . حسب النية الثواب[ وال ينفذها ، ال يزال هللا يعطي ةكان لديه نية ]حسن . ]لكن[ إذاثواب مضاعف هللا يعطيه ، جيدة 

بعض الناس   .له تكتب الذنوبنيته السيئة ، فإن ل وفقاتصرف إذا  . لكنه ال يفعل ، فلن يحدث شيء ، الذنوببالنسبة لمن ينوي ارتكاب 

يوم القيامة ال قيمة  " يقول عز وجلهللا   .فضل من خالل عدم اتباع هللايفعلون األيعتقدون أنهم   .هللا يحبهعلى الطريق الذي ال يسيرون 

طالما أنك لست مع هللا ، فكل ما   .هذا هو الجهد الذي يضيع  .وال لآلخرين، ى ألنفسهم حت ال فائدة منهم[". الميزانلهم وال وزن ]في 

 .نفعه أكثر من  ضرره  .تفعله ليس له فائدة ، وبدالً من ذلك فإنه يضر

منهم ، إن شاء هللا ال يجعلنا  . الشيطان يخدمخير ، على الرغم من أن ما يفعله هو يفعل الأنه  يعتقدطوال حياته ، يعمل بجهد كبير وهو 

 .ننال األجر والثواب حتى لو لم نفعل الكثير ، فلتكن نيتنا جيدة ، وإن شاء هللا دعونا نكون مع هللا حتى   .هللا

األجر والثواب الناس  يعطيإن هللا سبحانه وتعالى من رحمته   .هذا ما نحاول قوله -معظم مجهودات الناس تذهب سدى  إن.  هللا يحفظنا

ون الخير وأن ما يفعلونه إنهم يعتقدون أنهم يفعل  .ضده ويسيرون، ما يستطيعون بقدر  عنه يبتعدونلكن الناس ونواياهم ،  علىحتى 

 ومن هللا التوفيق .  . عملنا ، إن شاء هللاهللا ال يضيع   .هللا . حفظناأي فائدة لن يتلقوا، ولكن  سينفعهم

 
 الفاتحة .
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