
 

 

    

 المال ال ینفع في اآلخرة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم

اِالَّ َمْن اَتَى َهللا بِقَْلٍب َسِلیمٍ  .  یَْنفَُع َماٌل َوَال بَنُونَ یَْوَم الَ   
 ".یأتي إلى هللا بقلب سلیمالذي ولكن فقط  ینفع فیھ المال والبنون.یوم الذي لن ال"وجل  هللا عزیقول . بنونال مال و عیوم ال ینف"

ه یظھر لوج . هللا عزینفع عندھا . ھناك أوقات ال شيء ینفع وال أي شيء آخر  المالفي بعض األحیان ال ه الدنیا حتى في ھذ
، المطمئنقلب ال، یعني بالسلیم . ما یعني  یمان في قلبك لآلخرةعندك إبحیث یمكنك التأكد من أن یكون  كإمتحانه الدنیا في ھذ
 بقدر ماممتلكات الدنیویة والكثیر من المال الالكثیر من لدیھ ، یمكن للمرء أن یكون  . إذا كان من دون إیمان إیمان فیھقلب 

 . على اإلطالق منھا ال فائدة ولكن المرءیحب 

اآلن.  مر على ذلك مئة سنة. اندلعت الثورة الشیوعیة قبل أن یھرب.  ھرب والده من روسیا وذھب إلى الحجاز خالكان لدینا 
یعرف.  ولم یكن . كانوا یأتون ویشترون الكثیر . كل ھذا المال كان الغیا وباطال . كان لدیھ متجر لم یكن لدى الرجل أي فكرة

 . . كان الغیا وباطال بعد اآلنلھ ، ال قیمة لھ  المال ال فائدة أن. وجد فجأة  وكسب المال بالبیعكان سعیدا 

في  بحیث أنك،  فعل ذلكإ الدنیافعل الخیر والعبادة في ت. إذا كنت  . المال لیس لھ قیمة على اإلطالق في اآلخرة ھنفس الحال
ولكن عندما تمر إلى اآلخرة  . صالح لآلخرة ھذا. ذه الدنیا . تفعل قدر اإلمكان في ھ لم تفعل ذلك أنك سفلن تأوقت الحق 

تكون نرجو أن .  ھنا إفعلھ. إذا كنت ترید أن تفعل شیئا  ال یمكنك أن تأخذ أي شيء إلى اآلخرة " لیس لھ جیوب الكفن " یقال
 ومن هللا التوفیق .	.	یمان إن شاء هللاباإلقلوبنا ملیئة 

	الفاتحة .
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