
 
 
 
 

 
  

 

 ما يبقى
 

 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
 

  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم

اِلَحاُت َخْيٌر ِعْندَ  ْنيَۚا َواْلبَاقَِياُت الصَّ  اَْلَماُل َواْلَبنُوَن ۪زيَنةُ اْلَحٰيوِة الدُّ

ٌر اََمًل َرب َِك ثََوابًا َوَخيْ   

 . آلخرةل ثوابا وأجراأفضل وأكثر  يبقىوما  ، الدنيا هذه زينة، والممتلكات هي  المال ، األوالديقول هللا عز وجل 

من ، فإنه يفعل كل ما في وسعه  على قيد الحياة. طالما أن اإلنسان األعمال الصالحة التي يقوم بها  كلهو فضل له األيقول هللا عز وجل 

التي  األمالك. وذلك ألن  فضلاأل وهيتبقى له ،  ولكن[ يقول هللا أن الخير وأعمال الخيرمن االحتفاظ به لنفسه ، ]حتى يتمكن خير 

حسنات ، وأي شيء يتم أو يصنع لصالح المسلمين( ، آلخرة )صدقة جارية ، ل يفعله. ما  في اآلخرة اإلنسانال تفيد  الدنيا هفي هذ يتركها

نسى وال ال ي   وهكذاهللا ،  نظر. المهم أن ما فعله يبقى في  غير مهم ذاسواء ذكر اسمه أم ال ه . كلما زاد أجره فكلما استخدمه المسلمون ،

أي خير ، مثل المسجد أو الزاوية ، ويأتي  يوصل الى. أي شيء غير مهم الذي فعل ذلك ، وذكر اسمه أم ال هو . هذا الرجل  يضيع

. الشخص الذي  نسىيوه ، فهذا ال يهم ، ألن هللا ال أو نس متبرعالمن أنهم قد ال يعرفون اسم  من الناس ويستخدمونه ، على الرغم الكثير

 . هناك تؤدىكل عبادة عن جر األالمكان يحصل على  بنى

لنترك ، إن شاء هللا يوفقنا ، . هللا  باستمرار وننال األجربحاجة إلى القيام بأشياء دائمة حتى يكون كتاب أعمالنا أبديًا  نحنهذا السبب ل

 . من هللا التوفيقو إن شاء هللا .، وراءنا األعمال الصالحة ، ويظل كتاب أعمالنا مفتوًحا حتى يوم القيامة 

 الفاتحة .
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