
 
 
 
 
 
 
 

    آخرت های ثروت   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 عمر يا َواِعًظا ِباْلَمْوتِِ َكفَى

 

 با) افتاده اتفاقی هم ديروز(. عنه هللا رضي) عمر حضرت به ما( ص) پيامبر حضرت گويد می

 برای را آن کنم می فکر آنها اما افتاده، می اتفاقی روز هر مرگ حال هر به(. کوچ مصطفی درگذشت

 .دارد فرق افراد برخی

 

 و نيست، فيد ثروت ،ندارد استفاده هيچ پول برسه، زمانش وقتی. داريم سرنوشت يک همه

 اهميتی او. گيرد را روح عزرائيل گيرد، می را امانت( جالله جل) هللا. ندارند استفاده هيچ هم کودکان

 .است فقير يا غنی فرد آيا که ندارد

 

 طوری به کنند فکر آخرت مورد در بايد آنها و خود، آخرت ساختن غنی به نياز ثروتمند افراد

 خود آخرت ساختند به نياز شما: داد شانس از زيادی تعداد( جالله جل) هللا. بسازند را آن بتوانند آنها که

 .دنيا در ساختيد حال در شما که راه همان در را

 

 برای اينها همه اما نعمت خواهد نمی آنها کنيد، نمی استفاده آنها از شما اگر. داد را نعمت اين هللا

 را خود صدقه و زکات دهيد، انجام( جالله جل) هللا دستورات شما اگر حال، اين با. شوند می سوال شما

 و. بودند فقير خويد می شما آخرت در دهيد، نمی شما اگر اما. شويد می راحت شما آن از پس دهيد، می

 .هللا و بنده بين است اين آنجا، در

 

 ميدهند انجام خوب کار افراد از برخی چونکه. بگويم کسی هر به را چيزی هر توانيم نمی ما

 و بنده بين اين. دهيد انجام خوب کارهای مرد اين ندارد انتظار کس هيچ. گر حيله در دادن، نشان بدون

 .است تر قبول قابل را آن و است، هللا

 

 در غنای را آن و هللا نعمت به شدن تبديل آنها اموال. آوردند دست به را خود آخرت که افرادی

 کنند، فکر دنيا مورد در تنها و کنند حفر دنيا در آنها اگر باشند، نه هللا ياد به آنها اگر اما. آورد می آخرت

 .رسد می تاريخ که زمانی" آرزو من" بگويند که نيست آنها برای استفاده هيچ به

 



 

 

 

 

 

 

 

ل و عز   هللا که  و ديدن، را ارزش کردن، قابل نعمت که کسانی ميان در را ما انشاءهللا ج 

 می که کسانی از کند مارا او انشاءهللا اما بدهد، خيلی تواند می و دهد می هللا. هستند آن برای شکرگزار

 ."است ضعيف مؤمن از بهتر قوی مؤمن" گويد، می( ص) پيامبر حضرت چونکه. را آن ارزش دانند

 

 هللا که اما دهد، می هللا که است دليل همين به. دهد می هللا که است چيزهای ميان در هم قدرت

 افتاده اتفاقی چه که دانيم نمی. است بنده و هللا بين را آن گفتيم، که همانطور. کند نه انشاءهللا گمراه را ما

 تواند می اين. است مردم همه برای درس يک اما است، درس يک ين. است مانده باقی آنچه و است

 که. بياورد ارمغا به آخرت در فقر تواند می همچنين را آن يا آخرت، در ثروت و آورد بی دنيا در ثروت

ل و عز   هللا  .کند هستند آخرت در ثروتمند که کسانی از را ما انشاءهللا ج 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۱۲

 


