
 
 
 
 
 
 
 

 پول در آخرت کار نمی کند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 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

 

 

 أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 يمٍ اَِلا َمْن اَتَى هللاَ بِقَْلٍب َسلِ   .بَن ونَ َوََل  َمال   ََل يَْنفَع   يَْومَ 
 

هللا عز و جل می گويد، "در آن روزی که مال و فرزندان سودی نمی بخشد، مگر کسی با قلب 

 (. ۸۹-۸۸:شعرا سوره)" سليم به پيشگاه هللا آيد!

 

 يزچ هيچ که دارد وجود مواقعی. دارد استفاده ديگری چيز هيچ نه و تان پول نه دنيا، اين در حتی

يمان که ا شويد مطمئنآزمايش براينکه  عنوان بههللا عز و جل اين را در اين دنيا نشان می دهد . ندارد هفايد

، يک قلب با ايمان. اگر بدون امنمعنی سليم چيست، يعنی يک قلب  در دل تان برای آخرت وجود دارد.

تا همان اندازه که بخواهد، اما هيچ و خيلی پول داشت باشد  دنيوی اموالايمان باشد، فرد می تواند خيلی 

 فايده ندارد. 

 

منفجر کرد قبل از  کمونيستی انقالبداشتيم که به روسيه و به حجاز در رفت.  عمو زن يک ما

همه پول بی فايده و بی داشت.  مغازهسال گذاشته اند. آن مرد هيچ ايده نداشت. يک  ۱۰۰اين که در برد. 

بود که می فروخت و پول به دست  خوشحال او. بود. آنقدر می آمد و می خريد و اين را نمی دانستمارزش 

شد که هيچ فايده نداشت، ديگر هيچ ارزشی نداشت. پوچ و بدون  متوجه ناگهانی طور به اومی آورد. 

 ارزش بود.

 

کار خوب و پرستش می خواهيد  اگر. ندارند ارزش هيچ پول. است آخرت در شيوه همان به اين

در دنيا انجام بدهيد، سپس آن را انجام بدهيد، و سپس پشيمان نمی شويد که آن را انجام نداده ايد. هر چه 

 برای آخرت قبول است. اما زمانی که آخرت می رويد، می گويند "قدر ميتوانيد در اين دنيا انجام بدهيد. 

ندارد،" هيچ چيزی نمی توانيد در آن يکی دنيا ببريد. اگر هستيد. انشاءهللا قلب مان  جيب هيچ دفن پارچه

 محکم پار از ايمان باشند.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

مادی ۸  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ اآلِخر ج 


