به پایان رسیدیم

سالم 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.
اکنون ،در آخر زمان ،انسان ها روحانيت را ترک کرده اند[ ،و] زندگی مادی را دنبال می کنند.
آنها زندگی روحانی را به طور کامل فراموش کرده اند .ايده يک زندگی بعدی به ذهنشان نمی رسد .آنها
می گويند که جمعيت دنيا به ميزان زياد افزايش يافته است ،و "ما می رويم در يک سياره ديگر زندگی
کنيم" ،اما آنها متوجه نمی شوند که قيامت بسيار نزديک است.
تو وقتی داری ،فقط تا آن سن زندگی ميکنی .انسان های ديگر نيز يک تاريخ دارند ،از آدم عليه
سالم تا کنون ،هر قومی جايگاهی خودش را دارد .ما به پايان رسيديم ،از حاال به بعد وقتی بيشتری وجود
ندارد .آنها می گويند" ،من اينجا خواهم رفت ،آنجا خواهم رفت "...شما نميتوانيد در بعضی نقاط های دنيا
زندی کنيد ،اما می گويند قصد دارند به آنجا بروند .آنها می دانند که نمی توانند ،اما اين کار را می کنند تا
از روحانيت دور شوند.
هللا به انسان ها عقل داده است ،اما آنها ذهن خود را در جای مناسب استفاده نمی کنند ،آنها اين را
در راه رست استفاده نمی کنند و پس از آن احساس می کنند که پشيمان هستند .آنها فکر می کنند که ما
برای هميشه در اينجا هستيم .شما کمی عمر می کنيد و سپس آخرت وجود دارد ،باعث باشيد آخرت تان
پيش رفت کند .انشاءهللا همه ما ها يک زندگی پر رونق در آخرت داشته باشيم ،هللا همه ما را موفق کند.
و من هللا التوفيق.
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