آخرین ایستگاه
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 أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
آخرين مکان انسان در اين حيات ،سنگ مصلّی است .بر روی آن الزم است در وضعيتی خوب
قرار بگيرد ،به طوری که آخرت او نيز خوب باشد .وقتی به شما ميپرسند "اين انسان چگونه بود؟"
چيزی خوبی است اگر ديگران بگويند که او را به عنوان انسان خوب ميشناسند .اگر شما متوجه شده ايد
که انسان به اندازه کافی خوب است ،می گويند "خوب ".اگر در مورد او خوب فکر نمی کنيد اما اکثر
انسانها مراسم تشييع جنازه می گويند که او خوب است" ،خوب" است .در غير اين صورت ،آن زمان
الزم است بگويم" :هللا او را رحمت کند ".اگر کسی می داند که خوب بوده است چونکه هللا شهادت چهل
نفر را قبول می کند ،با اجازه هللا عفو می شود اما اساس خوب است ،حقيقتا ً خوب است ،سود برنده
است.
چرا ما اين را می گوييم؟ عموی ما ،عبدهللا ،يک انسان زيبا است ،هر کس او را دوست دارد.
در عبادت راهش زيبا بود .او همچنين به ذکر ها می آمد .چونکه به همه ذکر آمده بود ،ديروز او بعد از
ظهر دفن شد [و] امشب روح او با ما در ذکر ما آماده شد .اين يک چيز زيبا برای آخرت است .انسانها
در مورد آنچه که در زندگی بايد انجام بدهند سردرگم هستند ،چه اتفاقی می افتاد ،پس از اين زندگی چه
می شود .در حاليکه تنها يک لقمه می خورد تا آخرين بخش که برايش نوشته شده است ،رزق ميرود،
سپس انسان از اين دنيا ميرود .در آخرين روزهای زندگی يک انسان؛ "او به اندازه کافی ،غذا نمی
خورد ،نوشيدنی نمی کند "،ديگران می گويند .اين در مورد رزق او است .پس از اينکه رزق او برود،
او ميميرد برای آخرت رفتند.
هر چقدر زنگين باشد ،هر چقدر قوت داشته باشد ،شما از رزق تان تنها آنچه که برای شما
نوشته شده است به دست ميآوريد .شما از زحمت های خود نمی خوريد ،بنابراين نيازی از طريق
مشکالت رزق خود را به دست بياوريد .هللا رزق مان را ميرساند .اگر در مورد چيزی الزم است فکر
کنيم ،در مورد آخرت است .چنين چيزها را در نظر بگيريد" ،کار اشتباهی کردم يا چيزی ناقص است؟
من کامل هستم؟" کاری اشتباهی در مورد ديگران انجام دادن يا به کسی ضرر رساندم؟" الزم است در
مورد اينها فکر و اداره کنيد .به طور ديگر ،نگرانی هايی انسانها در مورد ين دنيا به پايان نميرسند.
هنگامی که نگران برای آخرت هستيد ،تبديل به يک وسيله مظهر برای عفو هللا می شود .انشاءهللا هللا به
همه ما ها يک زندگی ،مرگ و آخرت زيبا عطا کند .هللا مردگان را رحمت کند.

و من هللا التوفيق.
الفاتحه.
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