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 « یکی از نشانه های قیامت » 
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

دهد. »تَقَاْرُبُ ی خود را از دست م  تبرک   یزیهر چ  آخرالزماندوره  در    :د نیفرمای م  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ

  آن برای    تیبرک  فرمایند: »می   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپهمانطورکه  .  گذرد  یم   عیسر  اریبس  ز ین  زمان  ، الزَمَاْن«

که روز تازه  دینیب یاست. م نگونهیا قاًیدق ، میکن یم یکه ما در آن زندگ یی . در واقع، روزها نیست«

ماه   کی.  رسدبه پایان میشود و بالفاصله  یهفته شروع م  کیتمام شده است.    گریشروع شده و د

  زها یچ  یلیگذرد. خ  یم   یماریب  نی . دو سال از شروع اماه، سال تمام شد کیتمام شد ناگفته نماند  

 اتفاق افتاد و اکنون تمام شده است. 

وجود دارد.   ی برای این دوره کوچک   یهابزرگ و نشانه   یهانشانه آخرالزمان است. نشانه  زها یچ  ن یا

که در   یزیچ . ظهور است فِرُدر شُ زیبزرگ ننشانه های حال،  نی کوچک است. با ا یهانشانه نهای و ا

 ی حاال بعض، ارزش و برکت خود را از دست داده است.  است که زمان  نیحال حاضر به وجود آمده ا

. به هر حال زمان فورا  ستیبه حوصله ن  یازین.  است«  : »چه کنم؟ حوصله ام سر رفتهندیگویها م

که قرار گذرد. هر  یم  به سرعت آن هم  و  شودیشروع م   نده یسال تمام شد و سال آ  کیگذرد.  یم

 کند، خواهد رفت.  یزندگ ستیکند، زنده خواهد ماند و هر کس که قرار ن یاست زندگ
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گذشتِ از  م  مردم  خوشحال  »یزمان  د  شوند.  سال  گذشت،  ز   و  دیآی م  گریامسال  و   باتر یبهتر 

شما    . "گرفت!  می ما جشن خواه"، که:شوندیآماده م  یاکننده   وانهی .« آنها از االن به طرز دشودیم

خواهد بود و اصالً  برایتان بد  کل سال    د، یریجشن بگ  انیاگر در عصو از طرفی  گرفت    دیجشن نخواه

 . خداوند ما را حفظ کند. ستیخوب ن

خود را بر اساس آنها   یا از نظر زمان و ساعت، مردم زندگامّ  ندارد  یارزش  چ یسال هیک    واقع    در

برای سال بنابراین الزم نیست که  ، هیچ تقدس و برکتی گذشتاین یک سال بدون اند. کرده  می تنظ

  ، دیازنده  باشید کهکر اهر روز خدا را ش دیشما باجدیدی که در حال آمدن است هیجان زده باشید. 

 چ یوگرنه در ه  ددر این خوبی و برکت در حال زندگی هستی  به لطف اسالم  و  دیدار  یادیبرکات ز

 در راه است.  دیگذرد و سال جدی سال م کی. نداردبرکت وجود  ، غیر از آنزیچ

ای سالک بدان و آگاه باش که اگر دارای حالی خوب هستی، بنابراین در هر لحظه خدا را شاکر  و  

با    دیتوان ی شما نم  گیرد، خداوند، با اطاعت صورت می   مطیع باش، چرا که حمد و سپاس مخصوصِ

 . رگزار باشیددر برابر خدا شک امیق

ای  دانند که کار هوشمندانهکنند و در مقابل او قیام کردند، خوب میاز خداوند اطاعت نمی    که  یافراد

گذر و کم شدن است، مهم نیست که زندگی ما در این دنیا در حال  عمر ما در حال دهند. انجام نمی

و آن را هدر    مکم و کوتاه شدن است، بلکه مهم این است، که عمری با کیفیت و مفید داشته باشی

 .  یا روحی، چه از نظر جسمی و مندهی

ای سالکین طریق الی اهلل بدانید و آگاه باشید که اگر از نظر جسمی ،عمر خود را هدر دهید، خداوند 

دهد ولی اگر از نظر روحی مشغول به گناه باشید و این چنین عمر خود را هدر  به شما رزقش را می 

  م یاسال انجام داده   نی اعمال و گناهانمان که در ا   یما را برا  ا، : »خداوندبگوییدو    دیتوبه کن  دیبادهید،  

به  ندما را ببخشد. خداو یها یشاءاهلل همه بد ن إتا  می کن و استغفار به درگاه خدا توبه دیبا. امرز«یب

 . دیفرما تی عنارا  زیما نعمت زمان و برکت همه چ

 

 ومن اهلل التوفیق 
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(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی موالنا شسلطان حضرت   

3۱۴۴، جمادی االول 32/ ۱۴۰۰،  دی7  

28,December, 2021/28, Aralık , 2021 
 

 

 


