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 «   همه چیز نزدیک است»
   

 

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

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 «  إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ »

آیه   فاطر،  سوره  قرآن  حضرت  در  متعال  استمی  5خداوند  حق  خدا  وعده  »همانا  «،  فرمایند: 

افتد را بیان کرده است. خداوند متعال در مورد حوادثی که از طریق پیامبر اکرم )ص( اتفاق می

چیزهایی که قرار است اتفاق بیافتند، دور نیستند و چون قرار است بیایند، نزدیک هستند. حضرت 

  آتٍ قریب«،»همه چیز نزدیک است«. فرمایند: »کل َّنور عرش اهلل محمد مصطفی)ص( نیز می 

چه چیزی قرار است بیاید؟ قیامت خواهد آمد، مردم برای قضاوت جمع خواهند شد و به بهشت  

خواهند رفت. برای مردم دور به نظر می رسد ولی با این حال، بسیار نزدیک است. پایان دنیا نزدیک  

من و قیامت به اندازه این دو انگشت به هم   شده است. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

 سال از آن زمان می گذرد و ما به پایان نزدیک شده ایم. بنابراین، الزم نیست نگران    1400نزدیکیم.  
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این دنیا باشید. آنچه خداوند متعال فرموده بود، خواهد شد. »دولت این کار و آن کار را کرد. آیا 

 ور خداوند است. جنگ خواهد شد یا نه؟« دست

اند. اولیا و برخی  پیامبر اکرم حضرت محمد )ص( هر چیزی را که قرار است پیش بیاید را خبرداده 

دانند ولی برخی هم وجود دارند که از آن هیچ خبری ندارند. در حقیقت این افراد  از افراد آن را می

دنیا اهمیت نمی دهند و برایشان  کسانی هستند که نمی خواهند بدانند. برخی از این اولیا اصالً به  

مهم نیست که در نهایت چه اتفاقی قرار است بیافتد. دلهای آنها فقط با خداست. اگر دنیا به آتش  

کشیده شود یا نه، برایشان مهم نیست. وظیفه برخی از اولیای الهی است که این دنیا را تا آن زمان 

براین همه اینها در اعتقاد ما اهل سنت و جماعت  حفظ کنند و در کنار مهدی علیه السالم باشند. بنا

 است. مهدی علیه السالم می آید و عیسی علیه السالم نازل می شود. 

این   گویند  به  گروهی هستند که می  ایشان  نیست.  معنوی  بود.  نزول معنوی خواهد  آمدن یک 

دوم خواهند آمد. ایشان در آسمان   صورت فیزیکی، در بدن خودش و از منزل خود در بهشت  

دارند و در نهایت دینی جز اسالم  هستند. در زمان موعود ایشان خواهند آمد و صلیب را بر می 

پیروی نخواهند کرد، زیرا نمی توانند بگویند که با عیسی    باقی نخواهد ماند.. مردم از ادیان دیگر

هستند اما مسلمان نیستند. موالی ما عیسی نیز از اسالم پیروی خواهد کرد. آن وقت تمام دنیا 

مسلمان می شود. و این وعده خداوند متعال است و به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم  

 است و إن شاءاهلل خواهد آمد.  فرمودند که تحقق این وعده نزدیک

این که چقدر نزدیک است و چه زمانی اتفاق خواهد افتاد مهم نیست بلکه تنها چیزی که مهم 

است، این است که  این امر اتفاق بیافتد. پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: آنچه نمی شود،نزدیک  

ل طول بکشد و چه بیست نیست و هر چیزی که قرار است اتفاق بیافتد نزدیک است. چه ده سا

 سال، مهم این است که این اتفاق بیفتد. 

روزها و ماه ها و سالها بالفاصله می گذرند. بنابراین، همه چیز نزدیک است. بر این اساس مسلمانان   

 باید از این بشارت خوشحال شوند و از اوضاع و احوال دنیا نترسند. 

که با خدا هستید در امان هستید. خداوند این ایمان  ای سالکین طریق الی اهلل بدانید که تا زمانی 

 و آرامش را به همه ما عنایت فرماید. 
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 و من اهلل توفیق 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3144، ثانیجمادی ال 32/ 1400،  بهمن 7  
27,January, 2021/27, Ocak, 2021 

 

 

 


