« همه چیز عمر خود را دارد »
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دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
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امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع
أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ
« اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ »
خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره القمر آیه  1میفرمایند« :قیامت نزدیک شد و ماه دو نیم

شد».
خداوندِ متعال میفرمایند :قیامت نزدیک شده است .مردم هنوز میگویند که جهان ما برای
میلیاردها سال وجود خواهد داشت .خداوند آن را آفریده است ،اما مردم در این مورد صحبت
نمیکنند .آنها در مورد میلیاردها سال آینده صحبت میکنند و میگویند قیامت خیلی دور است.
در صورتی که قیامت بسیار نزدیک است.
این عالم را خداوندِ متعال آفریده و تحتِ فرمان اوست .خداوند میفرمایند که زمان قیامت بسیار
نزدیک است و برای اینکه همه زنده شوند ،قیامتی خواهد بود .هر کدام از جهانِ ما و بقیه عوالم
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مانند خورشید و ماه که به اِذن خداوندِ متعال در روز قیامت شکل دیگری به خود خواهند گرفت.
همه عوالم همانطور که در قرآن گفته شده است ،همان خواهد شد .به طوری که مثالً خورشید این
گونه و آن چنان میشود .اما به گفته مردم ،هنوز راه زیادی باقی مانده است .در حالی که اگر
خداوندِ متعال وقتش را معین کرده است ،در نتیجه همه چیز تحت فرمان او خواهد بود .هر زمانی،
هر کاری را که بخواهد انجام میدهد.
بنابراین ،قیامت دور نیست .ایمان شما باید قوی باشد .وعده خدا حق است .قول به معنای کالم
اوست .یعنی نزدیک است و مردم باید به این موضوع توجه کنند .انسان ها به دنبال برآورده کردن
خواهش های نفسانی خود هستند ،در حالی که عمرشان حتی یک دقیقه هم طول نمیکشد و قبل
از یک پلک زدن ،وارد دنیای آخرت خواهند شد .زندگی در آخرت ابدی و جاودانه است .آنجا
قیامت نیست و حساب و کتابی وجود نخواهد داشت.
هر چیزی که ما می بینیم ،مانند ماه و ستاره ها ،ساعت و عمر خود را دارد .درست مثل زندگی
مردم ،زندگی آنها هم همینطور است و در روز قیامت وقتشان تمام میشود .بشریت و جهانی که
ما در آن زندگی می کنیم و هر چیزی در اطراف ماست ،زمان و ساعت تعیین شده خود را دارد و
همانطور که خدا میخواهد ،همان خواهد شد.
به طور معمول ،بشر علمی را میآموزد و بر اساس آن پیش بینی میکند .این علم در مقایسه با
علمِ خدا ذرهای بیش نیست .معرفت و علم ِ خداوند بی پایان است .مردم امروزی هر چقدر هم که
فرهیخته و دانا باشند ،مادامی که خداوندِ متعال را نشناسند ،در جهلِ کامل خواهند بود .عظمت و
قدرت خدا باالتر از همه چیز است .اگر آن را بپذیرند ،سود خواهند برد و رستگار خواهند شد و
اگر این حقیقت را پذیرا نباشند ،با پیروی کردن از افراد نادان و ناآگاه همه چیز را از دست خواهند
داد و عاقبت برای همیشه در جهنم خواهند ماند.کسانی که خدا را انکار میکنند و به او شرک
میورزند ،خود را باهوش میپندارند و با احکام و شریعتِ خدا مخالفت و بر خالف آنها عمل
میکنند ،این افراد ادعا میکنند که نمیترسند و به گونهای رفتار میکنند که انگار قوی هستند،
در حالی که در حقیقت این چنین نیستند و این افراد عاقبت برای همیشه در جهنم خواهند بود.
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باشد که إنشاءاهلل خداوند ما ،کودکان و مردم را در پناه خود حفظ کند .بعضی افراد وجود دارند که
قصد تعلیم به مردم را دارند ،در حالی نه تنها به انها هیچ آموزشی نمیدهند ،بلکه آنها را به شمت
جهل و نادانی نیز میکشانند،بنابراین باشد که إنشاءاهلل خداوند ما را در مقابل چنین افرادی حفظ
کند و به همه ما کمک کند تا در ایمانمان ثابت قدم و استوار باشیم.
و من اهلل توفیق
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