« وضعیت مردم در آخرالزمان »
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در حدیث شریف گفته میشود « :كُلَّ مُیَسََّر لِما خُلِقَ لَهُ» « ،خداوند متعال همه چیز را برای آنان
كه آفریده ،آسان ساخته است».
خداوندِ متعال همه چیز را برای آنچه آفریده ،آسان ساخته است .خداوند انسانها را برای عبادت
آفریده است ،اما اكنون آنها همین كار را هم انجام نمیدهند .حال و احوال مردم زمان حال مثل
قبل است كه میگفتند« :شاخهای را كه روی آن نشستهاند ،قطع میكنند» .خداوند به آنها
نعمتهای بزرگ داده است كه آن را دنبال نمیكنند و به آن اهمیت نمیدهند .آنها راه خود را در
پیش میگیرند و فکر میكنند كه سود خواهند برد ،در حالی كه شاخه ای را كه روی آن نشسته
اند را نه از سمت تنه ،بلکه از طرف دیگر قطع میكنند  .وقتی شاخه را قطع میكنند ،می افتد و یا
به سرشان برخورد میكند و یا می میرند .پایان خوبی نخواهند داشت .این وضع مردم در آخرالزمان
است.
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سبحان اهلل مردم هر روز ظالم تر و از حقیقت دورتر میشوند .آنها حقیقت را قبول ندارند و قدر
هیچ خوبی را نمیدانند .آنها نسبت به آنچه خداوند عطا فرموده ناسپاسند و سپس میگویند:
«خوشحال میشوم .چنین و چنان میشوم» .مادامی كه خدا را نخواهید و به نافرمانی از اوامر او
بپردازید ،حتی اگر همه دنیا مال شما باشد ،هیچ سودی نخواهید برد و اهمیت و ارزشی نخواهد
داشت.
چون این دنیا ارزشی ندارد ،خداوند در حدیثِ شریف به پیامبر اكرم (ص) میفرمایند« :اگر دنیا به
اندازه بال پشه بود ،به كافران حتی یک قطره آب نمیداد» .اما خداوندِ متعال همه چیز را میدهد
زیرا بی ارزش است ،و این درحالی است كه كافران فکر میكنند ،خود تمام این چیزها را به دست
آورده اند و به باهوش بودن خود افتخار میكنند .كسی كه خدا را نشناسد ،نه تنها كه عاقل نیست،
بلکه نادان و احمق نیز میباشد و هر كاری كه انجام میدهد ،هیچ ارزشی ندارد .همانطور كه گفتیم،
مردم میگویند برای خوب زندگی میكنند اما در حقیقت برای بد زندگی میكنند .زندگی آنها تا
زمانی كه به سوی خدا برنگردند ،این گونه خواهد بود و هیچ سودی به همراه نخواهد داشت ،جز
ضرر بسیار .همه اش ضرر است .خداوند ما را حفظ كند.
آنها فکر میكنند كه نه تنها خود ،بلکه اطرافیانشان نیز باهوش هستند ،در حالی كه اصالً عقل
ندارند .آنها از همه چیز برای از دست دادن عقل خود استفاده می كنند .بچه كه بودیم میگفتن
یکی مشروب خورده و مست شده است .ما آن را درک نمیكردیم ،همانطور كه در زمان های قدیم
نوشیدن آن رایج نبود .فقیری بود كه مشروب میخورد و وقتی مست بود بحث این بود كه عقلش
را از دست داده است .من با ذهن كودكانه ام فکر می كردم« :این مرد وقتی این زهر را می خورد،
تمام عقلش را از دست می دهد .چرا این كار را می كند؟» .قبال فکر می كردم كه اگر عقلش را از
دست بدهد دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد .ما فکر نمی كردیم كه او دیگر بیدار شود.
وضعیت مردم در حال حاضر اینگونه است .آنها برای از دست دادن عقل خود دست به هر كاری
می زنند و بعد ادعا می كنند كه باهوش هستند و موعظه میكنند .خداوند ما را حفظ كند .كسی
كه مرتکب نافرمانی میشود عاقل نیست ،بلکه عقلش كم است .خداوند به همه ما عقل و شعور
عنایت فرماید .باشد كه إن شاءاهلل خداوند متعال مردم را هدایت و ایمانی قوی عطا فرماید.
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