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  سيدھـاشم سديـد

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٧

  

  !ترس از آخر زمان؟ 
  

ن بعد از آن؟ بعد از آ: گفتيد. ھفت ـ ھشت نسل حداقل وقت داريم. ھنوز زمان به آخر نرسيده است. ھيچ نگران نباشيد

اگر در مورد افغانستان دعای بيشتر از يک .  از ميليون ھا دعا مستجاب شودئیشايد دعا! ھم خدا مھربان است

ميليارد مسلمان، که طی بيشتر از سه دھه در گذشته بعد از ھر نماز دست به سوی آسمان بلند نموده و آرزوی صلح 

 ھای ميليون ھا بيوه و يتم در سرتاسر زندگی شان و آرامش و ختم جنگ را در اين کشور را نمودند، يا اگر دعا

ی که ادعا داشت دختر را در شکم مادرش به پسر تبديل می کند و "سيد" يا دعا ھا و تعويذ ھای آن قبول نشده است،

ھيچ که نشد، شايد بازھم، ھمانگونه که در انجيل . مستجاب نشده است ، دليل نمی شود که ھيچ دعائی قبول نشود... 

که قوم نوح را  پشيمانی خدای اديان بعد از خلق آدم و بعد از اين. ه است، خدا از اين حرف خود نيز پشيمان شودآمد

ه هللا و متدينين خدا جوی می گويند تا يک آدم باءاز جانبی، ھمه اولي! بی سابقه نيست... به ھالکت رسانيده بود و 

  :  با آنھم. فرو ميغلتد و نه زمين زيرورو می شودجای رسيده و با خدا در جھان باقی باشد نه آسمان 

اگر بعد از اين ھمه . چھار صد سال پيش با بعثت حضرت محمد آغاز شده استو گويند آخر زمان تقريباً ھزار  می

سال، بعد از ھزار و چھار صد سال، آخرزمان نيامده است، در آينده ھم يقيناً به اين زودی ھا زمان به آخر نخواھد 

نويسم با اطمينان می توان گفت که، اگر خود انسان  از امروز، و از ھمين ساعتی که من اين مقاله را می. رسيد

فعالً  از اين ناحيه  خيال تان آرام . خاکی بر سر خود نکند، تا حدود دو ـ سه صد سال ديگر ھم دنيا خراب نخواھد شد

يامت و رستاخيز و محشر و حساب و کتاب و دوزخ و جنت و اما، نه آنقدر آرام آرام که از مرگ و از ق. آرام باشد

احتياط و آمادگی احتمالی در ھر صورت  ! صراطی از مو باريکتر و از تيغ تيزتر و غيره و غيره غافل شويد

  ! ضروری است

از جانبی، بعضی از انسان ھا ھم حق دارند نگران باشند؛ زيرا امروز شاھد بعضی از ھمان عجايب و غرايبی 

ستند که در کتاب ھای دوستان و رازداران خدای عالميان نه يک کرت و دو کرت، که به ھزارھا کرت آمده است ھ

از راستی نگذريم، من ھم يگان بار پريشان و نگران می شوم، . و ھر کدام می تواند از نشانه ھای آخر زمان باشد

بيايد و سلطنت او و پدر نجيب و " صاحب زمان" ولی باز به اين فکر می افتم که چطور ممکن است پيش از اين که
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در کتاب ھای معتبر دينی آمده است که اين ھا . پدر کالن سعيدش شروع شود، دنيا به يکباره کن فيکون خواھد شد

درست است که ...  خرزمان ـ در حدود دو ـ سه صد سال سلطنت می کنند و آ امام ۀجمعاً ـ ھمراه با سلطنت دو بار

ر قوم يبانگيد بدتر از آن گري ھمچون ھولوكاست و شایبت بزرگي، بال و مصامتيقبل از ق(  مده است ھولوکاست آ

، اما کدام يک از ما شنيده ايم که طفل تازه تولدی به )سايت متافزيک، نشانه ھای قيامت. ل خواھد شدي اسرائیبن

شان ي ایم برايآور یرون ميب(ی تکلم بکند مجرد تولد با مادرش سخن گفته باشد، يا اسبی انسان بزايد، يا حيوان

 باشد كه تا به یا الخلقه بيوان موجود عجين حياد ايكند ـ  به احتمال ز یتكلم م] كه[ن يرا از زم) یا جنبنده (یوانيح

چ يوان ھين حيا.  را به خود جلب خواھد كردیست شناسان و مردم عاديده نشده است و نظر زي آن دۀحال نمون

دن موعد ي مطلب آن فرارسۀنا خالصيقي آن صرفا تكلم با انسانھاست و ۀفينسانھا نخواھد داشت و وظ ای برایخطر

جای اين که از مشرق سر برآورد از مغرب طلوع کند ه و يا آفتاب ب) ھمانجا. ح رسول هللا استيامت و ظھور مسيق

مبر اسالم و قبل از اين که آخرزمان اگر حضرت عيسی در طفوليت سخن گفته است، آن وقت قبل از بعثت پيا... و 

  !آن سخن گفتن به حساب گرفته نمی شود. آغاز شود، بود

دھد که اگر  شکی نيست، چنانچه گفته شد، که در اين اواخر گاه گاه و اينجا و آنجا اتفاقاتی عجيب و غريبی رخ می

 اتفاقات آنقدر ھا ھم خارق العاده و خواسته باشيم می توانيم آن ھا را نشانه ھای آخر زمان  بخوانيم، ولی اين

  .چشمگير و گسترده نيستند که آن ھا را  نشانه ھای صريح از آخر زمان بدانيم

خروج " به سوی حق ھدايت شده " نويسند که پيش از اين که  يکی از داليل اطمينان من اين است که می گويند و می

 که ديده می شود، نه تنھا خبری نيست، که مشرف شدن از چنين چيزی، ھمانطوری. کند، دنيا را کفر می گيرد

مستمر ھموطنان اھل فھم و حساب و کتاب ما، يکی بعد از ديگری، و فوج فوج، و بعد از يک عمر تضاد با باور 

به دين و ديانت، که بايد اتمام نعمت و نصرت و رحمت خداوند ... ھای دينی، يا بستن ھزار نسبت به پيامبر و خدا و

  !به اين ھموطنان ما، پايۀ دين را ھر روز و بيشتر از پيش استوار ھم می سازندباشد 

چنين لطف و مرحمت خداوندی فقط خدا خواستگان را ! چشم کسی که طاقت ديدن ندارد، کور!  چه فوزعظيمی

  !گردد؛ و نه ھر لَگه و لُگه و بی سروپا را ميسر می

ت شکن به يک بت پرست تبديل گردد، و يک مبلغ و پيرو عقل و تواند يک ب درست است که تنھا در آخر زمان می

خرد جامۀ يک مبلغ و پيرو افسانه و اسطوره و توھم را به تن کند  و يک انديشه ورز کار يک مداح را پيش گيرد، 

 یولی ناگفته نبايد گذاشت که مرحلۀ نھائی آخر زمان ـ آنوقت که ھمۀ کفار نابود می شوند و ھمۀ جھان اسالم م

  .ورند ـ ھنوز دور دور استآ

  می پرسيد چراعارفان زمان و صاحب دالن و ابدال و پيران طريقت می گويند که زمان ما  آخِر زمان است؟ 

جواب اين سؤال اين است که اين ھا مردمان خوب و مھربانی ھستند؛ مردمان با تقوا و پرھيزگار و خداترسی که از 

ھان را پيش بين موضوع انيک و دلسوزی می خواھند ما و شما و سائر گمرروی خيرانديشی و ثوابکاری و نيت 

  . و اال، ھمانگونه که در باال ھم گفته شد دو ـ سه صد سال ديگر را بايد خاطر جمع بود. بسازند و به راه بياورند

 مھدی و ۀ و برگشت دو بارآمدن آخر زمان و به تعقيب آن سلطنـت مھدی، امام حسين يا امام حسن و حضرت علی

در ھيچ ... ، دوزخ و بھشـت و ءال و جواب، پل صراط، پاداش و جزاؤرا تا آمدن قيامت، صحرای محشر، س... 

 سال سلطنت ١٧صورتی بايد از حساب و کتاب حذف نکنيم؛ زيرا آمدن مھدی و پنجاه يا ھفتاد سال سلطنت وی با 

سال سلطنت حضرت علی و بازگشت مجدد امام مھدی و سال ھا حکومت امام حسين يا امام حسن و ھفتاد ـ ھشتاد 

  ! ر ناپذيريي، آنگونه که دين باوران می نويسند، وعدۀ الھی اسـت؛ و تغ...دوباره وی و 
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  :می کويند

جاھليت اول قبل از ظھور اسالم و جاھليت دوم دورانی . ناميد پيامبراسالم، آخر زمان را دوران جاھليت دوم می" 

  ."  گيرد  که دنيا را سرتاسر فتنه و فساد و ظلم و جور فرا میاست

م که ئيبا استناد به اين گفتۀ پيامبر ھم اگر شده، می توانيم بگو. سرتاسر، يعنی وقتی که يک نفر مسلمان ھم باقی نماند

ن دينی و سياسی آخر زمان ھنوز دور است، زيرا  صد ھا و ھزار ھا مسلمان متقی و با خدا و متدينی مانند رھبرا

ما، شيوخ وامراء عرب و امامان ايران ھنوز به فضل و مرحمت خداوندی برروی زمين زنده ھستند و وجود دارند، 

که مانند ميخ ھای ھزار متره در زمين فرو رفته اند؛ و زور نفخۀ صور اسرافيل چه، که زور خود اسرافيل ھم تا 

  . مين نمی رسدوقتی که آن ھا زنده ھستند به زمين و مردم ز

  :در مورد نشانه ھای بيشتر آخر زمان گفته اند که

ر نه ضحال حامنکر وجود ظلم نيستيم، اما اين ظلم در. ـ ظلم ھمه گير می شود و فغان مردم به آسمان ھا می رسد

. ستافغانستان در ميان اين ھمه کشور در جھان يک استثنأ. ھمه گير شده و نه در حد شکوه و شکايت رسيده است

 که خدا ه ایدم ھم با اين صبر و حوصلصدای مر. ظلم در جھان وقتی ھمه گير می شود که شتر کون خود را ببيند

  !وقت بلند نمی شود به آن ھاعنايت کرده است، مطمئن باشيد که ھيچ

نون امت محمدی که تنھا در افغانستان ما ھمين اک به اين حساب و از آنجائی.  گروه تقسيم می شود٧٢ـ امت اسالم به 

اين که باوجود اين ھمه انشقاق و افتراق و دسته و . به صد ھا گروه تقسيم شده است، بايد قرن ھا قبل قيامت می شد

شايد باز ھم از ! چرا تا کنون اين پيش بينی تحقق نيافته است، خود خدا می داند... گروه و جماعت و جمعيت و 

  . تصميم خود منصرف شده باشد

فرمان بردن مرد ھا از زنان ھم تا زمانی که يک مرد باغيرت آتش نفس زن ستيز . از زنان فرمان می برندـ مرد ھا 

اگر نشانۀ آخرزمان تنھا و تنھا ھمين می بود که مردان از زنان فرمان ببرند، يقين داشته . زنده است، محال است

جای دنيا که زمان به آخر برسد و قيامت شود، در در ھر ک. باشيد که چيزی بنام آخرزمان اصالً فرا نه خواھد رسيد

  .ملک ما و شما که به ھيچ صورت زمان به آخر نمی رسد و قيامت نمی شود

  !!چنين چيزی ھم به نظر اين حقير از محاالت است! نادان بر منبر شدن؟.  ـ نادانان بر منبر می شوند

شاه شجاع و . دای بزرگ ھنوز اثری ديده نمی شوداز وقوع اين کار ھم به لطف خ. ـ به امانات خيانت می شود

  .   ھستنداءکارمل و کرزی و طالب و گلبدين و ربانی و خليلی و نظاير اينھا ھم استثن

 و رئيس دولت و بالکه ھای ء و وزراء و رؤساءآنچه را وکال!  سخن گفته اند، نه از امانت" امانات"در شرع از 

مال خود اين ھا را که از پدران شان . ند، نبايد به نام امانت  به حساب آوردشان نوش جان کرده و نوش جان می کن

ترس از خدا ھم چيز خوبی ! اين ديگر بی انصافی محض است! برای شان به ميراث رسيده شما مال مردم می دانيد؟

  !!است

 جالل وسرمايه و پول که ازاين ناحيه ھم نبايد تشويش داشت، زيرا صاحبان جاه و. ـ صدقه و زکات از بين می رود

  . به عنايت خدای بخشاينده کم ھم نيستند دراينکارھيچ وقت کوتاھی نکرده و کوتاھی نمی کنند

خدا يار جان ما . اين قدر تنگ نظر و بخيل ھم نباشيد.  را که سير می کنندءپول، حالل و حرام ندارد، شکم فقرا

   " !ش را اگر ديدی و گفتی ُحسنش را ھم ببين و بگو عيب! "افغان ھا؛ ھميشه يک طرف قضيه را می بينيم

در مورد اين مسأله نمی دانم چه بگويم، زيرا در عصر ما بين پدران و بچه ھای .  ـ اوالد فرمان پدر و مادر نبرد

. وجود آمد که فھميدن اين که کدام يک پدر است و کدام يک پسر مشکل شده استه شان چنان رفاقت و صميميتی ب
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يش بينی اين امر که وقتی می رسد که ميان پدر و پسر و ميان زن و شوھر ضمن پدر و پسر و زن و شوھر شايد پ

وجود می آيد که نه فرمانی باقی می ماند و نه فرمان دار و فرمان برداری برای ه بودن چنان دوستی و صميميتی ب

  ...به ھر رو .  مشکل بودعنوان نشانه ھای آخرزمان گفته بودند،ه آن ھائی که اين موضوع را ب

در اين مورد چه بگويم که  چيزی برای گفتن باقی نمانده است، . ـ فاسق ھا پيشوايان قبايل و اقوام و ملل می شوند

  !! ولی باز ھم اميدوار به اينم که ھنوز گپ به آخر نرسيده است؛ زيرا ھنوز از خردجال ھم خبری نيست

  :و می گويند

قيمت ھا باال می رود، ھر کس از کار و اخالق خود تعريف می کند، زشتی دروغ از بين نماز را ضايع می کنند، 

ببينيد ( گردد، امنيت از راه ھای ھوائی  می رود، برادر به برادر حسد می ورزد، ربا به نام خريد و فروش زياد می

  ... ته می شود و و زمينی برداش) که درآن وقت ھا ھم راه ھای ھوائی وجود داشته و ما نمی دانستيم

گويم که برخی از اين نشانه ھا، کم يا زياد، چنانکه شما ھم می دانيد، فعالً وجود دارند، ولی  برای چندمين بار می

که  يگانه چيزھائی. اين نشانه ھا، بازھم تکرار می کنم که در حدی نيستند که سبب تشويش و ناراحتی زياد ما شوند

انی ما شوند ھمانا سروری فاسقان و رھبری بی مايگان و وجود يک اندازۀ بسيار کم می توانند تا اندازۀ سبب پريش

. خصوص در کشور ما، اصالً وجود ندارده دروغ  که به فضل خدا تا ھنوز در پھنۀ گيتی، ب. ظلم و نبود امنيت است

  !!حساب می آيده اگرچه دروغ و بھتان امروز در جملۀ ھنرھا ب

، در حال حاضر، چيزی نيست غير از وھمی که ديگران را ھم به واھمه ھا گرفتار می بنابراين ترس از آخرزمان

  !!تا کی ديگران باشند که ھر چيز را برای تان توضيح کنند. چرا؟ در اين مورد ديگر خود تان فکر کنيد. کند

  سيدھـاشم سديـد
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