
 
 
 
 
 
  

 
 راسخالنظام 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

  ملسو هيلع هللا ىلصلنبینا الكریم  هلالج لجیقول هللا 
َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى یُغَیُِّروا َما   بِأَنفُِسِھمْ إِنَّ �َّ

                                             
ال یُعتبرون فلن یتغیر وضعھم. الناس في الوقت الحاضر یعیشون كما یحلو لھم. الدین واإلیمان  ،أنھ ما لم یغیر الناس أنفسھم هلالج لجهللا  یقول
، لن یتغیر لى أمل تحسین الوضع. ما لم تتغیرر األشیاء ع. ثم یریدون أن یكونوا أفضل ویریدون تغیینفوسھمریده ت. یفعلون ما أبدا

 وأنت تعلم الشر؟ الخیرھم یعلمون الشر. كیف تجد إن، الزمن ال تعلم الخیر للناسالوضع. ألن تعالیم ھذا 
. 

، فإن الناس أخرىجھة من العالم وآخرون على  جھة، حتى لو كنت على في العالم كلھ. أینما ذھبت، یسمونھ عالمیًا راسخنفس النظام 
تیت؟ إذا لم ، من أین أ. لنفترض أنك غیرت األشخاص أعاله، سیتغیر الوضع""إذا قمنا بتغییر األشخاص أعاله في نفس القالب. یوضعون

لك ، فلن یتغیر ذعندما یكون األشخاص أدناه مثلھم ، سیكونون متشابھین.ائدة من ذلك. ألن القالب ھو نفسھ، فال فاألدنىیتغیر األشخاص 
في كل مكان في العالم.  ھنفس األمر. ھل األشخاص أدناه یأتون من مكان آخر؟ الوضععلى اإلطالق. سیستمر نفس النظام وسیستمر نفس 

 تتأمل خیرا.، ال تشابھونم. طالما أنھم وا، فمن المحتمل أن یتغیرؤوا من القمر أو الشمسإذا جا
. 

لصالح الناس.  النفس، لیسناس فقط بمصلحتھم. إنھم یسعون وراء الشھرة والمال وكل رغبات اآلن. یھتم ال النفسنحن جمیعًا أناس نطیع 
یعتقدون أنھ سیتم عمل شيء ما وسیتغیر. لن  بالخدمة. لكني ال أعرف، ربما یكون الجیل الجدید، ھناك الكثیر من الناس الذین یعدون

، وال أي نظام آخر. یمكنھ تغییره، وال االنقالب الدیموقراطیة تستطیع تغییره. ال راسخ الزمان آخر. نظام راسخ النظامیتغیر شيء. 
، نفسنا، نظام رغباتنا، فھو نظام الذي سیأتي بنظام هللا. خالف ذلكمھدي علیھ السالم ھو الوحید القادر على تغییر ھذا النظام. وھو ال

 .العالمنا ونظام شرنا. ال تبحث عن شيء آخر في أي مكان في تحاونظام وق
. 

من ھذه الحاالت في العالم. بعد  الكثیر، ال تقلق. كان ھناك لجدیدة. سیتم التعامل معھا أیًضابعض الناس یأملون في االستفادة من األشیاء ا
. من الظلم والجوررة یعني عصر اببعصر الجملسو هيلع هللا ىلص. ذي ذكره نبینا الكریم العثمانیین نعیش اآلن في عصر الجبابرة. نحن في العصر ال

 ھذا على، في جمیع أنحاء العالم. ال ینبغي ألحد أن یلوم أي شخص على فعل ھذا وذاك. وضعنا الظلم؟ كلنا، الناس فوق وتحتیظھر 
 .، لن یتغیر اآلخرون. ما لم نتغیرالنحو

. 
غیره االنتخابات أو االنقالب یرسل الصاحب لتغییره. لیس لدینا أي أمل آخر. ال یوجد أي شخص آخر. ال تأمل أن ت هلالج لجهللا . حالناهللا یغیر 

ئة رئیس فإن الوضع لن یتغیر إطالقا. هللا ھناك سلطة م یتغیر وضعنا عندھا فقط. حتى لو كانتأن یرسل الصاحب. سدعوا هللا اأو غیره. 
هللا إن شاء هللا.  جسیفرّ ، . عندما یكون ھناك مزید من الضیق. حان الوقت لذلك. ھناك وقت لكل شيءالحال. ال تنزعج من ھذا حالنایغیر 

 . ومن هللا التوفیق. في أقرب وقت ممكن. ونصل الیھ بسالم وصحة إن شاء هللا یُظھرهاال مع المھدي علیھ السالم. هللا  نجاةال 
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/4- 11 
 


