نظام عالمي واحد
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد
األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني  ،شيخ محمد
ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
خاطب هللا عز وجل بني إسرائيل في القرآن الكريم وقدم أمثلة عنهم  .هناك الكثير من اآليات حول ما حدث لهم  ،وكيف كانوا يعيشون .
لماذا ؟ ألن هللا عز وجل أكرمهم  ،جعلهم فوق اآلخرين  ،وأرسل لهم الكثير من األنبياء  .بنو إسرائيل كانوا أعلى بكثير بالمقارنة مع
شرفهم هللا على الناس في الفنون أيضا  ،في كل شيء .
أشخاص آخرين فيما يتعلق بالمعرفة ً .
أراد هللا ذلك .يفعل هللا ما يشاء  ،ولكن ماذا فعل هؤالء الناس مقابل لطف هللا؟ أظهروا النكران  .مقابل كل هذا الخير الذي قام به هللا لهم،
جحدوا بأنعم هللا  ،تجاهلوا نعمة هللا  ،ولم يقدروها  .عندما لم يقدروها  ،أنزل هللا العقاب عليهم وحرمهم من هذا الشرف  .ألن هللا اعترف
بكم ووضعكم في مقام عالي  .هللا عز وجل ال يجبركم إذا اثرتم أنفسكم وأظهرتم الجحود  ،وجحدوا بالنعمة  .من أنتم لتقفوا وتلعنوا نعمة
هللا وتفعلوا الشر مقابل الخير الذي قدمه هللا ؟!
ير".
َاز َ
أنزل هللا غضبه عليهم بعد ذلك  .سقط بعضهم إلى مثل هذه الحالة السيئة التي ذكرها القرآن عظيم الشأن " َو َج َع َل ِم ْن ُه ْم ا ْل ِق َردَة َ َوا ْل َخن ِ
هذه هي بعض األمثلة على ذلك  .هناك أمثلة كثيرة على ذلك في القرآن الكريم  .بغض النظر عن مدى الخير الذي قدمه هللا  ،فعلوا الكثير
من الشر في المقابل  .انهم لم يخافوا  .انهم ال يخافون هللا  .ألنهم إما خبؤوا التوراة  ،أو غيًروا آيات هللا  .غيروها وفقا آلرائهم ووفقا
لمصالحهم .
لماذا نقول هذا ؟ ألنه في الماضي  ،الناس  ،كل قبيلة  ،لها عادات منفصلة  ،نظام منفصل  ،وفكر منفصل  .واجب الجميع كان واضحا ً .
ومع ذلك  ،فإن السنوات المئة األخيرة أسوأ من المئة وخمسين سنة التي سبقتها  .كلما اقتربنا  ،كلما حصل األسوأ  .أما بالنسبة للسنوات
الخمسين الماضية  ،فقد كانت أسوأ تماما  .لقد هيمنوا على العالم كله .
ولكن هؤالء الناس يعتقدون  ،اآلن كل الناس يفكرون مثل بني إسرائيل  .لقد أصبحنا جميعا نسخة عنهم  .عندما قال في القرآن الكريم أن
بني إسرائيل اعتادوا على القيام بذلك  ،كان غريبا بالنسبة لهم في الماضي  .اآلن نرى أن غير اللباقة هذه  ،الجحود  ،التمرد  ،المعصية ،
اللؤم  ،الخزي  ،وكل ما فعله بني إسرائيل موجود بالجميع  ،الجميع يناسبه ذلك  .لقد أصبحنا نسخة عنهم .
لذلك  ،ال داعي ألن تغضب عليهم عندما تقرأ في القرآن الكريم  .أنتم جميعا على هذا النحو  ،يمكنك أيضا أن تغضب على نفسك  .أصبح
العالم كله بنفس الطريقة .سواء في الشرق األقصى  ،في آسيا الوسطى  ،في أفريقيا الوسطى  ،أو في وسط أمريكا الجميع يفكرون بنفس
الطريقة .
ما هو أول شيء يفكرون به؟ "علينا أن نعلم األطفال  .ماذا يجب علينا أن نعلمهم؟ هناك  ،سنعلمهم ما يتم تدريسه في المدرسة  .سيذهبون
إلى الجامعة  ،سيفعلون هذا  ،وذاك " .االضطرابات تأتي من هناك على أية حال  .لقد استولوا على كل أفكار الناس  ،ملذاتهم وما الى
ذلك  .ينسلًون ببطء في كل مكان  ،والشيء نفسه يحدث في جميع أنحاء العالم .
اآلن أصبح نوع واحد  .أصبح العالم الذي ال يحبه هللا  :الذي يجعل الناس غير مؤمنين تماما  ،أعداء لبعضهم البعض  ،وغير راضين
عن كل شيء  ،ال يشكرون عن أي نعمة .
ليس فقط مجتمعنا  ،ولكن العالم كله نفس الشيء  .وباإلضافة إلى ذلك  ،جاؤوا بما يسمى الديمقراطية " :نحن ال نحبه  ،دعونا نجري
انتخابات  ،فليرحل  ،وليأتي شخص آخر " .ما هذا ؟ هل هذه لعبة ؟

أن السالطين اختاروا في الماضي  .المقصود بالسلطان هو أعلى شخص في البالد  .لديهم قوة قادمة من أهل البيت وعطاء هللا  .لديهم قوة
خارجية وداخلية  .كل شخص لديه جدارة  .وبالطبع السلطان لديه جدارة ايضا ويعرف ذلك  .يعرف من كان جيدا ومن لم يكن  ،من
سيكون مفيدا ومن لن يكون كذلك  .بهذه الطريقة سيختار .
اآلن  ،النظام لن يعمل إذا قام الجميع باإلختيار  ،ولكن ليس هناك خيار آخر  .اآلن  ،أين سينتهي هذا ؟ ينتهي في آخر الزمان  .دخل
العالم كله في طريق مسدود  .ماذا سيحدث اآلن ؟ سيأتي يوم القيامة  .بالطبع يوم القيامة سيأتي  ،ولكن هناك أحداث من شأنها أن تحدث
قبل يوم القيامة وهي تقترب إن شاء هللا  .سيظهر المهدي عليه السالم وينقذ الناس بإذن هللا  .خالف ذلك  ،هذا العالم ذاهب بما قدر له
اآلن  .كما قلنا  ،هو في يد اليهود .
لقد أنشؤوا نظام للناس والذين يسمون بني إسرائيل ويعملون على هذا النظام  .من الصعب على الناس تغيير هذا  .من الصعب جدا على
شخص أن يغير ذلك  .ترون أن شخص ظهر  ،ساعده هللا  ،كل شيء يسير بسالسة  ،تعتقدون أن الناس سيكونون مرتاحين من اآلن
فصاعدا  ،ولكن النظام توقف .النظام يجعل الناس يمرون من خالل هذا الجهاز مرة أخرى  ،يظلمهم  ،وهذا كما كان في السابق .
اضطرابات  ،فوضى  ،الظلم يظهر مرة أخرى .
هذه األمور ال يمكن أن تزول إال عندما يظهر المهدي عليه السالم  .اذا نظرتم الى كل العالمات والوضع في العالم  ،لقد وصلنا إلى نهاية
العالم  .نبينا الكريم لديه أحاديث أيضا  " .لن يصل يوم القيامة أللف وخمسمائة سنة ليحدث !" يقول في الحديث النبوي الشريف  .بقي
القليل ولكن هللا وحده يعرف متى سيحدث ذلك  .ال يمكننا التدخل في علم هللا وهللا يعلم الغيب  .ولكن وفقا للعالمات  ،أقوال األولياء ،
وأحاديث نبينا الكريم  ،إنه قريب إن شاء هللا .
موالنا الشيخ قدس هللا سره جعل العديد من الصحب فيما يتعلق بهذا الموضوع  .هذا الوضع يمر بسهولة إن شاء هللا يقول موالنا الشيخ .
هذا البلد ساعد الكثير من الناس  ،واآلن حيث ينظر المسلمون  .ال تمنعوا الناس هنا  .أينما ذهبنا  ،عالم اإلسالم كله  ،الجميع يدعو لنا هللا
أن يساعدنا  .موالنا الشيخ قال ذلك أيضا  :هذا هو الرأس ويريدون دائما كسر هذا الرأس  .ومع ذلك  ،نظر ومدد األولياء موجود هنا إن
شاء هللا  .بعون هللا  ،من اآلن فصاعدا إن شاء هللا ال يمكن ألحد استخدام الميراث الذي تركه لنا أجدادنا في الطريق الخاطئ .
هناك  ،هذا هو حال العالم  :كان هناك أولئك الذين سبقونا  ،وسيكون هناك أولئك الذين سيأتون بعدنا  .هدفنا هو أن نستمر على الطريق
الذي أمر به هللا  .ندعو هللا أن يهدي هؤالء الناس جميعا  .ونحن نخبر الجميع أيضا البشائر التي اعطانا اياها موالنا الشيخ .
بعض الناس ينكرون المهدي عليه السالم  ،والبعض يغيًر بطرق أخرى .موالنا الشيخ ب ً
شر الجميع بظهور المهدي عليه السالم منذ البداية.
بهذه الطريقة  ،الراحة تدخل قلوب الناس  ،المسلمين  ،ويشعرون بالسعادة  .معظم الناس ال يعرفون أحاديث نبينا الكريم عليه الصالة
والسالم  .البعض سمع باسم المهدي عليه السالم عندما كانوا في سن الثالثين – األربعين  ،والبعض أصغر من ذلك  ،والبعض عندما
كانوا أكبر من ذلك  .الراحة تدخل الى الداخل عندما يتعلمون عنه ويشعرون بالسعادة  .وهذه الراحة تتحول إلى نور .
وباإلضافة إلى ذلك  ،الشخص الذي يسمع حديث نبينا الكريم والمؤمنون به يحصلون على ثوابه بالتأكيد  .وهناك أيضا أجر آخر  ،مثل
انتظار الخالص عبادة في خضم هذه الصعوبات  .هذا مكسب ايضا  .أيا منها يذهب هدرا  .الجميع لديهم ثواب وأجر بنظر هللا .
اآلن هناك أشخاص خرجوا حديثا  ،تم ضخهم ألنهم متعلمون .كما قلنا  ،بعضهم يقبل بينما البعض اآلخر ال يقبل  .أولئك الذين ال يقبلون،
واألمر متروك لهم  ،وإنما هو على رؤوسهم  .ألن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة  .االعتقاد بأن المهدي عليه السالم سيظهر هو في
" آمنت " ( أركان اإليمان الستة ) .ألنه قبل بقول حضرة النبي " .آمنت باهلل  ...ورسله " ،يعني اإليمان باألنبياء  .عليك أن تقول أنك
تؤمن أيضا في ما يقوله حضرة النبي عليه الصالة والسالم  .ليس هناك أي تعديل آخر ألن الشروط واضحة  .ومن المؤكد أنه مغلق من
جميع الجهات للخالص  ،بحيث المنقذ قد يأتي وينقذنا .

كما قلنا أيضا في بداية الصحبة  ،العالم ليس مئة بالمئة نفس النوع  ،ولكنه أصبح خمسمائة بالمئة من نفس النوع  .فقد أصبح تحت
سيطرة نوع واحد من الناس  .هذا مستحيل  ،ليس هناك أية إمكانية إلقامة نظام آخر  .هذا سيحدث فقط بكرامات األولياء  ،بمعجزات هللا.
هناك أشياء ال يمكن للناس التفكير بها أبدا في نظر هللا ومحيطات قدرته .
موالنا الشيخ كان يقول "هذه التكنولوجيا ستنتهي عندما يظهر المهدي عليه السالم !" هذه التكنولوجيا ستنتهي  ،ونوع آخر من التكنولوجيا
سيأتي  .إن هللا على كل شيء قدير  .أعطى هللا شيئا ما سرا  ،عندما يأتي سيزيل هذا السر  .ستكون هناك تكنولوجيا مختلفة عندما يصل
المهدي عليه السالم وسرا مختلفا من هللا سينتشر  .إن شاء هللا سي ُحكم العالم لمدة أربعين عاما بكل راحة وعدالة  .المهدي عليه السالم
وعيسى عليه السالم  ،معا  .عيسى عليه السالم سيحكم بعد المهدي عليه السالم  .في النهاية  ،ستظهر العالمات الكبرى وبعد ذلك سيأتي
يوم القيامة .
ومع ذلك ،فإن األهم في البداية هو أن المهدي عليه السالم سيظهر وإن شاء هللا ينقذ جميع الناس من هذا النظام الشرير الذي يجعل الناس،
ليسوا أولياء هلل  ،ولكن أعداء هلل  .وهذا هو الخالص  ،ال شيء آخر  .الناس مثل السجناء في الدنيا  .الى أن يكونوا بجوار هللا  .وهللا
سيسألهم  .لذلك  ،هللا يحفظ جميع الناس في أقرب وقت ممكن .
بغض النظر عن مقدار الخير الذي فعلته للبشر  ،لن ترى الخير في المقابل  .يقولون " هذا الشخص فعل هذا وذاك " .البشر ال يشكرون .
ليس من الذكاء أن تفعل الخير  ،وتتوقع الخير من شخص ما في المقابل  .فقط هللا عز وجل ال يترك الطيبين بدون أجر  .افعل الخير بقدر
ما ترغب للبشر  ،هم دائما يجحدون وال يقدرون في المقابل  .هللا ال يجعلنا منهم  .هللا يرسل الصالحين لهذا البلد  .نرجو أن ال نفقد
الصالحين إن شاء هللا  .نكران الجميل  ،األمر متروك لهم  ،دعوهم يبقون على حالهم  .هللا يصلحهم .
ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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