نظم یکی دنیا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا 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 عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
هللا عّز و جّل به بنی اسرائيل در قرآن مخاطب می کند و مثال های در مورد آنها می دهد .آيات
بسياری در مورد آنچه اتفاقی برای آنها افتد و چگونه آنها زندگی می کردند .چرا؟ به دليل اينکه هللا عّز و
جّل به آنها ايکرم داد ،آنها را باالتر از مردم ديگر قرار داد ،و به آنها مقدار زيادی از پيامبرانی را فرستاد.
بنی اسرائيل در مقايسه با افراد ديگر در نظر دانش خيلی بيشتر بود .هللا (جل جالله) به آنها افتخار بيش
از حد داد در مقايسه با ديگران هم در هنر ،در همه چيز.
هللا ميخواست .هللا عّز و جّل هر آنچه را که می خواهد انجام می دهد ،اما آنچه اين افراد در
بازگشت به اين لطف هللا انجام دادن؟ آنها ناشری را نشان دادن .آنها لعنت به نعمت هللا می کردند ،آنها
ناديده گرفته اند لطف و رحمت هللا ،و به آنها سپاسگزار نبودن .زمانی که آنها را سپاسگزاری نه کردن،
هللا (جل جالله) مجازات را فرستاد و آنها را از اين افتخار محروم کرد .چونکه هللا آنها را تشخيص داده
و در يک درجه باال قرار داده است .هللا عّز و جّل مجبور به شما نيست اگر شما خودتان را به هم می
ريزی و ناسپاسی نشان می دهيد و لعنت به برکت و رحمت می گويد .شما کی هستيد به بلند شدن و لعنت
کنيد برکت و رحمت هللا و شر در بازگشت به خوبی که هللا فراهم می کند بدهيد؟!
هللا خشم خود را بر آنها پس از آن فرستاد .برخی از آنها کاهش يافت و به چنين شرايط بد که آن
را در قرآن می گويد" :ما برخی از آنها خوکی و برخی ميمون کرديم ".اينها چند نمونه هستند .نمونه های
بسياری از اين در قرآن وجود دارد .مهم نيست که چقدر خوب هللا انجام داده است ،که آنها بد زيادی را در
بازگشت دادن .آنها هرگز نمی ترسيدند .آنها از هللا (جل جالله) هرگز نه ترسيدند .آنها يا مخفی می کردند
تورات را يا آنها آيات هللا را تغيير می کردند .آنها آن را با توجه به ذهن خود و با توجه به منافع خود تغيير
می کردند.
چرا ما اين را می گوييم؟ چونکه در گذشته ،مردم ،هر قبيله ،يک رسم جدا داشتند ،يک دستور
مختلف ،و يک فکر مختلف .وظيفه همه روشن بود .اما ۱۰۰ ،سال گذشته بدتر از  ۱۵۰سال قبل از آن
بوده است .هر چه قدر نزديک تر می شويم ،بدتر می شود .همانطور که برای  ۵۰سال گذشته ،آن بدتر
در مجموع بوده است .آنها تمام دنيا را سلطه کرده اند.

با اين حال آن دسته از مردم فکر می کنند ،در حال حاضر همه مردم مثل بنی اسرائيل فکر می
کنند .همه يک کاپی از آنها شديم .هنگامی که در قرآن می گويد که بنی اسرائيل مورد استفاده برای انجام
اين ترتيب بود ،آن را در گذشته چيز اختصاصی به آنها بود .در حال حاضر ما که اين بی نزاکت را می
بينيم ،ناسپاسی ،شورش ،بی تقوايی ،خسيسی ،اتفاق ناجور ،و هر چه که انجام شده است وجود دارد به
توسط بنی اسرائيل در همه است ،همه به اندازه آنها می شوند ،ما همچنين کاپی آنها شديم.
از اين رو ،نياز نيست عصبانی شدن با آنها زمانی که در قرآن می خوانديد .همه شما ها اين
طوری هستيد ،شما همچنين می توانيد با نفس خود را عصبانی .تمام دنيا تبديل شده است به همان شيوه.
اين که آيا در دورترين شرق ،در وسط آسيا ،در وسط آفريقا ،و يا در وسط امريکا همه به همان شيوه فکر
می کنيم.
اولين چيزی که آنها در مورد فکر می کنن چيست؟ "ما نياز به دادن آموزش و پرورش به کودکان
ما داريم .آنها چه درس بخوانيد؟ آنجا ،به آنها ياد می دهند آنچه که در دبيرستان آموزش می دهند .آنها به
دانشگاه می روند ،آنها اين و آن کار را انجام می دهند ،به هر حال مشکالت از آنجا می آيند .همه افکار
مردم زير دست آنها است ،ايده ها ،لذت ،و هر چه است .به آرامی همه جا در حال غرق شدن است  ،در
سراسر دنيا همان چيزی دارد اتفاق می افتد.
در حال حاضر تبديل به يک نوع شده .اين تبديل به يک دنيا که هللا دوست ندارد شده :که باعث
می شود مردم کامل بی وفا بشوند ،دشمنان از يکديگر ،و ناراضی با همه چيز ،ناسپاس از هر نعمت ،و
نا شکر.
نه فقط جامعه ما ،بلکه تمام دنيا يکسان است .و عالوه بر اين ،آنها با چيزی به نام دموکراسی آمده
اند" :ما او را دوست نداريم ،اجازه دهيد انتخابات انجام بدهيم ،بگذار برود ،و اجازه دهيد شخص ديگری
بيايد" .اين چيست؟ آيا اين يک بازی است؟
در گذشته سالطين انتخاب می کرد .اين يعنی که باالترين فرد در کشور سلطان است .آنها يک
قدرت دارند از خط خانوادگی و که هللا داده .آنها يک قدرتی ظاهری و باطنی دارند .هر کس يک شايستگی
دارد .البته سلطان شايستگی هم دشت و او آن را می دانست .او می دانست کی خوب بود و کی بد بود ،کی
می تواند مفيد باشد و کی نه .اين است که چگونه او انتخاب می کند.
در حال حاضر ،آن کار نميکند حتی اگر هر کسی خود به هم زده شد و انتخاب کنند ،اما انتخاب
ديگری وجود ندارد .در حال حاضر ،که آن تمام می شود؟ آن را در پايان می رسد در آخر زمان .تمام
دنيا در يک کوچه بن بست وارد شد .حاال چه اتفاقی می افتاد؟ روز قيامت بيرون می آيد .صد در صد
روز قيامت بيرون می آيد ،اما اتفاقاتی که قبل از روز قيامت وجود دارند و آنها نزديک می کنند خواست
خدا .مهدی عليه السالم ظاهر خواهد می شود و نجات می کند مردم که هللا ب خواهد .در غير اين صورت،
اين دنيا اکنون بی عالقه کار می کند .همانطور که گفتيم ،آن در دست يهودی است.

آنها سيستم به نام مردم از بنی اسرائيل ايجاد کرده اند و آن بر اساس آن سيستم کار می کند .برای
مردم سخت است اين را تغيير کردن .خيلی سخت است برای يک نفر تنها آن را تغيير کردن .شما می بينيد
که يک فرد به نظر می رسد ،هللا او را کمک می کند ،همه چيز جوب پيشرفت می کند ،شما فکر می کنی
مردم در حال راحتی از حاال به بعد زندگی می کنند ،اما سيستم متوقف می شود .سيستم باعث می شود
مردم از طريق آن دستگاه دوباره رد بشوند ،آن به آنها ستم می کند ،و آن دوباره مثل قبل است .ناآرامی،
اختالل ،و ظلم و ستم دوباره اتفاق ميافتد.
اين چيز ها تنها می توان وقتی مهدی عليه السالم برسد انجام بشود .اگر شما تمام نشانه ها و
وضعيت دنيا را نگاه کنيد ،ما به پايان دنيا رسيديم .پيامبر (ص) هم حديث در اين مورد دارد .کمتر از
 ۱۵۰۰سال برای روز قيامت مانده است!" او در حديث شريف می گويد.
کمی باقی مانده اما تنها هللا (جل جالله) می داند زمانی که اين اتفاق خواهد افتاد .ما نمی توانيم در
دانش هللا دخالت کنيم و خداوند آينده نا معلوم ،غيب ،می داند .اما با توجه به نشانه ها ،سخنان اولياء ،و
سخنان حضرت پيامبر (ص) ،نزديک انشاءهللا است.
موالنا شيخ (ق) بسياری صحبت در مورد اين موضوع داد .اين وضعيت به راحتی رخ می دهد
انشاءهللا می گويد موالنا شيخ .اين مکان (کشور) کمک کرد بسياری از مردم ،و در حال حاضر مکان
است که مسلمانان به دنبال هستند .مردم اينجا مهم نيست .هر جايی که می رويم ،تمام دنيا اسالم ،همه دعا
می کنند که هللا ما را کمک کند .موالنا شيخ اين را هم گفت بود :اين سر است و آنها هميشه می خواهند
اين سر را شکستن کنند .با اين حال ،نگاه و حمايت اولياء در اينجا انشاءهللا هستند .با کمک هللا (جل جالله)،
از اکنون انشاءهللا هيچ کس نمی تواند ارث که اجداد ما در راه اشتباه استفاده کند.
آنجا ،اين حالت د نيا است :کسانی بودند که قبل از ما آمده اند ،و کسانی که پس از ما می آيند
وجود دارد .هدف ما است کد در راه که هللا دستور داده برويم .دعا می کنيم که تمام اين افراد ها هدايت
بشوند .همچنين داريم می گويم خبر های خوب که موالنا شيخ داده بود.
برخی از افراد مهدی عليه السالم را انکار می کنند ،و برخی او را در راه های ديگر را تغيير
می دهند .موالنا شيخ می خواستم خبر خوبی از مهدی عليه السالم به همه دنيا از ّاول بدهد .به اين ترتيب،
آسانی وارد قلب مردم می شود ،مسلمانان ،و آنها را خوشحال می کرد .اکثر مردم احاديث حضرت پيامبر
(ص) را نمی دانند .برخی قلب ها نام مهدی عليه سالم ميشنوند مانی که آنها ۳۰ـ ۴۰سال سن دارند ،برخی
جوان تر از آن ،و برخی زمانی که پير از آن هستند .به آسانی وارد داخل آنها می شود زمانی که آنها از
او ياد می گيرند و آنها خوشحال می شوند .و به راحتی به نور او تبديل می شود.
عالوه بر اين ،کسی که اين حديث از حضرت پيامبر می شنود (ص) و به او اعتقاد دارد با يقين
پاداش به دست می آورد .همچنين پاداش ديگری وجود دارد ،همچنين آن عبادت است برای انتظار نجات

در ميان اين مشکالت است .اين هم با فايده است .هيچ کدام از آنها بيهوده نيست .همه آنها پاداش دارند و
يک عمل خوب در نزد هللا (جل جالله) هستند.
در حال حاضر افرادی است که به تازگی بيرون آمده اند ،آنها سريع باال رفته اند به خاطر که آنها
تحصيل کرده اند .همانطور که گفتيم ،برخی از آنها قبول می کنند در حالی که برخی نمی کنند .کسانی که
قبول نمی کنند ،بستگی به خودشان دارد ،اما آن در سر خودشان است.
از آنجا که اين در عقيده ،اعتقاد ،اهل سنت وال جماعت است .اعتقاد به اينکه مهدی عليه سالم به
ظهور می رسد در "آمنت" اصول ايمان است .به دليل که آن قبول کردن سخنان حضرت پيامبر (ص)
است" .آمنت باهلل ...و رسله "،يعنی ايمان به پيامبران است .شما بايد همچنين بگويد که اعتقاد داريد در
آنچه حضرت پيامبر (ص) می گويد .اين هيچ تجديد ديگر ندارد چونکه شرايط روشن است .مطمئنا از
همه طرف برای نجات بايد بسته باشد ،به طوری که نجات دهنده ممکن است بيايد و نجات کند.
همانطور که ما در آغاز صحبت گفتيم :دنيا صد در صد يک جور نيست ،اما تبديل به پانصد در
صد يک جور شد .تحت کنترل يک جور مردم تبديل شده است .اين غير ممکن است ،هيچ امکان ايجاد
سيستم ديگری وجود ندارد .اين تنها با کرامت مقدس اتفاق خواهد افتاد ،با معجزات هللا (جل جالله).
چيزهايی هستند که مردم هرگز نمی تواند فکر کند در نزد هللا و در اقيانوس های قدرتش.
موالنا شيخ می گفت" ،اين تکنولوژی به پايان خواهد هنگامی که مهدی عليه سالم ظاهر بشود!"
اين تکنولوژی را به پايان می رساند ،يک نوع ديگری از تکنولوژی خواهد می آيد .هللا قادر مطلق است.
هللا در زمان گذشته يک راز داد ،وقتی که او می آيد ،او اين راز را می برد .يک تکنولوژی ديگر وجود
خواهد می شود زمانی که مهدی عليه سالم برسد و يک راز مختلف از هللا پخش خواهد می شود .به
خواست هللا دنيا خواهد شد به مدت چهل سال با راحتی و با عدالت .مهدی عليه سالم و عيسی عليه سالم،
با هم .عيسی عليه سالم بعد از مهدی عليه سالم سلطنت می کند .در پايان ،نشانه بزرگ ظاهر می شود و
سپس روز قيامت رخ خواهد می دهد.
اما ،مهم ترين از ّاول اين است که مهدی عليه سالم ظاهر خواهد بشود و انشاءهللا مردم را از اين
سيستم شيطانی نجات کند ،که باعث است مردم دوستان هللا نيستند ،حتا دشمنان هللا هستند .نجات در اين
است ،نه در هيچ چيز ديگری .مردم ها مثل زندانيان در دنيا هستند .جای که بعدی می روند با هللا (جل
جالله) است .هللا سوال انجام می دهد .بنابراين ،هللا همه مردم را در اسرع وقت نجات کند.
مهم نيست که چقدر خوبی به انسان ها برسانيد ،شما بازگشت جوبی را نمی بينی .آنها می گويند،
"اين فرد اين و آن را انجام داد ".نوع بشر ناسپاس است .اين هوشمند نيست که برای انجام خوب انتظار
داشته باشيد خوب از کسی در بازگشت .فقط هللا عّز و جّل ترک نمی کند مردم خوب را بدون پرداخت
دادن .هر چه قدر بخوايد دوست داشته باشيد انسانيت را ،آن هميشه ناشکر و نا قدر است در بازگشت.

که هللا ما را جزوه آنها نه کند .و خداوند مردم خوب را بفرستد به اين کشور .که هيچ موقع مردم
خوب کم نه باشند انشاءهللا .ناسپاس ،که بستگی به خودشان دارد ،اجازه دهيد آنها را در حالت خود باقی
بمانند .خداوند آنها را اصالح کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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