
 خالل الفترة العثمانیةالزوایا 

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

 . طریقتنا النقشبندیةفي  مھمة الصحب. الطرق  كل الشيء نفسھ مع یكاد یكون.  الجماعةو الصحبة مع الطریقة تقف
 أنھ أمر خطیر. ت قد رحل الدولة العثمانیة بالرغم من أن بقیتاألمور  ھذه أدركوا أن . الفترة العثمانیة بعدالزوایا  أزیلت

 آداب بعیدا عن الحفاظ علیھمیرید والجھلة  ترك . ذلكال یرید و، تتناسب معھ  ال،  ماكر الشیطان ھذا السببل.  تبقیإذا 
 . اإلسالمیة للدولة،  للدولة كانت مفیدة،  ومع ذلك.  الزوایا ھذه زالأھذا السبب ل.  اإلسالم

في وا الزوایا أغلق حتى لو . أكثر وأكثر نیوا متوحشأصبح،  أفضلالناس  أن یصبح بدال من،  الدولة العثمانیة اءاختف منذ
أعطوا و،  التنویر الناس أعطوا.  أھل اإلرادة ھم. الصالحون  بقيوعلماء ال بقي، �  اً شكر أخرى، من ناحیة  األناضول
 في غلقی شیئا لم نرى أن . مثل قبل ئملی البلد ما شاء هللا ، الضغط عندما یرفع. وأعطوا الصحبة أینما حلوا ، اإلرشاد 

 . ھناك ظھر ضخم خالف، ولكن  أماكن أخرى

 الطریقة هھذ تلذلك كان . أكثر من ذلك بكثیر وا وحوشأصبحو،  العثمانیین نأوا بأنفسھم عن قد الكثیر من الناس ولكن
.  الكریم لرسولنا األدب أفضل هللا أعطى.  اإلسالمأدب  األكثر أھمیة ھو الشيء . األدب علمھمت تكان التيه الزاویة ھذو

أنھ حتى .  الصراخو والصیاح في الشوارع الخروج شيء مثل لم یكن ھناك.  سیدنا في زمن صراخو صیاح لم یكن ھناك
،  ھذه األعمال ال یحبهللا  " قال الكریم نبینا.  رجل قوي مثل یتصرفكان  ةصحابأحد ال.  في زمن الحرب ذلك یحدث لم

 . الكفار ضد إذن، ولكن ھناك  ضد المسلمین إذنلیس ھناك  ." الكفار ضد یمكنك أن تفعل ذلكولكن 

كانوا .  لإلسالموفقا  كل شيء كانوا یفعلون.  دولة إسالمیة ألنھا كانت؟  مقدسة دولة ھكذا العثمانیةت الدولة كان لماذا
 العثمانیة اإلمبراطوریة.  اإلسالم عكس،  اإلسالم یتعارض مع ابسط شيء حتى لم یكن ھناك.  وفقا لإلسالم یتصرفون

ولكن  ،السبعمائة  تلك السنوات الجزء األخیر منعن  بشكل سیئ دائما كانوا یتحدثون.  سنة سبعمائة لما یقرب من حكمت
 . لمئات السنین الوصول إلیھم أنھ ال یمكننا تفھم الحقیقةعن  حثتبعندما 

 ھذا الشيء ما،  هللا هللا . العثمانیینعند  العبودیة عنكان . نشاھده  قررنا أن لذلك مھماشیئا نوا یعرضون كا اللیلة الماضیة
كیف  وأوضح. للتصرف وقواعد  إجراءات ھناك . العبید بیع وشراءعن  كان یشرح،  من ھذا الرجل ال أعرف الغریب ؟
، عبداجعلھ و شخص تھریب ال تستطیع أن تقرر .ا عبید ونصبحسی، ثم أنھا  حربأسرى  أوال ونصبحسی. بذلك تم القیام 

لم . م شراؤھ وكیف تم، رحلوا كیف ، اؤوا كیف ج : كل شيء أظھر . أیضا واحدا تلو اآلخر ذلكوأوضح  . سیقاتلك وإال
 من أین أتوا،  جمیع السجالت لدیھم.  بدون حرب كأسرة واحدة وأزالوا ، القریة نع واتنازل،  األوروبیین مثل ونوایك
 لم یكن ھناك ، من ھذا القبیل لذلك كان.  التفاصیل أدنى ذلك مع أوضح . ال أو وفقا لإلجراءات كان، سواء  أین ذھبواو

 . مقدسة دولة ھذا السبب كانتل.  شيء كالظلم لم یكن ھناك. ظلم 

غیر  ھناك ، لیس غیر المسلمین على الرغم منب. ما المقصود  غیر المسلمینمع  نشبت،  العھد العثمانيخالل ،  الحرب
 الوزیرھناك  وكان وزراءھناك كان .  أیضا إلى العثمانیین وننتمی م، ألنھ . انھم یتمتعون بنفس الحقوق مسلمین في بالدنا

الصدر أصبح السلطان سلیمان عبد .  تحدث عنھ. عبد وزیر أكبر ، كان ھناك  . كما كان یشرحجمیعا  ر منھمكباأل
. وجاء ذلك أیضا حافزا  قوانینھناك حقوق وكان .  عدالة العثمانیینانظروا إلى . ذلك  یمكن أن یحدث، . لذلك  األعظم

. كان ھناك عادة جیدة بین الناس  أنھ من العار ونجدسی،  لمدة عشر سنوات عبدبشخص  تمسك. إذا  الطالق سراحھم
.  العبید تحریرع الناس على ھذه العادة تشج . ، ویحتاج أن یطلق سراحھ ألنھ أمر مخز لفترة طویلة یبقىالعبد  یفكرون أن

. ویتوفى العبد . أحیانا قد یحدث  م لیتمكنوا من مواصلة كسب العیش وجعل تلبیة احتیاجاتھمونھساعدی قد، تحریرھم وبعد 
 یعتق عندمافعل ذلك یمن  علىكثیرا  ونضحكی.  یصبح عبدا یوم القیامة العلى قبره حتى ، " ھذا العبد حررت"  یكتبون
 التي اآلیاتھذه األمور بسبب  حدثت. وقد  في أقرب وقت ممكن یریدون تحریرھمھذا السبب معظم الناس ل.  میترقبة 

 في الزاویة ویتم تعلمھا منكانت تدرس ھذه األمور ،  . ھناكا األشیاء الجیدة والقیام بھ على شجعت.  القرآن كذلك ھابین
 . . ال أحد یتعدى على حقوق اآلخرینات الطریقة سلكوا ھذا الطریق اإلخوان وساد. المشایخ 



 

 

 

رسخ سی،  السالمعلیھ  المھدي . مع ظھور في بالدنا إن شاء هللاستتم من الخدمات  الكثیر،  العثمانیین ببركة، اً � شكر
الذین یدعون  المزیفونمع ھؤالء  وجد خالفةت. ال  مساعدیھ إن شاء هللا ونسكان ھنا سیكونال.  من یثق بھ ھنا إن شاء هللا

لخالفة العباسي خالل ا خلیفةتخلى ال. كیف  خلیفةال. العثمانیون ھم  الخالفة مع العثمانیین اآلن".  . أنا الخلیفة خلیفةالأنا  "
السالم أیضا، علیھ  المھدي یظھر. عندما  سیأتي،  . النھایة قریبة ؟ لم یفعل أي شيء بالقوة إرادتھبلسلطان العثماني سلیم ل

. نحن دائما  هالسالم وسیكون مساعدعلیھ  لمھديلیسلمھا س،  ھو صاحب الحق الذي،  الشخص ھنا،  السلطان العثماني
ن و. العثمانی العثمانیینب نتشرف. نحن  فصلنا عن ھذا الطریقی. هللا ال  العثمانیین إن شاء هللاملكیة زال في سند نوال 

. أعطوا كل شيء في  بالسیوف في خدمة اإلسالم لوحوا.  سالطین العثمانیین وضعوا أنفسھم وحیاتھم في سبیل اإلسالمالو
 . ومن هللا التوفیق .شكراً � "  أنا مسلم " یقولالذي سعید  ھو كم. � ، شكرا داء سع كم ھم.  سبیل اإلسالم

 الفاتحة .
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