
 

 

    

 حضرة السلطان ألب أرسالن

 سيد دمحم رسولنا على والسبلم الصبلة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة عليكم السبلم

 ، الداغستاني الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ

من  اعتقد أنهت، يجب أن ال صفة خاصة . إذا أعطاك هللا الطريقة ؤلخبلق اإلسبلمية وآداب لوفقا  نتكبر ونتباهىال ينبغي لنا أن 

وأحيانا يعطي لمن يشاء األشياء الجيدة  متشابهينخلق الجميع  وجل. ألن هللا عز  هللا عند من أنهانفسك ولكن أعتقد باستمرار 

. في بعض األحيان يتم إعطاء األشياء الجيدة ء صعب وتستمر عليه فعل شي ليس فقط اإلمتحان. إمتحان . هذا أيضا كإمتحان 

 .تحان اإلمفي  تفشلقد كون تأنا " إنه ،  أنا " وقلت استمريتوإذا  إمتحانبمثابة 

 علىأولئك الذين كانوا في طريق الحق دائما ، نبينا الكريم  زمن منذ كقادة لهذه األمة واألتقياءمن القادة  الكثيرومع ذلك جاء 

 "أنا هذا  "وقالوا  واخرج ضلوامثل فرعون ونمرود الذين  أولئك الذين هم،  . ومع ذلكوفقا لهذا الكبلم  ونتصرفيعلم بذلك و

 . حتىفائدة ألنفسهم أو لآلخرين  لم تكن ذات.  تذمرالعلى  ونويحرص

ٍة َعلَى اْلَكافِرِ   أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

يمكنهم القيام بذلك  ." ضد الكفار ومكرمين اءقويأتجاه المؤمنين و ونمتواضع إنهم".  أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر" 

.  ذلك ضد المسلمين وافعليأبدا أن  همال يمكن لكنو،  ضدهم واتحدثييمكن أن هلل صحيح ال على الطريق منهألالكفار .  ضد

 ."ن متشابهونحن  " ونلوقأنهم ييعاملون المسلمين بلطف كما لو س

.  رسبلن في مكان ماأ لبأسلطان ال. باألمس قرأنا عن حضرة  والعديد من القادة العظماء العظماءالعديد من السبلطين  جاء

في معركة  إنتصر،  األناضول فاتحنعرفه ؟  من أين، ولكن نعرفه نحن جميعا .  رسبلنأ الحقيقي هو دمحم الب اسمه

 ا، لكنه كان أيضا شخص متواضع وسلطان عظيم اعظيم اكان قائد.  ئلسبلمل، غزا األناضول وفتح األناضول مبلزغيرت 

ب لتطهير االبتكار اننا نخوض هذه الحرو " قال. " ، لرفع كلمة هللا الحروب التي نخوضها هي في سبيل هللا " قال.  جدا وتقيا

 ." والزندقة

إلى  بإتجاه الشرق، ذهب الى الحرب  . وبعد تلك المعركة ال معنى لها في ذلك الوقت أيضاالتي كان هناك الكثير من الفصائل 

من  الكثيرتطهير ل،  جمع آسيا الوسطى تحت راية واحدة ههذا يعني أن،  ، تركمانستان ، تركستانما وراء النهر ما يسمى 

 . قامة دولة إسبلمية نظيفة حقيقية واحدةإل، و هناكالتي كانت فصائل الشر 

جنود على ظهور الخيل أو سيرا على :  ، مثل المحيطات جنود مثل البحر لديه. ي فتح اإلسبلمال واصل،  السير إلى األمام

. وكان قائد القلعة  . حاصرها كان هناك قلعة على الجانب) جيحون (. الى مكان على حدود نهر آمو داريا  وصل.  األقدام

لسلطان ". ا دعوني أقترب من.  مستسلاقال الخائن "أنا  حرزمي . . قد يكون رجل يدعى يوسف شخص من حركة الفاسدين

، هاجم على الفور  فكرته الشريرة تطبيقب قاملسلطان ا ناقترب م. عندما يقترب منه كان يفكر في قتل السلطان عندما 

 . . واستشهد السلطان بعد أربعة أيام السلطان وجرحه

 



 

 

 

 

؟  من يقف أمامنا . " : مثل البحر ، ورأيت جميع الجنود على رأس تلة صعدت [مرةذات  "] دا ورد أنه قالقبل أن يصبح شهي

، وأسأل هللا التفكير  هذا. أتوب إلى هللا من  . أصبح سببا لموتي العبد الضعيفهذا ب اصابني. ولكن هللا  نفسي تحدثت مع

 . "، وأصبح شهيدا على هذا النحو هاارتكبت التي. كما أطلب منه الصفح عن الخطايا  المغفرة

 ا. وقال هذ صحيحال للطريقاإلسبلم  نا خدموا. سبلطين سنةلف اإلسبلم أل واخدم، ا ذكه همسبلطين ، الإذن هؤالء األشخاص 

إن  واألدبكل هذه األخبلق الجميلة  يرزقنا. هللا  . رحمه هللا يكون درسا للناس بعد وفاته لكيفهم خطأه عندما  الجميل مالكبل

 . شاء هللا

إذا قالوا  .ون عملي. لم يكونوا من أولئك الذين يتحدثون ولكن ال  هذه الطريقة الجميلةلنا وا أظهرأجدادنا  الفطر . نحن لسنا مثل

 جميلال طريقال أظهروا ." ذا ولكن لن أفعل ذلككأنت تفعل ه . لم يكن لديهم أشياء مثل " بالتأكيد على ذلك ونعمليذلك س

 . للناس عن طريق القيام بذلك بأنفسهم أوال

.  كثر من ألف سنةأل،  ، لقرون عديدة ، الطريق الصحيحالحق طريق ليست مسألة بسيطة لحماية .  هذه ليست مسألة بسيطة

 عنهم. رضي هللا وقاموا بحمايتها  ذلك. فعلوا  الدولة التي تعد مبلذا لجميع المضطهدين ولجميع الناس هي دولة اإلسبلم

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا نرجو أن تكون مقاماتهم عالية جميعا.

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ دمحم عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صبلة 1431صفر  2012/22 -22-11  


