
 
 
 
 

 
  

 

 سر العثمانيين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

، فال فائدة من أي منها ،  تشغلهأو المركز الذي  يةالماد من األشياء. بغض النظر عن المقدار الذي تمتلكه  إذا فعلت الشر ، فلن تجد الخير
نفسه في كل  مربي صلى هللا عليه وسلم يعلم األ. الن اياه هللا عز وجل والقرآن الكريم . هذا ما يعلمناالنار أهل  منتصبح  اآلخرةوفي 
 . حديث

 
]لكنهم يواصلون[ طاعة نفسهم أبداً ، "لماذا األمر هكذا؟" إنهم ال يجدون خطأً في أنفسهم  ذلك ، عندما يسأل الناس أنفسهم ثم بعدومن 

فعل الخير ، يجعل الشيطان األمر بشخص ما  يقومللناس ، يبدو سهالً ، وحينما  جميال السوء . يبدولن يتلقوا أي فائدة .  والقيام بالشر
.  ، الذين يؤمنون باهلل ، هم دائما أقلية المؤمنون.  فإن معظم الناس على الطريق الخطأ ، وهم مع الشر لك. لذ وبعد ذلك يبدو صعبًا قاسيا

 .. يرغبون في حكم العالم كما يحلو لهم ، وفي النهاية يجدون الشر ثم أشعلوا النار في العالممن وأولئك الذين يتبعون نفسهم هم األغلبية ، 
 

. على الرغم من أنهم قد أطلقوا عليهم اسًما سيئًا فقط لتحطيمهم  الحمد هلل أن العثمانيين كانوا يسعون دائما للخير. كان العالم كله معجبًا بهم
. كانوا يرغبون  ، اتباع طريقه ، طاعته صلى هللا عليه وسلمالنبي  ةحبم؟ سرهم هو سر العثمانيين هو . ما بنظامهمإال أنهم كانوا معجبين 

في  على نور نورأمامهم ، لكن هللا عز وجل وضع  . في معظم األحيان كان هناك شياطين كانوا عقبات في فعل الخير قدر المستطاع
من هللا و . إن شاء هللا ، زلنا نعيش في هذه السالمة واألمن ، وما زلنا نواصل خدمة ومساعدة اآلخرين. ما ببركتهم . نحن هنا  طريقهم
 . التوفيق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414جماد األول 1-2020/01- 5 


