لنا شرفنا
موالنا الشيخ محمد ناظم الحقاني النقشبندي  72كانون الثاني 7107
مجلسنا هذا طبعا هو مجلس جدي  .نحن اآلن من الطالبٌن للقٌام بخدمة مهمة نحن نرٌد ان ٌنتهً عهد الظلم  .الحركات
التً تحصل حتى اآلنٌ ،قولون حادثة  13آذار ،من هذا التارٌخ  ،الى زمننا هذا ٌرٌدون محو اإلسالم من الوجود .
اإلسالم هو الدٌن الذي أرسله هللا للبشرٌة ال ٌوجد قوة ٌمكنها هدم اإلسالم  .إذا قورنت هٌبة اإلسالم  ،العالم كله ال ٌكون
حتى بعوضة  .لكن هؤالء السفلة سمحوا لألوروبٌٌن  ،الذٌن ٌمثلون الكفار مهاجمة اإلسالم بعد حادثة  13آذار .وكانوا
جمٌعا معا حشد إلزالة وتدمٌر اإلسالم " إن الدٌن عند هللا اإلسالم " ٌ .عنً  ،بحضور هللا عز وجل الدٌن المقبول وكل
ما عدا اإلسالم  ،باطل  ،كله متعفن  ،من أوساخ المرحاض !
اإلسالم هو النظٌف والطاهر  .فعلوا ما فعلوه كفرة أوروبا ومسلمٌنا المحتارٌن لم ٌُصغوا لكالم النبً علٌه الصالة
والسالم .وجمٌعهم ٌسعون إلى أن ٌكونوا مثل األوروبٌٌنٌ .عنً،أصبحوا ٌرٌدون ان ٌكونوا غٌر مسلمٌن .األوروبٌٌن
كافرٌن  .والذٌن ٌحاولون ان ٌسٌروا على ُخطى الكافرٌن  ،هم كافرٌن أٌضا  .ال  ،هذه لٌست مزحة ! والعالم اإلسالمً لم
ٌهتم  .ربما ٌوجد ملٌاري مسلم على وجه األرض  ،جمٌعهم بالغفلة ،غافلون ٌ .ظنون ان اإلسالم قد إنتهى  .والذي سٌنقذنا
هو اتبع طرٌقة الغربٌٌن  .ثم ٌجوز لنا أٌضا أن نصبح غربٌٌن لكً نلقى سبٌل الخالص ! مرة أخرى كفار أوروبا  ،كفار
فً العالم الغربً جائوا بهذه الفكرة  " :ان اإلسالم هو الذي جعلكم متخلفٌن  .إتركوا اإلسالم وإتبعونا لكً تكونوا على
طرٌق الخالص  .وخالصكم ٌكمن فً إتباع طرٌقنا  .نحن متقدمون  ،وٌجب علٌكم إتباعنا " .
بأي طرٌقة جعلوهم ٌتبعونهم ؟ مثل الكلب الذي ٌركض وراء الصٌاد  .هؤالء الخونة  ،الخبٌثثٌن جعلونا ننزل الى تلك
المرتبة  .والغافلٌن الذٌن ٌرٌدون ان ٌكونوا على طرٌق الغرب  ،الذٌن ٌرغبون فً إتباع طرٌقهم قبلوا بهذا :قالوا " إقبلونا
وسنسٌر ورائكم  .ألنكم متقدمون  ،متقدمون علٌنا  .متقدمون علٌنا بالتكنولوجٌا ،تكنولوجٌتنا فً مرتبة الصفر ٌ .مكننا ان
نتبعكم  ،ونتقدم كذلك "  .ما قلناه هو دٌباجة .ما أعنٌه بالدٌباجة هو ٌعنً خالصة الموضوع  .هذا مهم .
هذا الكالم لو لم ٌكن عندنا إذن بقوله ال ٌمكننا جمعه وقوله  ،هذا الكالم لٌس من عندنا  .إنه لٌس موضوع نكتبه ونقوله
لكم  .هذا ٌُسمونه واردات  .بحكمة هللا جعلوا أحقرالعباد ٌحكً وٌشرح  .نحن ال ندعً أننا شًء  .ولقد مرت مئة سنة
من 3131الى ،1131قرن كامل جلبوا الخراب على المسلمٌن هؤالء الوحوش  .إنشاء هللا الوحوش ستأكلهم .جعلوا العالم
اإلسالمً رذٌل  .هللا ٌعطٌهم ما ٌستحقونه .
إنشاء هللا لن ٌخطوا خطوة الى األمام بعد اآلن  .سوف ٌتحولون الى الوراء .سوف ٌتحولون الى الوراء .نظروا  :وجدوا
ان أمامهم طرٌق مسدود  .إندهشوا  -طرٌق مسدود .او بقول آخر  :هناك جسر ولكن هذا الجسر سٌنهار  .ألنه قدٌم
وخربان  .الناس اآلن بدأوا ٌفكرون  .لكن مع األسف ان األتراك الذٌن حملوا راٌة اإلسالم  ،والذٌن ٌعتبرون أنفسهم
أوالد العثمانٌٌن  ،ماذا ٌقولون ٌ " :مكننا اإلنضمام الى اإلتحاد األوروبً" .هذه هً سٌاستهم ٌ " :مكننا اإلنضمام الى
اإلتحاد األوروبً" .لماذا تحتاجون الى هذا ؟ " رجاء إقبلونا "  .ما هً المناسبة  ،لٌس عندك شرف ؟ لٌس عندك عقل ؟
عندما ٌكون لدٌك القدرة على فعل كل شًء  ،لماذا تركض وراء اوروبا ؟ هذا خطأ  ،خطأ كبٌر !
ٌركضون ورائهم  ،آملٌن بكسب شًء ما  .وال واحد ٌمكنه فتح الباب الذي ٌفتحه اإلسالم  .اإلسالم هو شرفنا  .فً تركٌا
إذا قلت " إسالم " ٌحاكمونك  .هللا ٌلعن هؤالء الذٌن أحضروا األمة الى هذا الحال  ،مع أنهم حملوا راٌة اإلسالم لمئة
سنة  .إنشاء هللا ٌكون مثواهم جهنم .
والٌوم  ،العالم اإلسالمً الذي ٌملك إمكانٌات كثٌرة ٌ ،ركض وراء أوروبا  ،وراء البالد الغربٌة مثل الكلب الذي ٌتبع
الصٌاد  .ماذا كنا باألمس ؟ كنا سالطٌن  .ماذا أصبحنا الٌوم ؟ أصبحنا مثل مخلوق سُفلً  ،حٌث انه كل واحد منهم ٌركل
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العالم اإلسالمً كله ٌ ،غلً  .لماذا ؟ " ألننا نرٌد ان نكون أوروبٌٌن .ألنه فً اوروبا ٌوجد فن وتكنولوجٌا "  .إذا
إستخدمت القوة الموجودة بٌدي لٌس فقط أوروبا  ،بل ٌمكننً تخرٌب أمرٌكا  .لٌس ألننا ال نملك القوة  ،لدٌنا ! ال تنظروا
الى من ٌتكلم بل إنظروا الى من ٌجعلنً أتكلم .أنا ال ٌمكننً ان أصبح خادم ألوروبا .وال ٌمكننً ان أصبح كلب ألمرٌكا .
نحن عندنا شرف .
وبجهودهم المستمرة خلعوا خلٌفة المسلمٌن  .أحضروه معهم إلى البرلمان وقالوا " :نحن ألغٌنا الخالفة" .لٌس انت من
أعطى الخالفة حٌث ٌمكنك أن تلغٌها ! قالوا " لغٌناها "  .وقد طردوا العائلة التً ٌنتسب إلٌها الخلٌفة أو ٌنتمً إلى
األسرة الحاكمة العثمانٌة  ،السلطنة  ،حتى األطفال الرضع  ،من إسطنبول  ،من أناضولٌا التً فتحوها بسٌوفهم .
طردوهم  ،الذي أعطى هذا األمر لن ٌرتاح فً قبره إنشاء هللا  .والذٌن قبلوا بهذا القرار  ،ان ٌكونوا من سكان الجحٌم .
حسنا ..هذا ما سٌحصل .ما حصل قد حصل  .لكن األمر هلل جل جالله  ،سبحانه وتعالى  .هللا ال ٌسمح بتخرٌب دٌنه .
الحق ال ٌُغلب من الباطل  .ال ٌهم كم نحن نتحدث عن هذا الموضوع  ،فهو محٌط ...هذا كفاٌة  .بحكمة هللا  ،حٌث انه
فتح الطرٌق لهؤالء الذٌن هم ضد اإلسالم  " :هنا المٌدان  .إفعلوا ما تشاؤون  .لنرى ما الذي ٌمكنكم فعله "  .سٌغرقون
بأفعالهم إنشاء هللا .
اآلن العالم اإلسالمً كله  ،خاصة تركٌا  ،الشام  ،مصر  ،الحجاز  ،مصر  ،لٌبٌا  ،تونس  ،إٌران  ،مسلمً الهند ،
جمٌعهم على األرض هكذا  .الذي ٌخطو فوقهم هم كفار أوروبا  ،على الرغم من أن لدٌنا جمٌع أنواع الوسائل  ،لدٌنا
السلطة .عندنا القوة التً ٌمكنها وقف تكنولوجٌتهم فً لحظة  .لكنهم تاركٌن هؤالء الذٌن ٌحبون اوروبا وٌرٌدون
األوروبٌٌن ان ٌتعلموا درسهم .وهذا ماحدث اآلن  ،وقد ُتركوا هكذا .
ألغى شخص واحد السلطنة دون أن ٌسأل أحد دون موافقة األمة .وبعد ذلك قال  " :لقد ألغت الخالفة " .وفً النهاٌة قال :
" أنا ال أرٌد ال الخلٌفة وال العثمانٌٌن او السلطنة  ،لٌرحلوا جمٌعا ! سأقوم بإنشاء دولة غربٌة " .لقد افسد األمر ! لقد أفسد
األمر ،وال حتى قرن ٌكفً لألمة لتنظٌف البلد  .فً أبسط الكلمات  ،حول العثمانٌٌن العظماء الى أتراك واألتراك حولهم
الى ال دٌنٌٌن  .البالء فً مصر ،هو أسوأ منهم  .والذي فً لٌبٌا هو أسوأ منهم .عدد قلٌل من الناس فً الشام بأفكار
عجٌبة  ،غرٌبة  .ما هو طرٌقهم ؟ أخرجوا البعثٌٌن  .ما هو البعث ؟ السودان ضاع  ،ضاعت مصر العظٌمة  ،لٌبٌا
العظمى ضاعت  ،الذٌن كانوا ٌحملون راٌات اإلسالم هللا عز وجل تركهم  ،حتى زعماء العالم اإلسالمً ٌعانوا وٌتعلموا
الدرس .
انهم هم الذٌن ٌعٌشون أٌام فً العذاب .فً تركٌا بهذه الطرٌقة  ،فً إٌران  ،فً الشام بهذه الطرٌقة  .فً العراق  ،فً
مصر  ،فً لٌبٌا  ،جمٌعهم بهذه الطرٌقة  .لقد جعل جمٌع الذٌن هم فً السلطة ٌعانون وٌتعلمون الدرس .فً الٌمن ،نفس
الشًء .
ما نقوله اآلن هو مقدمة  .اآلن ٌ ،جب ان تنتبهوا األمر وصل الى نهاٌته  .العالم اإلسالمً ٌرٌد خلٌفتهم ٌ .رٌدون نظام
الخالفة  .ال ٌوجد أي شخص ال ٌرٌد ذلك  .الذي ال ٌرٌد ال ٌكون عنده دٌنٌ ،كون كافر .سبحان هللا العلً العظٌم  .هؤالء
الشباب فً أوروبا  .من قام بتوعٌتهم ؟ جمٌعهم شباب .إنهم ٌقولون  "،نرٌد سلطاننا  ،نحن عثمانٌٌون "  .هؤالء األفندٌة ،
هؤالء الشباب ٌقولون  .كٌف ٌحصل هذا ؟ أظهروا صورتهم  .انظروا  ،هناك .علموهم الالدٌنٌٌن فً المدارس  .إنظروا
الى ما ٌقولونه اآلن ! ٌقولون " نحن عثمانٌٌون "  .من ٌنكر أصله  ،ال أصل له  .هؤالء الشباب فً اوروبا بدأوا ٌقولون
" نحن أصلنا عثمانً "  .إنهم ٌعٌشون فً اوروبا  ،لم ٌجدوا هذه الفرصة لقول هذا فً تركٌا  .وجدوا هذه الفرصة فً
اوروبا  ،وبدأوا ٌقولون  " :نحن عثمانٌٌون  ،من الذي أوصلنا الى هنا فً السابق الجمٌع كانوا ٌقصدون الدولة العثمانٌة
للعثورعلى الخبز ،لتناول الطعام .
األن أتٌنا الى أوروبا  ،لجمع بقاٌا األوروبٌٌون  .عٌب علٌنا " بدأ هؤالء بقول هذا  " .نحن عثمانٌٌون ونفتخر بذلك " .
إنظر الى هذا الكتاب  .هذا هو الكتاب الذي كتبه هؤالء الشباب  ،الموجودٌن فً حضرتً ".نحن نفتخر بأننا عثمانٌٌون .
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عودة العثمانٌٌن  .أسود التفاحة الذهبٌة  .سبحان هللا الذي اٌقظهم .ال ٌستطٌع المرء أن ٌكتب مثل هذا الكتاب فً تركٌا .
كتبوه فً المانٌا ٌ .وجد إصدارات باللغة التركٌة واالنجلٌزٌة  .إبننا  ،هذا األفندي كتبه ونظمه بأسلوب عجٌب  .لم أستطع
التحقق من أي منبع قد أخذ  .هللا ٌفتح علٌه .
اآلن  ،وبالطبع ٌحاولون فعل شًء لكنهم مترددٌن  .أنتم بالطبع عثمانٌٌن  .لماذا وقفتم على أقدامكم ؟ ٌقولون ":نحن وقفنا
للعثمانٌٌن لكً ٌعودوا الى عرشهم ومقرهم  .نرٌد ان نرى العثمانٌٌن فً قصورهم وعلى عروشهم فً بلدهم .نرٌد توقٌف
تحركات الكفار فً تركٌا ونرٌد رفع راٌة اإلسالم  ،ونرٌد رفع راٌة خلٌفة اإلسالم حول العالم  .لقد جعلوهم ٌقولوا هذا
األن .عددهم قلٌل األن .
األن هؤالء الشباب بالطبع ال ٌمكنهم اتخاذ قرار بشأن كٌفٌة التصرف  .هللا عز وجل بعثهم إلٌنا  .انا لست شخص عظٌم
لكن ماذا ٌمكننا ان نفعل؟ " كبقٌة السٌوف " انا رجل مثل بقٌة السٌوف  ،أقترب  ،من  311سنة من العمر .ماذا ٌمكننا ان
نقول ؟ إسمعوا منا كالم الذٌن ٌجعلونا نتكلم  .عهد الظلم سٌنتهً  " .أعطً لكل ذي حق حقه "  .هذا هو دستور اإلسالم .
" أعطً لكل ذي حق حقه "  .سنأخذ هذا الحق ! إنها تنتمً الى العثمانٌٌن  :تركٌا  ،البلقان  ،الحجاز  ،مصر  ،الهند ،
الصٌن  ،جمٌعهم .
اآلن  ،ما أرٌده هو  :من هو الورٌث الرسمً لإلمبراطورٌة العثمانٌة  ،اسرة عثمان ؟ من ٌأتً وٌقول  " :أنا هذا
الشخص " ؟ من الطبٌعً  ،ان ٌخاف  .لكن ما عند هللا هو ثابت انه وارث حقٌقً لن ٌكون علٌه خوف بعد اآلن  .واآلن
من بٌن الورثة فً تركٌا  ،ال ٌوجد أحد ٌمكنه رفع راٌة اإلسالم  .هناك أوالد للسلطنة من نسل األمٌرات ،نساء السلطان .
لكن من نسل األمراء  ...هناك من نسل األمٌرات لكنهم ال ٌنفعون لهذا األمر  .الشخص الذي سٌحمل هذا الحمل موجود
فً اوروبا  .العالم العربً لم ٌقبلوا بهم  .المرتدٌن األتراك طردوهم  .هؤالء األشخاص عاشوا فً أوروبا  .هللا حفظهم .
والٌوم  ،الناس األن بدأوا ٌطلبون العثمانٌٌن  .ألنهم تعبوا من ظلم األتراك والناس أصبحوا قذرٌن ألنهم ٌقفون ضد
الشرٌعة  .إنهم ٌقولون " :كٌف هذا األمر ؟ كٌف هذا األمر ؟ كٌف حصل ذلك  ،حٌث أنك قمت بإلغاء و إزالة دٌننا؟ كان
هناك "البنك العثمانً" الذي ٌحمل اسم مسلم  ،واإلسالم .حتى أنهم أزالوا هذا البنك  .لم ٌعد هناك أي شًء بإسم العثمانٌٌن
هناك كٌف ؟ ماذا حصل ؟ هل ستغٌرون كل شًء بخمسٌن سنة ؟ هذا كذب ! والكذاب نهاٌته معروفة  .هنا  ،وحتى اآلن.
قد ٌتمتعون بوضعهم ! كل ٌوم سٌحاولون االنسحاب  .لكنهم سٌغرقون أكثر الى ان ٌأتً السلطان الذي سٌحمل مسؤولٌة
أرض السلطنة .
عندما ٌأتً السلطان  ،سٌكون هناك مدد إالهً  .الشٌطان هو الذي ٌساعد هؤالء .أولٌاء هللا ٌساعدون السالطٌن بإذن هللا .
اآلن  ،هذا ٌكفً  .اآلن  ،سأسأل هؤالء الشباب بعض األسئلة ألنه عندما ٌقولون " نحن عثمانٌٌن "  ،من هم العثمانٌٌن
اآلن؟ هناك من أبناء من نسل األمٌرات للساللة فً تركٌا لكن ال ٌحق لهم بالعرش .ال ٌمكن ان ٌكون من نسل األمٌرات ،
ٌجب ان ٌكون من نسل األمراء  .كان هناك رجل من نسل األمراء الذٌن ٌمثلون العثمانٌٌن  .لكنه توفى أٌضا .
هناك رجلٌن اآلن فً مكانه  ،الذٌن هم أحفاده  .كالهما إسمهما " سلٌم "  .إذا كان هناك أي شخص آخر ،فلٌخرج ! قلبنا
مع أول واحد  .عندما نقول قلوبنا  ،فهذا ٌعنً اإللهام الذي وصلنا ٌ .بقى بعٌدا اآلن  ،قائال " ال ٌمكننً حمل هذا الحمل "
هذا القول مقبول عندنا  .لو قال " اعطونً إٌاها " ،لم ٌكن مقبول .
عندما قال النبً ٌوسف علٌه السالم لفرعون إجعلنً وزٌر على الخزائن  ،لم ٌعطٌه إٌاها  ،بعد سنة أعطاه إٌاها  .ال
تعطً لمن ٌطلب  ،حمل الذي ال ٌطلب ذلك .مثل هذا ،سٌحمل الحمل  .سٌحمل  .إذا لم ٌكن أول واحد سٌُعٌنون الثانً .
ولكن األول هو األنسب  ،ومؤٌد  -سلٌم .
لذلك اآلن  ،إقترب وقت التحرك  ،هللا أعلم  ،فً هذه السنة  3111السنة الهجرٌة ربما سٌحدث هكذا إنقالب للعودة الى
الطرٌق الصحٌح  ،وأصحاب الحقوق سٌأخذون حقوقهم  ،هؤالء الناس اآلن عندهم الحق بمٌراث أجدادهم  ،ان ٌأتوا

www.saltanat.org

3Page

وٌحكموا بصفة مالك وملك  .فتحوا إسطنبول بسٌوفهم  .كٌف ٌمكنك طرد هذه األسرة ؟ هذا هو الشرف ؟ هذا هو الدٌن ؟
هذا هو األدب ؟ هل هذا هو مجد اإلسالم ؟ هذا هو فعل أولئك الذٌن هم أبعد ما ٌكونواعن اإلسالم  .إنشاء هللا لن ٌرتاحوا
فً قبورهم  ،وتكون قبورهم ملٌئة بالنار  .تلقوا هذه اللعنة .
لذلك اآلن  ،الوقت قد دخل  ،هللا أعلم  .وسلٌم أفندي الذي ٌُقٌم فً أوروبا انه ٌقول فً الحدٌث  " :هذا السلطان  ،سلٌم
ٌأخذ األمانات المقدسة  .وفً آخر الزمان ٌأتً سلٌم الثانً  ،وٌُعطً األمانات المقدسة "  .السلطان سلٌم أحضراألمانات
المقدسة من مصر  ،المنتمٌن إلى نبٌنا  .ووضعهم فً توبكابً  .وفً آخر الزمان سٌأتً سلطان آخر بإسم سلٌم  .وهو
الذي سٌقدم األمانات لصاحب الوقت  ،المهدي علٌه السالم .
وبناء على ذلك  ،هذه هً دٌباجة هذا الموضوع  ،هذا ٌكفً ٌ .مكننا ان نتحدث إلٌكم مرة أخرى الحقا  .ومن هللا التوفٌق ،
الفاتحة .
ترجموا هذا الى اللغة العربٌة وإضربوهم ! نرجو ان تكون حٌاتنا فداء لطرٌق الخلٌفة  ،لطرٌق السلطنة  .أنا ال أرٌد  ،أن
تكون لطرٌق هؤالء األشخاص  .كل صاحب حق سٌأخذ حقه فً آخر الزمان  .وعهد الظلم سٌنتهً .شكرا هلل  ،شكرا هلل ،
شكرا هلل الذي ٌسر لنا هذا الخطاب  .هللا أكبر ! " إذا كنت ال تستطٌع التضحٌة بحٌاتك إبقى بعٌدا عن هذه الساحة  ،إنه
لٌس مٌدان لللعب  .الكثٌرون ضحوا بأرواحهم هنا و بدون تردد إنه هكذا مٌدان " ترى ؟ كٌف ٌتم هذا ؟
الفاتحة .
http://saltanat.org/Blog/tabid/271/PostID/574/-erefliyiz-We-Have-Honour-tr.aspx
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