
 

 

    

	رحلة الى امریكا الالتینیة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

. قدس هللا سره الحمد :  الشیخموالنا خطى  علىنحن قادرون على السفر في جمیع أنحاء العالم .  مرة أخرى ینآمن نادذھبنا وع الحمد :
ا زرنبھمة موالنا الشیخ .  دنا. قمنا بجولة وع أبعد الغرب ومن أبعد الشمال إلى أبعد الجنوبساعدنا هللا على السفر من أبعد الشرق إلى 

 . دناإخواننا (إخواننا وأخواتنا) وع

 علمعلى  وامیع الصعوبات ألن الناس ھناك لیسخفف جھمة موالنا الشیخ ت.  الشیخ معنا في جمیع أنحاء العالم بھمة موالنادائما  شعرن
 . كانوا جمیعا سعداء وكنا سعداء كذلك ھمأنحیث  ھذه الھمةجعل مثل الشیخ  اموالن،  ذلك. ومع ا كثیر

. ما المقصود بالالتینیة ھو مكان ال یوجد فیھ  ا أمریكا الالتینیة. یطلق علیھ ، آخر بلد سافرنا إلیھ ھو الجزء الجنوبي من أمریكا ھناك
.  والمالیین من المسلمین ھناك إن شاء هللا اآلالف، مئات یوجد الحكمة هللا بولكن  نیمسلمفیھ مكان ال یقبل أن یكون  إنھ.  شيء مسلم

 . لدیھم مثل ھذه القدرة وھذا الحب لإلسالم

،  من حكمة هللا أنھم ال یخدعون من كل شيء،  األوروبیین واألمیركیین تجاه اإلسالم الكفارھؤالء عند بغض النظر عن مقدار العداوة 
؟"  ، ربما ھل نحلم ، " حیرةبملتحین ھم ، ورجال الجبب ، بالعمم ھناك  جماعتنا. عندما یرون  دما یرون اإلسالمعن یحتارونوھم 

، "ھل نحن نحلم؟"  ندھشیبعضھم ،  كمجموعة شخص 100-50جوب الشوارع ن؟" عندما  ھؤالء الناس فجأةجاء أین من  " یفكرون
. ونلعنییقسمون بعنف و -تماما اآلن قد اصبحوا متوحشین –في مكان آخر مثل أوروبا  كان لو. یلقون التحیة علیناو ونبتسمیحقا ثم ومن 

 . ھناك حیا وكیترك اذا ارادوا ال

. قاموا ببناء قریة منفصلة  مكانا منفصال : واكل شيء وجعل وانقائھم تركبھؤالء الناس  الشیخ  اھ بھمة موالنأنحیث حكمة هللا إنھا 
 . وحدھم وأعدادھم تتزاید مع كل یوم یمرلتركھم یال  عز وجلهللا  فإن . وبالتاليزاویة  وا، وبن األرجنتین)، وانسحبوا،  (مندوزا

؟ ھذا الرجل لم یكن مسلما "من أین ھو"،  ". سألنا فجرآذان الھذا الرجل ال یفوت  " قالوا ما شاء هللاأنھم كان ھذا في مكان واحد حیث 
دعوني أبیع بیتي كما  . كان یملك منزل وقال " . كان یقدم خدمات مثل البستنة وما شابھ ذلكقبل سنة ونصف ھناك الى من قبل وبدأ یأتي 

" انھ  لم یعجبھم كثیرا وھمسوا بأشیاء مثل، في البدایة  ". عندما وصل إلى ھناك بجماعتكم. أنا سعید جدا  یسعدني أن أكون جزءا منكم
. نجد صعوبة في بعض  ھذا الرجل أفضل منا اآلن . یقولون "الفجر ؟ الرجل ما شاء هللا ال یفوت آذان " بیننا جعلناه. لماذا  لیس مسلما

 ھ ".أذان منللصالة  نستیقظاألحیان ولكن 

، ء ولیااأل ون. عندما یحترمء ولیااألامات ر، ھذه ھي ك . ھناھمة وكرامة لموالنا الشیخ ، مة . لذلك ھناك ھ مثل ھذا الجمال ھناك یوجد
الفصیل یسمى  -ھذه البلدان ، ھؤالء الكفار تم غزو . عندما  إن شاء هللا لبلدھم أیضا نور. سیكون  من وسط الكثیر من الكفر یخرجھم هللا
ھم كتبوا . لكن ھناك ولم یسمع أحد عن ذلك الناس. قتلوا المالیین من  نسانإالناس الذین لیسوا مسیحیین ك ونیعتبر ن الالرھبا -الیسوعیین 

 . كبیر من الناس ". إنھا حكمة هللا أنھم یعترفون بذنبھمعدد . لقد دمرنا  الكثیر من الناس نانحن ذبح ، " في وقت الحق ذلك

أن حیث .  بركةوجد ت، وكل شيء ولكن ال  : الماء والغاز والبترول والمعادن والذھب والفضة كل شيءهللا . أعطاھم  ھذه أرض ضخمة
وجد تتدمیر. لماذا ا؟ ألنھ ال الالمشي والحرق و ینظمونفي خضم الكثیر من الثروة. في بعض األحیان  یستمرون بالتذمرالكثیر من الناس 

 . ، والراحة لھم السالم، البركة كون ت. في ذلك الوقت س ھناك البركة الىأتي اإلسالم ت. إن شاء هللا عندما یأتي  اإلسالمب. البركة بركة 



 

 

 

 

.  ، حاولوا الشیوعیین ، وحاولوا الیسار ، وحاولوا الفاشیین . حاولوا الجناح الیمیني لیس لدیھم أي طریقة أخرى ألنھم حاولوا كل شيء
ال و وجد أدبی، ال  . عندما ال یكون ھناك إیمانشكر ". بالطبع ال یوجد أي  نحن نعیش في فقر في خضم الكثیر من الفرص یقولون "
 .بركة حتى وجد ت، وعندما یكون ھذا ھو الحال ال شكر . لیس ھناك یتصرفون  كیفیعرفون 

،  . في الواقع حقا أخذوا اإلسالم إلى تلك القارة الھائلة نیذال ءولیااألوالمشایخ من إنھ ، قدس هللا سره الشیخ  لموالناعظیمة  كرامةإنھا 
 مسأبقى معك " وقال إلى ھناك في رمضان موظف من الشؤون. ذھب  المسلمین ھناكساعد ت: الشؤون الدینیة في تركیا  كنا شاھدا حیا

حب أ.  عصر . ثم صلوا المغرب وكان اإلفطارال، وصلى  ساعة ، مرت ساعتینمرت ". جلس الرجل و أذھب، وس لمدة عشر دقائق
في األرجنتین  یعطون.  كل عام اآلن اضاحي 10عطیھم ت مدیریة الشؤون.  وغادر بعد ذلك اویحالتر صلىالمجتمع كثیرا لدرجة أنھ 

 . الشیخ ، وھم یطبخون وجباتھم ویوزعونھا على الفقراء زوایا موالنا؟ إنھم یعطون  ونیعط. من  شیليتو

. إذا كنت تتحدث عن الطریقة ، ألنھ لیس ھناك فائدة دنیویة في ھذه  إلى مكانھ ھصلو. كل قرش هللا ی لھؤالء ھناك ھمةخدمة و تصبحأ
 زوایانافإن  ، اسةیال تشارك في الس طریقتنا. وبما أن  . الفائدة العالمیة ھي في السیاسةالطریقة وال توجد في  طریقةفوائد دنیویة لیست 
 وتمسح. السیاسة تأتي  ال تشارك في السیاسةالطریقة ،  !" لذلك قذارةأینما كان ھناك سیاسة ھناك  " یقولون . جداھي أماكن فاضلة 

". السیاسة ھي  عندما یحین الوقت یدك وترمیھ فيستحملھ  الشیخ " موالنا كما یقول.  ولكن لیس لدینا أي اتصال مع العالم أو مع السیاسة
ما تصبح ! ماذا ستكون عند . مدیر قریة أن الرجل یدمر العالم فقط حتى یتمكن من أن یصبح مدیرا للقریة حیث مرض من ھذا القبیل

 یعطي أھل. هللا  . جمیع أنواع الدسیسة والخداع یحدثھي للنفس السیاسة  أن حالوة، نحن نعرض ھذا كمثال على  ؟ ولكن ھنا مدیرا
 .الوعي والذكاء السیاسة 

. أحیانا  الشؤون ھذهب تتدخلوا، ویجب أن ال  السیاسة ألھلالسیاسة  وا. یجب أن تترك أي عالقة بالسیاسة لیس لھم خصوصا أھل الطریقة
على  وتحصل الزاویة. یمكنك أن تأتي ھنا إلى  نحن لسنا متورطین في السیاسة نلقي كلمة ". سإجمع جماعتك  " یأتون إلینا ویقولون

. تعال  سیحدثیشاء هللا هللا وما  إرادة إنھا.  . لیس لدینا شيء آخر . ھذا ھو بأدب وتغادر بأدب. تأتي كل ما في األمر . ھذا  الدعاء
 . هللاسیساعدك اإلخالص وب

وا من قناة ؤ؟ كنا في باتاغونیا وجا . من سیصبح رئیس أمریكا . نحن ندعوه رئیس العالم ألن الجمیع یراقبھ مثال آخر ھو رئیس العالم
".  تخابات األمریكیة مستمرة، االنسیدي  السؤال الثاني في الحدیث " ھناك ،. كما جاء الصحفیون وقالوا "نرید إجراء مقابلة".  تلفزیونیة

؟ " . ماذا حدث؟ من الذي فاز . لقد نسینا ذلك العالم عن . لقد كنت ھنا لمدة ثالثة أسابیع ولیس لدي أخبار ! كنت قد نسیت حقا "سبحان هللا
. إذا انتخب  ترامب ىدعی؟ الرجل  ماذا سیحدث إذا تم انتخاب ھذا الرجل ." یوم أو یومین بقي.  . لم تبدأ ، لم تنتھ بعد ال . قالوا " سألت

. ولكن إذا  : بلدنا مختلف وبلده مختلفبنا . ال عالقة لھ سنا ، على رأ . إذا أراد هللا ذلك ، إنھ لمن دواعي سروري مرحبا بھمن قبل هللا 
تسمى وسائل  -اقھم في العالم أولئك الذین یھاجموننا والذین تھب أبو -. كل الكفار  یكون كما یقول هللا، وس انتخب فإنھ سیكون جیدا

 . باستمرار ضد الرجل كتبت،  اإلعالم

والتواضع ، األدب  الخجل. ھل م فاقدوا الذكاء في مكان مثل أمریكا یعني أنھ "المنحرف"رجل ال ھندعوییقولون "الرجل منحرف!" 
، وجود الدنیا. منذ  مھاجمة الرجل كحراس شرفب یقومون، ثم  ، مثل المجاري من كل مكان ؟ یطلقون النار على العالم كلھ موجود ھناك

 ونریدیبقدر ما  واھاجمیأن  ھم، یمكنشاء ، طالما أن هللا  . ومع ذلك وسائل إعالمك منكم وانحرافالم یكن ھناك أي شيء أكثر ازدراء و 
نومھم  وافقدیھؤالء الكفار  دعوا.  هللاحول النظام كلھ رأسا على عقب إن شاء یخرج واآلن سالرجل  . أخرى سیكون كما یقول هللاومرة 
. كل شيء على ما یرام  ، ونحن ال نخشى أحدا ، لدینا إیمانناربنا . لدینا رتاحین غیر م واكونیلناس الذین یحبون ھذا العالم أن ا ودعوا

. ھو ملخص ساه  نن، وأالالیھ بعنایة  نستمع،  في ذلك علینا أن نعتقد.  نبینا الكریمحدیث سنكرر .  هللا یحدث ھیقولأن ما بالنسبة لنا طالما 
 ". أي شخص أو أي شيء یخاف من، ال  خالقنا یخاف، الذي  هللا یخافإن الشخص الذي  كل شيء في الواقع "



 

 

 

 

حتى  ونهللا خائف. شعوب العالم الذین ال یخافون نخاف سیجعلنا  نخافهللا أن یجعلنا  اراد. إذا  ؟ ألن كل شيء في ید هللانخاف لماذا ال 
ترامب  إذا جاء . ال یھم أن نخاف هللا وال شيء آخر من أھل اإلیمان علینا. وبوصفنا  . انھم خائفون من كل شيء الموت من أصغر شيء

 .یحدث هللا  ھ. ما یقولباراك  رحلأو 

". من اآلن  لھم لنا وشره خیره جدا " ، شيء جمیل . وكان أیضا جمیالاألخیرة شیئا مرارا وتكرارا في السنوات  قالموالنا الشیخ 
عكس ی. هللا  ، والذین یحاربون هللا ، على أولئك الذین ال یؤمنون با: ، على الكفار كون الشرور لھمت. قد  فصاعدا ھو دائما لنا إن شاء هللا
. هللا  سالم إن شاء هللاعلیھ المھدي ال. ھو  . نحن في انتظار شخص وھذا لیس ترامبإنھ آخر الزمان .  خداعھم على أنفسھم إن شاء هللا

 . في أقرب وقت ممكن یظھرجعلھ ی

سالم ووقت عیسى ال علیھمھدي ال. في زمن  قبل یوم القیامة ا. العالم كلھ سیصبح مسلم مھ، وكال وعد هللا ھذا.  اإلسالم سیحكم العالم كلھ
من ھؤالء األعداء والكفار والمنافقین یحفظھ . هللا  وتحت الحمایة اآمنیكون بلدنا و.  كل تلك األیام إن شاء هللالنا  هللا یھیئ. سالم ال علیھ

 التوفیق . ومن هللا	. وكل الشرور إن شاء هللا

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
 11 زاویة أكبابا ، بعد الحضرة ،1438 صفر 6201/11 -11-

 


