
 

 بِأَْفَواِھِھمْ  ا�َِّ  نُورَ  ِلیُْطِفُؤوا یُِریدُونَ 

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

 الجمعیة .

 یُِریدُونَ "  . أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیمقال تبارك وتعالى في خطابھ الكریم . 
ُ  بِأَْفَواِھِھمْ  ا�َِّ  نُورَ  ِلیُْطِفُؤوا  ". اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  نُوِرهِ  ُمتِمُّ  َوا�َّ

 الكریمالقرآن  ."أفواھھم ب هللا یطفئوا نور أن ونحاولی الكفر أمة ":  القرآن الكریم،  كتابھ في جلو یقول هللا عز
 .بدون عقل  ھم ى وكمحمق كم ھمللناس  نبیً ی.  جدا جمل قصیرةبر االكف حیل كل یبطل إنھ.  هللا معجزة ھو

 بأفواھھم . هللا لیطفئوا نور الحمقى حاولی

.  المسلمین ھناك یظلمون إنھم "قیل لنا ، المغادرة قبل .  خمسة عشر یوما لمدة في زیارة وذھبنا سمح لنا هللا
 أزال خداعھم .م علیھخیانة األمانة و، ھم خداع ،غشھم  حول أن هللا هللا حكمة إنھا. " المسلمین ھناك یكرھون
 یكرھون الجمیع لجعل شيء شریر اإلسالم على أنھ إظھار حاولوا:  ھذه األحداث أول وقعت.  األمانة وخیانتھم
ھذه  بعد ینمسلمال � حیث أنھ زاد عدد شكرا.  على أي حال ینواضحاألمور  ھذه أولئك الذین فعلوا.  اإلسالم

 . في كل مكان ینمسلم ونحیصب .ضعف  مئة عددھم تضاعفو األحداث

 في سنة ئةمعمره  مسجد قدیم ھناك.  في كل مكان الشھادةب نطقوا كثیر من الناسال ، سماع ھذا بعد، یقة حق
 بنواالناس .  الجماعةو السنة مسجد أھل دخولعند  الروحانیةب تشعر.  جمیلتم بناؤه ومسجد  ھو أولو.  باریس
ال . صلى هللا علیھ وسلم  الكریم لنبینا احترام وال،  بسملةال وال،  هللا كلمة فیھال یوجد .  مستودع وكأنھ امسجد

 العبادة قامت.  جدا جمیل ما شاء هللا المذكور ھذا المسجد تم بناء . المستودعات مثل المساجد یبنون . یوجد شيء
 . والجماعة السنة ھلوفقا أل

االولى التي  ھذه ھي المرة ، الواقع في.  االحترام وا لناأظھر،  ناواستقبلو ونالفرنسیجاء ،  ھناكنحن  بینما
.  اإلسالم عن على الفور ویبتعدونبعیدا  عشرة كیلومترات یھربون،  ذكر اإلسالمت عندما،  عادة.  فیھا اھمنر

، مونا واحترنا واستقبلوا وؤجا،  على العكس من ذلك . ذھبنا أینما كلمة سیئة نسمعلم ،  على العكس من ذلك
سعداء  غادروا. مجالس الصحبة  الذین حضروا من بینھم الكثیرھناك  ، كان وعالوة على ذلك. وكانوا سعداء 

في  ذلكك ستمرنان  نابالطبع ال یمكن . أشھر كل بضعة واإلجتماع،  كل عام اإلجتماع،  للحضور نادعو.  جدا
 القلوب یبدلأن  �یمكن  . هللا في ید كل شيء . في البدایة ھؤالء الناسب حقا فوجئت ني، ولكن كثیر من األحیان

 . ھؤالء الناسمن وضع  شعرنا باالرتیاح ھذا السببل.  یشاء كما

،  كنوع.  مثل ھؤالء الناسإنھم  ." اآلن سیشتمنا أو سیسخرإما "  عتقدت قد ، من مسافة بعیدة الرجل إذا رأیت
 بینحتى  جدا جید سلوك أن ھناك هللا حكمةإنھا  ذلكومع .  علمانيال ناجزء نسمیھ من النوع الذي بالضبط ھم

 یقولون . في الناس جید سلوك یظھر،  الخارج من ونظھریال  مأنھ حتى لو.  العلمانیین منسمیھ الذین الناس
صعبین  المسلمون حتى لو كان.  هللا طریق الحقیقیة ھي الحقیقة ، ولكن الحقیقة نوع من یبحثون عن ایضا انھم

 یمكنھم حمل الجمیع یحمل مسلم كونھ.  لیس من ھذا القبیل األصلي مسلمال،  تفكیرھمقلیال وفقا ل ینمختلفأو  قلیال
 . التعامل معھ

 صحیحكل ذلك  . صادق الكریم نبینا.  ھذا صحیح ". الجنة، یدخل  إال هللا ال إلھ یقول من " یقول الكریم نبینا
.  العبد وربھبین الباقي ھو ، و ذلك فلیقل. الیھ  سعىی ھذا ما لذلك".  رسول هللامحمد ،  إال هللاال إلھ  " قول بعد

 نرجو أن " كان موالنا الشیخ یقولكما .  اإلسالم إلى بأعداد كبیرة یأتون أجمل الناس. ؤوا جا مأنھ الحمد �



 شیئا ما مرة في كل .على ھذا النحو  ھذه األحداثتحولت ،  حقا ". علیھمشرھا  أن یكونو یناعل خیرھاكون ی
  یفیدھم .لم  ما فعلوه،  ھذه المرة".  ھذا وذاكو،  المسلمون إنھم " الراحة ویقولونبعدم  یشعرونالناس ،  حدثی

 شرطيكان ھناك " قالوا.  فرنسا العثمانیة في ساللةالمن  الكثیرھناك  . ھناك العثمانیة ساللةال شخص من زرنا
 مسجد آخرذھبنا إلى ،  العصر في وقت. ه زرنا لذلكھناك  أیضا كان المسكین قبر ھذا. تم اطالق النار علیھ "

ھناك  الوحیدة غیر المختلطة المقبرة كانت.  الجماعةالسنة و ھلمسجدا أل كان أیضا. مباركا  امسجد كان . أیضا
 . أیضا

ھناك  للناس أیضا وسیلة كونت قد.  مباركةجیدة و كانت رحلة الشیخ ببركة موالنا، شكرا �  . ذا نحنھا 
 دون أن نسمعمن  نادوع ذھبنا.  لنا مریحة جعلھا الشیخموالنا ،  حقا.  شاء هللا نإ دائمالیكونوا بمساعدة مرشد 

على ھذا عدنا ذھبنا و الحمد �.  الصلواتب ویودعوننا الصلواتیستقبلوننا بكانوا .  واحدة كلمة سیئة قولنأو 
 ومن هللا التوفیق . النحو .

 الفاتحة .
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