
 في أفریقیا مسلمین واأصبحعشرون الف شخص 

 مدد . واآلخرین األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ
 ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا

 . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  الحقاني،

. ویرجع ذلك إلى  كل مكان مرات عدیدة الىلسفر ا ناالحمد � منح والخیر في الجمعیة .، طریقتنا تقف على الصحبة 
ب الى ھناك . نذھ من أفریقیا واأتیأن  یستطیعونالذین ال  إلخوانھذا ل .بھا  ناشیخ مع المھمة التي كلفموالنا الموافقة 

.  أصبح من الممكن لذلك ." نا منھ أن یأتي لكنھ لم یفعل ذلكأرد " واقولیحتى ال  م. نذھب بجانبھ ناتحتى یتمكنوا من رؤی
 الىشیخ موالنا الأكثر جماال عندما ذھب  ت. كان عاما من العمروصل الى الثمانین دون توقف حتى بشیخ موالنا السافر 
بھمة نھم یشعرون إ. نا جمیعا سعداءعندما یرو إنھم،  ھبإذن سیرن، ألننا شیخ ال موالنا بركةشكرا � حیث أنھ ب.  ھناك

 هللاما شاء .  ، یسمونھا جنوب أفریقیا أفریقیا فيجنوبیة منطقة  آخر . ذھبنا إلى على أنفسھم شیخال ومساعدة موالنا
 . . شیخموالنا التعلیمات ب قاموا بأعمال جیدةاإلخوان ھناك 

إلى ھناك مرة  شیخ ذھبموالنا ال.  . كان الوقت لیال عاما أربعة عشر، بالضبط قبل  ول عندما ذھبناتشرین األ شھركان 
، ین إنجلیز وھولندی:  األوروبیون.  ھناك األولیاءمن  الكثیر. ھناك مباركة . تلك األماكن  كیب تاون ا. یسمونھ واحدة
 الى. ذھبنا  غیر قادر على العودة من ھناك المرء.  الطرف اآلخر من العالم إنھ.  ھناك إلى المنفىالى  األولیاء واأرسل

الف ، أو في  سنة ثالثمائةھنا من سیالن أو اندونیسیا منذ جاؤوا الى الناس  أن. یقولون  منذ فترة طویلة مؤرخ.  مكان ما
 . . أحضروا ھؤالء الناس من ھناك . ولكنھا لیست واضحة تماماوسبعمائة 

جدا . كانوا متحمسین  أول مسجد ىبن يھذا الول . ھناك وھمووضع مریدیھمن  تسعة واربعینأحضروا الشیخ یوسف مع 
.  نحن فیھ في المكان الذيلمین . نحن نعرف فقط المس في سبیل هللا وقاتلوا في سبیل هللا في العالم اإلسالمي وابحیث كافح

.  في كل مكان دائما من أجل الحقیقة ، من أجل هللا ، جاھدوا. ناضلوا  الكفر موجود في كل جزء من أجزاء العالم ما زال
،  ، وعلى طول الطریق الى الشمال . في نفس الطریق بضعة أشھر مضتوباشكوردستان منذ  تاتارستان ذھبنا إلى

نصب ألولئك  مثل ھكذا وا. اإلنجلیز بن ضد الكفر ھناك جاھدوا، شرقا ، على طول الطریق  وصوال إلى الجنوب
. بطل  البطل، المبارك . وتحتھ كتبوا اسم ھذا  المدافعیصور قدیم الذي ، وضعوا مدفع  نصب . عندما نقولالمباركین 

وارسلوھم  القوا القبض علیھ وعلى مریدیھ. المبارك القبض على ھذا  وا، خدعوا والق ضدھم معارك . خاض یعني شجاع
 . ھناكالى 

. وكان من  . كان مفیدا للمسلمین ھناك كذلك كان لصالح اإلسالم ذھابھ الى ھناك . ھذا یعني أن في كل شيءخیر ھناك 
ھناك موجودة ھناك ؟! لذلك كان الطریقة الخلواتیة  ھل:  . وفوجئت أیضاالطریقة الخلواتیة  . وھو منالطریقة أھل 

ولكن ھم "، وتركا " یقولوا . لموصلوا الى كل مكان  نو. العثمانی تواصل مستمر مع ذلك المكان خالل العھد العثماني
 . ھؤالء الحربب وساعدوھماألمة الدین  علموان و. العثمانی مساعدتھم على وجھ التحدید متى حدث شيء لھمقاموا ب

 .  من األماكن إلى مزید من االنخفاض الكثیر. ھناك  المساجد والمقابر (المقامات) وا، وبن إلى ھناك واذھب المباركون

ھؤالء الناس كعبید خالل تلك  واالقرى وجلب ذھبوا الى م. ترى أنھ إلى أسماء األولیاء تشیر،  ھناك مقامات في كل مكان
وا الى ، انظر . بغض النظر سنة ثالثمائة. استمر ھذا الظلم لمدة  عبیدعمال وك م. تم جلب ھؤالء الناس وبیعھ األوقات

 . ین مسلمجمیعا بقوا و، الظلم دینھم في وجھ  غیرواكعبید  الذین أحضروھممن الناس  وال واحد:  هللا حكمة

األولیاء مثل . انھم ال یرفضون  مشایخ، وھناك مدارس ، وھناك  . ھناك مرشدین ، في ھذه البلدات أولیاء ھناك یوجد
. تم  في سبیل هللا جاھدوا.  . ألنھم كانوا مجاھدینبدعائھم  أوالدھمدین  وقاموا بحمایة.  . انھم ال یرفضون النبي اآلن

قبول م كان ودعاؤھمبقى مسلم حتى یوم القیامة ". نا سی. إن شاء هللا نسب صعوبة كبیرةب، "لقد مررنا دعوا  دعائھم .قبول 
 . حقا



،  ھؤالء الناس المحلیین واجعلا" قال.  عاما اربعة عشرقوة األولیاء بالضبط قبل ب ارشدھم،  ھناكشیخ موالنا العندما كان 
"، ومرت  ، نعم نعم " . قالوا عاما اربعة عشرقبل  قال ھذا الكالم".  الھدایةلوصول إلى لھم و. ساعدین ، مسلم السود
الكثیر  وافعلی. لم  في ذلك الوقت ه. بحیث تذكر . قرروا اتباع أمره سنواتأربع  -ثالث م قبل الكال ا. تذكروا ھذ األیام
.  . الكثیر من الفقر الصفیح من . السود یعیشون في بیوت شیاءبعض األفعل ب ؤوا، بد اآلن ولكن.  عاما إحدى عشرلمدة 

 . ما شاء هللا .لخدمة لمل وا ھذا العؤ. ما شاء هللا بد األمراض وكل نوع من الشر موجود ھناك أیضا، األوساخ 
 

المناطق) في السنوات الثالث  6-5مسلمین فقط في ھذه المحافظة (ھناك  واأصبحالسود حوالي عشرون الف شخص من 
. قاموا ببناء مسجد  . ما شاء هللا . ذھبنا إلى ھناك اآلن ذھب إلى ھذه المناطق في الماضين. كنا نخشى أن  الماضیة

. صلینا صالة الظھر ب من سن العاشرة الى الخامسة عشر . ھناك طال في وجھھ نور، لدیھ منور ،  أسود ھناكاإلمام و
.  . جدتھ مسیحیة ھتوجدتھ قد أحضر امسلم، كان قد أصبح  صبي أرونا.  جمیلةأنشدوا لنا قصائد  .تلك المنطقة معا في 

 .مسلما  ھا سعیدة جدا أن حفیدھا أصبحان

. ال یوجد أي  . حبھم ھو كالم فارغ دینھم وا لھمرالرجال عبید وغی وان جعلو. اآلخر سالمھناك مثل ھذا الجمال في اإل
. من أن تكون مسلما . لیس ھناك رحمة في أي دین آخر كالم فارغ ھي مجرد  ونھافعلی. األعمال التي  مؤشر للبشریة

ھذا ل.  . ال یوجد دین حقیقي آخر غیر اإلسالملعقولھم وفقا ھا . شوھو ألنھ قد تم تغییر جمیع األدیان عن طریق االحتیال
 والكافر دینھم.  ؟ خصم للدین . ماذا نسمیھ ثالث. ال یوجد دین  واألدیان التي ھي ضده اإلسالمھناك ،  السبب في العالم

 نفس الشيء .

ال یكون ھناك مسلم وعندما بركة عندما . لیس ھناك  البركةیجلب و، یجلب الجمال  مسلم یجلب النظافة إلى حیث ھوال
. لكن الفقر على نطاق واسع والبؤس على نطاق  ھؤالء ھو أغنى أرض في العالمالذي یسكنھ  مكان ال.  یكون ھناك ظلم

بركة حیث وجد ت. حتى اآلن ال ویھربون نھم یسرقون إ.  بركةس ھناك ؟ لی . لماذا األثریاء وسطفي  اءفقر الناس.  واسع
مجاعات في أوروبا في . كان ھناك  وجد أناس یموتون جوعای، ال  اً فقیرمسلم البلد ال . مھما كانحتى ھا یتم االستیالء علی

 . طلب البركةا. اً مسلم ككونب. البركة  في أي دین آخر موجودا ھذا السر لیس.  ھذاخلف  السریمكنھم فھم . ال  الماضي

.  ، هللا یظھر لنا مرة أخرى حكمة هللا إنھا،  . ھناك كذلك أغنى دولة في العالم إنھا.  بي في طریق العودةذھبنا إلى د
 . علي أن أدفع نفقاتھم غطياال أستطیع أن  ، " . كان ھناك شخص یقولآخرھا رى تأن  كال یمكنوعالیة جدا المباني 

، آسیویین ، ین ، باكستانیود ھن:  ھناك اءفي البنالناس الذین یعملون  رأیتثم . " شھریا لتغطیة نفقاتھم عشرة اآلف دوالر
 .  جمیع أفراد أسرتھب. الرجل یعتني  دوالر ثالثمائةالشھري ھو  ھمراتب.  ھنا وھناك یعملون

دوالر في  ثالثمائةیجعل  عشر دوالرات ،  واحد . إذا كان األجر الیومي لكل ھناك ال یقل عن ملیون عامل أجنبي ھناك
، ما شاء هللا كل شيء في  دوالر ثالثمائة یجنون. الرجال  أیضا بكونھ راٍض  . ھناك بركة األسرةت لتغطیة نفقا ،  الشھر
یكفي  ترضى .ال  االنسان نفس . ومسألة الموافقة راضیایكون  أنمسألة  إنھا.  بركةالتغطیة نفقاتھم مع  ھم، ویمكن مكانھ

، الرجل الذي  . الرجل الفقیر ھز یدهت،  غني شیئا قلیال رجلیعطي أنھ عندما حیث . نحن نرى الكثیر الرضا  أظھرتإذا 
 ما. الرجل الذي یعتقد أنھ سینتھي عند مسألة إیمان وھذه. جفن  یرف لھ، یعطي عشرة أضعاف ذلك وال  ال یملك شیئا

 . عطي حتى لو كان العالم كلھ لھیأن  ھ. ال یمكنشیئا  عطيیأن  ھال یمكن یعطي

. علیھ السالم المسیح عیسىزمن في  كاھنمرة أخرى. كان ھناك  ھا. دعونا نقول قصة الكاھن في وقت سابق أخبرناكمقد ل
 یومیا حتى أتمكن تینرمانني هللا یعطی " أجاب"ماذا تفعل؟"  أن ھذا الرجل یعیش في كھف وسأل رأى علیھ السالم عیسى

"ماذا فعلت  ل. سأ متعفنرمان .  الرمانب ئأنھ ملی ورأىدخل كھف الرجل علیھ السالم  . عیسىمن تدبر أمري بھما 
 لمماذا لو  " ؟" أجاب الكاھنا حفظھتماذا ل،  حسنا ، " لأس عندما". الثانیة حفظ اكل واحدة وآ ، " الكاھن جاباھنا؟" 

 .دون حساب من  یرزق.  بالفعل اثنین كهللا یعطی".  أتي في الیوم الثانيت



یظھر  عز وجل. هللا  مقبوال شخصاھذا السبب ھذا الرجل لیس ل.  مسألة إیمانب. ھذا ما نعنیھ  إیمانلذلك لیس ھناك 
، ھذا الرجل یتبع  من العدم انتأتی رمانتان.  یعني أنھ ال یوجد لدیھ إیمان ھذا.  أن ھذا الرجل ال ینفع عیسى علیھ السالمل

لكنھ و،  . لن یحدث أي شيء حتى لو تقاسمھا مع شخص ما ویضعھا ھناك ھا، ال یأكل ھبخل، یظھر یشعر بالخوف ،  ھنفس
 ھ. ما جمعت أنت جمعت كثیرا ." الحقا یأتِ  مل لو ذا، ما جمعدعوني ا،  جمعا دعوني ، " . الناس یعتقدون لنفسھ ھایحفظ
 .یرة الشر نانفستبع نال یجعلنا . هللا  . لن یحدث شيء إذا أعطیت سنة خمسمائةلمدة  كیكفی

 قال،  . عندما رأى النقود الورقیة ذلك عن تبحث، ال لیس إال  ! یقول ھذا المال ھو ورقاعِط : ي ھشیخ ال موالنانصیحة 
 اللقم . عدد ھذه ھي التجارة . التجارة الحقیقیة ھي تجارة اآلخرة". اعِط األمر یأتي . عندما اعِط ، اعِط ، ه قمامة "ھذ

 حصةأكل فقط یأن  ھبیننا یمكن جرأةكثر األ. حتى  أن یأكل حصة عشرة ال یمكنھ لمرءا.  معروفالتي سنأكلھا في الدنیا 
لقمة . لیس ھناك ضرر إذا كان الشخص یأكل  حرامال. ما ھو مكلف ھو  أیضا مكلفال بالشيء. األكل لیس  ثالثة أشخاص

 ھناك.  الحالل لقمة. ھناك بركة في  ، أطفالك حالل لعائلتك لقمة بالحصول على استمر.  جدا ة. لقمة الحالل مھم حالل
بعد  مضر، ال أحد یستطیع أن یفعل أي شيء  . بإذن هللا من كل شر تكحالل مھمة لك لحمایال لقمة.  حمایة على األطفال

 .  الحالل لقمةتناول 

.  أي شكاوى ھ، لدی هللا، ما شاء األوالد من  وال واحد.  سنة ثالثمائةھؤالء الناس ھنا وھناك في ظل القمع لمدة  وقد عمل
نھم یبنون المساجد في المناطق إ.  من المساجد الكثیر. ھناك  . ذھبوا إلى العمرة والحجتھم أدعیكل صلواتھم و یؤدوننھم إ

 . ، بالنسبة لنا ، مثال نموذج رائع إنھم. . لدیھم حسنات  السوداء

أولئك  هللا یصلح . (أمین) ماعن الحر هللا یحفظنا . (أمین). نسأل هللا أن ال یطعمنا حرام  لقمة الحالل موضوع مھم جدا
 لن. یوم القیامة  آخر زمان. ھذا یحدث ألنھ  . ھناك عدم ارتیاح في كل مكان في العالم الذین یأكلون حرام إن شاء هللا

 ه الفوضى .ھذ ویزیل. إن شاء هللا سیأتي یظھر المھدي علیھ السالم یجب أن  ، لقیامةایحدث یوم ل.  حدث لو لم یكن ذلكی
تلك األوقات لنرى األیام الجمیلة  نرجو أن.  یحدث ذلك قریبا إن شاء هللا نرجو أن.  إن شاء هللا العدو الدنیا قسطامأل سی

 ومن هللا التوفیق . .ھ فضل غایةجمیعا ویجعلنا  یحفظنا. هللا  جمیعا إن شاء هللا

 الفاتحة .
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