
 

 

    

 

 األرجنتين والمسلمون في جميع أنحاء العالم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 . يحدث وجل عز هللا شاء ما يزال ال ولكن ،الدنيا  أجل من تهمآخر يبيعون الناسفي بعض األحيان . لهذه الدنيا  وجل عز هللايخلقنا  لم

 ليس فعلوه ما ؟ هموخدع كيف.  أفضل مكان للبحث عن البالد هذه الناس ترك ، العثماني العهد خالل ، سنة مئة وخمسون –مئة  منذ

 ، الجنوبية أمريكا إلىذهبوا  البعض ، أمريكا إلى واذهب بعضال هناك كان.  جيد شيء يعني ةهجرال. هجرة  ليس البالد مغادرة ،هجرة 

 حفظ يتم لم ، أطفالهم حفظ تم وإذا ، أطفالهم حفظ يتم لم ، أنفسهم ينمسلم بقوا لو. وا ذاب ؟ لهم حدث ماذا.  وهناك هناالى  البعض وذهب

 . دينهم وخسروا أحفادهم

 ونأتي هناك الناس.  الطرق خالل من ،المشايخ  خالل من اإلسالم إلى ونيأت هناك الناس جعل هللا إن منهم بدال هلل الحمد ، ذلك ومع

 يغادرون واآلن األرجنتين من جاؤوا.  أيام لبضعة هنا واكانو ،جاؤوا ايضا  واخواتنا إخواننا. اهتدوا  منهم كثيرال.  اإلسالم إلى تدريجيا

. المعنوية  لمساعدةا ،المساعدة  يطلبونالمدد .  ويطلبون ، الخاصة وسائلهمل وفقا قرية واشكل ، هناك المجتمع في واتجمع.  أخرى مرة

 زيدي هللا.  هللا شاء إن هناك الناس لنجاة وسيلة واكوني أن نرجو.  عليهمالشيخ  موالنا وتكون همة ،مقبولة  زيارتهم تكون هللا شاء إن

سيزول  ، هناك لديهم الذي ضيقال كان مهما. ة همبال يعودون هللا شاء وإن هناالى  الطريق طول على واؤجا.  همعن يرضى هللا.  أعدادهم

 . هللا شاء إن

 اآلن من العكس يحدث هللا شاء إن ولكن ، الماضي في الناس خدع الشيطان.  بهسيقومون  ما عاقبة عن أكثر يفكروا أن للناس المهم من

ومن هللا  . مخلصين هناك كوني عندما مكان كل من أتيي أن يمكن.  هناك من هنا إلى يأتون اإلسالميأتي نور هللا  شاء إن.  فصاعدا

 التوفيق .

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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