
 

 المسلمون في اسبانیا

الصالة والسالم  أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
مدد یا  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 الداغستاني ،مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز 
 الجمعیة .

ھذا  .جدا  كانوا سعداء، ون بائسالاإلخوان ، و حبابأل. ا بسالم دناوع ناذھب ، الرحلة أكملنا الحمد �.  الحمد �
 . ھناك اإلسالم مع تساھل ال یوجد أي .ھكذا  حقا إنھ.  الكفرأرض و الغرباء مكان

عند  في إسبانیا أعلى مستوى الى المسلمون وصل.  ألف مرة هللا نشكر.  حالناعلى شاكرین  علینا أن نكون
 كل ما على الرغم من هللا حكمة إنھا.  لھم مقارنة أطفال المدارس االبتدائیة ھنا مثل كان المسلمون.  نقطة واحدة

.  الكثیر واعانیأولئك الذین لم و،  الذین غادروا أولئك . تلك األرض المسلمین من جل جاللھ هللا اخرج ، حدث
الیھود ،  نوالمسیحی،  وأحیانا أخرى العھد العثماني خالل . ھناك على اإلطالقغیر موجود  اإلسالم تسامح

 لم . الجبال إلى أعلى الناس صعد لذلكھناك  المسلمین طردوا . جنبا إلى جنب عاشواجمیعا المسلمین و
 بالطبع.  هللا حكمة إنھا.  من ھناك طردوھم جمیعا.  احد لم یبق الى أن كافحوا . أیضا ھناكھم وحدل وھمتركی

 .حدث قد أن یحدث و كان من المفترض ھذا ما . بالتأكید.  وراء ذلك حكمة ھناك

 ھو الدین ھنا اإلسالم بقي. اإلسالم ونشأ بنعمھ هللا أنعم،  ھذه المناطق في � شاكرین أن نكون یجبھذا السبب ل
 . للدخول تأثیراتال أو الشریرةالحركات ،  المنكراتب واسمحی لم.  اإلسالم حافظوا على نوالعثمانی . الخالص
 ؤواجاو تركوا كما.  األندلس من العظام األولیاء جاء حقا.  ھنتوقع ھذا ما.  كان محمیا اإلسالم ، نقي ألنھ كان

.  من ھناك منحرفة أفكارب بعض الناس خرج لذلك.  وبغداد،  األناضول،  حلب،  الشام إلى.  إلى ھذه المناطق
 بعض أیضا یقدمون لناس ھنال األول العقل.  تفسیر آخر ال یوجد أي .وبإغراقھم  جمیعالطرد  السبب في كانوا

 ضربت قد ھمضربتالتي  الصفعة. العلماءو من المسلمین من ھناك المنحرفة األفكار األشخاص الذین یعانون من
 . ھؤالء الناسب وال نقبل عنھم نحن بعیدون. نھم أولئك الذین یقبلو ضربت قد.  كعلماء الذین یقدمونھم الناس

دولة ال فقدت . كل شيء یعرفونیعتقدون أنھم و أي شيء مع ونتعاملیال  إنھم.  الفالسفة مجموعة تسمى ھناك
ال ،  سیئا نرى شیئا ھذا السبب عندمال.  كھالالالقھر و اعانو الناسالكثیر من لذلك . م بسببھ كبیرةال سالمیةاإل

 . عواقبالمن  فلیعانوا. م إلیھ ینتمي ھما یقولون.  نقبل بھ

 األمویة الدولة( البلد من ذلك العالم في أكثر ثراء بلد لم یكن ھناك أي .البالد  جنة ھو مثل،  ما شاء هللا،  بلدنا
عندما .  أعلى مستوى إلى واقد وصل،  أو أي شيء آخر العلم الكالم عن سواء . في ذلك الوقتاألندلس) في 

كل ما  تحرق الرطوبة .الجمیع  على ینزل هللا غضب ،ین سیئالھؤالء الناس یخرج  بال عمل علم یكون ھناك
 كنایة).( جاف ھو

أماكن  ھناك وفي أصل مسلم منات أخرى جنسیین وإخوان من باكستانیال من الكثیرلدینا  ما شاء هللا،  ومع ذلك
كل .  فوجئتوقد الكثیر  توقعأ لم أكن،  حقا . كل یومذلك  رأینا . أیضا اإلسبان اإلخوان من الكثیرلدینا .  أخرى

 ینمسلم اصبحوا االسبان من ثالثونحوالي .  ستةوأحیانا  یحضرون من ثالثة الى خمسة أشخاص ،كانوا ،  یوم
 العدو حتى.  شاء هللا إذا ممكنھذا لذلك .  اإلسالم جدا من ینقریب واكونیأن  ممنھتوقع ت لن . في أسبوع واحد

 حكمةزال ت، ال  العداء الكنیسةفیھا  تظھر التي الدولة ھارغم أن. ھم على ھذا النحو  ياإلسالم بلدلل األكثر تطرفا
 ین .مسلم واصبحیالناس ل، یھدي  هللا یشاء عندما.  یبین لھم هللا أن



أل نس . مرة أخرى اإلسالم إلى ایعودو نرجو أن.  إن شاء هللا مسلمین ھمكل، ین بائس أجدادھم، ألن یجعلھم  هللا
انھم  حتى.  اإلسالم حماة كانوا نوالعثمانی ألن . شاء هللاإن  العثماني اإلستمرار على النھج أیضا یرزقنا هللا أن

 ومن هللا التوفیق . . أماكن آمنة ھم إلىوونقل أخذوھم.  المسلمین ھناك قاموا بحمایة

 الفاتحة .
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