
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 المساجد الثالثة التي یجب زیارتھا

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

َحاُل إِالَّ إِلَى ثَالثَ " ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم یقول بسم هللا الرحمن الرحیم.  ي َھذَا، ِة َمَساِجد: الَمْسِجِد الَحَرام، َوَمْسِجدِ ال تَُشدُّ الِرّ
زیارتھم أمر لنبوي والمسجد األقصى في القدس. إن المسجد ا، الكعبة ،: المسجد الحراماألفضل يھ ى".َوالَمْسِجِد األَْقصَ 

 .جید. سیتم قبول زیارتھم. لدیھم شرف عظیم
 

في الفندق.  یبقونكثیر من الناس الذین لدیھم أموال هلالج لج. ألف صالة. ھذا فضل من هللا  مئةالصالة في المسجد الحرام تساوي 
، فھذه خسارة كبیرة لھم. بدالً مكانھم فيون صلّ مكانھم. عندما یُ  فيون صلّ ، وھم یُ إلى الكعبة إذ ال یذھبونالى للغایة إنھم كس

یجب أن لشخص الذي یذھب إلى ھناك كسوًال. فقط. یجب أال یكون ا ثواب واحدیحصلون على ، ثوابكسب مئة الف من 
. كل دقیقة حال المبارك على أي، ألنك تذھب إلى ھناك بنیة العبادة فقط. ویجب علیك زیارة المكان یكون ھناك طوال الوقت

 .والرحمة التي تنزل ھناك تعطي الصحة ألجساد الناس أیًضا التجليیا وجسدیا. من المؤكد أن انھي ربح لك روح
 

 األمرأفضل ألف مرة من الصالة في المساجد العادیة. ھناك الصالة ینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم. نب ھو مسجدثاني وال
، ألنھم اآلن ال یسمحون للناس في الماضينحن نقول  -، عندما یذھب الناس إلى الحج في الماضي ھناك. في العادة ھنفس

ا في ھ. صلوةجید عادةأیام]. بعضھم صلى أكثر. أربعون صالة  8بذلك. اعتاد الحجاج على الصالة أربعین صالة ھناك [
 .المسجد النبوي وأتموا حجھم على ھذا النحو

 

ا من أجل بلوغ ھذ ذلكد العادیة. داء الصالة في المساجأفضل بخمسمائة مرة من أ الصالة فیھوالثالث ھو المسجد األقصى. 
ھناك شيء یحتاجھ  ونیل التجلي، للذھاب إلى المسجد النبوي ب إلى الحج. بعد ذلكفرض بالطبع: الذھاالثواب. األول ھو 

 .الناس
 

كن ھو فائدة كبیرة للناس. ھذه لیست أشیاء ظاھرة. ل التجلیاتھذه  نیلھناك من أجل الى ، فإن مجرد الزیارة والسفر لذلك
ھم إذا كانوا یعرفون ظاھرة. في حین أن التجلیاتالفائدة الرئیسیة. بعض الناس ال یھتمون إال إذا كانت ھذه  ي، ھانیًاروح

 .، یجب أن یذھب. بمجرد أن یحصل شخص ما على فرصة، فلن یطلبوا أي شيء آخرمقدار الربح
 

ب. اذھال یمكنھعلینا إن شاء هللا. من یرید  هلالج لجهللا  تجلينذھب إلى كل مكان حتى تكون بركة ورحمة و هلالج لج.نیتنا مرضاة هللا 
. ه الدنیا، ھناك أشیاء یریدھا هللا عز وجل في ھذانیاھناك ھذا وذاك. إنھا أشیاء مادیة. ولكن روح ،بالتأكید ھناك مشكلة بینھم

، یرید الناس توجد مشكلة. بالطبعھناك أمانًا ویمكنك الذھاب بحریة، فال ا. طالما أن یام بسببھال نستطیع ترك الصالة والص
عبة ویصعب الذھاب إلى أماكن یصعب الذھاب إلى الك ،. لذلكھكذا وھ التجلي الحاليلكن و أن تكون كل األماكن مفتوحة.

 یذھبون.لكن الناس و، أخرى
 

یر من المال. من ، الكثمین على الحیاة. في الوقت الحاضر، یطلبون المالاع طرق من قبل ولم یكن ھناك تأطّ كان ھناك قُ 
ً فلیس  المال یجب أن یذھب. من ال یملكھ، لدیھ تاح لك حصول على قرض. ولكن عندما تُ بال . ال داعي للذھابعلیھ فرضا

لسفر إلى األماكن الجمیلة إن شاء یرزقنا ا هلالج لجعد خسارة بالنسبة لك. هللا یحفظنا. هللا تقدیم عذر یُ الذھاب ب، فإن عدم الفرصة
 التوفیق. الفاتحة.ومن هللا  .هللا
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