القدس الشريف
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
في هذه األيام هناك مسألة  ،وكل الناس يسألون عن ذلك  :ثالث المدن المقدسة مدينة القدس  ،المسجد األقصى  .وقد شرح هللا
عز وجل هذه المسألة في منتصف القرآن الكريم  .أعظم معجزة هو القرآن على أي حال  .يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه
وسلم " فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم " .يخبر ما سيحدث  .في المنتصف تماما :
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" سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي " .هللا عز وجل جعل النبي الكريم يسافر ليال من
المسجد الحرام  ،الكعبة  ،إلى المسجد األقصى  ،القدس  .لذلك هو مسجد مقدس ،موقع مبارك  .بناه النبي سليمان عليه السالم.
إنه مقدس  ،ويسمى بيت المقدس  .المسجد األقصى  ،بيت المقدس  ،إنه موقع مقدس جدا  .المسلمون صلوا نحوه كأول قبلة .
إنه مقدس بهذا القدر  .ثم تحولوا نحو الكعبة .
مكة المكرمة األولى  ،المدينة المنورة  ،ثم القدس  .مكة المكرمة والمدينة المنورة هما مكانين مباركين بقي فيهما نبينا الكريم .
عين هللا تلك األماكن للمسلمين  .ال يمكن لغير المسلمين الدخول  .ومع ذلك  ،جعل القدس مفتوحة للجميع  ،ألنه الموقع
المقدس والمبارك لثالثة أنبياء وأتباعهم .
بعد سليمان عليه السالم  ،عندما اعطى هللا عز وجل نعمة للناس  ،الناس اصبحوا متوحشين  .حصلوا على نعمة كبيرة في تلك
األوقات  .منحهم هللا أمالك كبيرة  .بهذه األمالك اصبحوا متوحشين  ،وعندما اصبحوا متوحشين  ،ارسل لهم هللا ملكا  .دخل
ملك بابل  .أحرق  ،دمر وقتل  .لم يترك أحدا منهم  ،وأخذ الباقي كسجناء إلى بابل  .ظلوا هناك لبضع قرون  ،وعندما جاء
ملك آخر وهزمهم  ،عادوا إلى مكانهم .
بالطبع  ،فإن الذي أخذهم مرة أخرى هو نبي  .عادوا مع النبي  .وعدوا بأنهم لن يتسببوا في الفتنة والفساد وعادوا الى هناك .
هللا عز وجل حاسبهم على هذا في القرآن الكريم  .يقول "عندما تتسببوا بفتنة  ،يرسل عليكم األقوياء والوحوش " .أحرقكم
ودمركم  .حدث هذا في الماضي وانتهى  ،ولكن هللا عز وجل يقول أنها معجزة :
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" لتفسدن في األرض مرتين "" .ستظهرون مرتين" .عندما وقعت األولى  ،هنا  ،أرسلنا هؤالء الناس اليكم وأخذوكم [سجناء].
ومن ثم  ،قال  ،يفسدون مرة ثانية عندما يقترب يوم القيامة  .هل هناك معجزة أكبر من هذه ؟ الناس يقولون " من ال يؤمن
باهلل هو كافر" .بالطبع هم كفار  .شرح هللا عز وجل كل شيء  .المسلمون قد نسوا هللا  .هناك رجل مجنون يستمرون بلعنه
وإيجاد خطأ فيه  .جعله هللا وسيلة  .تماما مثل هدف الشيطان هو جعلكم ترتقون  -مقامكم يرتفع من خالل معارضته وعدم
القيام بما يقول  -هذا نفس الشيء .

عندما يحين الوقت  ،سيظهر هللا شخص ما لوضع األشياء في مكانها  .هنا  ،اآلن هذه المسألة ظهرت  .إنه اختبار للناس بكل
معنى الكلمة  .االختبار األول  :حتى يكون إيمان المسلمين أقوى باهلل  ،ألن كالم هللا يتحقق  .النهاية ستكون جيدة  ،ألن هللا ال
يظلم أي شخص عندما يستحق الناس العقاب  .تحدث هذه القضايا حتى يجدوا عقابهم من ظلمهم  .المسلم يأخذ الدرس من هذه
وال يخشى  .هللا معنا  .هللا مع الذين يطيعونه .
عندما تحدث هذه األمور  ،علينا أن نتوجه إلى هللا  ،علينا أن نتوسل الى هللا  ،نحن بحاجة إلى الدعاء إلى هللا  .علينا بالدعاء
على النحو التالي " اللهم ارسل لنا رأس لإلسالم  .أرسل لنا منقذ من شأنه أن ينقذنا من هذا التحيز " ،ألنه قادم بالتأكيد .
أحاديث الكرامات التي اخبر عنها نبينا الكريم ستحدث في آخر الزمان  .أخبر عن معظم األحداث  .أحدها عن نزول عيسى
عليه السالم وظهور المهدي عليه السالم .
عقول الناس ال يمكن أن تتحمل كل ما يحدث  ،يفكرون " شيء جديد كل يوم  .يحدث حادث كبير كل يوم  .ما هذا "؟ هذا
يعني أن يوم القيامة يقترب  .وهناك أيضا أحداث ستحدث قبل يوم القيامة  .الكثير من األشياء ستحدث  .إحداها الفتن  .يقول
نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم " ستكون هناك مثل هذه الفتن حيث أن فتن آخر الزمان هي مثل ليال مظلمة تماما " .هنا ،
نحن نعيش في تلك األوقات  .ومع ذلك  ،نحن بحاجة إلى طاعة هللا والدعاء بأن يساعدنا  ،ونتوسل الى هللا أن يرسل لنا المنقذ
في أقرب وقت ممكن .
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" وما دعاء ْالكَاف ِِرينَ إال في ضالل " .عندما يدعو المسلم يُستجاب له في حين أن دعاء الكافر غير مستجاب  .ليس له قيمة
ألنه ال يؤمن باهلل  .معظمهم ال يقومون بالدعاء على أي حال ألنهم ال يؤمنون في الخالق وهللا  .أولئك الذين يؤمنون هم
المسلمون  ،وأعظم سالح لدينا هو الدعاء  .الدعاء أقوى من أقوى األسلحة  .لذلك  ،هللا يرسل المنقذ في أقرب وقت ممكن
ويقود هؤالء المسلمين إن شاء هللا .
إن شاء هللا نصل تلك األوقات  .العالم كله سيصبح مسلما إن شاء هللا  .اآلذان سيرفع في كل مكان وسيتلى القرآن الكريم  .تلك
األيام الجميلة ستأتي إن شاء هللا  .ستكون هناك رحمة وبركة عندما يظهر المهدي عليه السالم  ،ولن يبقى الشرك والكفر .
المطر  ،الطعام  ،الشراب  ،وكل شيء في تلك األوقات سيكون أكثر جماال  .الكفر والعصيان يرتفعان من كل مكان  .عندما
يجعل هللا عز وجل المطر يهطل فجأة تأتي فيضانات ويزولون  ،أو ال يجعل المطر يهطل على اإلطالق  ،يجفون ويحرقون .
ويرجع ذلك إلى القذارة التي تحدث اآلن  .هذه القذارة  ،هذا الضجيج  ،هذا العصيان  ،هذه الذنوب  ،وهذا الكفر لم يكن منذ
وجود الدنيا .عندما نتكلم عن آخر الزمان  ،لهذا السبب قال نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم أنها مظلمة تماما  ،الكآبة والظلمة
تزداد  .عندما تزول هذه  ،كل مكان سيكون منورا  .لن تكون هناك فيضانات وال جفاف طالما أن هناك مسلمون  .في وقت
الحق عند النهاية  ،سيفسد الناس مرة أخرى  .وستبدأ مرة أخرى  ،ولكن في ذلك الوقت سيأتي يوم القيامة .

هللا يرزقنا جميعا تلك األيام الجميلة  .كما قلنا  ،فإن البشر  ،المسلمون سيدعون هللا عندما ال يستطيعون فعل أي شيء فيما
يتعلق بهذه الحوادث التي تحدث  .سيتحولون إلى هللا " نحن ال نوافق على ذلك  .ال نستطيع أن نفعل أي شيء  .نترك األمر
لك " .المسلمون يتعرضون لإلهانة واألذى في كل مكان  ،ليس فقط في القدس  ،ولكن في جميع أنحاء العالم  .إن شاء هللا
عندما يظهر المهدي عليه السالم  ،سيزول الظالم في جميع أنحاء العالم وسينتهي الظلم  .هللا يجعلنا نصل إليه في أقرب وقت
ممكن إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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