
 
 
 
 
 
 
 

 (اورشلیم)قدس  مبارک شهر 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 قدس، مبارک شهر سومين: پرسند می آن مورد در ملت همه و دارد وجود ای مسئله امروزه

 جزهمع بزرگترين حال هر به. است داده توضيح قرآن وسط در را مسئله اينهللا عز و جل  .االقصى مسجد

 ،است افتاده اتفاقی چه شما از قبل گويد می شما به قرآن": گويد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. است قرآن

 رد درست. گويد می افتد می اتفاقدر آينده  آنچه حتی آيد." می شما از بعد آنچه و، آيند می که چيزهايی

 " وسط
 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً م ِ

 كه - االقصى مسجد به الحرام مسجد از شب، يك در را اش بنده كه هللا است منزه و "پاك

. بنابرين يک مسجد مبارک است، يک مقام (۱برد،" )سوره االسراء: –ايم  ته ساخ پربركت را گرداگردش

 مسجد. نامند می المقدس بيت را آن)ع(. مبارک است،  سليمان: ساخت را مبارک است. يک پيامبر آن

 می زنماسمت  آن به قبله اولين عنوان به مسلمانان. است مبارک بسيار مقام يک المقدس، بيت ،االقصى

 .خواندند نماز کعبه سمت به سپس. بود مقدس انقدر. خواندند

 

مکان های مبارک  المنورة والمدينة المكرمة مكة.  القدس بعداً  ، المنورة المدينة المكرمة، مكة اول

 اختصاص مسلمانان به را ها مکان ( اينهلالج لجمان باقی ماند. هللا جل جالله ) (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهستند که 

 اين چونکه کرد، باز هر کس برای را قدس او ،اما شوند واردآنجا  توانند نمی مسلمانان غير. است داده

 .آنهاست پيروان و انپيامبر سه مقدس مکان

  

)ع(، هنگامی که نعمت های به انسان ها داد، انسان ها وحشی شدند. در آن زمان  سليمانبعد از 

به آنها نعمتی خيلی بزرگی عطا کرد. هللا به آنها ملک ها خيلی بزرگ داد. آنها با ملک ها وحشی شدند، و 

 کرد ودناب ،دسوزان او .شد وارد بابل پادشاهکرد.  تحميل پادشاه يک با را آنهاهنگامی که وحشی شدند، هللا 

 باقی آنجا در قرن چند آنها. برد بابل به زندانی عنوان به را بقيه و نگذاشت را آنها از هيچکدام او. کشت و

 .برگشتند شانخود جای به دوباره آنها داد، شکست را آنها و آمد ديگری پادشاه که هنگامی و ماندند،

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 دادند وعده هاآن برگشتند. پيامبر يک با آنها. است پيامبر يکنيز  ،برگشت را آنها که کسی البته،

کرده  قران تعريف در هللا عز و جل آن را. برگشتند آنجا به و ديگر نمی شوند فساد و فتنه ايجاد باعث که

حميل ت وحشی و قدرتمند انسان های با شما به ما کرديد، ايجاد را فتنه شما کهاست. او می گويد، "هنگامی 

جل  هللا عز و اما است، شده تمام و افتاده اتفاق گذشته در مسئله اينکرد." او آنها را سوزاند و نابود کرد. 

 وجود دارد.  یمعجزهمی گويد که در اين 

 

تَْينِ   لَتُْفِسدُنَّ فِي األَْرِض َمرَّ

 اين ما داد، رخ اينجا اولين که نگامیه (.۴"دوبار در زمين فساد خواهيد کرد" )سوره االسراء: 

 قيامت روز که هنگامی گويد، می او سپس،. کردند[ زندانيان] را شما و فرستاديم شما به انسان ها را

 که یس"ک: بگويند انسان ها عادت داشتند اين؟ از بزرگتر معجزه. کرد خواهيد فاسد دوم بار است، نزديک

 داده حتوضي را چيز همه و جل هللا عز. هستند کافر آنها البته. است کافر يک باشد، نداشته ايمان هللا به

ب دنبال عي و کند می لعنت هنوز آنها که است ديوانه انسان يک .اند کرده فراموش را هللا مسلمانان. است

 اين شيطانهدف  که همانطور درست. است خلق کرده يیا وسيله به انواع را او و خطا در او هستند. هللا

وقتی از او مخالفت می کنيد و آنچه را که می گويد  رود می باال شما درجه - ببرد باال را شما که است

 .است شيوه همانبه  اين -انجام نمی دهيد 

 

. می گذارد خود جای در ها راچيز تمام که دآي می کسی با قوتی که زمانش برسد، هللا عز و جل

 که طوری به: تست اولين. است هر انسان برای يک امتحان اين. شد ظاهر موضوع اين اکنون اينجا، در

ود، عاقبت خير می ش آخر .شوند میحق  دارند هللا کلمات زيرا باشند، داشته هللا به قويتر ايمان مسلمانان

 به تداف می اتفاق مسائل اين. هستند مجازات شايسته ها انسان که زمانی رنج نمی دهد را کسیچونکه هللا 

اد ي را درس اين است مسلمان که کسی. کنند پيدا شانخود ستم و ظلم طريق از را خود مجازات که طوری

 .کنند می اطاعت او از که است کسانی با هللا .است ما با هللا. ندارد ترس و می گيرد

 

الزم  و ،مکني شالزم است به هللا خواه برگرديم، هللا به الزم است د،نافت می اتفاق مسائل اين وقتی

 رستبف دهنده نجات يک ما به. بفرست اسالم برای ک رهبري: "الزم است دعای مثل. کنيم دعا است به هللا

ً  او چونکه" دهد، نجات نفرو افکند اين از را ما که  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکه  معجزه احاديث. می آيد مطمئنا

 ولینز آنها، از يکی و. تعريف کرد رويدادها اکثر مورد در اوگفته بود در آخر زمان اتفاق می افتاد.  مان

 .است السالم عليه مهدی حضرت ظهور و( مسيح عيسی) عليه سالم عيسی

 

 روز هر" کنند می فکر آنها و دنافت می اتفاق که را چيزهايی همهدرک کند  نميتواند انسان ها عقل

 نزديک قيامت روز که يعنی اين چيست؟ اين. دهد می رخ روز هر بزرگ حادثه يک. است جديد چيزی

 .افتاد خواهد اتفاق چيزها خيلی. دنده می رخ قيامت روز از قبل که دندار وجود رويدادهای همچنين. است

 ينا که ،داشت خواهد وجود هايی فتنه چنين: "گويد میمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. است فتنه آنها از يکی

  ام ،اما. کنيم می زندگی داريم زمان آن در ما اينجا." هستند تاريک کامال ها شب فتنه های آخر زمان مثل

 



 

 

 

 

 

 

 

ه کنيم که ب شاز هللا خواه و ،کند کمک را ما طوری که به کنيم دعا به او و کنيم اطاعت هللا از الزم است

 بفرستد. تبه اسرع وق هما يک نجات دهند

 

 اْلَكافِِريَن إاِلَّ فِي َضالَل   َوَما دَُعاءُ 
 

 می( هلالج لجهللا جل جالله )(. ۱۴"و دعای کفران، جز در ضالل )و گمراهی( نيست!" )سوره الرعد:

هنگامی که يک  ".دنشونمی  داده پاسخکفران ميتوانند هر چه قدر بخواهند دعا کنند، دعا شان " گويد،

، اما مال کفران قبول نمی شوند. ارزش ندارند چونکه به هللا مسلمان دعا می کند، دعا شان قبول می شود

 اند، ردهآو ايمان که کسانیندارند.  دندارند. اکثر آنها دعا نمی کنند چونکه به يک خالق و هللا اعتقا اعتقاد

 راين،بناب. است سالح قدرتمند ترين از قدرتمندتر دعا ، دعا است.ما سالح بزرگترين و هستند مسلمانان

 .کند هدايت را مسلمانان اين و بفرستد دهنده نجات يک اسرع وقت به خداوندانشاءهللا 

 

 هر طرف با اذان ها. شد خواهد مسلمان دنيا تمام با خوست هللا .برسيم زمان آن به ما انشاءهللا

 خواهد وجودبرکت  و رحمت. آمد خواهد زيبا روزهای اينانشاءهللا . شد خواهد پر قرآن و( نماز به دعوت)

 ا،ه نوشيدنی غذا، باران، .داشت خواهدن وجود ديگر کفر و شرک و رسد،ب سالم عليه مهدی وقتی داشت

است. هنگامی  افزايشدر هر طرف کافر و شورش  حاضر حالدر  .است تر زيبا زمان آن از چيز هر و

 آن و برد نمی باران هيچی يا شود، می شسته و کند می سيل را آنبران می برد،  ناگهانکه هللا عز و جل 

 .آن را می سوزاند و خاموش می شود

 

 ينچن شورش، چنين انحرافی، چنين ،کثافتی چنين. است حاضر حال در رسوايی دليل به اين

 صحبتآخر زمان  از ما که هنگامی. است نشده ديدهی که دنيا به وجود آمد، زمان از کافری چنين و گناهی

 هیسيا وظالم  است، تاريک کامالمان می گويد که  (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  که است دليل اين به کنيم، می

 که زمانی تا. شود می نور و روشن ها بروند، هر طرف اين همه که هنگامی. دارند نزول می شوند

 ارهدوب انسان ها ،نزديک های آخر بعداً . داشت نخواهد وجود خشکسالی و سيل باشند داشته وجود مسلمانان

 .شد خواهد فوران قيامت روز وقت، آن اما شد، خواهد شروع دوباره آن از پس. شوند می فاسد

 

 هللا به مسلمانان ها، انسان گفتيم، که همانطور .کند عطا را ما به همه زيبای روزهایاين  همه هللا

نيستند. آنها به هللا بر  حوادثآن  اتفاققدر به انجام دادن هيچ کار در مورد  آنها که زمانی دعا می کنند

 انمسلمان ".سپاريم می شما به را آن ما. کنيم کاری هيچ توانيم نمی ما. نداريم قبول را اين ما": دميگردن

 نگامیه انشاءهللا .گيرند می قرار ظالمو  فشار تحت ،دنيا سرتاسر در بلکه قدس، در فقط نه ،هر طرف در

. درسي خواهد پايان به ظلم و رفت خواهد بين از دنيا سراسر در تاريکی ،هور شودظسالم  عليه مهدی که

 .آن زمان برساند به وقت اسرع در را ما خداوندانشاءهللا 

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لو  االربيع ۲۷


