
 

    

 

 المسجد األقصى

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أعداء هم الكفر عالم ." شياطينال ألسنتهم ألسنة ونهاقولي وال الحقيقية األشياء يرون الذين أولئك " يقول عليه الصالة والسالم الكريم نبينا

 أخرى مرة ، مختلفة ذرائع تحت ، اآلن.  علنا ذلك ونفعلي كانوا الماضي في.  عصر كل فيالنحو  هذا األمر على. بإستمرار  اإلسالم

 . بلدانهم ونحرقي إنهم ، يحتجون وهم همنم منزعجون ألنهم. هم حيل في يقعون نوالمسلمو.  عداءهم ونواصلي

. المكان ذلكب تتعلق قضايا هناك.  اللحظة هذه في للذهاب إمكانية هناك ليس ، بالطبع. ة مهم زيارته.  الثالث المسجد هو األقصى المسجد

. عقولهم  في فتنة لديهم أخرى مرة". ويخفون الشمال  اليمين ونظهري " ؟القول  هو ما.  غاضبين المسلمين لجعل سيفعلون ماذا علمأ هللا

 يجتمع "! همتخريبو هماخضاع ، هناك هلل القيام بالدعاءو المساجد في جمعالت هو به القيام المسلمين يجب على ما" الشيخموالنا  قال كما

 ما بقدر واصرختو واصيحت أن كميمكن.  وتدمير ، حرق ،الطرقات  في للخروج ال داعي.  الدعاءب ويقومون المساجد في المسلمون

 أن ملك العدو يريده ما بالضبط تفعلون يحصل . الناس يريده ما.  منه جدوى الذنبا وهذا  تمارتكب قد تكونون الوقت ذلكفي . ون تريد

 . رنباأل مثل فخال في تقعون إنكم! تتوافقون  كيف.  وهتفعل

 المسجد هذا يحفظ هللا التي تحدث . األشياءب راضين لسنا نحن. وسيخضعهم ويخربهم  سيتوالهم هللا ، هللا إلى توسلتم إذا ،الحقيقة  في

 والمدينة المكرمة مكة إلى ذهبنا.  المكان هذا لزيارة القسمة أيضا لدينا نرجو ان تكون ، هللا شاء إن. األشرار  من مأمن في المبارك

 ذلك في.  حسين الملك ، األردن ملك عليه يسيطر كان ، الماضي في.  أيضا المكان هذا لزيارة فرصة على نحصل هللا شاء إن.  المنورة

 على نحصل هللا شاء إن.  أتذكر ال بالطبع.  عمري من الثانية في كنت عندما ذهبناأننا  يبدو.  زيارةتقوم بالو تذهب أن يمكن ، الوقت

 همكل.  العالم أعين أمام ظلم هناك ، صارخ بشكل.  بالفعل وننتهوي هناك هللا يهلك الجبابرة.  الحق وقت في أخرى مرة تهلزيار فرصة

 . الحديث لمجرد شيئا ونيقول

 الذين أولئك ،االخرون  نوالمسلم.  هللا شاء إن ،ون حقيقيال نوالمسلم ، المسلمين يساعد أن هللا أدعو. يحميه  هللا:  هللا إلى نتوسل نحن

. اإلسالم لتدمير الجماعةو السنة هلأ خارج اتمجموع جعلوا. حال أي على منفسه الناس هؤالء صنع مه ، الجماعةو السنة هلمن أ ليسوا

 ومن هللا التوفيق . . يحفظه هللا. هلل  هو الدين ، أخرى مرة.  كثيرة أشياء فعلوا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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