
 
 
 
 
 
 
 

 االقصی مسجد

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

کسانی که يک چيز حق ببينند و اين را نگويند شيطان را در ": مان فرمود)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

در گذشته اين را . هر وقت اينطوری است. عالميان کفران دشمن مداوم مسلمانان است ".ان دارندزبان ش

دوباره به عين شکل ادامه می دهند.  در زير خيلی بهانه ها ،در حال حاضر .به طور آشکار انجام می دانند

 د.خود را سوزاندن مملکتد و مسلمانان در بازی های ميافتند. با آنها عصبانی هستند، پروتستو می کنن

 

. آنجا وجود نداردهيچ امکانی  زيارت کنيم. البته االقصی سومين مسجد است. مهم است آنجا را مسجد

می داند چه کارهای انجام می دهد تا مسلمانان را آزار دهند. چه می  هللامشکالت مخصوص وجود دارند. 

دارند. همونطوری  فتنه ایگويند، آنها راست را نشان می دهند اما با چپ ضربه می زنند." دوباره يک 

مانان نياز دارند، جمع شدند در مسجد است و به هللا دعا کنند مثل "که که موالنا شيخ می گفت: "آنچه مسل

و فرمانروايی کنيم!" مسلمانان در مسجد ها جمع می شوند و به هللا دعا می  پريشانما بتوانيم آنها را جدا، 

 جيغ دمی خواهي رهر چقدکنند. هيچ نياز به خيابان ها رفتند، سوزاندن و خراب کردن نيست. شما ميتوانيد 

ندارد. شما آنچه آنها ميخواهند انجام می  فايده ایو داد بزنيد. آن وقت هم مرتکب گناه می شويد هم هيچ 

دهيد. آن چيز که آدم ها می خواهند اتفاق می افتد. شما دقيقا همان چيزی را که دشمن می خواهد انجام می 

 افتيد.دهيد، آه چقدر زيبا! شما مثل يک خرگوش در دام مي

 

و فرمانروايی می شوند. راضی نيستيم  پريشانجدا،  توسط هللا ، اگر شما از هللا خواهش کنيد، آنهادر اصل

زيارت  انشاهللاافظت کند. با چيزهای که اتفاق ميافتند. باشد که هللا اين مسجد مقدس از شر ستمکاران مح

اين مکان را نيز زيارت کنيم. شاه حسين پادشاه اردن  انشاهللاآنجا قسمت مان باشد. ما به مکه، مدينه رفتيم. 

در گذشته بود. آن وقت ميتوانستيد برويد. دو سالم بود هنگامی که رفتيم، طبيعی است که در خاطرم نباشد. 

. ظالم آنجا زود از بين برود. جلوی چشم های دنيا بدون شک باشد رفتند آنجا به تکرار نصيب ما انشاهللا

 .گفتندچيزی  می کنند برای صحبت آنجا ظالم وجود دارد. همه آنها تنها

 

خداوند به مسلمانان، مسلمانان حقيقی کمک  انشاهللا .کنداز هللا خواهش می کنيم، هللا محافظت  

 نيستند با نوع خودشان فکر می کنند. آنها فرقه کند. آن يکی مسلمانان, کسانی که اهل سنت وال جماعت

 



 

 

 

 

 

 

 

های ديگر از اهل سنت وال جماعت ميسازند برای اسالم را نابود کردن، خيلی چيزهايی کردن. اما دين 

  آن را محافظت می کند.هللا است. هللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ محرم ۷


