
 
 
 
 

 
  

 

 المسجد األقصى
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 نبينا الكريم يقول
 

 ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى.
 

لها صالة هناك الصالة ، مما يعني أن  خمسمائة أجرالصالة هناك لهم  ادوا. أولئك الذين  لزيارة القدس واذهبأوالدنا الحمد هلل إخواننا ، 
 خمسمائة. في المسجد االقصى ، ما يعادل  مرة الفي ، ومسجد النبالمرة ، في األجر مئة الف . في مسجد الكعبة ،  مرة 500أكثر  أجر
 . مرة

 
نبياء ، بدأ سائر األكة جاء إلى المسجد األقصى ، وبعد أن كان إماماً لمعراج ، من مالصلى هللا عليه وسلم في رحلة الكريم بينما كان نبينا 

المسجد  على أنهاذهبية( قبة تظهر را )التي خقبة الصالناس ، يشيرون إلى  ارباكتلك المنطقة ، من أجل  أهل. إلى السماء  العروجرحلة 
 . . اآلخر هو خداع . ال يشيرون إلى المسجد األقصى الحقيقي األقصى

 
 هي الصخرة التي صعد الصخرة.  صلى هللا عليه وسلم. هذا ما يقال في حديث نبينا ثوابها خمسمائة ضعف الصالة في المسجد األقصى 

. ال تزال تلك الصخرة ت بالبقاء حيث كان . أمرهامع النبي  لتعرج وارتفعتالصخرة  تحركتنبينا ،  تحرك. عندما الكريم  ها نبيناعلي
، وهو أيضا مبارك ، لكن فوقها . بنوا مسجد األذى  بها اال يلحقو شيئًا تحتها للتأكد من أن الناس واوضع معن األرض ، لكنه مرتفعة

الذي  المعبد. هذا  هناك معبدابنى . سيدنا سليمان على مدى الدهور مكان مبارك  إنه.  بجانبه هيالمسجد األقصى هو المكان الرئيسي ، و
 . حت هذا المسجديبحثون عنه هو ت

 
األماكن يجب  . أي شخص قادر على زيارة هذه . هؤالء الناس ليسوا على علم به ه الناسالذلك هذا المكان مبارك ، لكنهم يريدون أن ينس

هناك ثالثة مساجد يمكن زيارتها ،  صلى هللا عليه وسلم له حديث حوله ]على سبيل المثال ، المذكور أعاله[ ، "الكريم . نبينا ذلك  عليه
 . هناك أيضا ، إن شاء هللا زيارة ويرزقناالزيارة يتقبل . هللا " . الكعبة ، مسجدي ، والثالث هو المسجد األقصىيمكنك شد  الرحال اليها 

 
. ألولئك الذين  ك ، إن شاء هللاأن نذهب إلى هنا نصيب لنا . هللا يجعل لذكرها داعيصعوبات ، ]لكن[ ال  تتخللهابالطبع هذه الزيارات 

 . من هللا التوفيقو . زيارةمبارك عليهم ال ،تقبل زيارتهم هللا يذهبوا إلى هناك ، 
 

 الفاتحة .
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