
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 معجزة لیلة المعراج

 
. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
 الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة.

 

ارك. إن شاء . إنھ شھر مبون، كما تعلمالمباركةرجب. الشھر الفضیل ھو بدایة األشھر الثالثة  الى نصفوصلنا  ،� الحمد
 .ھناك إن شاء هللا. سنحتفل بلیلة المعراج ھناك إن شاء هللا  الیوم نسافر إلى قبرص. وسنكملھهللا

 

نبینا لفیھا األكوان ر اظھإتم هللا عز وجل. إنھا اللیلة التي  وھي من أكبر نِعمملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم لیلة المعراج من أكبر معجزات 
 من أجلھ.التي ُخلقت و ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 

 

رآھا في حلمھ.  ملسو هيلع هللا ىلص، یقولون إنھ لكي ال یؤمن الناس بھذه المعجزاتعلماء إال أنھم یدّعون أنھم علماء. ووا ھناك من لیس
 ملسو هيلع هللا ىلصلو نبینا الكریم  ،ھزمھم الشیطان. منطقیاالذین یقولون ھذا . نفوسھمعلیھم ركبت بالتأكید. لقد  عقل ناقصوھؤالء الناس 

لما  ،أنھ رآه في حلمھ ملسو هيلع هللا ىلصجدا؟ إنھ شيء ال یمكن ألحد أن یفعلھ. لو قال نبینا الكریم  ءداسعون فلماذا یكون المشرك ،قال ھذا
طریق وینتھي األمر. ھذا ال سیتركون، ملسو هيلع هللا ىلصال أحد سیتبع نبینا الكریم  ھأن حیث، كانوا سعداء جدًا وإال .أي شيء ونقال المشرك

هللا في تلك  لحبیبنحت في حضرة هللا مكان. إن النعم التي مُ  ، لقد انتشر نور اإلسالم أكثر في كلبل على العكس، شكراً �
 .اللیلة ھي لھ على وجھ الخصوص

 

ِ بِعَِزیٍز". لیس بأمر أنواع النفاق وكل ، عقل على اإلطالق. عندھم غدر عندهلیس من ینكرھا لذلك،  ِلَك َعلَى �َّ شر. "َوَما ذَٰ
الناس إلى الكفر. یؤدي إلى ھذا یوصل  ،ینكرون قدرة هللا عز وجل. معاذ هللا ،. عندما یقولون ذلكهلالج لج في حضرة هللا صعب

 .إیمان عندھمإنكار كل شيء. ولن یكون 
 

، حدث ھذا بالفعل. یجب أن یُعرف الباقون نفسھ ملسو هيلع هللا ىلصیا. كما قال نبینا الكریم انسافر نبینا الكریم في تلك اللیلة جسدیا وروح
 .یریدون تدمیر الدین أنھمحیث الذین ینكرون ذلك بأنھم خونة 

 

، اللعنة على المرء. وھم یتدخلون فیھا طولاآلن. یقولون األمور أبعد من  موضةأصبح التدخل في األمور غیر المجدیة 
فتنة بكل طریقة ممكنة وفي كل فرصة. للقیام ب، فإنھم یطرحونھا مسألة خالف على اإلطالق. ومع ذلك. إنھا لیست طولھم

 .ح ابدا. كل دقیقة یحاولون تدمیر إیمان الناس وإسالمھم. دعھم یستمرون في المحاولةالشیطان ال یرتا
 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ " بسم هللا الرحمن الرحیم ِ بِأَْفَواِھِھْم َو�َّ یریدون إطفاء نور هللا بالنفخ  ".یُِریدُوَن ِلیُْطِفئُوا نُوَر �َّ
الذین  یظھر في كل مكان. أولئكسھذا النور  ،. شكراً �كامال. سیكون تامایرید أن یكون هلالج لج كم ھم أغبیاء! نور هللا  .فیھ

هللا یُرینا من ھذا النور إن شاء هللا. یرزقنا  هلالج لجیذوبون. ولن تكون ھناك فائدة لھم. حفظنا هللا. هللا سیكونون ضد ھذا النور س
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة.  .إن شاء هللا الدنیاھذه ھذا النور في  إتمام
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