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 « معراج شبِمعجزه  »
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

مبارک است و ماه خدا را شکر به نیمه رجب رسیدیم. همانطور که می دانید ماه رجب آغاز سه ماه  

پر برکتی است. ان شاءاهلل امروز به قبرس سفر خواهیم کرد. ان شاءاهلل آنجا تکمیلش می کنیم. 

 شب معراج را در آنجا إن شاءاهلل جشن خواهیم گرفت. 

شب معراج یکی از بزرگترین معجزات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و یکی از بزرگترین  

تعال است. شبی است که به پیامبر اکرم )ص( عالَمی را که برای او آفریده  نعمت های خداوند م

 شده بود نشان دادند. 

کسانی هستند که اهل عِلم نیستند اما ادعای عالِم بودن دارند و برای اینکه مردم به این معجزات  

هنی کمبود دارند  اند. این افراد مطمئناً از نظر ذگویند که حضرت را در خواب دیده ایمان نیاورند می 

گویند از شیطان شکست خورده اند. منطقاً  و تحت تأثیر نَفس هایشان هستند، کسانی که این را می

اینقدر خوشحال   را می فرمودند، چرا مشرکان  این  آله و سلم  و  اکرم صلی اهلل علیه  پیامبر  اگر 

گفتند که او رگوار ما میشدند؟ این کاری است که هیچ کس نمی تواند انجام دهد. اگر پیامبر بزمی

 را در خواب دیدم، مشرکان چیزی نمی گفتند و خوشحال بودند که هیچکس از پیامبر اکرم صلی  



 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 

اهلل علیه و آله پیروی نمی کند و راه را رها می کنند و تمام می شود. برعکس، الحمدهلل نور اسالم  

ر آن شب در پیشگاه خداوند بر محبوب  در همه جا گسترش پیدا کرده است. برکات و عنایاتی که د

 خدا نازل شده مخصوصاً برای اوست. 

پس هر که آن را انکار کند اصالً عقل ندارد و خیانت، ریا و انواع شرارت را در وجود خود دارند. 

ار (. در پیشگاه خداوند ک14:20»وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللََّهِ بِعَزِیزٍ«، »و این براى خدا دشوار نیست« )قرآن 

شوند و  گویند، در حقیقت منکر قدرت الیزال خداوند متعال می سختی نیست و وقتی چنین می 

خدای ناکرده مردم را به کفر و انکارهدایت می کنند، بنابراین هیچ ایمانی در آنها باقی نخواهد 

 ماند.

 علیه پیامبر اکرم )ص( در آن شب سفر جسمی و روحی داشت. همان طور که پیامبر اکرم صلی اهلل

و آله و سلم خود فرمودند، واقعاً چنین شد. بقیه کسانی که این را انکار می کنند باید به عنوان  

 خائن شناخته شوند زیرا می خواهند دین را از بین ببرند

اکنون مداخله در امور بیهوده به یك روند تبدیل شده است. آنها در مورد مسائلی صحبت و دخالت  

و درکی از آن ندارند. اصالً موضوع قابل بحثی نیست. با این حال، آن را مطرح  کنند که هیچ فهم  می

می کنند تا در هر فرصتی به هر نحو ممکن فتنه بسازند. شیطان هرگز آرام نمی گیرد. هر دقیقه  

 تالش می کنند تا ایمان و اسالم مردم را از بین ببرند. بگذار به تالش ادامه دهند. 

می فرمایند:» یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ    8قرآن، سوره صف، آیه    خداوند متعال در حضرت

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه    وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِِه وَلَوْ کَرَِه الْکَافِرُونَ«،»مى 

خواهند نور خدا را با  دانید«. آنها می خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گر

دمیدن در آن خاموش کنند. چقدر احمق هستند! نور خداوند متعال کامل و در همه جا ظاهر خواهد  

شد. کسانی که در برابر این نور باشند ذوب خواهند شد و هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت. 

به ما عطا فرماید. إن شاء اهلل کمال این نور را  باشد که إن شاءاهلل خداوند ما را حفظ و از نور خود  

 در این دنیا ببینیم. 
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 و من اهلل توفیق 

 
 

(ف یدام اهلل عمره شر )انی الربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3144، رجب 41 / 1400،  بهمن 72  
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