
 
 
 
 
 
 
 

 معراجشب  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا ُسْبَحاَن الَِّذي  أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً م ِ

  َحْولَهُ 

 كه -االقصی  مسجد به الحرام مسجد از شب، يك در را اش بنده كه خدايى است منزه و "پاك

 شب آش را در برده کهاست آن کسی  متعال ".(۱االسراء: " )سوره -ايم ته ساخ پربركت را گرداگردش

 که است چيزی همان اين." داديم برکت ما را آن اطراف کهگرفت،  االقصی المسجد به مسجدالحرام از

. شود مین داده افتخار نام اين با ديگر کس هيچبه  و استسبحان  هللا. گويد می باشد شکوه و متعال خداوند

 انجام نمی دهد. را کار اين ديگر کس هيچ .کند می خلق را چيز همه هللا

 

هللا عز و  .است کردن عادی زندگی و شدند زندگی اين ورود که کنند می فکر مردم حال، اين با

 نبزرگتري از يکی معراج اينجا، در ، براينکه بيدار شوند.فرستاد را معجزات و پيامبرانجل به آنها 

 (المقدس بيت) قادس به مکه از سفر اولينمنظور مان با اسراء . است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر معجزات

 .است دوم مرحله اين. او به آسمان است. صعودمعنی معراج يعنی به باال،  .است

 

 اين. کرد راهنمايینماز خواهند و آنها را در نماز  المقدس بيتدر اولين، او با تمام پيامبران در 

 از. ستا پيامبر ( شده ترينتمجيد) ستايش و نبزرگتري (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که است ای نشانه نيز

، نحرفم يهوديان و مسيحيان اين. کنيم قبول را آنها همه بايد (ما) و هستند يکسان پيامبران همه ،يک طرف

 حال ره به بودند، کرده قبول را او آنها اگر. کنند می اشتباه و کنند نمی قبول را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

  .نشده بودن، بلکه مسلمان شده بودن مسيحیآنها 

 

 جهانيان برای رحمت عنوان به را او و کرد انتخاب را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهللا عز و جل 

( را نشان داد و او را َملَُكوتان )فرشتگ پادشاهيان تمام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان استاد به او. خداست محبوب او. فرستاد

 عنوان به را شب اين( هلالج لجهللا جل جالله ) خيلی بزرگ. شب يک اينش در آن شب قبول کرد. حضوردر 

  شب اين به مردم اگر. عطا می کند را خود فضايل ساله هرهللا عز و جل  .داد محمد آمت به هديه يک



 

 

 

 

 

 

 

 خواهد خوشحال هللا عز و جل برعکس،. (يابدنمی  کاهش) شان کم نمی شود چيز هيچ ،بگذارند احترام

  .شد

 

عبادت ها مان را انجام  ما دهيد اجازه بنابراين است، مقدس شب يک شب اين انشاءهللا بنابراين،

که پاداش  خوب اعمال. دهد انجام تواند می فرد يک کهاندازه همان تا دهيم و دعا مان جواب پيدا کنند. 

 می اما ،برابر پنج نه و برابر دو نه. دارند ديگر روزهای به نسبت بيشتری پاداشلی يخهللا  نظردارند در 

 .باشد برابر ۱۰۰۰۰ يا ۱۰۰۰ تواند

 

( عطا می ی، دست و دل بازگذشتگشاده دستی، کرم، ) بخشندگیو  فضيلتاز  هللا عز  و جل

 ".تاس داده حد از بيش او اگر کنم می تعجب من: "نيست درستچرا او می دهد.  بپرسيمکند. نمی توانيم 

امشب دعا کن. . بپرسيد چيز هر برای توانيد می (شما. از هللا بپرس. )دهد می هللا که زمانی تا بپرس

روزه  امروز توانيد می همچنين (شما) است. ۲۷انشاءهللا نيز عبادت های خودت را انجام می دهيد. فردا 

در  که کسی: "گويد می( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراست.  ۲۷اسراء و معراج فردا، روز  روزه اما ،بگيريد

 می دريافت را پاداش اين روز يک برای او." کند می دريافت را ماه ۶۰ پاداش روزه می گيرد، ۲۷روز 

 .کند

 

روزه  ماه سه اينها در طول  شنبه پنج و دوشنبهروزهای  معمول طور بهانشاءهللا اکثر ما ها 

اين ماه شعبان با برکت گذاشت. انشاءهللا شعبان نيز . گيرند می روزه ها ماه سه کل ها بعضی ياميگيريم. 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر،" دعای اَلل ُهمَّ بَاِرْك لَنَا فِى َرَجَب َو َشْعبَانَ برسيم. " رمضان بهبا برکت است، و 

 است. 

 

ا بو با برکت اين ما ها . انشاءهللا اسالم شد خواهديروز پ، و اسالم ايمان با ،انشاءهللا با برکت

 درتمندق. مهم نيست که چقدر کفران فکر کنند قوی هستند، پيروز می شود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربرکت 

 .ماست با هميشه خداوند. انشاءهللا نيست قدرتمنداو تا زمانی که با هللا نيست،  نيستند.

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۶


