
 
 
 
 

 
  

 

 ليلة المعراج
 

 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
 

. إنها  . واحدة من أغلى الليالي . هذه ليلة المعراج ، ليلة مباركة في خضم هذا اإلنذار ، أفترض أن الناس لن ينسوا كيفية قضاء هذه الليلة

هدية ، ك. منح هللا هذه الليلة للنبي الكريم والدعاء  . إنها ليلة يتم فيها قبول الصلوات . إن شاء هللا ، سنحيي الليل ونصلي مباركة للغاية

ال يصل إليه  مقام. رفعه هللا إلى  في مكة المكرمة والطائف . كان يتم ظلمهم كثيرا كان منزعًجا بي الكريم صلى هللا عليه وسلمألن الن

. هللا ليس محدودا ،  كما يقول مقامفي أعلى . هذا جزء من علم هللا كيف تحدث إليه ،  صلى هللا عليه وسلم. تحدث إلى النبي الكريم  غيره

. إن هللا له  على اإلطالق المقام اصل أي مخلوق آخر إلى هذيفي علمه ، ولم هو كيف حدث ذلك لذلك بالطبع ، في الزمان والمكان ، 

. هذه الليلة  بركاتها وفضلهاالهدية ، ه إال النبي الكريم ، وقد تلقت أمته هذ المقام اجداً ، ولكن من بين الجميع ، لم يصل إلى هذ كثيرخلق 

ثم يستيقظ في وقت الحق ومن لمرء أن ينام ، ا يجب على. أولئك الذين يحيون هذه الليلة سيحيون بها ]في المقابل[.  تتضمن هذه البركة

 . هذه الليلةالكاملة لفضائل ال نيلليالً لصالة التهجد من أجل 

.  محمد صلى هللا عليه وسلم ألمةالليلة ، إن شاء هللا لن يأتي األذى  تمسيي ذالالجميع  لدعاء إكراما. الدعاء إن شاء هللا ، سيتم قبول 

[ يقولون ، "بهذه التكنولوجيا ، فعلنا مثل هذه األشياء وما إلى ذلك ..." ، ]مثل هذا ذلك  ]على الرغم من مسوف يمر ، إن شاء هللا ، ألنه

أولئك الذين ال يزالون  أن تنزل على. نرجو  ة هللا ورحمته ضرورية حتى تزول هذه المصيبة عن الناس. نعم الكالم[ ال فائدة منه حقًا

. إن شاء هللا ، بفضل هللا  في حالة إنكارمثل فرعون . ألنه على الرغم من كل هذه األحداث ، ال يزالون  عدم قبول اإلسالم يصرون على

 يعيننا .. هللا  ميين ، إن شاء هللا. سيظلون مح ، لن يحدث شيء للمؤمنينورحمته

. في صالة المعراج ، ]يجب قراءة[ سورة اإلخالص  راجعبيح ، وركعتين للما، وصالة التس لعشاءما يتعين القيام به الليلة هو أداء صالة ا
،  مبارك عليكم.  إن شاء هللا،  هذه المصيبة اعن . هللا يرفع الخير ستنزل.  . إن شاء هللا ، ستكون بركة ، خير عشرين مرة في كل ركعة

 . من هللا التوفيقو . مع المهدي عليه السالم نكونونتمنى العام القادم أن 

 
 الفاتحة .
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