
 
 
 
 

 
  
 

 المعجزاتليلة 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

َن اْلَمْسِجِد  . في هذه الليلة " إن شاء هللا ةليلة اإلسراء والمعراج ، ستكون ليلة مبارك هي الليلة اْلَحَراِم إِلَى ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى بِعَْبِدِه لَيْالا م ِ

،  اآلخرة، ملكه ، كل  هلالج لج كل خلق هللارأى  ملسو هيلع هللا ىلص"، نبينا الكريم آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيرُ  اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمنْ 

نبينا ل إكراما. كل ذلك كان أعلم بذلك هللا  ،هللا ، حيث ال زمان وال مكان  الى حضرة السماوات السبع ، العرش ثم وصل الجنة والنار ،

 أعطي له تشريفا. كل ذلك  مخلوق آخر الوصول ، تمكن نبينا الكريم من الوصول إليه في هذه الليلةأي حيث لم يستطع  . ملسو هيلع هللا ىلص الكريم

كل   رضوعُ  كتكريمأعطي لنبينا الكريم في هذه الليلة  ذلك كل.  ، هو سلطان األنبياء البشر نبينا الكريم هو األرقى بين . ملسو هيلع هللا ىلص لحضرته

بغض النظر عما  مباركة .من هذا المساء حتى الصباح هي ليلة  ، ليلة السابع والعشرين الليلة . هذهالمعجزات . إنها ليلة  عليهشيء 

: ُسْبَحاَن ، سبحانه وتعالى ، ال  . فيقول في موضعين من القرآن ذكرتمثلهم ، فإن هذه الليلة المباركة من السلفيون و، يقوله الوهابيون 

 انزماسمه هللا ، لم يبق شيء  يشاء. عندما  قال عن غيرهال يُ  تعظيمإنه  . وقدرته عظمتهظهر يُ هذا بهذه الطريقة ، و هلالج لجهللا عن نتكلم إال 

الصادق هو . نبينا الكريم  ذهب ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  نبينا؟" نعم السماءإلى  يرتقييسأل الناس "هل هناك من  . ملسو هيلع هللا ىلص . إنها معجزة لنبينا الكريم مكانو

. هذه األشياء الجميلة ال  إنكار ذلك ونال يستطيعالمسلمون .  هوهذا يكفيبذلك ؤمن ي المؤمن. تكفينا هذه الرسالة وهي ب جاءنا. لقد  األمين

 . الذين ال يقبلونها الكفاريمكن أن ينكرها إال 

لم يعترض  ملسو هيلع هللا ىلص. نبينا الكريم  التي تم تخفيضها من خمسين إلى خمس مراتوصالة الفرض ب. أمر  هللا هدايا متنوعة في هذه الليلة قدم

لم يطلب  ملسو هيلع هللا ىلصلكن نبينا الكريم وعلينا وقال "حتى خمس مرات كثيرة جدا على هؤالء الناس".  بالحزنموسى عليه السالم شعر  سيدناولكن 

. وإال لكان علينا أن نصلي " هذا سيكون كافيا ألمتي " الخمس قائالا  واتالصلب لَ بِ قا لذلك  طلب ذلك".أ أن أخجل"ال ،  لأكثر وقا اتقليله

ألننا أضعف منهم ،  ذلك. وكان يعلم  لم يستطيعوا فعل ذلك موسى عليه السالم سيدنا. أمة  خمسين مرة ولن يتمكن أحد من القيام بذلك

 كذلك،  يُعطى هداياسلطان الصل إلى نبينا الكريم أو إلى ي. من  إلى خمس مرات تخفيضهاتم  ، لذلك تحمل ذلكفلن نكون قادرين على 

. أما  أيضا في هذه الليلة سيعطون من هذه الهدايانبينا الكريم ،  وكذلك أحباب . أعطي الهداياالى حضرة هللا نبينا الكريم  عند وصول

فربما يستغرق حدوثها آالف السنين ، لكنها حدثت في ليلة واحدة ، وال حتى ليلة واحدة ، ألحداث التي وقعت في هذه الليلة ، بالنسبة ل

. وبسبب  ورجع باإلكرام شيء كل ملسو هيلع هللا ىلص ورأى مكانالو زمانالنبينا الكريم ل. فتح هللا الدنيا  هلكنها حدثت في ساعتين فقط من زمن هذ

 ة .مبارك اجعلههللا ي.  الحمد هلل، ألمته حدث هذا  تعظيمه

. ومع ذلك يمكنك القيام بختم  يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لكلذ مباركة. إنها ليلة  في هذه الليلة تأديتهايجب  وظائفإن شاء هللا هناك 

. ثم هناك  مرة عشرينثم صالة المعراج وهي ركعتان وفي كل ركعة تقرأ سورة اإلخالص ، ومن التسابيح ، صالة الخواجان والذكر و

، يمكنك االستمرار كما تشاء  يسيمكنك أن تصلي صالة القضاء ، تقرأ القرآن ، سورة  ومن ثم.  يجب قراءته بعد ذلكدعاء قصير 

حيث ثم صيام اليوم التالي هو أيضاا من السنة ومن إن االستيقاظ للسحور  . تلك الليلة في الصالة وتمضيةالليل  ءحياإ احسب على أنهوستُ 

مرة سورة اإلخالص ،  الف اءةقرالجميع  على. في اليوم التالي ،  من الفضائل الكثيريوم مبارك عظيم وله اليوم التالي هو أيضاا  أن

ا لحمايتناهللا يت. أي عمل صالح وصدقة يتم القيام به ،  عظيم وأجرها ا أفضل لإلسالم  يجعلنا نصل الى هللا . قبل كل ذلك ويكون سببا أياما

حفظنا من شر هللا ي.  حفظ اإلسالم والمسلمينهللا ي.  صاحبال. هللا يرسل  المزيد من ليالي المعراج. نرجو أن نصل إلى  والمسلمين

 الفاتحة . . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا نافسنشر من الشيطان و من شر، من شر الكفار ، الخونة 
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