
 

 

    

	والكراماتالمعجزات 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

صلى هللا علیھ وسلم . یومین. اإلسراء والمعراج ھي واحدة من أكبر معجزات نبینا الكریم  المباركة بعدإلسراء والمعراج الیلة إن شاء هللا 
 تستمر حتى یوم القیامة. معجزاتھ ثابتة.سمعجزات سیدنا  .حتى الكریم والدة نبینا. بدأت المعجزات تظھر قبل ةكثیر معجزات نبینا الكریم

 واتسبب م. ألنھ في تلك اللیلةالكریم  عز وجل اعطى نبیناالبراق في لیلة اإلسراء ، وهللا بمن مكة المكرمة  ، القدس، جاء إلى بیت المقدس 
 . المقدس ومن ھناك إلى السماء بیتمن مكة المكرمة إلى  نبینا الكریمأخذ  أوال وجل . هللا عز لسیدناالكثیر من المعاناة ب

الكریم  نبینا . وصل أن نفھم نا، ما یمكن ن ما رأىع. قیل لنا القلیل جدا النار ھد ورأى ا. كما ش في لیلة واحدة الجنانكل  الكریم رأى نبینا
 .األھم ھو  ا. ھذالیھ  صلیأن ألحد ال یمكن  المقام الذي،  هللا حضرةإلى  صلى هللا علیھ وسلم

. قال وجل  : عز زمان، ال زمان". لیس ھناك مكان وال  . "ال مكان العقل البشريب فھمھال یمكن  لوج جدا من هللا عز قریب أن تكون
 قصیرةفترة ب، والتي كانت  لیلة واحدةب. كل ھذا حدث في ما یشار إلیھ  " لكي نفھم كیف كان في علمھ مسافة الحاجبینكنا قریبین  هللا "

 . تلك الفترة لیست حتى ساعة لذلك. الكریم  نبینا، كان ال یزال دافئا عندما عاد  برد حتىیلم  یتمدد فیھ. المكان الذي كان  جدا من اللیل

. یسمى أعظم العلم فقط من  یستفیدون. أولئك الذین لیس لدیھم إیمان  من مصدر واحد ابیع المعرفةنكل ی.  هللا أمرالمكان والزمان تحت 
موجود  ھكل ھ. ھذه النظریات وما یقولون (یضحك شیخنا). یقولون الكثیر من األشیاء وھلم جرا، فرانكشتاین  أینشتاین –في العالم  عبقري
 . هللا في علم

ورأى كل  كل ما حولھالكریم  لنبینا وعرضوا، منذ أخذوا  یستغرق مالیین السنیندث الذي حالسیكون عادة  الكریمنبینا ل المعراجھذا 
ا م، الزمان والمكان كلھ . في ھذه الحالةوالعودة لذھاب على اساعة مرور إلى نفس المكان قبل  ، أعید نبینا الكریم . ومع ذلك شيء

 . یظھر ھذا للناس عز وجل. هللا  هللا أمربالتأكید تحت 

. بعض األشیاء التي قام بھا األنبیاء أبعد من  كذلك لصحابةلالكریم الطریق  نبینا وأظھر علم. وعلینا أن ننتبھ الیھا كبیرة ھنا  ھناك دروس
بأشیاء ال یمكن تفسیرھا مئة واربعة وعشرون الفا واألنبیاء ال الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا. لقد قام  . وتسمى معجزات الناس علم

 . ھذه ھي المعجزات . منطقالب

.  الناس لكي یؤمنالمعجزات  وابالتأكید أظھر م، لكنھ بعض وقلة مع اآلخرینال. وھناك الكثیر مع  معجزات مع جمیع األنبیاء حصلت
 حصلت. وقد متى یشاء أیضا  یمكن : ان یفعل ذلك.  بوجود هللا یعترفواأو شعوذة ولكن أشیاء أرسلھا هللا حتى  ھذه األشیاء لیست سحر

 لكي یؤمن الناس .المعجزات  وا، وجمیع األنبیاء أظھر األنبیاء عن طریقھذه األشیاء 

. ھناك جبل علیھ الكریم  نبیناعندما أشار  قسمین. أصبح القمر  القمر احدھا انقسام. ایضا  الكثیر من المعجزاتلدیھ الكریم  نبینابالطبع 
،  مشركونال. قال  إلى یساره األخر والقسمیمینھ  الى قسم -بوضوح من الوسط  . وانقسم ھناك ذلكوحدث  مقابل الكعبةأبو قبیس مباشرة 

. لیس  نھم رأوا نفس الشيءا. سألوھم وقالوا  وا من مكان آخرؤثم كان ھناك أشخاص آخرین جاومن أعیننا ".  تعخد لقد. سحر ھذا  "
. واآلن یقولون أنھم صعدوا إلى القمر ولكنھم لم  أیضا نفس الشيء واھدامختلفة ش، ولكن آخرین في أماكن  فقط أولئك الذین كانوا ھناك

 . واضحیشكل رى بالتأكید المكان الذي انقسم في الوسط یس یصعد. كل من  یفعلوا ذلك



 

 

 

 

	 

الذین یأتون بعد  ءولیااأل.  راماتسمى كت،  . الصحابة لیس لدیھم معجزات . جمیع األنبیاء لدیھم معجزاتنبینا  ، ھذه معجزات كما قلنا
. ولكن على ة نقشبندیال طریقتناكرامات ال تظھر في ال. ولكن  تظھر الكرامات الطرقوبعض  ءولیااأل. بعض لدیھم كرامات ذلك أیضا 
ومن .  الناس ذلك أن یدرك دون من راماتك لدى األولیاء، یمكن أن یكون وجل  هللا عز إرادةب،  ذلك ونریدیال  ءولیااأل ذلكالرغم من 
 . معظم الناس عند"، ویسجل في وقت الحق  ھذا قد فعل الوليھذا  " سثم یقول النا

لھؤالء الناس مع ضعف قد ظھرت دلیل و أن اشارة حیثهللا  علینا أن نعظم.  شكر هللانأن  علینا؟  عندما نرى ھذا علینا أن نفعلماذا 
، یمكنھ تحویل ھذا العالم رأسا على عقب، ء ولیااأل"إذا أراد أحد قدس هللا سره  الشیخ موالنا . یقول أن ھذا العالم لیس فارغا حیث اإلیمان

 .یفعل ما أمر هللا "ل. ھو وظیفتھ  تلیس هولكن ھذ

شرح ذلك ن علینا أن".  محظوظون لرؤیة مثل ھذه األشیاءعباد نحن  " وتقول اوشاكر حامداعندما ترى كرامات مثل ھذا علیك أن تكون 
، ولكن  فقط للمسلمین مفیدینیریدون أن یكونوا ال . انھم  على أي حال مفیدة للبشر كل أفعال المشایخ.  أیضا ایستفیدو لكي ىسعنللناس و

. لیس  . وھم یعملون على إحضارھم إلى الطریق الصحیحلكي ال یتم تدمیرھم ، الدمار ، حتى یتمكنوا من إنقاذ الناس من  للبشریة جمعاء
 . ي غرض آخرلدیھم أ

في  خطأ. ال  صحیحة وفقا لعقیدة أھل السنة والجماعة األولیاء. معجزات األنبیاء وكرامات  صحیحة ھم. كراماتھم ورثة نبینا الكریم إن
 الطریقةیعرفون  یقیونعلماء الحقال. لون قبی، بعض الناس الذین یقدمون أنفسھم كعلماء أو الذین یعتقدون ذلك ال  . ولكن لألسف قبولھم

لنا مثل  هللا وحظا عظیما أن یرسلة عظیم إنھا نعمة،  . في حین أن العالم كلھ یعارض اإلسالم قوة لإلسالم يھ هوھم أیضا سعداء ألن ھذ
 اإلشارة .ھذه 

وكل ھذه  عصیة ، الظلم، المن الكفر . سیكون من المفید ان شاء هللا أل إنھ لیس مفیدا فقط لإلسالم والمسلمین ولكن للعالم أجمع،  كما قلنا
كلما زاد  كلما زاد ارتكاب المعاصي.  ظالم وال شيء آخر يھ الظلمات، الظلم .  لیست سوى ضرر إنھا.  للبشر منھاالشرور ال فائدة 

،  باإلیمان ئونملیال. الناس ا خیر یصبح نظیفا وواضحا. عندما یكون ھناك  لناسعلى ا ضیقتصبح  الظلمات. الظلم ، نزلت الظلمات 
 .ي من حولھم ویزیلون الظلم الذ، یوفرون الراحة . ون الیھا ذھبیاألماكن التي  ینیرونن أیضا ووالمؤمن

أشخاص . ترى أن كثیرة وال تعد وال تحصى موالنا الشیخ ھي أیضا  كرامات الحمد :.  حتى یوم القیامة ونستمریوس ونموجود األولیاء
یكون درسا للناس.  ھذا. ت من قبل ولكن حدثبھا  سمعتلم  أمور. بھا  تتفاجأ ، حادثة عاشوھاعن موضوع  نیخبروقبل من بھم  تلتقلم 

 . المئاتبال تزال  قدس هللا سرهالشیخ موالنا ، ولكن الكرامات التي شھدناھا من  من ھنا وھناكبھا تسمع 

، ولكن الناس یعتقدون أنھ لم یأت  سنة وھي صحیحة أیضا 500أو  200أو  100ألنك قد تقول أنھا أشیاء حدثت قبل  نخبركم بھذا ؟لماذا 
یرید ذلك حتى تكون  لوج حدث ألن هللا عزت ا، فإنھ رامات. على الرغم من أنھم ال یریدون ك هللا موجودون بإذن ءولیااأل. ابدا  ءأولیا

 ستمر إن شاء هللا.ت تھا، وبركم زید من قوتھت،  المؤمنین یزید أیضا نور،  لإلیمان قوةصبح ت. عندما  قوة إلیمان الناس

،  متواضع –بثالثة أمور: التواضع  جمال العالم . قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم " ، ھناك أشخاص یعتقدون أنھم علماء كما قلنا
ویقول " الحمد :  اأن یكون سعید ویجبعلى ما یراه  :". ویجب أن یكون شاكر  ، وعدم االعتماد فورا على شيء ما وقبول الحقیقة

.  "صحیح" لھذا وا". یجب أن یقول یمان الناسإلقوة تأتي ، ومن خالل وسائلھم نبینا الكریم  وطریقعلى طریق اإلسالم  اشخاصھناك 
 . ، ویجب أن یكونوا سعداء بذلك" في ھذا إلسالم والشریعةلیس ھناك ما یتعارض مع ا یجب أن یقولوا "

 



 

 

 

 

عندما  ذنبا. كما أنھم یرتكبون ذلك ب ونعترفیوال  یتكبرون،  . وعالوة على ذلكیكونون قد ارتكبوا ذنبا  الن یستفیدوا ، وإذا رفضو ،وإال 
 . العلماء عند وھي أكثر سوءاً عادة  أسوأ التكبر. ال یعترفون 

من بركة تلك اللیلة إن شاء  وننال.  تلك اللیلة یوم األحد سنجعل. إن شاء هللا علیھ وسلم  صلى هللاهللا یبارك لنا في لیلة معراج نبینا الكریم 
لإلسالم في ھذه األیام  انصرعلینا حتى یكون  نرجو أن یكون نظرھم. والصحابة ، ء ولیااأل،  النبي الكریم -ھمة . نحن بحاجة إلى  هللا

نرجو من .  إن شاء هللا المعراج ولشرف نبینا الكریم لیلة. لشرف  ھزم إن شاء هللاسینكل ھذا الكفر و یكون اإلسالم منتصراس.  الصعبة
 التوفیق . ومن هللا	ھذه األشیاء.ب ونقبلیألولئك الذین یقولون أنھم مسلمون وال  الوعيأن یعطي  هللا

	الفاتحة .
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