معجزات و کرامت ها

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
انشاءهللا شب مقدس اسراء و معراج در دو روز است .اسراء و معراج يکی از بزرگترين
معجزات حضرت پيامبر (ﷺ) مان است .معجزات حضرت پيامبر (ﷺ) مان خيلی زياد هستند .عجايب
پيش از ظهور حضرت پيامبر (ص) آغاز شد .معجزات استاد (ﷺ) مان تا روز قيامت ادامه خواهد يافت.
معجزات او دائمی هستند.
او به بيتالمقدس ،قدس (اورشليم) از مکه با براق در شب اسراء (سفر شبانه) آمد و خداوند متعال
و شکوهمند در آن شب به حضرت پيامبر (ﷺ) مان پاداش داد .چونکه آنها خيلی استاد (ﷺ) مان را اذيت
کردند .هللا عز و جل اول حضرت پيامبر (ﷺ) مان از مکه تا بيتالمقدس و از اينجا به آسمان ها برد.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان همه بهشت ها در يک شب ديد ،او نيز شاهد و همه جهنم ها را ديد.
پيامبر اکرم (ص) همه شبهای بهشت را ديد .خيلی کم از آنچه ديد تعريف می کنيم ،از آنچه که
ميتوانيم بفهميم .حضرت پيامبر (ﷺ) مان به حضور هللا رسيد ،به اين مقام هيچ کس نميتوانست برسد .اين
مهمترين است.
انقدر نزديک هللا عز و جل بود که عقل انسان نمی تواند اين را تصور کند: .نه مکان ،نه زمان".
نه مکان ،نه زمان برای هللا عز و جل وجود دارد .هللا عز و جل فرمود" :ما انقدر نزديک مثل دو ابرو
بوديم "،تا ما بتوانيم درک کنيم که چگونه در دانش او بود .همه اين اتفاقات که تعريف کرديم در يک شب
اتفاق افتاد ،در يک وقت خيلی کوتاه از شب بود .جای که حضرت پيامبر (ﷺ) مان بود حتی خنک تر نشد،
هنوز گرم بود وقتی که او بازگشت .يعنی اين وقت حتی يک ساعت نيست.
مقام و زمان همه زير امر هللا هستند .همه علم ها از يک چشمه خارج می شوند .کسانی که ايمان
ندارند فقط از علم فايده پيدا می کنند .به آنها بزرگترين نابغه دنيا مينامند  -اينشتين ،چه چيزی در مورد
فرانکنشتاين می دانيد؟ (شيخ ما می خندد) .آنها خيلی چيزها می گويند .نظريه های خودشان هستند ،همه
اينها در علم هللا وجود دارند.

اگر اين حادثه معراج حضرت پيامبر (ﷺ) مان عادی بود ،الزم بود که ميليون ها سال بگذرند،
از وقتی که گرفتند و اطراف ها به حضرت پيامبر (ﷺ) مان نشان دادند و هر چيز را ديد .اما حضرت
پيامبر (ﷺ) مان به همان جا ،پس از رفتند و آمدند ،قبل از يک ساعت برگشت .پس مقام ،زمان و همه
قطعا زير امر هللا هستند .هللا عز و جل اين را به انسان ها نشان می دهد.
در اينجا درس (نشانه) بزرگی وجود دارد ،الزم است به اين توجه کنيم .حضرت پيامبر (ﷺ)
مان ،به صحابه همچنين راه ها آموزش و نشان داد .بعضی از چيزهايی که پيامبران انجام می دهند فراتر
از علم انسان ها است .آنها معجزات را به چيزهايی شگفت انگيز می گويند .حضرت پيامبر (ﷺ) مان و
 ۱۲۴۰۰۰پيامبران ،چيزهايی را انجام داده اند که با منطق قابل توضيح نيستند ،آنها معجزه هستند.
همه پيامبران معجزه دارند .بعضی ها خيلی ،بعضی اندک نشان دادند ،اما مطمئنا معجزه هايی
را نشان می دهند تا انسان ها بتوانند اعتماد کنند .اينها تردستی يا جادو نيستند ،چيزهايی هستند که توسط
هللا فرستاده می شود تا حضور هللا را قبول کنند . .خدا می تواند اين کار را هر زمانی که بخواهد انجام
دهد .اين چيزها از طريق دست پيامبران انجام شد ،تمام پيامبران معجزات را نشان داده اند تا انسان ها
ايمان داشته باشند.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان معجزات فراوانی دارد .يکی از آنها تقسيم ماه است .هنگامی که حضرت
پيامبر (ﷺ) مان ماه را اشاره کرد ،ماه دو قسمت شد .کوه اَبوقُبَيس بالفاصله کنار کعبه است و آنجا اتفاق
افتاده است .يک به سمت راست ،دومين به سمت چپ ،تقسيم آشکار است .مشرکان گفتند" ،روی چشمای
ما جادوگری کردی ،اين سحر است .سپس انسان های از جاهای ديگر آمدند ،از آنها پرسيدند ،و آنها گفتند
که عينی ديدند .نه تنها کسانی که در آنجا بودند ،بلکه انسان های ديگری نيز در مکان های مختلف عينی
ديدند .و اکنون آنها می گويند که به ماه می روند اما اين کار را نکرده اند .هر کس که باال می رود مطمئنا
خواهيد ديد که محل تقسيم آن در وسط روشن است.
همانطور که گفتيم ،اين معجزات پيامبران ماست .همه پيامبران معجزه دارند .صحابه معجزه
هرگز ندارند ،آنها کرامت دارند .پس از آنها ،اولياء کرامت دارند .بعضی اولياء ،بعضی طريقت ها کرامت
ها را شان را نشان می دهند .اما طريقت نقشبندی کرامت ها را هرگز نشان نمی دهد .اما حتی اگر اولياء
اين را نمی خواهند ،به خواست هللا عز و جل ،اولياء ميتواند کرامت داشته باشد بدون اينکه انسان ها آگاهی
داشته باشند .سپس انسان ها می گويند "اين مبارک ،اين کار را انجام داد "،و بعدا ً خيلی انسان های ديگر
اين را ثبت می کنند.
چی الزم است انجام بدهيد وقتی اين را ميبينيد؟ شکر به هللا الزم است ،الزم است هللا را ستايش
کنيم ،که اين به عنوان يک نشانه اثبات شده است برای مؤمنان ضعيف که اين دنيا خالی نيست .موالنا شيخ
(ق) گفت" :اگر يک اولياء بخواهد ،ميتونه کال دنيا را زيرورو کنه ،اما وظيفه او اين نيست ،بلکه آنچه
را که هللا می گويد انجام دهد".

وقتی اين کرامت را می بينيد؛ "ما بندگان خوش اقبال هللا هستيم( ،ما) چنين چيزهايی را ديده ايم"،
الزم است او را ستايش کنم ،شکر الزم است .الزم است اين را به انسان ها تعريف کنم به طوری که برای
آنها فايده داشته باشد . .در واقع ،تمام کارهايی که مشايخ انجام می دهند برای انسانيت فايده دارد .آنها می
خواهند نه تنها برای مسلمانان بلکه برای تمام انسان ها فايده داشته باشند ،می خواهند انسان ها را از دوزخ
نجات کنند ،آنها در حال تالش برای آوردن به راه رست هستند ،بدون اهداف ديگری.
آنها وارث حضرت پيامبر (ﷺ) مان هستند .کرامت آنها حق هستند .بر اساس اعتقادات اهل سنت
و جماعت ،معجزات پيامبران و کرامت اولياء حق هستند .هيچ مشکلی در قبول کردن اين وجود ندارد.
اما ،متاسفانه ،بعضی از انسان ها که خودشان را به عنوان عالم معرفی می کنند ،اين را قبول نمی کنند.
عالمان حقيقی اين را قبول نمی کنند ،روش را می شناسند و خوشحال هستند که اين قدرت اسالم است .اين
نعمت بزرگ و شکوه بزرگ است که هللا چنين عالمتی را نسبت به همه دنيا عليه اسالم فرستاده است.
درست همانطور که گفتيم ،اين نه تنها برای اسالم و مسلمانان بلکه برای کل دنيا فايده دارد.
انشاءهللا فايده خواهد داشت چونکه کفر ،گناه ،ظلم و تمام اين شرارت ها برای انسانيت هيچ فايده ندارد.
هيچ چيزی جز ضرر نيستند .هر چقدر مرتکب گناهان بيشتر شوند ،بيشتر ظلم ميرسد ،ظلمت ميرسد.
ظلمت باعث است انسان ها رنج ببرند .وقتی خوبی وجود دارد ،تميز می شود ،روشن می شود .انسان
های که از ايمان پر شده اند ،مؤمنان روشنايی می بخشند ،آرامش می بخشند و دلتنگی اطراف از بين
ميبرند.
اولياء وجود دارند و آنها تا روز قيامت ادامه خواهند يافت .شکر به هللا ،کرامت های شيخ افندی
برای شمردند خيلی هستند( .شما) ميبينيد انسان های که هرگز قبل از يک حادثه نمی شناختيد ،يک حادثه
که به آنها اتفاق افتاد تعريف می کنند و (شما) تعجب می کنيد .چيزهای که هرگز قبال نشنيده ايد ولی اتفاق
افتاده است .اين نيز يک درس برای انسان ها است .شما آن را از اينجا و آنجا ميشنويد ،اما کرامت های
موالنا شيخ (ق) که شاهد هستيم هنوز صدها هستند.
چرا ما اين را به شما می گوئيم؟ چونکه ممکن است بگوييد که آنها چيزهايی هستند که ،۱۰۰
 ۲۰۰يا  ۵۰۰سال پيش اتفاق افتاده است و حق هم هست ،اما انسان ها فکر می کنند هيچ وقت از آن زمان
به بعد اولياء ديگر نه آمدند .اولياء به خواست وجود دارند .حتی با اينکه آنها کرامت نمی خواهند ،هللا عز
و جل می خواهد از اين طريق ايمان انسان ها را قويتر کند .انشاءهللا هنگامی که قدرت برای ايمان می
آيد ،نور مؤمنان نيز افزايش می يابد ،قدرت افزايش می يابد ،و برکت دائمی می شود.
همانطور که گفتيم انسان های وجود دارد که فکر می کنند عالم هستند .حضرت پيامبر (ﷺ) مان
فرمود" :عالم با سه چيز زيبا است :فروتنی  -متواضعانه بودن ،حقيقت را قبول کردن ،و الزم است
بالفاصله چيزها را باور نکنند ".الزم است از هللا شکر کند از آنچه که ميبيند و خوشحال باشد با گفتند
"شکر به هللا انسان های در دار اسالم هستيم و در راه حضرت پيامبر (ﷺ) مان هستيم ،و از طريق شان

قد رت به انسان های با ايمان ميرسد ".الزم است آنها بگويند که اين "حق" است" .هيچ چيزی عليه اسالم
و شريعت (قانون الهی) در اين مورد وجود ندارد ".الزم است از اين خوشحال شوند.
در غير اين صورت ،هيچ فايده برای خودشان ندارد ،و اگر غيبت کنند ،مرتکب گناه می شوند.
عالوه بر اين ،آنها متکبر می شوند و اين را قبول نمی کنند .آنها نيز مرتکب گناه می شوند ،وقتی که اين
را تصديق نمی کنند .اغراق بدترين عادت است و در عالمان خيلی بدتر است.
هللا عز و جل اين معراج حضرت پيامبر (ﷺ) مان را مبارک کند .انشاءهللا آن را در شب يکشنبه
انجام می دهيم .انشاءهللا با براکت آن شب محفوظ بمانيم .همت (پشتيبانی معنوی) حضرت پيامبر (ﷺ)
مان ،صحابه و اولياء الزم است .باشد که زير نظر آنها باشيم به طوری که اسالم پيروز شود .انشاءهللا
اسالم پيروز شود و کافر نابود شود .انشاءهللا به خطر حرمت اين شب معراج و حضرت پيامبر (ﷺ) مان.
همچنين هللا به کسانی که می گويند که آنها مسلمان هستند و اين چيزها را قبول نمی کنند عقل سليم عطا
کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربانی
 ۲۴رجب  ،۱۴۳۸درگاه أكبابا ،پس از حضرة

