
 

 

    

 

 كرامات األولياء

 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

،  الجبال على . تغلبنا . األمر يختلف تماما بعيدا ذهبنا وعدنا وكرمههللا  وفضلبإذن هللا  ، . ما شاء هللا لميناالع الحمد هلل رب

 . مساعدة من هللابالبحار والغابات في هذه الرحلة 

.  إلى أمريكا الجنوبية للمرة األولى ناوذهب زرناهم. الطريقة إخواننا في  ونعتبري. هم إخواننا في الدين و هؤالء الناس زرنا

. وأعربوا عن  مما كنا نظنأكثر  واإلخوان، وهناك المزيد من الناس  هناك ما شاء هللا أفضل مما كنا نعتقد أولئك الموجودون

 . الشيخ مرة أخرى موالنا كراماترأينا  وكذلك تجربة ت. كان جيد ومريحسارت بشكل . هذه الرحلة  سرورهم أيضا

 اصبحت جيدةسيئة  نا انهاعتقداو هارأيناالتي سيئة الشياء األ.  بشكل جيد ت، انته إزعاج حدث من. مهما  كانت مريحة جدا

مكان.  إنه مثل هكذا.  هناك ينمسلمالالشيخ كما لم يكن هناك مثل موالنا كرامات ترون األمور بشكل جيد . سارت  اً هلل .شكر

يصلون . إن شاء هللا سون ، وإن شاء هللا الكثير سيأتالشيخ الروحانية  موالنا بهمةفقط  جاؤوا ليتم ارشادهماآلالف من الناس 

 . إلى الماليين

 بكرامة موالنا الشيخ قدس هللا سره، ولكن  اإلسالم سيئا، ويظهر  لسوء المعاملة في كل مكان في العالم المسلمون يتعرض

. نريد أن نذكر  ، ال أحد يتدخل . ال أحد يتدخلويؤدون عابادتهم أمان ب. يعيشون  ليس هناك مشكلةك هنا ولكن على العكس

 . هناك فلينظروا الى،  كراماتالإذا كان الناس يريدون أن يروا  ت األولياء .كراما منهذا أيضا ألن هذا 

. نرى أنهم  ضد األولياء واتحدثوال ي. يجب أن يتوبوا  من حيث يجلسون ويطلقون األحكام كالم فارغيتحدثون  اشخاصهناك 

 ة. الحمد هلل من خالل همبدون فعل ،  كالم ه؟ كل . ماذا يقولون ليست مهمة أمور هذه ." قال ذلك وذاكقال هذا هذا  " يقولون

ال  في األمكان التي زوايا. حتى لدينا  ضخمةالفي كل مكان في القارات  زواياواألولياء لدينا  سرهالشيخ قدس هللا موالنا 

 . ، في كل مكان في جميع أنحاء العالم الناسيتخيلها 

في العالم  رهبةريو دي جانيرو هو المكان األكثر  ." هنا وهناك زوايالدينا  " ينما كنا في البرازيل أمس إخواننا كانوا يقولونب

 .ة كرامهذه الأكبر من  يمكن أن يكون هناكال الشيخ .  بكرامة موالناحدث هذا . كذلك  هناك زاويةلدينا و

هذا العدد الكبير من  لنجاةوسيلة  تأصبحموالنا الشيخ قدس هللا سره  همة. ألنه وشعرنا بالسعادة الحمد هلل رأينا هذا أيضا 

 . شاء هللا المقامات إنإلى أعلى  سيرتقون . الشيخ بكرامة موالناوفي اآلخرة ألنهم نجوا في الدنيا ن ومحظوظإنهم .  الناس

 

 



 

 

 

 

 

العقل  يرزقهم. هللا سيندمون  المشايخضد  ويتحدثون، مميز ، الذين يعتقدون أنهم شيء  الناس الذين يعتقدون أنهم علماء

  ومن هللا التوفيق . . طريق األولياء إن شاء هللاعن وال يجعلنا نشذ  يضلنا. هللا ال  والذكاء

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة 1438صفر  2016/9 -9-11   


