
 
 
 
 

 
  

 

 كراماتومعجزات 
 

 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
 

لمعجزات با أن ال يؤمنيختار . الشخص الذي  معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم كثيرة ، وما زالت معجزاته مستمرة حتى يومنا هذا
. تستمر معجزاتهم ]أي األنبياء[ بعد  هللا ألولياء الكرامات لألنبياء ، في حين أن. المعجزات  ليس لديه إيمان حقيقي ، بل إيمان خاطئ

. المقامات ذكرون هللا في تلك الناس ي لذلك،  مباركةأيضا أماكن  مقاماتهموسيلة الخير.  ونصبحي ، يساعدون.  خروجهم من هذه األرض
تصلي تذهب إلى هناك ،  كهذا يعني أن. " يصلي ويسلم علي  . أسمع من  في قبّري حيأنا  ". يقول النبي  الفاتحة يقرؤونهللا ،  يدعون
 . المقامفي  منصل إلى تالشخص الذي يقرأ وتفيد القراءة الفاتحة .  ، تقرأ القرآن ،وتسلم 

 
هللا أو  أولياءالعادي ، ولكن ليس  اإلنسان، يتحلل جسم  د. يتحلل الجس ، وليس الروح ديموت الجس ، مكان ا فارغ ا تليس الدنيالذلك ، 

لون والجماعة(. هذا هو إيمان الكثيرين ، لكن اآلخرين ال يقب )أهل السنةالسنة  يتبعوناإليمان هو إيمان الناس الذين السبب هذا ل.  نبياءاأل
، إال أن الكثيرين منهم  العددبأنهم كثيرون في  أنهم يعتقدون. على الرغم من  . أولئك الذين ال يوافقون عليها هم األقلية بذلك أيضا  
 .تحمسوا 

 
.  هم في الخسارةإن ،يتعرضون لألذى أولئك الذين يسقطون من أجلهم س.  أنفسهمعلى سيكون ضررهم  ،إنهم ليسوا أشخاص ا مهمين 

مددهم كون ي. نرجو أن  هللا ولياءوأ صلى هللا عليه وسلم النبي مددبالتأكيد يتلقون ،  المدد]و[ يطلبون ئك الذين يحترمون النبي لكن أولو

 . من هللا التوفيقو  .، كنا قد وصلنا بالفعل إلى نهايتنا المعنوي مددهم. بدون  جميعا يهجمون.  من األعداء الكثير، ألن هناك  دائم

 
 الفاتحة .
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