
 
 
 
 

 
  
 

 مصدر كل العلوم
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، 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
 
. األذكياء أصحاب العقول يقبلون هذه  ملسو هيلع هللا ىلص . إنها من أكبر معجزات نبينا الكريم تكون ليلة اإلسراء والمعراجسيومين إن شاء هللا  بعد

"َوَما يَنِطُق  بسم هللا الرحمن الرحيم هلالج لجهللا  يقول.  العلوم كلهو مصدر  ملسو هيلع هللا ىلص. إال أن نبينا الكريم  يقبلونهاغبياء ال المعجزة ولكن الحمقى واأل

 تعجب.  يفتح آفاقًا للناس ويزيد من معرفتهم ،وكل ما يظهره مفيد للناس  ، كل طريق، . كل خطوة نطق عن الهوى ال ي ".ىَهوَ َعِن ال  

[ ؛ متعجبينللناس في الماضي ، ربما كانوا ] ال بأس بالنسبة.  والعودة في هذا الوقت القصير الذهابكيف يمكنه أنه الناس في الماضي 

وا قليالً عن كل ؤألن أولئك الذين قر يتعجبوالكن من الغريب على الناس اليوم أن و.  أو ما شابه علمكن هناك يألنه لم  للتعجبلديهم عذر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهو نبينا الكريم هذه النظريات ، فإن مصدرها مرة أخرى 

 يأولئك الذين يقصدون معرفة هذا وه. ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم  علمكلها من  الال زمان والال مكان، فإن  زمن في زمنمن أجل أن يكون هناك 

والعلماء . إن األساتذة  ثم يندهش الناس بهاومن  العلومأن يمنحهم ذرة من تلك  هلالج لج ، حتى لو كانوا غير مؤمنين ، يمكن هلل قصمتهم

ولكن هناك هؤالء  . ، ويستخلصون منها دروًسا كبيرة العلومهذه  مناألشياء التي يقولها أولئك الذين يتعاملون  لىينتبهون وينظرون إ

لمنام. وجسديًا ، فيقولون أنها حدثت في ا روحانياالمسلمون الحمقى الذين ال يقبلون هذه المعجزة وال يقبلون أن نبينا الكريم ذهب إلى هناك 

؟ مثل هذه األشياء التي ال يستطيع أحد أن يصل إليها وال  حينهاألي شخص في المنام ، ولكن أين ستكون المعجزة  ذلك يمكن أن يحدث

إلى جميع هذه األماكن وتجول ،  الشريفجسده  ارتقى. ملسو هيلع هللا ىلص لنبينا الكريموكرامة على أنها معجزة  هلالج لج أظهرها هللا ، يستطيع أحد أن يفعلها 

. يتحدث العلماء عن  في هاتين الساعتين ، عاش نبينا الكريم أحداثًا تصل إلى آالف السنين . إلى هناك وعاد في غضون ساعتينذهب 

األماكن التي ذهب .  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  رحلة نبيناالرحالت في الفضاء وعن سرعة الصوت وسرعة الضوء ، فهذه أشياء صغيرة جًدا مقارنة ب

. لذلك فهو شيء يمكن أن يقوم به البشر أيًضا  حدث جسديا، الروحانيات  فبخال ،ليها ، حدث كل هذا جسديًا إليها واألماكن التي وصل إ

 . كبير علمولكنه يحتاج إلى 

. تكنولوجيا اليوم هي صفر من العلم ذرة من ذرة من ذرة  اعطوا الى ذلك ،ألحدث التقنيات وما  وإعطائه هذا العلمتم أخذ القليل من 

أخرى ، بحيث تكون تكنولوجيا ر ظهتهذه التكنولوجيا و ستزولالسالم  عليهمهدي سيدنا ال. لهذا السبب عندما يظهر  علم هللا مقابل

لم يستطع أي إنسان أو أي مخلوق  ملسو هيلع هللا ىلصاألماكن التي وصل إليها نبينا الكريم  . تكنولوجيا اليوم مثل تكنولوجيا العصر الحجري مقارنة بها

 لهذه ، ليسيكون نافعًا للناس لأُعطي لنبينا الكريم  منهكل علم ينسب إلى هللا ، ولكن ، إلى هللا  المنسوب وهذا العلم.  آخر الوصول إليها

الكريم ،  نبينا، بالنسبة ألولئك الذين يقولون أنه ال يوجد علم في اإلسالم أو ليس هناك علم من  هذه الدنيا. ولكن أيًضا في  الدنيا بل لآلخرة

 م .بر دليل ضدهفهذا أك

،  عالم. أولئك الذين ينكرون ذلك ، ال يمكننا تسميتهم  هلاج بل،  اعالم ، ليس عالم أنه يدعي الذي المسلم ،هؤالء الكفار ، كما قلنا أيًضا 

لوا . إذا ضين ضعف عقابهم، فعندئذ يكون  ناسواحد لعامة ال عقابإذا كان هناك . ملسو هيلع هللا ىلصيمكننا أن نسميهم "عالم سوء" ، كما يقول نبينا الكريم 

 ،لون الناس عن اإليمان ألف مرة ألنهم يض عقاب مضاعفلوا ألفًا ، فإنهم ينالون إذا ض . شخًصا واحدًا ، فإنهم ينالون ضعف العقوبة

جعلنا من الذين يو ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة نبينا الكريم يرزقنا . هللا  حفظناهللا ي. وظلمات نور ، والجهل ظلمة  العلم ا. هذ يجعلون الناس غير مؤمنين

 الفاتحة . . من هللا التوفيقو . كل يوم إن شاء هللامرور يحبون نبينا الكريم أكثر وأكثر مع 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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