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 مقّدمة

 مشايخ على هللا هبا أنعم اليت العادات خوارق من جدا   يسريا   شيئا   الكتاب هذا جيمع
 احلسيين، الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ السيد احلاضر وأستاذها الَكْسَنزانِّي ة القادِّري ة الَعلِّي ة الطريقة
حضرة  يلوك شهدها َكراماتال من ختارةامل اجملموعة وهذه. العامل يف الَكْسَنزانِّي ة الطريقة رئيس
-2011البلد خالل الفرتة  ذلك يف اإلرشادية جوالته أثناء يده على جرت أو اهلند يف الشيخ
 مشايخ بركة إبن يبلغه فإنه هللا إىل للدعوة خلفائه أحدشيخنا  حضرة يرسل فحني. 2015
 للناس تبني   َكرامات شكل على وُُتي ده سرتافقه ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لربكة إمتداد هي اليت الطريقة،
 . ملسو هيلع هللا ىلص ابلرسول روحي ات ِّصال فعال الَكْسَنزانِّي ة هي الطريقة وأن اإلرشاد دعوة صدق

، ولكن بعض هذه التقارير يتضمن أكثر من  َكراماتلقد مجعُت مخسة  ومخسني تقريرا  عن  
فاء أكثر من مئيت مريض حُبم ى الض َنك.َكرامة كما أن   1. فعلى سبيل املثال، هنالك تقرير عن شِّ

 َكرامةتتضمن كٌل منها أكثر من فعل خارق. فعلى سبيل املثال، هنالك   َكراماتهذه ال الكثري من
ُُمَم د شفاء مريض حُبم ى الض َنك بشربه ملاء قرأ عليه اخلليفة دعاء  خاصا  أجازه به حضرة الشيخ 

اء بينما كان . ولكن اخلليفة كان يف مدينة السليمانية يف العراق حني قرأ الدعالَكْسَنزان احمَلم د
يف بنگلور يف اهلند، واملسافة بني املدينتني هي أكثر من أربعة  نگرقدح املاء يف مدينة َكْوَسر 

هو بدء املاء ابلغليان حني بدأ اخلليفة  َكرامةآالف كيلومرت. والفعل اخلارق الثالث يف هذه ال
 بقراءة الدعاء.

                                                           
، الذي هو امسها األنكليزي، هي مرض فايروسي ينتقل عن طريق نوع معني من ـيگالدينـأو  الض َنك ُُح ى  1

الصداع وآالم املفاصل البعوض وينتشر يف املناطق املدارية وشبه املدارية، مبا فيها اهلند. من أعراضها احلمى و 
اليت ميُكن أن تؤدي إىل الوفاة.  «النزفية الض َنك» م ىوالطفح اجللدي. ويف حاالت قليلة تتطو ر إىل ما تُعَرف حبُ 

 الض َنك»من غري ُماولة متييز حاالت  «الض َنك»لقد أشران إىل مجيع احلاالت اليت يذكرها هذا الكتاب حبمى 
يكن يدق ق التقرير الطيب للمريض قبل عالجه، ولكن أعراض الكثري من املرضى أشارت ألن اخلليفة مل  «النزفية

 إىل تفاقم املرض.
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أهنا تبقى خارقة يف طبيعتها طبعا ،   ما هي بسيطة يف تفاصيلها، رغم َكراماتكما أن من ال
فاء مريض  من بعد أخذه لبيعة الطريقة. ولكن منها   تتكو ن كٌل منها من تفاصيل   َكراماتكشِّ

استالم اخلليفة يف املنام لرسائل تلفونية  َكرامةطويلة ومعقدة تنجلي تدرجييا  على مرور أسابيع، مثل  
 ُتمره ابلذهاب إىل مكان ال يعرفه. 

إىل جماميع خمتلفة وفقا  لوجه اإلعجاز الرئيسي فيها، ووضعُت كل  َكراماتفُت اللقد صن  
اليت تتضمن شفاء  خارقا   َكراماتجمموعة يف فصل  خاص  هبا. فمثال  خص صُت فصال  لكل ال

يف أكثر من جمموعة حىت إذا أحتوت على أكثر من وجه إعجاز  َكرامةلألمراض. ومل أذكر أية  
على وجه التحديد وضعُت لكل  منها عنواان  يشري  َكرامةار. ولتسهيل اإلشارة إىل أية  جتن با  للتكر 

 إىل الفعل اخلارق للعادة الرئيسي الذي تتضمنه.
هو اخلليفة الذي شهدها. وُقمُت إبعداد هذه النصوص وحتريرها  َكرامةإن الراوي يف كل  

اهلند ابإلضافة إىل مقابالت  الحقة معه هاتفية وتنقيحها بناء  على اليوميات اليت دو هنا اخلليفة يف 
ووجها  لوجه لإلستفسار عن بعض التفاصيل. كما أجريُت مقابالت  هاتفية مع بعض شهود عدد  

 ُُمَم د احمَلم د. ومما جيدر ذكره هو أن اخلليفة على ات ِّصال يومي حبضرة الشيخ َكراماتمن هذه ال
ما فأنه يذكرها حلضرة الشيخ يف حينها،  َكرامةد، وحني حتدث  ليبلغه بتفاصيل اإلرشا الَكْسَنزان

 .َكراماتعلى بعض هذه الشيخنا ولذلك هنالك تعليقات حلضرة 
ومكاهنا قبل  َكرامةمتناسقا  فقد ذكرُت اتريخ حدوث كل   َكراماتولكي يكون توثيق كل ال

ه التواريخ ُمدو نة يف ذكر تفاصليها. يف معظم احلاالت ذكرُت اليوم والشهر والسنة، ألن هذ
اليت مل أذكر اترخيها ابلضبط، عادة  ألنه غري ُُمَد د  َكراماتيوميات اخلليفة. لكن هنالك بعض ال

هو مقابالت مع اخلليفة متت  َكراماتيف اليوميات، وأحياان  ألن املصدر الوحيد لتفاصيل هذه ال
لُت قدر اإلمكان ذكر اسم املدينة بعد وقت طويل  نسبيا  من وقوعها. وعند ذكر املكان، حاو 

مل أستطع حتديد مكان حدوثها ابلضبط ألهنا وقعت يف قرى  َكراماتوالوالية. ولكن هنالك  
 صغرية مل ترد أمسائها يف يوميات اخلليفة املدو نة ألهنا غري معروفة أو مل يستطع اخلليفة تذك رها.
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صور واألفالم. فهنالك مثال  صورا  ابل َكراماتلقد قام اخلليفة أيضا بتوثيق بعض هذه ال
. كما سج ل اخلليفة يف بعض احلاالت أفالما  َكراماتلألشخاص الذين حدثت هلم هذه ال

 عما حدث هلم. َكراماتيتحدث فيها شخوص ال
 كما أضفُت هوامشا  للتعريف مبصطلحات  ومفاهيم  قد تكون غري مألوفة لدى بعض القراء.
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َنزانِّية ريّةقادِ ال الَعِلّيةالطريقة   الَكس 

القرآن الكرمي يف  ملسو هيلع هللا ىلصالذي أنزله عز وجل على الرسول هللا الوصول إىل منهج هي الطريقة 
ن﴿: يف اآلية الكرمية ا  اصطالحالسنة النبوية الشريفة. وقد ورد ذكر الطريقة وشرحته 
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 الَكْسَنزانِّي ة قادِّري ةال الَعلِّي ةوالطريقة  .(16/اجلن)﴾ غ

 أعالم كبار من ثالثةإىل  نسبة االسم هبذا هي واحدة من أكرب الطرق الصوفية يف العامل. وعرفت
 هللا قدس الگيالين القادر عبد والشيخ وجهه هللا كرم طالب أيب بن اإلمام علي همو  التصوف

هو   «الَكْسَنزانشاه »أبن لقب  علما  . سره هللا قدس لَكْسَنزانا شاه الكرمي عبد والشيخ سره
 مشايخ سلسة ذات ،ختصارا  ا فعرَ تُ  كما ،الَكْسَنزانِّي ة والطريقة. «سلطان الغيب»يعين و  كردي
 ُُمَم د احمَلم د الشيخ احلاضر الطريقة ستاذإىل أو  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولمن  تبدأ منقطعة غري مستمرة

 شيخ كل استلم حيث. ة مجيعا  العزيز  همار سر أ هللا قدسم(  15/4/1938)ولد  الَكْسَنزان
 . سبقه الذي الشيخ من بيد يدا   الطريقة مشيخة

أستاذ إىل  الروحية علومه أورث الذي ملسو هيلع هللا ىلص النيب ُممد على املباركة الطريقة هذه فقد أُنزلت
 غري سلسلة جههو  هللا كرم علي اإلمام من وتستمر. طالب أيب بن علي اإلمام بعده من الطريقة
 مامابإل النبوة بيت آل جناح وهو ولاأل اجلناح يبتدأ. جناحني يف الطريقة مشايخ من منقطعة
 يدإىل  ومنه الباقر ُممد اإلمام يدإىل  ومنه العابدين زين علي اإلمام يدإىل ومنه  الشهيد احلسني
 وأورث. الرضا علي ماماإل يدإىل  ومنه الكاظم موسى اإلمام يدإىل  ومنه الصادق جعفر اإلمام
 حبيب الشيخ يدإىل  ومنه البصري حسن الشيخإىل  الثاين جناحها طريق عن الطريقة علي اإلمام

 جناحا ويلتقي. الكرخي معروف الشيخ يدإىل  ومنه الطائي داود الشيخ يدإىل  ومنه العجمي
الطريقة من أستاذه ورث أيضا مشيخة  الذي الكرخي معروف الشيخ عند الَكْسَنزانِّي ة الطريقة
 . الرضا علي إلمامااآلخر 

 يدإىل  الكرخي معروف الشيخ من الَكْسَنزانِّي ة الطريقة شايخاملت صلة مل سلسلةال وتستمر
 الشبلي بكر يبأ الشيخ يدإىل  ومنه البغدادي جنيد الشيخ يدإىل  ومنه السقطي السري الشيخ
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 الشيخ يدإىل  ومنه الطرطوسي فرج أيب الشيخ يد إىل ومنه اليماين الواحد عبد الشيخ يدإىل  ومنه
 الگيالين القادر عبد الشيخ يدإىل  ومنه املخزومي سعيد أيب الشيخ يدإىل  ومنه اهلكاري علي
 ُممد الشيخ يدإىل  ومنه الثاين داود الشيخ يدإىل  ومنه الگيالين الرزاق عبد الشيخ يدإىل  ومنه

 يدإىل  ومنه قاسم ُممد الشيخ يدإىل  ومنه السياح فتاحال عبد الشيخ يدإىل  ومنه هللا غريب
 ومنه االحسائي أُحد الشيخ يدإىل  ومنه البحراين حسني الشيخ يدإىل  ومنه صادق ُممد الشيخ
 عبد الشيخ يدإىل  ومنه كركوك الدين ُمي الشيخ يدإىل  ومنه الولياين مساعيلإ الشيخ يدإىل 

 قايه قازان القادر عبد الشيخ يدإىل  ومنه قايه قازان حسني الشيخ يدإىل  ومنه زرده لهگ الصمد
إىل  ومنه الَكْسَنزان القادر عبد الشيخ يدإىل  ومنه الَكْسَنزان شاه الكرمي عبد الشيخ يدإىل  ومنه
 احلاضر الشيخ يدإىل  ومنه الَكْسَنزان الكرمي عبد الشيخ يدإىل  ومنه الَكْسَنزان حسني الشيخ يد

 .الَكْسَنزان م دُُمَم د احملَ 
 بن ُُمَم د، السيد فهو. الشريفة العلوية احملمدية الدوحةإىل حضرة شيخنا  نسب ويرتفع

 السيد بن ،الَكْسَنزان شاه الكرمي عبد السيد بن ،القادر عبد السيد بن ،الكرمي عبد السيد
 ُُمَم د السيد بن ،الولياين مساعيلإ السيد بن ،الكرمي عبد السيد بن ،حسن السيد بن ،حسني
 ،الثاين السيد عبد السيد بن ،الكبري رسول اباب السيد بن ،الوندرينه علي اباب السيد بن ،هييالنود
 بن ،األحدب عيسى السيد بن ،السيد عبد السيد بن ،قلندر السيد بن ،الرسول عبد السيد بن

 بن ،الربزجني عيسى السيد بن ،األول الكرمي عبد السيد بن ،ابيزيد السيد بن ،حسني السيد
 ُُمَم د السيد بن ، (الدين بشهاب امللقب) اهلمداين يوسف السيد بن ،اهلمداين علي اباب السيد
 موسى اإلمام بن ،احملد ث إمساعيل السيد بن ،هللا عبد السيد بن ،العزيز عبد السيد بن ،املنصور
 بن ،العابدين زين علي اإلمام بن ،الباقر ُُمَم د اإلمام بن ،الصادق جعفر اإلمام بن ،الكاظم
 رسول بنت الزهراء فاطمة والسيدة وجهه هللا كرم طالب أيب بن علي اإلمام بن ،احلسني اإلمام
 .ملسو هيلع هللا ىلص ُممد واملرسلني األنبياء وخامت هللا

 أو ابلبيعة يعرف ما أيخذ نأ الَكْسَنزانِّي ة الطريقة يف التصوف هنج سلوك يريد من على ينبغي
 هيئة على) يده وضع السلوك مريد من يُطلب ولذلك بيد يدا   البيعة عطاءإ وجيب. العهد

 نيابة البيعة أبعطاء الطريقة ستاذأ من خمولني دراويش هم الذين اخللفاء، أحد يد يف( املصافحة
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. يده من بدال اخلليفة مسبحة مساكتقوم إبفالمرأة  البيعةخليفة من الرجال  عطاءإ حالة يف. عنه
باعه معلنا  توبته إىل هللا وإت   ،اخلليفة بعد فجملة مجلة   ابملبايعة اخلاص العهد برتديد يداملر  يقوم مث

اليت تصف مبايعة  الكرمية لالية تطبيق هو بيد يدا   املبايعة تكون أن ووجوب. ملشايخ الطريقة
ِ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني للنيب  ِذيَنِِِإنَّ

َّ
َكِِال

َ
َماُِيَباِيُعون ـهَُِِيَباِيُعوَنِِِإنَّ

َّ
ـِهَِِيُدِِالل

َّ
ْوَقِِالل

َ
ْيِديِهْمِِف

َ
َمنِأ

َ
ِِف

َ
ث

َ
ك َماِنَّ ِإنَّ

َ
ِف

ِ
ُ
ث

ُ
َِِينك ى 

َ
ْفِسِهَِِعل

َ
َِِوَمْنِِن ى 

َ
ْوف
َ
ْيهَُِِعاَهَدِِِبَماِأ

َ
ـهََِِعل

َّ
ِتيِهِِالل

ْ
َسُيؤ

َ
ْجًراِف

َ
 (.10)الفتح/ ﴾َعِظيًماِأ

 عمق إىل ا  مشري  «الروحية اللمسة» تسمية املبايعة على الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ يطلق
 يد يف وضعها ميثل اخلليفة يد يف ليده اجلديد املريد فوضع. مظهرها بساطة رغم الروحية دالالهتا
 وهكذا قبله، الطريقة شيخ يد يف هي احلاضر الشيخ يد . وملا كانتنفسه احلاضر الطريقة شيخ

 شيخ عةمباي فان ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسولغري منقطعة إىل  سلسلةكل املشايخ مت صلني ببعض على شكل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مبايعةمتث ل احلاضر  الطريقة

 وهذه األخرى، إىل منها كل تقود مراتب بثالث الطريقة يفللمريد  الروحي الرقيحيصل 
 سبحانه هللا يف الفناء مث ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يف الفناءمث  الشيخ، يف الفناء: هي التوايل حسب املراتب
 حتقيق وابلتايل للشيخ الكاملة الطاعة أي خه،شي يف الفناء مرتبة حتقيق املريد فعلى. وتعاىل
 الروحي التدرج مسل   يف التالية املرتبة إىل الرقي ينال أن قبل املريد، قلب يف للشيخ الدائمي احلضور
 الوصول له ليتسىن وسلم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يف للفناء املريد حتقيق من والبد. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يف الفناء وهي

 .وجل عز هللا يف اءالفن وهو الصويف السلوك هدف ىلإ
 على الصويف النهج يضع وغريها، وصوم صالة من املعروفة الشريعة فروض إىل ضافةابإل

. عظيمة روحية ذات أسرار خاصة ،أذكارأوراد، أي  عن عبارة هي إضافية سالكه فروضا   عاتق
وتفانيهم يف  وخلواهتم وعباداهتم جماهداهتم نتيجة الَكْسَنزانِّي ة الطريقة شايخَفت هذه األذكار ملوُكشِّ 

 هنى ما وكلوالتكرب   النفس هوى من املريد قلب تطهري يفة مج   فوائد األوراد هلذهو  .خدمة الرُحن
. سلوكه على العهد خذأ الذي الروحي الرقي درب على السري يف ومساعدته وجل عز احلق عنه
ُدوا﴿: سنزاينالك الصويف السلوك دربعلى  رحلته يف املريد زاد هي وراداأل هذهإن  َزوَّ

َ
َِِوت ِإنَّ

َ
ْيَرِِف

َ
ِخ

اِدِ ِِالزَّ ْقَوى   .(197)البقرة/ ﴾التَّ
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كل يُقرأ  ، و كن قراءهتا يف أي وقتمتوأخرى دائمية  ة وموقوتةومن هذه األذكار ما هي يومي
املريدون بشكل مجاعي وهم واقفون يؤديه ذكر خاص أيضا  الَكْسَنزانِّي ةللطريقة و . عدد ُمد دبمنها 

هو  الگيالين القادر عبد الشيخو  .الطبلةابلدفوف و  خاصة صاحبه إيقاعاتتل حلقة و على شك
 .الگيالين بطبلة تُعرففإهنا  ولذلك طلبة الذكر الذي أدخل

املتطل ع ملعلومات تفصيلية ، ويستطيع القارئ الَكْسَنزانِّي ةهذه مقدمة يسرية عن الطريقة 
  الطريقة.الكتب اليت أصدرهتا مراجعة 
 ودالالهتا.  َكرامةإضافة مقدمة قصرية عن مفهوم ال ، ارُتيتُ َكراماتهيد لرواايت اللتمول
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 َكراماتال

 إن منهج التصوف اإلسالمي مبين على أسس قرآنية اثبتة ابقية إىل يوم الدين:
 

  ْلِ﴿على كل عاطفة أو تعلُّق:  ملسو هيلع هللا ىلصتقدمي حب هللا سبحانه وتعاىل ورسوله
ُ
ِِإنِق

اَنِ
َ
ْمِِك

ُ
ك
ُ
بِِْآَباؤ

َ
ْمَِوأ

ُ
ك
ُ
ْمَِِناؤ

ُ
ك
ُ
َوان

ْ
ْمَِِوِإخ

ُ
ْزَواُجك

َ
ْمَِِوأ

ُ
ك
ُ
ْمَوال َِِوَعِشيَرت

َ
ُتُموَهاَِوأ

ْ
َرف
َ
ت
ْ
ِِاق

 
َِوِتَجاَرة

ْوَنِ
َ
ش

ْ
خ
َ
َساَدَهاِت

َ
ْرَضْوَنَهاَِوَمَساِكُنِِك

َ
ِِت َحبَّ

َ
مِأ

ُ
ْيك

َ
َنِِِإل ـِهِِِمِّ

َّ
َِِوَرُسوِلِهِِالل َِسِبيِلِهِِِفيَِوِجَهاد 

ُصوا َربَّ
َ
ت
َ
ِِف ى  ِتَيَِِحتَّ

ْ
ـهَُِِيأ

َّ
ْمِرهِِِالل

َ
ـهُِِِبأ

َّ
َِِوالل

َ
ْومََِِيْهِديِّل

َ
ق
ْ
َفاِسِقيَنِِال

ْ
ْلِ﴿(، 24)التوبة/﴾ ال

ُ
ِق

نُتْمِِِإن
ُ
وَنِِك ِحبُّ

ُ
ـهَِِت

َّ
ِبُعوِنيِالل اتَّ

َ
ُمِِف

ُ
ـهُُِِيْحِبْبك

َّ
ِفْرِِالل

ْ
ْمَِِوَيغ

ُ
ك
َ
ْمِِل

ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ـهُِِذ

َّ
ُفور َِِوالل

َ
ِغ

ِحيم ِ  (.31)آل عمران/﴾ رَّ
   ا﴿رائز السيئة: ارة ابلسوء والغُماربة النفس األم مَّ

َ
َِِمْنَِِوأ

َ
اف

َ
امَِِخ

َ
ِهَِِمق َهىَِرِبِّ

َ
َِون

ْفَسِ َِِعِنِِالنَّ َهَوى 
ْ
ِِ(٤٠)ِال ِإنَّ

َ
ِِف

َ
ة َجنَّ

ْ
ِِِهيَِِال َوى 

ْ
أ
َ ْ
 (.41)النازعات﴾ اْل

  :ِِاْدعُِ﴿الدعوة املستمرة إىل هللا ابحلكمة والطرق السلمية ى 
َ
َكَِِسِبيِلِِِإل َمِةَِِرِبِّ

ْ
ِحك

ْ
ِِبال

ِةِ
َ
ْوِعظ

َ ْ
َحَسنََِِواْل

ْ
ُهمِِةِال

ْ
ِتيَِوَجاِدل

َّ
ْحَسُنِِِهيَِِِبال

َ
ِِأ َكِِِإنَّ ُمُِِهَوَِِربَّ

َ
ْعل
َ
َِسِبيِلِهَِِعنَِضلَِِِّبَمنِأ

ُمَِِوُهَوِ
َ
ْعل
َ
ْهَتِديَنِِأ

ُ ْ
 (.125)النحل/﴾ ِباْل

 
فكل من يسلك هذا الطريق إبخالص وحيق ق شروطه حيصل على ما وعد به هللا عباده 

ومي ز علماء املسلمني املتأخرين بني للعادات. وارق ومن النعم اليت يهبها هللا له خالصاحلني، 
، الذين هم عباد اصطفاهم هللا وقر هبم وأوحى خوارق العادات اليت وقعت على أيدي األنبياء

. ، الذين هم عباد أدانهم هللا منهحتدث على أيدي أولياء هللا الصاحلنيحدثت و واليت إليهم، 
. «َكرامات»بتعبري  ، فيما مس وا خوارق األولياء«جزاتمع»فأطلقوا على خوارق األنبياء اصطالح 

إلخالصهم وصدق  من هللا ألولياءه «تكرمي»ومصدر هذا املصطلح هو أن يف هذه اخلوارق 
 .تهم لهعبودي  
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 للصاحلني يف احلياة الدنيا: َكراماتوهذه آايت صرحية يف حصول ال

ِذيَنِِِإنَِّ﴿
َّ
واِال

ُ
ال
َ
َناِق ـهَُِِربُّ

َّ
مَِِّالل

ُ
اُموااْسِِث

َ
ُلَِِتق زَّ

َ
َتن
َ
ْيِهُمِِت

َ
َِِعل

ُ
ة
َ
ِئك

َ
َل
َ ْ
ِِاْل

َّ
ّل
َ
واِأ

ُ
اف
َ
خ
َ
ِِت

َ
واَِوّل

ُ
ْحَزن

َ
ِت

ْبِشُروا
َ
ِةَِِوأ َجنَّ

ْ
ِتيِِبال

َّ
نُتْمِِال

ُ
وَعُدوَنِِك

ُ
ْحُنِِ(٣٠)ِت

َ
ْمِِن

ُ
ك
ُ
ْوِلَياؤ

َ
َحَياةِِِِفيِأ

ْ
َياِال

ْ
ن ِخَرةَِِِوِفيِالدُّ

ْ
ْمِِاْل

ُ
ك
َ
َِول

َتِهيَِماِِفيَها
ْ
ش
َ
ْمِِت

ُ
نُفُسك

َ
ْمِِأ

ُ
ك
َ
ُعوَنَِِماِِفيَهاَِول دَّ

َ
ِِ(٣١)ِت

ً
ُزّل

ُ
ْنِِن ُفورِ ِِمِّ

َ
ِِغ ِحيم 

ت/﴾ِرَّ
َ
ل ِ
صِّ
ُ
ِ(.٣2ِ)ف

 ويذكر هللا تعاىل هذه احلقيقة مرة اثنية يف هذه اآلايت الكرمية:

ْوِلَياءَِ إِّن   َأاَل ﴿
َ
 ونَ يـَتـ قُ  وََكانُوا آَمُنوا ال ذِّينَ  (62) حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيهِّمْ  َخْوفٌ  اَل  الل ـهِّ  أ

َرةِّ  َويفِّ  الدُّنـَْيا احْلََياةِّ  يفِّ  اْلُبْشَرى   هَلُمُ  (63) لِّكَ  الل ـهِّ  لَِّكلَِّماتِّ  تـَْبدِّيلَ  اَل  اآْلخِّ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  ذَ 
ِ(.64)يونس/﴾ اْلَعظِّيمُ 

التايل الذي يبني  تكرمي هللا  2عز وجل احلديث القدسيعن ربه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  لَ قَ ومما نَـ 
 ألولياءه خبوارق العادات:

. آَذنـُْتهُ  فـََقدْ  َولِّيًّا يلِّ  َعاَدى َمنْ  حْلَْربِّ  َعَلْيهِّ. افـْتَـَرْضتُ  ممِّ ا إِّيَل   َأَحب   بَِّشْيء   َعْبدِّي إِّيَل   تـََقر بَ  َوَما ابِّ
لنـ َوافِّلِّ  إِّيَل   يـَتَـَقر بُ  َعْبدِّي يـَزَالُ  َوَما ب ُه، َحىت   ابِّ ُتهُ  فَإَِّذا ُأحِّ  ال ذِّي َوَبَصَرهُ  بِّهِّ، َيْسَمعُ  ذِّيال   مَسَْعهُ  ُكْنتُ  َأْحبَـبـْ

رُ  َا، يـَْبطِّشُ  ال يتِّ  َوَيَدهُ  بِّهِّ، يـُْبصِّ ي ال يتِّ  َورِّْجَلهُ  هبِّ َا، مَيْشِّ  3أَلُعِّيَذن ُه. اْستَـَعاَذينِّ  َولَئِّنْ  أَلُْعطِّيَـن ُه، َسأََلينِّ  َوإِّنْ  هبِّ

هو من يريد القرب من هللا،  مل تكن يوما  غاية طاليب هللا عز وجل، فاملريد َكرامةإال أن ال
 هي من مثرات ودالئل السري على طريق هللا. َكرامةوذلك غايته ومنتهاه. ولكن ال

هي أن النيب مأمور إطالقا ابلكشف عن  َكرامةأحد الفروقات املهمة بني املعجزة والإن 
ا﴿معجزاته وإعالهنا للناس:  مَّ

َ
َكِِِبِنْعَمِةَِِوأ َِِرِبِّ

ْ
ث َحِدِّ

َ
فهي على  َكرامات(. أما ال11)الضُّحى/﴾ ف
النوع األول خوارق العادات اليت حتصل يتضمن صنفني: ما جيب سرته وما يتوجب إعالنه. و 

                                                           
 ولكنها ليست من الوحي القرآين. ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث القدسية هي وحي من هللا عز وجل إىل النيب ُممد   2
 .2008الرايض، ، 493، اجلزء الثالث، ص 6273 حديث ،«الر قاق» كتاب لبخاري،اجلامع الصحيح ل  3
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ها ليثبته على الطريق املستقيم  للسالك يف عباداته أو منامه أو حياته اليومية واليت يرزقها هللا أاي 
ُُمَم د العابد فإن حضرة الشيخ ويطمئن قلبه ويقر  عينه. وألن هذه عطااي خاصة لذلك الشخص 

يؤكد على ضرورة كتمان املريد هلا أو إعالهنا لشيخه فقط. والنوع الثاين من  الَكْسَنزان احمَلم د
حتدث يف سياق الدعوة إىل هللا، ولذلك ينطبق عليها من انحية اإلعالن ما ينطبق على  َكراماتال

اليت جيمعها هذا الكتاب  َكراماترب هبا الناس. والمعجزات األنبياء، فُيسَتحسن اإلعالن عنها ليعت
 اإلرشادية، فحق إعالهنا وإعالم الناس هبا، وهللا من وارء القصد.  َكراماتهي من صنف ال
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1 

 شفاء خارق للعادة

أو  طبيعيا  تكون قد حدثت من املستحيل أن ضمن هذا الفصل حاالت شفاء خارق تي
أيس األطباء من الطريقة أمراضا  بركة مشايخ  تفَ شَ االت فقط. ففي بعض هذه احل بشري   بتدخل  
يعجز الطب حاالت من غري تدخل جراحي عاَفت بشكل فوري، أو  أمراضا  أبرَأت ، أو عالجها

 ، وغري ذلك من مظاهر اإلعجاز.جراحيا  إال  عالجها عن 

 على وشك املوتطفلة 
 2012التاريخ: 
 ميل اندوات –ريي گكريشنا   –ام ات نپرييڤكااملكان:  

. «ااهتم هبابين، »ل: و قيسنوات و  6-5د م يل طفلة عمرها يقرأيت يف املنام حضرة الشيخ 
بقي على ابيل. بعد حوايل أسبوعني أو ثالثة رأيت حضرة الشيخ مع  همل أعر املوضوع أمهية ولكن
أذهب ما كلأسأل  خذت أ احللم الثاين. بعد «اهتم هباهذه امسها مرمي، »الطفلة مرة أخرى وقال: 

. بعد حوايل شهر جعال إىل طفلة امسها مرمي رمبا حتتاجبني احلضور من لديه ن كان إرشاد إىل اإل
هذه »يقول: العزيز حضرة الشيخ قدس هللا سره للمرة الثالثة ورأيت هذه املرة املنام  ونصف تكرر
له  قلتشيخ، فخرب حضرة الأن أقررت حينئذ . «قرأ الدعاء الفالين سبعني مرةافمرمي مريضة 

أمرين أبن مرمي مريضة و يل أبن  الق نهأو حوايل شهرين لمرة الثالثة خالل لاملنام نين شاهدت أب
يف وال، ومرمي أىل مشاخيك إهذا الدعاء  هدِّ ا» :دعو هلا هذا الدعاء سبعني مرة. قال حضرهتمأ
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حد ابنة ا كان ألعما إذرشاد إلاب أبدأن أقبل يف كل جولة إرشاد سأل أأخذت . ف«إليك الطريق
 امسها مرمي.

 ، وأعدترشاداإلبدء عن الطفلة قبل كالعادة سألت  ية فإرشادجبولة أقوم كنت يوم  يف و 
، «سنا مرمي»طفلة امسها وقالت أبن عندها ، فقامت امرأة مسراء طويلة و ثالثأمرتني السؤال 

ثالثة منذ مريضة أبهنا  تالسألتها عنها فقفيه.  كن اوهذه العائلة هي من أقرابء أهل البيت الذي  
 بنگلوريف حىت عدة أطباء  إىل قد أخذهتاو  دري ما هبا.تال ولكنها ، وعندها حرارة مرتفعة شهرأ

متوقعة القبلة إىل تها هَ وج  قطر املاء يف فمها وقد وقالت أبهنا تولكنهم ال يعرفون ما املشكلة. 
من البيت الذي  يتني أو ثالثة بيبعد ن من بيتها الذي كاالطفلة فطلبت منها أن جتلب . وفاهتا

 كنت أقوم فيه ابإلرشاد. 
حني يف العمر واملالمح بني شكلها يف املنام واحلقيقة.  تشاهبا  الحظت حني جاءت الطفلة 

طلبت أن من حرارة جسدها. انر حىت أنين تعرقت موقد  وجدهتا كأهنايف حضين  وضعت مرمي
 من املدينة املنورةكانوا قد جلبوها طاسة  بمرمي هل أ ، فجاءفيه ماء حدأوعاء مل يشرب به أيتوين ب

على  اساعدهتمث  ،ت دعاء حضرة الشيخ على املاء سبعني مرة وهي يف حضينأقر ف ،وفيها ماء
الذي استغرق  رشادبدأت ابإل ، مث«أخرىفضعوها يف غرفة  إهنا ستنام،»للناس: قلت  .هشرب

 .حوايل الساعة
، مث دعاان رب الدار إىل بيعةال مخس وأربعون شخصا  حوايل  أخذ ،رشادنتهاء اإلإبعد 

وألقت مثل الطري الزاجل تركض مرمي اول الغذاء حىت جاءت نلتالغرفة دخلنا وما أن . الغذاء
ن إىل ثالثني أخذ حوايل مخسة وعشرو  َكرامةهذه النتيجة ُتكل معنا. مث أخذت ، فسها عليبن

إن فما قصة شهد ثالثة ذا إ» :رهتم هبذا املوضوع قالحضأخربت بيعة. عندما آخرين ال شخصا  
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ثر هلذه يف أقد ال يكون ابلضرورة »: قالو  ،«؟ستونحضرها ذا إفكيف  4، متواترةرَب عتَـ تُ القصة 
لقد التقطت ملرمي صور عندما كانت يف حضين . «يف املستقبلسيكون هلا الوقت احلاضر ولكن 

 تعافت. مريضة، وحني شاركتنا يف الطعام، وبعد أن

 حباجة إىل عملية يف األنفمريضة 
 19/10/2012التاريخ: 
 كاراناتكا – تيـپاـار گنـاملكان: اب

  وقالت: تبكي حني جاءت إيل امرأة جدا   الفقرية قبل حوايل أسبوع كنت يف هذه القرية

 ال أانو  روبية، لفأثالثني تكلف  والعملية أبنه حيتاج إىل عملية، يقول األطباء أنفي يف لدي أمل
  .العمل عن عاطل وزوجي يومي، قوت حىت أملك

  قالت:و  جدا   جاءت فرحة واليوم البيعة. فأعطيتها

حني أفقت من النوم وجدت قطرات و آبخر.  ستبدلهيو  أنفي قطعي منامي يف الشيخ حضرة رأيت
  جيدة. بصحة اآلن وأان أنفي وعلى الوسادة.على  ا  وخماطمن الدم 

الطبيب إن كانت قد تلق ت عالجا  من سأهلا ف، وأخربته عن شفائهاذهبت إىل طبيبها  وقد
. اأبنه قد يصد ق أو ال يصد ق ما جرى هل هفنفت. فسأهلا عما حدث هلا، فأجابتأطب اء آخرين 

 ما معناه:قالت له ففطلب منها أن ختربه. 

                                                           
على أية رواية شهدها أو نقلها عدد من الناس الثِّقات وابلتايل تُعتَـرَب  «متواتر»أطلق علماء املسلمون وصف   4

، لكن ملسو هيلع هللا ىلص حقيقية. فعلى سبيل املثال، كل نص القرآن ُمتواتر، ألن كل آية منقولة عن عدد من صحابة النيب
 ليست كل األحاديث النبوية متواترة.
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يل م وأجرى شيخ يف املناال فزارين .شيخ خليفةأخذت طريقة من رجل جاء من بغداد، وهو لقد 
 . نفيفيها أاستبدل  عملية

  :أجابتهاملرأة  ، لكنألنه خرايف بينما الطب علم د قُيصَ  أبن هذا أمر الالطبيب قال هلا 

نت قبل اك آخر أشعة ألنفي كان خارقا  للعادة هو أن  عالجيأن يؤكد وما  .هذا الذي حصل
علم أبن تكما أنك  .ألنفي قطرات يتينطبعد أن أع كعود لرؤيتأأن  مين تَ طلبكما  أربعة أايم فقط.

 .الوالدة ذبعظم من كان مسدودا  يأنف

حني أخرجت هلا صورة  .سألتها إن كانت قد رأت صورة حلضرة الشيخ فأجابت ابلنفي
سألتها . حضرة الشيخ قفزت من مكاهنا وأخذت بتقبيلها وأك دت أبنه هو الذي شافاها يف املنام

إبستخدام هاتفي  رهتاصو   وقدفقالت أبنه حتد ث معها ابالوردو. مها حضرة الشيخ أبية لغة كل  
 ولدي  أشعتا الفحص قبل وبعد الشفاء.ها. سجلت ابلفديو كالمي مع ، كماالنقال

 بعلة نسائيةمريضة 
 20/10/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –نگر  َكْوَسر  املكان:

 يوما  عشرين  ملدة احليض نزول دم من يتشتك بصحبة أمها امرأة إىل بييت قدمت أسبوع قبل
إال  و  املبايض بوجوب رفعبعضهم وقد ذهبت إىل عدد كبري من األطباء الذين قال  الشهر،يف 

 هو كما واألحتشام ابألوراد ابإللتزام وأوصيتها وأمها هي البيعة فأعطيتها. ابلسرطان ستصاب
 وتطلب احليض دم عندها فتوق   قدف ا  جد فرحة تين وهيءجا واليوم املسلمة. املرأة على مفروض

  وقالت: .بربكة الدعاء الشهرية عادهتا تنتظم أن
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 ُُمَم د احمَلم د الشيخ وكيل هذا سعيد. ابو أان» قال: رجل منامي يف بعد ان زرتك، رأيت
إىل  اجنيحتت فال 5االعظم، والغوث الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د شيخال بقلب قلبك ربط لقد .الَكْسَنزان

 . «ما يرام على حالتك وستكون عملية

 6أبن هذا هو سيدان أبو سعيد املخزومي. َكرامةقال حضرة الشيخ حني مسع هبذه ال

 اليتوّقف عن البكاء طفل مريض
 3/11/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارياملكان: 

كانت حتمل  امرأة منهمض من إىل مثانية عشر شخصا   7التكيةأرض  البيعة يف أعطيت
قد توقف عن أخذ احلليب منذ يومني  طفلرضيعها املريض الذي عمره حوايل سنة واحدة. كان ال

 احلال.يف  فربأ شيخي ما علمين عليه من بعد أن قرأت ماء   فأعطيته وال يتوق ف عن البكاء.

                                                           
، إشارة إىل أن «معني»أو  «مساعد»تعين  «غوث»مرتبة روحية عالية جدا . وكلمة  «غوث»قب ميثل ل  5

فلقب منحه هللا للشيخ عبد  «الغوث األعظم»للغوث قوى روحية متك نه من مساعدة الناس بشكل خارق. أما 
 ، كشفا  حلقيقة أنه أعظم كل األغواث.الگيالينالقادر 

وأنتقلت إليه بعده مشيخة  البيعة الگيالينالذي أخذ منه الشيخ عبد القادر الشيخ أبو سعيد املخزومي هو  6
 الطريقة.

حيث تعين الكلمة  «اتك كاه»هي مسجد إقامة العبادات يف الطريقة. واألصل الكردي للكلمة هو  «التكية»  7
. ومن «بيت التوحيد»هو  «اتك كاه»فيكون معىن  «احملل»أو  «املكان»والثانية  «الفرد»أو  «الواحد»األوىل 

لإلشارة إىل موقع  «أرض التكية». لقد استعملنا تعبري «زاوية»و  «خانِّقاه»األمساء األخرى الشائعة للتكية هي 
 .2013التكية يف بنگلور قبل بناءها، حيث كانت األرض ُمَسي جة فقط، حيث بدأ بناء التكية يف هناية عام 
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 ّمى الضَنَنكمريض حبح 
 4/11/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارياملكان: 

 أفرب  م ى الض َنكحبُ  كان أحدهم مصااب   إىل ستة عشر شخصا   التكية أرض البيعة يف أعطيت
 .«العلل يربء من فهم املشايخ هذا بفضل مهة»للخلفاء:  فقلت يف احلال،

 عمى يسرتّد بصرهعوِقَب ابل رجل
 5/12/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  –بنگلور  –اليا پسارياملكان: 

 ل أعمى وحد ثين مبا يلي:جاءين رج

وشاهدت يف . ومنت يوما  ليال  وأان أفكر يف ذلك الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دحتد ثُت سوءا  عن شيخ 
فقبض الرجل  ،«كيف أعطيك بصري؟». قلت له: «أعطين بصرك»ومد يده وقال:  أاتين رجال  املنام 

 بصري. تيده، ففزعت من نومي وأكتشفت أبين قد فقد

أوصاف حضرة الشيخ  ه تشابهيف املنام كانت أوصافزائره األعمى الرجل وصف يل حني 
 كما قال أبن الشيخ حد ثه بلغته.  .الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د

، وجيب أن تعترب سأعطيك بيعة وإن شاء هللا لن يرد يل حضرة الشيخ طليب»قلت للرجل: 
إين إنسان أصلي ولست بكافر، ولكين جترأت . وهللا إين أعلن توبيت». قال: «هذا برهاان لك

الذي صر ح فيه  ملسو هيلع هللا ىلص. فذكرت له حديث الرسول «على ويل من أولياء هللا، وإين استغفر هللا اآلن
الرجل مكررا  توبته. أبن أعداء هللا هم الذين أيكلون مال اليتيم والذين يعادون أولياءه. وعاد 

يفيد دعاء الهذا لقد وجدت سبحان هللا، به حضرة الشيخ على ماء.  ينأجاز  فقرآت دعاء  
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ليعصب به طلبت منه أن يقط ر املاء يف عينيه وأعطيته غطاء رأسي  خمتلف األمراض واملشاكل.
  8عينيه بينما أان استمد.

 فرتكته الضوء، من قليال   يرى كان ساعة حني استيقظ بعد من الرجل أن ينام. طلبتمث 
يف وقت  وبعد عوديت لبيعة إىل واحد وعشرين شخصا .ا خرى، حيث أعطيتأ قرية إىل وذهبت
 .وأبكاين بتوسله احلاضرين وأبكى سره قدس الشيخ حضرة بفضل يرى وهوالرجل  ايل قدم املغرب

 ّمى الضَنَنكحبح ض يمر  أكثر من مئيت
 5/11/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلوراملكان: 

راقدة يف  م ى الض َنكلبيعة إىل مريضة حبُ إلعطاء اأرسلت أحد اخللفاء أقل من أسبوعني قبل 
بعد كما أعطيته ماء  قد قرأت عليه الدعاء الذي أجازين به حضرة الشيخ لتشربه. املستشفى.  
جاءت املرأة لزايريت وقد شفيت وقب لت موضع قدمي وقالت أبهنا ستذهب إىل العمرة عشرة أايم 

بتسجيل مقابلة معها حتد ثت فيها عن ألهنا كانت قد نذرت ذلك يف حال شفائها. كما قمت 
 شفائها. 

 املستشفى يف راقدة وهي املرأة تفاصيل ما حدث على اليوتيوب مبا يف ذلك صورةنشران 
تتعه د  الَكْسَنزانِّي ةيف اإلعالن أبن الطريقة  بيعة وصورهتا بعد أن شفيت. وذكران يعطيها واخلليفة

املسلمني بل يشمل غري على البيعة، وال يقتصر هذا بشرط أخذه  م ى الض َنكبعالج أي مريض حبُ 

                                                           
. أما معناها االصطالحي يف التصوف فيشري إىل طلب «نصرة»و  «عون»العربية  «مدد»تعين كلمة   8

املساعدة الروحية اخلارقة من شيخ الطريقة، وتعكس قدرة الشيخ القوة الروحية اليت منحها أايه هللا. ومصدر 
وَنِِِإذِْ﴿االستخدام االصطالحي هو هذه اآلية الكرمية: 

ُ
ْسَتِغيث

َ
ْمِِت

ُ
ك اْسَتَجاَبَِِربَّ

َ
ْمِِف

ُ
ك
َ
يِل

ِّ
ِن
َ
مُممِِِأ

ُ
ك ِِدُّ ف 

ْ
ل
َ
َنِِِبأ ِِمِّ

ِةِ
َ
ِئك

َ
َل
َ ْ
 (.9)األنفال/ ﴾ُمْرِدِفيَنِِاْل
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ن ونتيجة هلذا اإلعالبنا.  ت ِّصالنشران عنوان االالراغبني يف الدخول إىل اإلسالم، و  املسلمني أيضا
 وا من املرض.جاءان مئتان وعشرة أشخاص وُشف

 ه املرضأقعدرجل 
 20/11/2012التاريخ: 
 اتكاكاران – بنگلور –َنَگر  اماهُسداملكان: 

. أين من األمل وال يستطيع السري كانو  رجالن حيملهأبرة مغذي بذراعه مربوطة  رجل جاءين
 قادم هو بينما. ُُح ى الض َنكمل يكن األطباء يدرون عل ته وإن كان هنالك شك يف أن تكون بداية 

 كم: »سألته مث بعيدا ، ابجللوس فأمرته. انديابلد مليئا   وجسده اخلنزير كوجهيل   وجههبدا  علي  
 حنيإال   حيايت يف صل ِّ أ ومل أسبوعني، كل اجلمعة أصلي إين»: قال ،«حياتك؟ يف يتصل   مرة

 قولكب الفرتة هذه كل ختدعنا فأنت إذا: »له وقاال معه اقدم ناذلال قام حينئذ. «ضيق يف أكون
. «حصل اماذ أعرف ال وهللا: »قال. أمر كذبه فأنفضح ،«احلرام؟هللا  بيت تجحج قد أبنك
 بكاء   بكى مث فوره، من فقام البيعة فأعطيته ،«هللاإال   إله ال: »فقال ،«اّلل   إىل تب: »قلت

 .شديدا  

 لديه حساسية يف الوجهرجل 
 7/12/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارياملكان: 

 يف ساسيةح من يشكو إىل شاب كانيف أرض التكية  طريقة أعطيت حوايل عشرة أايم قبل
أبين  له قلت صباغ أخشاب.لورنيش يف عمله كادة الفرتة طويلة ملستخدامه ابسبب  الوجه
 حيث قال:  مسرور وهو اليوم وقد جاءين املاء. على يت، فاستمد  وجهه به غسلي ماء   هسأعطي
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 لن تشكو» :وقالخب اخ  وجهي على ورش   املنام يف الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة رأيت
 اليوم.  ذلك من أبن وجهي برأ العظيم ابهلل وأقسمُ  .«اليوم بعدمن مرضك 

 يد معلولة
 31/12/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارياملكان: 

فيها أمل شديد من كانت يده اليسرى مصابة ويشكو إىل أرض التكية و  هندوسي جاءين
 إىل وأدخل أكثر فسأتصد ق برأت نإف املصابة اليسرى بيدي املال ذاتصد ق هبسأ» فقال:
اليت سحب  اللحظة نفس ويف أبلفي روبية اليسرى بيده لتكيةتصد ق لفأعطيته البيعة و  .«الطريقة

اعتنق و  روبية ثالثة آالفباليمىن  بيدهتصد ق ملبل  شفيت. فعاد و تصد ق ابهبا يده بعد أن 
 اإلسالم.

 سرطان الفك رجل لديه
 8/9/2013التاريخ: 

 كاراناتكا – بنگلور – نگر َكْوَسر  املكان:

قبل أايم جاءين شخص يعاين من سرطان يف الفك، فأعطيته البيعة وقليل من تراب حضرة 
املاء على أن أراه  ، وطلبت منه أن يتمضمض به بعد خلطه معالَكْسَنزانشاه الكرمي شيخ عبد ال

 الرتاب هذا بركة أبن أخربين قد الَكْسَنزان م دُُمَم د احملَ  الشيخ حضرة وكانخرى بعد أسبوع. أمرة 
مرة أخرى بعد، حيث فرصة رؤية املريض لكن مل تسنح يل و . مرض أي لعالج مناسبا   جتعله

خرى فلم تسنح يل أ مل ألتقي به مرة يسكن يف مكان آخر، ولكن مسعت أبنه قد تشاىف. وألين  
 ل مقابلة معه.الفرصة ألسج  
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 قد توقفت كليتهرجل 
 28/9/2013التاريخ: 
 كاراناتكا –كور املكان: متُْ 

أبين سأشفى من  برح هذا الباب حىت تعطيين موثقا  أوهللا ال »جاءين رجل وقال يل: 
 حىت القدمني. فأصابين حال ال أعرف ما نيه متوقفة وساقيه متورمتي. كانت إحدى كليت«مرضي
ستشفى »، وقلت للرجل: الَكْسَنزان د احمَلم دُُمَم  أين بكيت كثريا  وتوسلت حبضرة الشيخ إال  هو 

من املاء أبمر  واحدا   قدحا  إال  . كان الرجل ال يشرب يف اليوم «إبذن هللا وهبمة حضرة الشيخ
يف املدينة  منه أن يشرهبا وأخربته أبين ابق   الطبيب، فأعطيته قنينة ماء حجمها لرت واحد وطلبت

وقلت له أبن يستمد من حضرة الشيخ ويطلب منه تيسري األمور. إىل اليوم التايل. وأعطيته البيعة 
، مث سكت واستغفر هللا قبل أن «وهللا العظيم إن هذا الشيخ...»مث جاء يف اليوم التايل وقال: 

ُُمَم د شيخ اللقلت أبن هذا الشيخ )يقصد  ‹ال نيب بعدي›لو مل يقل رسول اّلل  »: قائِّال  يستمر 
، مث شرح يل ما حصل له. قال عندما وصلت إىل البيت  «مةهو نيب هذه األ( نالَكْسَنزا احمَلم د
 سابيعأل بعد توقف دام ثالثة ، حيث ذهب إىل احلمام وتبو  بدأ ابلتأثرياملاء قد شرب كان 

 . متواصلة

 ّمى الضَنَنكمريض حبح غالم 
 2014التاريخ: 

 هلندا – بنگلور – نگر َكْوَسر  / العراق –املكان: السليمانية 

يف  نگر َكْوَسر  مريدون من ل يب هاتفيا  صَ ت  اكنت يف السليمانية إلجراء عملية فتق حني 
أخربين الدروايش أربعة آالف كيلومرت. اليت تبعد عن السليمانية أكثر من  اهلنديف  بنگلورمدينة 
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 مستخدما   له وطلبوا مين أن أدعوولو پكان راقدا  يف مستشفى أ م ى الض َنكحبُ  يضمر غالم عن 
قدح ماء ويضعوا اهلاتف اجلوال جيلبوا الدعاء الذي أجازين به حضرة الشيخ. فطلبت منهم أن 

 مساعة اهلاتفيفتحوا الدعاء الذي أمرين به حضرة الشيخ. وقلت هلم أبن عليه تلوا ألفوق القدح 
كلم على وا أبنين قد أكملته لكي نتميعللبعد أن أنتهي من الدعاء  «ألو»ألين سأقول كلمة 
أبن املاء بدأ ابلغليان حني كنت أقرأ الدعاء. أكملت الذكر قال يل الدراويش اهلاتف. بعد أن 

يشرب املريض املاء وإن شاء هللا يشفى. بعد يوم واحد متاثل للشفاء التام وُأخرَِّج من لقلت هلم ف
 املستشفى.

يكحون  مريضة اب فتاة ِِ   ون ياگح ل
 2014: التاريخ
 كاراناتكا – بنگلور: املكان

يُكونْ رض مب مصابة السابق يف كانت فتاةزارتين   العالية ىم  احلُ  أعراضها من اليت 9ونْيا،گُ الشِّ
 ستختفي األعراض كل أبن أخربها قد الطبيب وكان. حك ة يسبب جلدي وطفح املفاصل وآالم
بعد  موجودا   اليزال اجللدي الطفحفقد كان  املفاصل وآالم احلُم ى إختفاءرغم  ولكن تشفى، حني
 . مرضها بشأن لرؤييت ُتيت أبن فريوز، وامسه الطريقة، مريدي أحد فنصحها. أشهر ثالثة

 أستطيع ما كل وأن الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة خليفة أبنين أخربهتا جاءت حني
. ستشفى يخالش حضرة هبمة هللا شاء وإن ،هاأوراد مهاوأعل   الطريقة بيعة أعطيها أن هو فعله

 به جسمها لتغسل آخر ماء   وأعطيتها الشيخ، حضرة من دعاء   عليه قرأت بعد أن ماء   وأعطيتها
 أن منها وطلبت. الَكْسَنزان شاه الكرمي عبد الشيخ حضرة مقام من تراب فيه مزجتُ  أن بعد من

                                                           
يُكونْ ُحى »إن   9  هي مرض فايروسي ينتقل إىل البشر عن طريق البعوض. «وْنياگُ شِّ
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 الرتاب فيه ألن جارية مياه جمرى يف ترميه أو حديقة يف وتضعه به متتحم   أن بعد من املاء جتمع
 .الطاهر

 الطفح من متاما   شفيت أبهنا لتخربين أسبوعني بعد لرؤييت الدرويشة هذه عادت وقد
 عن تتحدث وهي هلا فلما   صورت وقد. الطريقة بربكة الطبيعية حالته إىل عاد جلدها وأن اجللدي
 .شفاءها َكرامة

 بِلل يف الوجهمريض 
 23/11/2014: التاريخ
 كاراناتكا – بنگلور – اساريپالي: املكان

 اهلند إىل جميئي قبل الَكْسَنزانِّي ة الطريقة بيعة أخذ قد كان الذي املريدين أحد زار التكية
 :2006 أو 2005 عام يف له حدثت اليت َكرامةال هذه وقص   سنني، بعدة

 فيتوش أنكليزي طبيب عاجلين حينه ويف. عاما   عشر سبعة أو عشر ستة حوايل قبل فاجل أصابين
 بشكل مستديرا   فمي بقي حيث ،الوجه يف جزئي شلل عندي بقي ولكن املرض، من ابملئة مثانني من

. الفاء حرف لفظ أستطع أكن مل فمثال   طبيعي، بشكل التكلم من منعين وهذا. اليمني جهة إىل دائمي
 يف الفجر صل يت أن بعد. هناك للعمل السعودية العربية اململكة إىل ذهبت بفرتة للطريقة أخذي بعد
 يف: »قائِّال   وخاطبته مباشرة،ألكل مه  الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة صورة أمام وقفت األايم أحد

مل تكن لدي   ذلك ومع ،حىت إن مل يكن طي با   كالم أي وأنطق كثريا   ألغومل أكن ُأصل ي وكنت  املاضي
صاليت ب ملتزم درويش اآلن ولكين. بطالقة أتكلم وكنت فمي يف مشكلةأية  إصابيت ابلفاجل قبل
 منبشيء   أحتد ث وكنت. «تساعدين؟ ال فلماذا صحيح، بشكل اللفظ أستطيع ال ولكين أذكاريو 

 .الغضب
 وكان يل، مألوف غري مستشفى يف نفسي شاهدت. غريبا   مناما   رأيت الليلة تلك يفمنت  حني

 يف الشلل سيعاجل أبنه يل وقال العملي ات،قناع  ههوج على يلبس الصني من أتى قد طبيبا   هنالك
 حوايلالعالج  ستغرقاحيث  ،بر الصينيةعالجي ابإلب الطبيب وبدأ السرير على أستلقيت مث. وجهي
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 عالجك، كتملا  لقد: »بعدها الطبيب يل قال. جسمي أحناء خمتلف يف برخالهلا اإل غرز ساعة نصف
 ألجد وجهه عن فكشف ،«حضرتك؟ من: »سألته حينئذ. «ئةابمل وتسعني مثانية بنسبة ُمشاىف وأنت
 . الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة أبنه

 مث. الفجر صالة وصل يت توض يت مث صباحا ، الثالثة الساعة وكانت النوم، من فزعا   فنهضت
 أما. الطبيعية تهحال إىل فمي وعاد متاما   أختفى قد وجهي يف الشلل نفشاهدت أب ةآاملر  أمام وقفت
 بلع يف أحياان   جدا   بسيطة مشكلة لدي فبقيت املنام، يف الشيخ حضرة إليها أشار اليت املئة يف األثنتني
 بعض شرب هو احلاالت هذه مثل يف أحتاجه ما وكل األكل، حني منتبها   أكون ال حني الطعام بعض
 . املاء

 .شفته اليت امةَكر وال مرضه يشرح وهو الدرويش هلذا فديو صورت وقد
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2 

 حتّقق منامات عن أخذ بيعة الطريقة

رأى شخٌص مناما  أُمَِّر أو بـُل َِّ  فيه أبنه سيأخذ بيعة  َكراماتيف كل واحدة من هذه ال
 الطريقة مث حتق قت الرؤية على أرض الواقع. 

 أمر من الِيخ عبد القادر الگيالين أبخذ البيعة
 12/10/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  –بنگلور  –ليا اپاملكان: ساري

يساعدين.  ومريد هناك إىل لينأق   سائق شخصني،إال   معي يكن ومل التكية أرض إىل ذهبت
 أدري ال اليوم حزين أان ُممد، شيخ اي» نفسي: يف وأان أقول املكان إىل هذا ونظرت فجلست

 وتكيتك أرضك يف أان نواآل ُتمل قليب، أخبارا   أمسع يوم وكل شديد، حزن قليب على وخميم ملاذا،
. وفكرت مبا سأقوله للشيخ عن اإلرشاد ذلك اليوم حيث مل «اليوم؟ وحيدا   أكون أن ترضى فهل

 يكن قد حدث الكثري. 
بعد أن  علي. وسل موا رجال وعشرة نساء عشر علي أقبل حىت لكن مل متر عشر دقائق

 ونطلب الگيالين القادر عبد أرضإىل  كلنا أنيت أن فقنات  ا»عن حاجتهم. قالوا:  سألتهم جلسوا
 . فأعطيتهم«فأخربان ما نفعل املكان، هذا خادم وأنت يف نفسه. منا حاجة حاجاتنا، ولكل

  أحدهم: واألوراد. مث قال البيعة مجيعا  
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 فقلت له: يعين. ماذا أعرف ومل 10وتوبة بيعة عن معي يتحدث رجل منامي يف رأيت أسبوع قبل
. «األعظم الغوث أان» قال: ،«أنت من» له: ، فقلت«بيعة وخذ هباذ» . قال:«سيدي اي افصح»

  ذلك. على اّلل   وأابيع نفسي أن أبيع البيعة، وهي معىن عرفت فاآلن

 شديدا . بكاء   وبكى

 أمر متكّرر من الِيخ عبد القادر الگيالين أبخذ البيعة
 14/10/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  –كوالر  –يت پبنگارااملكان: 

بنگلور مث إىل قرية اثنية أخرى حيث  إىل قرية تبعد حوايل سبعني كيلومرتا  عن ذهبت
  روى ما يلي: رجل البيعة أعطيتهم من ضمن أعطيت البيعة إىل مخسة وأربعني شخصا . من

، «عائليت يف ادخل»يقول:  مرة كل ويف ثالث مرات يف حيايت، املنام يف الگيالين سيدان رأيت
 فاليوم منامي. من مث أهنض ،«يدك عطينأ» ، فيقول:«الغوث األعظم؟ يسيد اي كيف» فأجيب:
 منهج هو أبن هذا فأيقنت الرؤاي تذكرت ومث بدأُت برتديد البيعة 11«يدك أعطين» قلت: عندما

 الگيالين.

 عن أخذ البيعةتنبؤي منام 
 25/10/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  –بنگلور  –اليا پاملكان: ساري

                                                           
 يتضمن أخذ البيعة إعالان  ابلتوبة من كل الذنوب.  10
 طريق وضع يد طالب البيعة بيد اخلليفة.كما ذكران سابقا ، إن أخذ البيعة يف الطريقة الَكْسَنزانِّي ة هو عن    11
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 ملاذا»اهلند. بعد أن تبادلنا السالم قال:  ماء جوز فقري احلال يبيع لممس شخص إيل قدم
 .«أين أان الذي أسألك عما جاء بك إيل فاألوىل بييت هذا». فقلت له: «هنا؟ جالس أنت

، فجلب أربعة أو مخسة من جوز اهلند «كرمي أنت بل»له:  ، فقلت«حكيم أنت» وقال: فأبتسم
وأعطاين واحدة وأعطى األخرايت إىل دراويش معي. مث دعوته  من العربة وهي أها لشرب ماءها

اليت  رؤايي يف جرى هو ما ابهلل، هذا ابهلل، أُقسم أُقسم ابهلل، أُقسم»ألخذ البيعة، وحينئذ قال: 
 . سألته مستغراب عن رؤايه فقال ما يلي: «أايم ثالثة شاهدهتا قبل

وكان يلبس مثل اخلرقة اخلضراء اليت أنت جالسا ،  يشبهك رجال   ورأيت املكان هذا إىل قدمت
 يساوي مبلغا   البيعة، ومل أفهم ما َقَصَد ابلبيعة حينئذ ولكن أعطيته وخذ الرجل تقدم يل البسها. وقال

 وأخذ اخلمسة عشر ألف روبية مبل  لك مأقد   قد جئت اآلن أان فها أضحية عيد األضحى. مبل 
 العهد.

 أبخذ البيعةتنبؤي منام 
 1/12/2013 التاريخ:

 كراناتكا   –بنگلور  –ـور پاملكان: سدا

 ضمنهم من إىل واحد ومخسني شخصا   طريقة ـور وأعطيتپ سد ا إىل منطقة ذهبت
  حني سألت أحدهم إذا ما كان يريد أخذ البيعة أجاب: شيخهم. تويف أشخاص

 من قادِّري ة بيعة آخذ أن الگيالين القادر عبد الشيخ أطلب يوميا من حضرة منذ سنة وأان وهللا
 وإن بركة منه رأيت ألين 12األقطاب السابق من شيخي أن أعتقد كنت ألين غوث وكيل او غوث
 منامي يف رأيت أسبوع ومرشدي. وقبل شيخي وهو 13قادري خليفة كونه بركة لكنها قليلة، كانت

                                                           
 هو مرتبة روحية رفيعة جدا يف التصوف. «القطب»  12
يعين بيعة لطريقة تتصل  «بيعة قادِّري ة»، وتعبري الگيالينيعين نسبة إىل الشيخ عبد القادر  «قادري»إن تعبري   13

 سلسلة مشاخيها ابلشيخ عبد القادر.
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عت مبقدمك املنام. وعندما مس هذا نسيت لكين بغداد، من جاء أبنين قد أخذت العهد على يد رجل
 أان وها .«سأوافقف البيعة علي عرض ذاإ» نفسي: يف وقلت املنام تذكرت لم ا رأيتكف جئت لرؤيتك،

  هللا. شاء إن العهود خامت وهو العهد منك وأخذ إليك آيت



صدار:   (1َكرامات الطريقة الكَْسََناِنيّة يف الهند )نسخة الإ

28 
 

3 

 خفّية كِف عن معلومات

بشكل حاالت كشف فيها مشايخ الطريقة للخليفة  َكراماتتتضمن هذه اجملموعة من ال
عن معلومات ما كان له أن يعرفها. وال حيدث الكشف إبختيار وتوقيت من اخلليفة ولكن  خارق
 ألمر مشايخ الطريقة. وفقا  

 أمنية دوريش
 17/10/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –نگر  َكْوَسر  املكان:

 إىل البيت عوديت بعد .البيعة خلمسة عشر شخصافيها  أعطيتخرجت يف جولة إرشادية 
 فسلمت ،ينتظرين عاما   الثمانني يناهز وعمره بيده عصا   حيمل جدا   طويلة حلية ذا رجال   توجد
 وخليفة اجلشتية قادِّري ةال الطريقة من شيخ أان» ردو:و ابال وقال معي داري، فدخل ودخلت عليه

من  خليفة أخذ لقد لدينا. ليس ما لديكم أن مسعت ألين إليك قدمت هروردية، وقدالسُ  الطريقة
 وينزح أيتيكم جعله ما الذي عرفأ كي نصحكم، فجئت وتبع العهد منكم هرورديةسُ طريقتنا ال

. «نعم» . فقال«ذلك نفس ولديكم ملسو هيلع هللا ىلص النيب وسنة القرآن هو لدينا إن ما»له:  . قلت«عنا
 وقطب اخلالئق غوث لدينا» قلت: .«نعم» قال: .«ذلك نفس ولديكم أوراد، لدينا» قلت:

 ما». قال: «لديكم ليس وهذا ،الگيالين وسيدان البيت ألهل ألوحدا والوريث 14رشاداإل

                                                           
 حيتلها شيخ واحد فقط يف أي وقت. هذه مرتبة روحية خاصة رفيعة جدا  14
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عن  تدعي ماعلى دليل  عندكم فهل كذاب، فهو فيه ليس شيئا يدعي من» قلت: .«دليلك؟
 هل تعلم ال كيف». قلت: «اعلم ال» قال: .«الدليل على ما أقول؟ أقدم لك أن قبلشيخك 
 وصحيحا   متكامال   فيها منهجا   وجدت فإن ة،جامع وأ ية كليةأمثال  خذ ال؟  ام غوث شيخك
 كل» . قال:«هبا عرتفت فالإال  و  ،علمت أبهنا مؤسسة تعليمية جديرة ابلثقة علماءمن ال وأساتذة

 قلت: هل«. ال» قال: .«قبل؟ من تعرفين اآلن. هل سأعطيك الدليل». قلت: «صحيح هذا
 تريد أنك اآلن أبلغين العامل ذاه يف األوحد الغوث أستاذي» . قلت:«ال» قال: .«أعرفك؟
، حيث أنين أجلب معي إىل اهلند مئات «السبحة هي وها الگيالين خضراء من حضرة سبحة

لقد »وقال:  وأبكاين ابلبكاءالرجل  فأجهش. ملباركتها قادِّري ةالسبح اليت أزور هبا مقام احلضرة ال
  .«العهد سآخذ ناآل ابتباعكم، واان العهد أخذ الذي هرورديةالسُ  أصاب مريد

 سحر قاتل
 8/12/2012التاريخ: 

 املكان: اتميل اندوا

 حىت عدت ال صدري قبض أذهب أن ولكن قبل لإلرشادمعي نة  قرية قررت الذهاب إىل
 .ستمدادواال األوراد من الشيخ به حضرة رَ أمَ  مستمر على ما أبين التنفس، علما   أكاد أستطيع

وكل اجلماعة املكونة من إثنني وعشرين  ية، وكنت أانالقر  إىل تلك ففكرت بتأجيل الذهاب
 فقط ا  وخيار  ا  خبز  أبن يصنعوا يل القرية يف سيجه ز األكل ملن فقلت ورايضة. سلوك يف ا  شخص
 رأيت رأسي، ولكين ىعل بزهور ليضعوها جاءوا وصويل ال األكل. وعند لإلرشاد إليهم قادم ألين
 عال من دون بصوت يتواستمد   خيفة فأوجست برية.ك على شكل أفعى الورد أكليل عيين أبم

 بعدد صغرية رض. حينئذ خرجت منه ديداناأل على ابلورد ، وألقيت«اي شيخ ُممد» :قائِّال  وعي 
 فطلبت منهم كنس احلضور املنظر كل سها سوداء. أخافَ و الرأس، أجسامها بيضاء ورؤ  شعر

 من ا  وعشرين شخص مثانيةإىل  البيعة ة. أعطيتأمهي   ر األمرَ ليربأ ونبدأ ابإلرشاد، ومل أعِّ  املكان
  إثنني من اهلندوس، مث عدت إىل بييت. ضمنهم
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يف اليوم التايل لزايريت  أبنه سيأيت وقال الشخص الذي أقام ذلك اجمللس يب لصَ ات  مث 
 خرىأ مرة ات َصللكنه  يود التحدث معي بشأنه، فرح بت به. موضوع معه رجل عنده مصطحبا  
 سحرا   عمل يزورك قد أن يريد الذي خليفة، فالرجل اي إىل يوم غد   أصرب أن أستطيع ال»وقال: 

 وتغفر يديك على ويتوب أييت أن وهو يريد ن،فآمَ  انقلب عليه السحر لكن ،فورا   ليقتلك الورد يف
ِ﴿ قلت: .«له ـهَِِِإنَّ

َّ
ِفُرِِالل

ْ
وَبَِِيغ

ُ
ن
ُّ
حني أييت طلب من معي أن أسأله  (.53)الزمر/ ﴾َجِميًعاِالذ
أنين قلت هلم أبن هللا قد عفا عنه وأنتهى األمر. وجاء الرجل إال  عمن طلب منه صنع السحر، 

بزايريت هم علِّموا مسعت فيما بعد أبن مجاعة من السلفيني  ودخل اإلسالم. فعال، وكان هندوسيا  
 الذين طلبوا منه صنع ذلك السحر.

 صالةنساٌء اتركات لل
 2/1/2013التاريخ: 

 اتميل اندوان: املك

 أحد بيت يف الناس فجمعت ،ولكن ابالسم فقط اإلسالم يغلب فيها إىل منطقةذهبُت 
 حضرة من يتستمد  اف األمر هلذا أرتح فلم، مربقعة عشرة امرأة إثنتا علي   دخلتمث املريدين. 

 منكم من أخوايت،» هلن: قلت احملاضرة وبعد جلست النساء كل ستة على جانب.. الشيخ
أجابوا  ،«تصدقون؟ فهل حقيقة لكم قلت إن» قلت:. سؤايل على جينب فلم ،«اجلميع؟ أصدق

  قلت: .فأجابوا ابالجياب مرة أخرى ،«حياء؟ بدون» فقلت:. ابالجياب

وقد تركت  املرأاتن، هااتنإال   حياهتن يف نييصل   مل النسوة هؤالء االخوة، إن أيها اي علي اشهدوا
 تعرفه.  هي لسبب صالهتا إحدامها اآلن

 ،«صحيح؟ اخلليفة كالم هل» احلضور:أحد  فسأل سهن.و رؤ  النساء مجيع فطأطأت
 جنب ابالجياب. وقالت إحداهن: أف
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 الرجل.  هذا يد على أتوب أن اّلل   أعاهد لسبب وإين أايم قبل صالهتا تركت من واان

 رين.اضمن احلاإلثنتا عشرة العهد، إضافة إىل تسعة رجال  مجيع النساء فأخذت

 جنس شخص
 11/9/2013التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –نگر  َكْوَسر  املكان:

رجلني مسلمني  ومعي سآيت وقال شطنياالن املرشدين أحد وهو أُحد رفيق املرشد بنا ات َصل
العلوي. وبينما  الطابق يف عنده أسكن الذي البشري عبد اخلليفة دار يف فانتظرهتم البيعة. ليأخذا

 بصرييت عن الغطاء يل الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة كشف مسبق إنذار وبدونأان جالس 
 بصوت وقلت فقمت جنس، املرشد مع نياسيأت اللذين بعني قليب ال بعني رأسي أبن أحد فرأيت
:  الواقعة هذه وشهد جلست. مث ،«عين أبعده إيل؟ به ُتيت فلماذا جنس هذا أُحد، رفيق» عال 
 نصري، ُممد فقط امسه واحد رجل وكان معه جعفر. مث وصل املرشد واخلليفة البشري عبد اخلليفة

  فقال: اآلخر، فطلبت من جليسي أن يسأاله عن األخ

 أن أستطيع فال جنس، أان جنس، أان» الرجل اآلخر فجأة: قالالروكشو أردان أن نستقل  عندما
  .«معكم خشية أن يكشفين الشيخ )يقصدين أان( آيت

: بصوت وقال ساعة قبل الشيخ وكيل اخلليفة قام» هلم: وقال جعفر اخلليفة فأهتز    عال 
 وهللا» وقال: أُحد لرفيق املرافق الرجل فتعجب«. ‹إيل؟ به ُتيت فلماذا جنس هذا أُحد، رفيق›

 هذا من البيعة وسأخذ قها،صد  أ لكين اآلن 15عمر، وسيدان سارية قصة من شك يف كنت
 البيعة. وأخذ وقدمي يدي لَ فقب   .«الرجل

                                                           
يقاتل يف بالد فارس تكاثر عليه  كان سارية بن زُنيم الدؤيل أحد قادة جيوش املسلمني. حني كان يوما    15

وفجأة قطع خطبته  ،األعداء. ويف نفس ذلك الوقت كان اخلليفة عمر بن اخلطاب يف املدينة يلقي خطبة اجلمعة
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 مِيخةلل ع  دَن مح 
 27/11/2013التاريخ: 
 كاراناتكا  – ورچرياملكان: 

ومعه  «كليم اّلل  خان»قدم يل شخص مسني امسه جمموعة من الناس رشاد إبعد أن أكملت 
بسؤايل ابلعربية كليم اّلل  . فبدأ  شيخييت من ستمد  او حاملا رأيته شاب معوق، فأنقبض صدري 

. مث أعطاين «الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دالشيخ حضرة عماد الدين، خليفة »مسي، فقلت: عن ا
ولكن أصله من  ريچورهويته، فهو انئب ضابط متقاعد واآلن لديه ُمل داللة عقارات كبري يف 

. «مسعت عنك فجئت ألن لدي بعض األسئلة»ـناي. وقال أبنه كان عضو جملس وطين. قال: چ
. مث سألين عن أصل عن سؤاله فأجبته، «؟ماذا تعين كلمة كسنزان». قال: «اسألتفضل »قلت: 
إلرشاد املسلمني، فأجبته أبنين ال استهدف املسلمني خاصة لكن هذه وسبب جميئي طريقتنا 

، وقلت له أبنه يستطيع ان يتأكد  املنطقة فيها مسلمني، وأن كثري من اهلندوس أسلموا حبمد اّلل 
جميء هذا من حوايل ساعة قبل أبن رجال هندوسيا أسلم  كان معي، علما  من الرجل الذي  

، ويقصد ابلشجرة سلسلة النسب وسلسلة «هل لديك شجرة؟»الشخص. فتعجب، مث قال 
. فأخرج «طبعا ال»قلت: ، «؟هل امسك يف شجرة الطريقة»الطريقة. فأعطيته الشجرة، فقال: 

مسه فيها، فهو أحد ااجلشتية، و  قادِّري ةلطريقة الفإذا هو أحد خلفاء امطبوعة من جيبه سلسلة 
بل أان »قال:  «إنك خليفة ولست شيخا  »خلفاء الشيخ انصر القادري البغدادي. قلت: 

 . «الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دأان خادم الطريقة وخادم حضرة الشيخ ». قلت «شيخ

                                                                                                                                                 

. حني عاد سارية من احلرب قال للناس أبنه حني كان «اي سارية اجلبل، اجلبل»لينادي من غري أن يدري ملاذا: 
فألتجأ مع جنوده إىل سفح  «اي سارية اجلبل، اجلبل»ينادي  العدو قد تكاثر على املقاتلني املسلمني مسع صوات  

 حيمي مؤخرة اجليش. وفعال ساعدته هذه املناورة على دحر األعداء. اجلبل واستعملوه حاجزا  
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 ئلة، وأان سأسألك سؤاال  لقد سألتين الكثري من األس»سألين أسئلة كثرية، فقلت له: 
، حيث شعرت بنوع من اإلزعاج الذي ال أستطيع وصفه. مل يكن يف ابيل أي سؤال «واحدا  

 ولكن وقفت وقلت بصوت عال  نوعا ما وأجش: 

يُِبَنيََِِّيا﴿ما معىن اآلية الكرمية التالية على لسان إبراهيم عليه السالم: 
ِّ
ِِِإِن َرى 

َ
َناِمِِِفيِأ

َ ْ
يِاْل

ِّ
ِن
َ
بَِِأ

ْ
ذ
َ
ُِحَكِأ

ْرِ
ُ
انظ

َ
اِف

َ
؟َِماذ َرى 

َ
 (. 102)الصافت/ ﴾ت

فارجتف الرجل وأصدر صوات عاليا من دبرهِّ، فأندهش احلضور، فيما أصابين أان الذهول. 
فعدت عليه السؤال عل ين أسرت عليه ما بدر منه، فإذا ابلصوت العايل يتكرر مرة أخرى وتغوط 

اغفر يل »ن رائحة قبيحة. َفَسَجد وقال: على نفسه وظهرت نقاط على فخذيه وانتشرت يف املكا
، وإن ال يغفر يل  الگيالينألجل هللا فقد جتاوزت حدودي، وسأذهب حلضرة  واستغفر اّلل 

، وابدأ ابألوراد وهذا يكفي». قلت له: «فسأنتحر . فأخذ «تعال، وخذ البيعة، وتب إىل اّلل 
 توضأ.و الطويل وبقي ابلقميص أن خلع مالبسه اليت تقذ َرت البيعة بعد 

 إلختبار اخلليفة تجاءعائلة 
 2014التاريخ: 
 كاراناتكا – بنگلور –كاانكا نگر املكان:  

نتظاري ثالث عوائل من الشباب. فسلمت اعدت يف أحد األايم من اإلرشاد وكان يف 
ألنين عتذرت منهم ا، فبتقبيل يدي عليهم ودخلت إىل البيت فدخلوا بعدي يريدون السالم علي

إذ أحياان أخرج من الفجر وأحياان أمشي يومني أو ثالثة أايم يف كل جولة إرشادية.  منهك.
رأسي وأان يف رابطة  فجلست على كرسيي بينما جلسوا هم على شكل نصف حلقة. وكنت ُمنيا  

مع شيخي، فشعرت على يساري بوجود مروحة منضدية تدور وُتيت ابهلواء كلما استدارت 
ن ميكن أن يكون قد جلبها هنالك مروحة يف املكان وتساءلت عمس إبجتاهي. ففكرت أبنه لي
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هبذه السرعة. ففتحت عيين ورفعت رأسي ببطئ حنو اليسار فلم أجد مروحة، ولكن مأل رأسي 
 صوت حضرة الشيخ قدس هللا سره العزيز يقول يل: 

ي تشكو من على ميينك رجل قد جاء ليختربك، ال ختف منه فأان معك. واليت جبانبه هي أمه وه
. واليت جبانب املرأة الكبرية هي زوجته، وهي تشكو ما يلي )ووصفه يل(مرض يف رجليها، ودواءها هو 
 ، فأبدأ ابلكالم معهم.هو ما يلي )ووصفه يل(من أمل يف أذهنا اليمني ودواءها 

إىل الرجل وسلمت عليه فرد السالم. سألته عن امسه  فألتفتُّ  كانت املرأاتن مربقعتني.
ما شاء هللا. هل اليت ». فسألته عن عمله فقال أبنه اتجر أخشاب. فقلت: «وزير»جاب: فأ

هل ». قلت: «نعم»قال: ، «؟هل اليت جبانبها زوجتك». قلت: «نعم»قال: ، «؟جبانبك أمك
التايل )ووصفت ما ذكره يل  عالجالابستخدام فلتقم تشكو أمك من أمل من ركبتيها إىل أقدامها؟ 

فلتقم ابستخدام العالج التايل )ووصفت ذهنا اليمني، أوتلك زوجتك تشكو من . حضرة الشيخ(
. عندئذ شهق ابلبكاء وألقى بنفسه على قدمي. فاستطردت: «ما ذكره يل حضرة الشيخ(

أقسم ابهلل العظيم أنك شيخ وإنك كذا... وهللا ». فقال: «إضافة إىل هذا، فقد أتيت لتختربين»
. اآلن وزير هو يدي اليمني «ختربك أمام أمي وزوجيتاانت نييت أن األمر مثلما قلت ابلضبط. ك

 .بنگلوريف 

 ملولد النبوي الِريفحتفال ابالمعارض ل
 20/5/2015التاريخ: 
 دهلي –ور پميسيلاملكان: 

 وكانت .أمناء سبعة من وجلنة نينَ ومؤذ ِّ  علماء هم ثالثة عشر شخصا  إثنا لدي  اجتمع
 الرسولمبولد  االحتفال عن أحدهم املعهودة حىت سألينالتشكيكية ة ابألسئل او أوبد أسئلة لديهم
هلذا  اجلميع. قلت وأضحك أضحكين أمرا   قليب على حضرة الشيخ فألقى بتحرميه. ا  اججُم ملسو هيلع هللا ىلص

طفل »فأجاب: ، «؟لديك طفل كم»فأجاب ابلنفي، فقلت له:  ،«عرفك؟أ هل»الرجل: 
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اايم.  أبنه أكمل عامه األول قبل مخسة فقال رهسألته عن عم .«عبدالعزيز امسه ولد واحد، وهو
، «؟‹رث داييب بها›أمه حفلة ميالد وغن ت له  له صنعت اي أخي. هل عليكم مبارك»له:  قلت

 عادي طفل بوالدة حتفاللالكيف ترب ر إذا وأنت عامل حتليلك »فقلت له:  ،فأجاب ابإلجياب
ما » قال:، «؟اجلهل وظالم الظاللة شؤم من العامل أنقذ من مبولد حتفالوحترميك على الناس اال

 حضرة أستاذي وهو إليكم الذي أرسلين» فأجبته:، «؟هذا عل مك هذا الذي فعلت بنفسي! من
 ،البيعة عشر شخصا  أحد  أخذ النقاش من ساعات ثالث وبعد .«الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ

 املاضي.يف طريقة أخرى أما اآلخر فقال أبنه قد أخذ بيعة 

 متطّهرغري قارئ قرآن 
 27/5/2015التاريخ: 
 يبوراملكان: جَ 

امسها  ُدعيُت من قَِّبل ُمفيت كنت قد أعطيته طريقة إىل مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي
الناس يف بسبب عقلية  ، ولكنه طلب مين أن ال أحتد ث عن أمور الطريقة«حنفي ة مدرسة»

 األسئلة: من جمموعة كانت بيده فيها من ورقة أحدهم سألينالطالب قابلت . بعد أن املدرسة

ْلِ﴿بينما يقول هللا يف كتابه الكرمي:  نور ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب تقولون كيف
ُ
َماِق اِِإنَّ

َ
ن
َ
ِِأ ر 

َ
مَِِْبش

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث  ﴾ِمِّ

  (؟110)النحل/

ْمِ﴿فهمه لكلمة أنتقدت ف
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث  : قائِّال   ﴾ِمِّ

 مامك؟أ من ترى مثلما خلفك من ترىأنت  هل ،هللاأستغفر 

خلفه كان يرى من   ملسو هيلع هللا ىلصسرية وهي أنه املدو نة يف الهذه احلجة هي إشارة إىل احلقيقة  طبعا
ُشك ِّك يف نور النيب  يتستمر ا. مث أمامهمثلما يرى من 

 : قائِّال  ه تفضححىت  ملسو هيلع هللا ىلصيف ُماججة هذا امل

 إن استطعت!واقسم  ناأل قم جنابة! على تنام ال نكأو  وضوء على نكأ اجلميع امام واقسم قم
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مث  .سهأر  وطأطأ جيبه يف وجعلها ورقته طوىف تعاىل هللا خزاهمن بعد أن أ حبرف جيب فلم
البيعة. كما أثىن  ستمريت بعد ذلك يف اإلرشاد وحتد ثت عن الطريقة حىت أخذ مخسون شخصا  ا

 املفيت على اإلرشاد.
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4 

َنزانِّيةِايخ الطريقة مل الفريدة كانةامل  الَكس 

، ممثلني ابألستاذ الَكْسَنزانِّي ةشايخ الطريقة اخلاصة ملكانة املذا الفصل يف ه َكراماتتبني  ال
لنهج الرسول احلقيقيني  احلملةوكوهنم ، قدس هللا سره العزيز الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم داحلاضر الشيخ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

َنزان ُمحَمَند احمَلمَندنيابة الِيخ   ملسو هيلع هللا ىلصعن الرسول  الَكس 
 10/10/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارين: املكا

ل منها ثالثة رجال أخذوا ينظرون إىل علم التكية التكية فرتج  أرض تعطلت سيارة أمام ابب 
وأان أنظر إليهم. علمت فيما بعد أبن أحدهم رجل أعمال، واآلخر مهندس، والثالث بروفسور 

 الَعلِّي ةللطريقة  تكيةهتم أبهنا . حني دخلوا سألوا عن املكان، فأخرب امسه حيدر علي يف التصوف
احلسيين )قدس هللا سره(، غوث  الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دأستاذها الشيخ اليت ، الَكْسَنزانِّي ة قادِّري ةال

 هذا الزمان. 
هل علمك أم علمنا هو الذي أتى بك »أبنين أود أن أسأله سؤاال: للربوفسور قلت 

هل علمك أم علمنا، الذي أنخذه من العليم »لسؤال فقلت له: فطلب الربوفسور إعادة ا، «؟إلينا
قال الربوفسور أبنه مل يفهم السؤال. فطلبت منه أن جيلس ، «؟العالم، هو الذي أتى بك إلينا

ة بعد كسرجبانيب، وكانت يده اليسرى  البيعة، فسأل عن أحب أن أعطيهم ه أبنين ل. قلت جُمرب 
البيعة على يد شيخ كامل وأخذت بشرح صفات الشيخ  عنها وضرورة أخذتحدثت البيعة، ف
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أبن سيارهتم  أخربهتمكان للكالم وقع على قلبه فقال أبنه يريد أن أيخذ الطريقة. ففالكامل له. 
 ، فأخذوا البيعة.«رى إن كان ما تقول صحيحا  لن»بعد أن أيخذوا الطريقة. فقال: عمل ست

جياب ألن لسيارة ستعمل اآلن، فأجبت ابإلبعد أخذهم للطريقة سأل الربوفسور إن كانت ا
 فأرادوا أن يفتحوا غطاء احملرك .مهل من خري أراده ما ممنه استوىف قد والشهادة الغيب عامل

قلت هلم أبن ال يفعلوا ألنين قد تعه دت هلم أبن تعمل السيارة. فطلبت منهم  ، ولكينلتفح صه
ولكين ، «ددعنا نتأك  »احملرك. فقال الربوفسور: أبن يركبوا يف السيارة ويغلقوا األبواب ويديروا 

. ففعلوا كما طلبت منهم وفعال «ال داعي للتأكد. إذا مل تعمل السيارة فإين كذ اب»: أصررت
روبية إىل هدى مخسة آالف وأ وقدمي وترج ل وقب ل يديالربوفسور اشتغلت السيارة. ففرح 

. قال «الَكْسَنزانِّي ةهذه هي الطريقة »فقلت له: ، «؟هذاكيف حدث »: التكية. وقال مندهشا  
 .بيته قريب من التكية حيث أن ت ِّصالاأبننا سنبقى على 

و ستة أشخاص، وسجد بباب التكية، مث دخل. أجاء الربوفسور يف اليوم التايل ومعه مخسة 
وم أبنه يريد أن يروي ما حصل له يف الي قائِّال  ، مث استطرد أصدقائهقد م الزوار معه على أهنم 

أصحابه حادثة تشغيل السيارة، لكنين تفاجأت على السابق. ظننت أبن الربوفسور أراد أن يقص 
 ا قاله:مبمتاما  

اي خليفة، بعد أن تركتكم يوم أمس وقع يف قليب شك. أان بروفسور يف التصوف، فكيف يقول يل 
 صلت البيت كنت تعبا  هذا الشخص أبنه يعلمين ويعطيين طريقة...اخل، فأصبح يف قليب غرية. حني و 

. الطريقةوبنفس  موضعكيف نفس  ا  أنت جالسكنت و التكية هذا  فنمت. رأيت يف نومي نفس مكان
منك فإذا يب أتفاجأ أبن الوجه ليس بوجهك ولكن لشخص أكرب سنا منك.  أخذت ابالقرتاب تدرجييا  

فخطر بقليب خاطر، فقلت مث اندي علي الشخص، فجلست جبانبه، فأخذ حيد ثين مبثل ما حد ثتين به. 
اي سيدي، لقد مسعت كالمك هذا يوم أمس من شخص جالس هنا كان يلبس مثل لباسك »حملد ثي: 

 ُُمَم د احمَلم دنعم، ذلك خليفة الشيخ ». فأجاب الشخص: «واخلرقة اخلضراء، ولكن وجهه خيتلف
بيد وكيل الشيخ ُممد فقد  ، وأان خليفة رسول هللا علي بن أيب طالب. ألنك وضعت يدكالَكْسَنزان

 . «وضعت يدك بيدان
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فبدأ الربوفسور ابلبكاء، وأصاب بعض أصحابه حالة من اخلشوع، كما بكى أحدهم. مث 
 : قائِّال   أضافاإلمام علي بن أيب طالب أبن  قائِّال  استطرد الربوفسور 

وريثنا إال  نا حنن آل بيت النبوة. ال حيق ألحد على هذه األرض أو يف الكون أن يتحد ث ابمس
 .الَكْسَنزانشيخ ُممد عبد الكرمي 

فأهبرين هبذا الكالم. مث قال أبنه يريد ألصدقائه الذين جاءوا معه أن أيخذوا البيعة وحيصلوا 
 هو.ذاقه على اخلري الذي 

. فإذ به َكرامةألخربه هبذه الخادم حضرة  الشيخ ليفة خلاب هاتفيا   تُ ات َصليف نفس اليوم 
قال يف الليلة السابقة أبنه ال حيق ألحد أن يتحد ث ابسم آل البيت ُممد حضرة شيخ  خيربين أبن

 .الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دسوى شيخ 

َنزان ُمحَمَند احمَلمَندإىل الِيخ  ملسو هيلع هللا ىلصهدية من الرسول   الَكس 
 2013بداية التاريخ: 
 كاراناتكا – بنگلور – رگَ نَ  شاداباملكان: 

 حني ساكنها على تعاىل اّلل   صلى املنورة املدينة من مكاملة الفجرقبل صالة  نتظراكنت 
 أيخذ ذهب من إطار عن عبارة هي هدية يل يقدم املدينة من رجال   منامي يف أغفيت. فرأيت

كان مكتوب على قطعة رقيقة من اخلشب.   غامق أخضر قماش منلوحة  وبداخله جبماله، العقل
 سطرين وبعض من سطر اثلث: التالية على عبارة العلى اللوحة 

 القادر.  عبد الكرمي عبد ُممد وروحي وحبييب إىل ولدي اّلل   رسول ُممد من

 كانت الصورة. يل مساء، ولكنها مل تكن واضحةأكانت هنالك كتاابت أخرى حتتها، رمبا 
  الشيخ. رةحض إىل هبا آيت أن وأردت مرات، لتهاوقب   جدا ، فرح وأان بيدي فحملتها ما، نوعا   ثقيلة
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 أذانمسعت يف املكاملة و  ،نتظرهاااليت كنت  املدينة مناهلاتفية  املكاملةأيقضين صوت مث 
 صباحا .الثامنة ومخسة عشر دقيقة  اهلند يف ، وكان الوقتاملدينة يفصالة الفجر 

َنزان ُمحَمَند احمَلمَندالِيخ   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  هو رافع هنج الَكس 
 11/9/2013التاريخ: 
 كاراناتكا – بنگلور – َنَگر ادابشاملكان: 

ىل يف املدينة املنورة صلى هللا تعايف املنام نفسي نتظر صالة العصر منت ورأيت اكنت بينما  
إلينا  ملسو هيلع هللا ىلصكنت واقف يف هناية صف طويل من الناس وكن ا ننتظر خروج الرسول  .على صاحبها

اقرتب فإن حضرة »ويقولون:  إيل  وإذا ابجلميع يلتفتون حىت نزوره. القبة اخلضراء مقامه حتت من 
ورائي أان اآلخر ألرى إن كان هنالك شخص آخر ينظر الناس إليه  ، فالتفتُّ «الرسول يطلبك

 تقد مت حبياء  على اجلانبني ليفسحوا يل فالناس إىل صفني  نشق  اوخياطبوه، فلم أجد أحدا . حينئذ 
 ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة على أ  ك  تو متعبا  قرب الباب وكان واقفا   ملسو هيلع هللا ىلصوشاهدت الرسول  .شديد

حتت أبطه األمين إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وراء ظهر ممدودة ضرة الشيخ حل اليد اليمىن تكان  .الَكْسَنزان
 أكرب، اّلل  »فقلت: قد وضع يده اليسرى على كتف حضرة شيخ ُممد. ملسو هيلع هللا ىلص الشريف، فيما كان 

قرتب  اقبل أن  .قرتباأبن  إيل الشريف سهبرأ الشيخ حضرة فأشار، «؟تعبان؟ ملاذا الرسول حضرة
 يظهر ومل كثيف ضباب عليهما أصبح، ولكن حني اقرتبت ملسو هيلع هللا ىلصكنت أرى بعض مالمح الرسول 

 هو»يل:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اّلل   رسول مسعت الشيخ. فلما اقرتبت حضرة وجه سوى شيء أي منهما
 رفعمن ي هو خالشي حضرة أبن يقني على وأان الشيخ. فعلمت ، قاصدا حضرة«فقط من رفعين

 .ملسو هيلع هللا ىلص العظيم الرسول هنج
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5 

 غامضونزّوار 

 ظهرت للخليفة لتبلغه أبمر ما.غامضة هنالك شخصية  َكراماتهذه المن  يف كل  

 16ر )عليه السالم(اخلض
 2011التاريخ: 
 كاراناتكا – بنگلوراملكان: 

 قدس الگياليندر الشيخ عبد القا ولدحتفال مباإىل  ُدعيتُ  اهلنداألوىل إىل  اإلرشادزايرة  يف
 قد يكونوا مل ولكنهم الطريقة ُميب من دعوين الذين كان. هللا رُحه متوىف خليفة بيتيف  سره هللا

إقامة قتصرت عباداهتم على اف ابآلخرةمهتمني  وانو يك ملو  ،لتزاما عندهم يكن ومل البيعة أخذوا
 فيه أرى مل وإن الطريقة رآاث فيه ألن به وفرحت أعجبين البيت إىل ذهبت عندما. اجلمعةصالة 
 أخذ رشاداإل أكملت أن بعد .املشايخ آاثر من أثر أييسعدين تقص ي  حيث ،عبادات آاثر
 أبهنم يعين مما األخضر، اللون البسي وأانس وشيوخرجال دين  هنالك كان. البيعة كثريون أانس

 .قادريني

                                                           
اخلضر هو ويل ذو منزلة عالية الزال حي ا  منذ قرون كثرية. ويُعتَـَقد أبنه الشخص الذي أرسل هللا موسى   16

ْنَِِعْبًدا﴿للقاءه والتعل م منه والذي وصفه عز وجل أبنه  اِمِّ
َ
ْيَناهُِِِعَباِدن

َ
ِِآت

ً
ْنَِِرْحَمة اِِمِّ

َ
ْمَناهُِِِعنِدن

َّ
اِِمنَِوَعل ُدنَّ

َّ
ًماِل

ْ
 ﴾ِعل

 (.65)الكهف/
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 عبد للشيخ اخلمرية القصيدة هلم أقرأ أن مين طلبوا البيعةوإعطاء  اإلرشاد أكملت أن بعد
بني  وكان وإلقائي، بصويت ستأنسواا قد كانوا أهنم يبدو. العزيز سره هللا قدس الگيالين القادر

 .بطالقة العربية اللغة حد ثونتي دين رجال أربعة أو ثالثةاحلضور 
 مننصف وجهه األسفل  بدا. اللون حنطاوي رجل مين قرتبا القصيدة أقرأ كنت بينما

 ا  خط   خمطوطة وكأهنا جدا   خفيفة حلية له كانت. الطريقة مريدي أحد يشبه حنكه إىل نفهأ نصف
 أسنانه كانت. األبيض ابللونقد ُحد َِّدت  وكأهنا الشفة جهة من ُمفوفة شواربه كانت. بعناية
 ُجبة البسا كان. جدا   مجيال كان. سنة مخسني من أكثر عمره بدا. الثلج من بياضا   أكثر

 .هرمي شكل على واألسود األخضر اللوانن فيها تشابكي وعمامة
 هنالك. علي للسالم قادم أبنه يل يومئ وكأنه إيل الوصول قبل يدهماد ا   علي   الرجل أقبل

 أييت من لكلالنهوض  أستطيع ال فإنين ولذلك اهلند، يف لزايريت أيتون الذين الناس من الكثري
 خالل وأان علي   للسالم أيتوا أن الناس حياول حني أما. جالسا   عليهم أسل معادة ف ،علي   للسالم
لكن . عين نيابة املهمة هبذه يقوم شخصا  أعني   أو مقاطعيت وعدم ابجللوس هلم شريفأ اإلرشاد

 قراءة عن فتوقفت ،له الوقوف على أجربين وكأنه شعرتعندما اقرتب هذا الرجل مين للسالم 
شاهد  حبجم يدي أصبحت حىت بيده يدي عتوض أن وما. على قدمي   ووقفت القصيدة
. َعكِّسي إىل يصل كف ه طول أصبح أي عكسي، إىل ممتدة يده فأصبحت يده،مقارنة ب املسبحة

 بعمودي أحسست. الثلج من قطعة أصبح وكأنه جبسدي وشعرت طبيعي، غري خوف ينبنتااف
 كما. احلالة هذه تصيبين ةمر  أول هذه كانت. الرهبة أو املفاجأة شدة من تيب س قد وكأنه الفقري
 مرتني حنوه وجذبين ظهري وراء يديه واضعا   حتضنيناو  الرجل بتسما مث. ابخلدر أقدامي بدأت
 . وذهب وتركين يديه سحب مث. عنرب رائحته وكانت نـََفَسه ومشمت. ظهري يطق   أن يريد وكأنه

 فرد. الرجل عن ألتهوس جبانيب جالسا   كان الذي اخلليفة حنو استدرت واقفا  بينما الزلت 
 نظرتحني . لتو ه علي سل م الذي الرجل عن أسأل أبنين فأجبته ؟«رجل أي»: متعج با   اخلليفة

. املنام يف يل حصلت احلادثة وكأنيلحظوا زايرة الرجل  مل أهنملدي   ا  واضح أصبح الناس إىل
 القصيدة قراءة عنفجأة   توقفت أين هو رأوه ما كلأبن   فقالواوقويف  عن أخرى مرة فسألت

 اتزغللت قد عيين   أبن أد عيت سؤايل يف يتاستمر   إن يب يستهزوا أنخوفا  من و . هنضت واقفا  و 
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. تعبت قد أبنين متعل ال   ابملغادرة اإلذن فطلبت ذلك بعد الكالم أستطع مل أنينإال  . فجلست
 .مغادريت من ضرر هناك يكن فلم البيعة أخذوا قد والناس كتملا  قد اإلرشاد كان

. حني أقبَل علي   علي   الرجل ذلك الذي تركه املهابةشعور  بسبب فزعا   كنت غادرت حني
يف  السيارة يف كنت حني. العزيز سره هللا قدس الگيالين سيدان كان أبنه عتقدا حينها كنت

بعد أن  .جناح غري من ولكنادم حضرة الشيخ خب مرات عدة ت ِّصالاال حاولتطريقي إىل البيت 
 يب ات َصل سكين إىل دخلتو  بنگلوريف  رگَ نَ  ُسدهاما منطقة يف حينئذ إقاميت مكان إىل وصلت
 الشيخ حضرة فسمعت. فزعا   كنت أبنين له فقلت. املتعددة مكاملايت سبب عن وسأليناخلادم 
. لدي ملا يستمع أبن الشيخ حضرة له فقال ،اخلادم فأجابه املتكلم عن يسأل سره هللا قدس

 حضرة فقال. حلضرهتم مباشرةكالمي  ينقل كان الذيخلادم حضرة الشيخ  حدث ما فذكرت
 :الشيخ

 .غد يوم الكالم لنكمل !مبارك مبارك،. اخلضر سيدان هذا خياف، ال أن له قل هللا، شاء ما

 :التايل الشيخ حضرة كالم لينقلاخلادم  ات َصل التايل اليوم ليلة يف

 املشايخ مهة فهذه. يروه مل ولكن اخلضر سيدان يروا أن أرادوا ولياءواأل والدراويش اخللفاء من كثري
 .نفسه على حذرا   كنليو  ،له مربوك. السالم عليه اخلضر سيدان رؤية من عماد مك نت اليت

 أسس ليست ألهناالتجارب الروحية  هذه ثلأنشغل مب ال أبن الشيخ حضرة أوصاين لقد
 .الطريقة أسس هي والطريقة الشريعةونواهي  أوامرت باع او  ابألوراد واإللتزام فالتقوى الطريقة،

 ملسو هيلع هللا ىلصمرسال من رسول هللا 
 2/11/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –نگر  َكْوَسر  املكان:
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إن سكين عبارة عن غرفة نوم وغرفة جلوس وُحام، مبين فوق سطح أحد البيوت، والسطح 
يف الساعة  ويساره شارعني رئيسيني. مسعتعلى ميينه و يطل على الطابق السفلي وشارع جانيب 

 شهوة للبيع! رغبة» جدا  ينادي ابللهجة العراقية: مجيال   العاشرة ومخسني دقيقة صباحا صوات  
. فظننت أن أحد اهلنود الذين تعلموا العربية نتيجة العمل يف «للبيع! هوى للبيع! نفس للبيع!

 اهلند، يف ابلعربية يكلمين  الذي رىأل سارعت. فمالطفيتد ير يالسعودية أو أحد بلدان اخلليج 
من  متاما   يا  السطح. مث نظرت إىل الشارع اجلانيب فتفاجأت أبنه كان خالعلى أحدا   أجد ملولكن 

حتمال أن يكون هبم يف مثل هذا الوقت من الصباح. ففكرت اب الباعة والناس، رغم أنه عادة يعجُّ 
رابت التجار من اجمليء وابلتايل مل أيتِّ أحد من السبب وجود بعض احلفرايت اليت منعت ع

قت النظر مل أجد أية حفرايت. وإضافة إىل هذا الحظت أبن الشارعني الناس. لكن حني دق  
الرئيسيني كاان مزدُحني كما هو شأهنما يف ذلك الوقت من النهار، بينما كان شارعنا اجلانيب 

َر منذ عشرين سنة، وكأن وكأنه خاليا    على املكان. نَ مَ يْ هَ ا كان حيدث قد م قد ُهجِّ
، وكان «هنا هنا،» :ينادي صوتنفس الب إذاإىل غرفيت العودة كنت على وشك وحني  

على الشجرة،  فحني رفعت رأسي رأيت على البيت، أييت من شجرة كبرية عالية تطلُّ  الصوت
ه. كان لون الطري خيلب القلب جبمالاحَلَجل طائر حبجم  على بعد مرت ونصف أو مرتين، طائرا  

جناحيه أزرق، وقمة رأسه لوهنا أخضر وكان لون ، املألوفليس األخضر  ، ولكنأخضر رائع
األلوان أحد يشبه  لوان   منقاره ورجليه برتقايل. يرى املرء يف الرؤية أحياان  وكان لون غامق فسفوري، 

كن للصوت أن أييت فعال . فأنبهرت وتساءلت يف نفسي إن كان ميه متاما  ولكنه ال يشبهاملألوفة 
. فأحىن الطائر رأسه ببطئ حىت رهيبا   سكوان   ، ساكنا  من ذلك الطري، بينما كان الطري ساكتا  

، مث طار «لن نرتكك»بعالمة النفي وقال:  ويسارا   إجتاهي مباشرة وهز  رأسه ميينا  يف أصبح منقاره 
وعي. الوفقدت قطت على األرض فسإبجتاه القبلة. فلم تعد رجالي قادراتن على أن حتمالين 

 هلل.  بعد أن استفقت سجدت شكرا  
وسأل عما إذا كان قد حصل يل أي أمر خادمه حضرة الشيخ عن طريق  ات َصليف الليل 

اخلادم الذي  ، وملا سأل عما هو، بدأت إبخبار يف ذلك اليوم. فأجبت حبدوث شيء غريب جدا  
وقبل  ابلقول حلضرهتم أبنين شاهدت طريا  اخلادم أ ما أن بدو  .ينقل القول إىل حضرة الشيخكان 
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أرسله إليه  ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا مرسال من رسول هللا »: قائِّال  أن يكمل الوصف قاطعه حضرة الشيخ 
 .«هليثب ت به فؤاد

 مأمور الطريقة
 7/12/2012التاريخ: 
 اتميل اندو  –كريشناگريي   – ات نامپرييڤكا ب يتان قر املكان: قر 

 إبرشاد مسجد، فبدأتأقل ية مسلمة عندها و  هندوسية غالبية لصغريةا تسكن هذه القرية
 جماورة قرية إىل . مث ذهبتاشخص إىل واحد وعشرين بيعة وأعطيت املسلمني واهلندوس من خليط

 فيها واليصل   القريبة إىل القرية أيتون مسلمني فيها لكن مسجد فيها وليس الصفات هلا نفس
 البيعة إىل سبعة عشر شخص. القرية هذه يف وأعطيت اخلمس الصلوات
مثلهم  كان يرتديخامس   رجلومعهم  سلفيون رجالأربعة  علي قدم القرية مغادريت قبل

للمصحف الذي كان  إحرتاما  نهضت ف. املشرق ههوجمتي ز عنهم بوغطاء رأس ولكن  ا  بيضأ ا  لباس
مما تعل مت من للمصحف هو  معي. إن الوقوف إحرتاما   كان من كل حيملهم أحدهم وقام

 جئت ما أين» قال حامل القرآن:بعد أن جلسوا . الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دأستاذي حضرة الشيخ 
  قلت: .«واألوراد الطريقة» قال: ،«جئُت؟ ومباذا» قلت: ،«هللا؟ كتاب به يف

ن﴿ :ىلالطريقة يف قوله تعاذكر  وستجد اجلن سورة افتح أخي اي
َ
وَِِِوأ

َّ
ىِااْسَتَقاُمِوِل

َ
ِريَقِةَِِعل

َّ
ِالط

ْسَقْيَناُهم
َ َ
اءًَِِل اِمَّ

ً
َدق

َ
 (. 16)اجلن/ ﴾غ

 حضرة به جاء ما هو» ، فقلت:«اعرف ال» قال: ،«هنا؟ الطريقة هي ما»مث سألته: 
 ، وفجأةاجلواب وغضب مين جدا  من هَِّل . فذُ «والنواهي واألوامر العبادات من الكرمي الرسول
يطلب مين أن أبقى  ، وكأنهيل ومأيو  شفته عض  ي معهم قدم الذي املشرق الوجه ذا الرجل رأيت
 إمام لقد هناان الشيخ»قالوا: ، فالبيعة أخذ عليهم عرضت مث .مبثله غضبأقابل ال الو  هادئ  
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 كيف وتعلموا فاقرأوها كثرية القرآن يف الذكر آايت»: قائِّال  فجادلتهم  .«البيعة عن أخذ املسجد
 ، فانصرفوا. «حانه وتعاىلسب بذكره إىل اّلل   تتقربون

 إذ مل يكن الشخص ربعة أشخاصأهو أهنم عند انصرافهم كانوا  األمر يف لكن العجيب
 الذين النفر عن عدد معيكانوا  الذين األخوة فسألت احلوار. عند إنتهاء موجودا  اجلميل الطلعة 
ما أخربت حضرة الشيخ عندأربعة، فأدركت إبنين الوحيد الذي رأى الرجل اخلامس.  قدموا، فقالوا

 .«هذا مأمور الطريقة»: قائِّال  َفس ر قدس هللا سره العزيز 

 املطريناله ال رسول 
 5/11/2012التاريخ: 
 وكاراناتكا اتميل اندوعلى الشارع الرئيسي بني املكان: 

 لتتعط  شخص أعطيت الطريقة إىل إثنني وعشرين من هذه القرية حيث يف طريق عوديت 
، ولكين مغادرهتا أستطيع ال السيارة يفالبقاء ررت إىل طفأض بغزارة ا  ممطر  جلواكان  .السيارة
بعد حني . متواصلتني ساعتني ملدة مع السائق جالسا   فبقيت املشايخ من إشارة أن هذه علمت
بدا يف أواخر اخلمسينات وكانت لديه حلية خفيفة  17الفقراء. من رجل السيارة زجاج طرق

 ، ففتحت«عليكم السالم»ابلعربية: السالم الفقري ألقى . كله متميزا  ، لكن مل يكن شمنتشرة
 تريد كم» :وفاجأين ابلسؤالروبية.  ئةامخسم فأعطيته يده ورددت السالم. مث مد النافذة زجاجة
 :قال ،«ما هي؟». قلت: «اليوممل تستك اّلل   إن شاء» قال: .«أكرمين أنت» قلت:، «؟مكاهنا

رغم غزارة املطر، كانت جاف ة متاما  أبن مالبسهيف تلك اللحظة  الحظت ، ومشى.«ملتستك»
مل تستك اليت هي ما عليك ابهلل» وقلت: به وراءه. فأمسكت وركضت السيارة فرتج لت من

 أنت، من» ، مث صنع إشارة مستطيل. قلت:«ألجل حل ها قدمت اليت مشكلتك» قال:، «؟اليوم

                                                           
 الناس أو زاهد هندوسي جو ال. أخرى يستعطي طرق من هو إما درويش اهلند الفقري يف  17
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 كان جسدي  .تركينو  «هو» قال: ،«يعرفك؟ من» :قلت .«يعرفين هو» قال: ،«ابهلل؟ سألكأ
 واحدة. مطر قطرة  على الرجل بينما مل تقع ابلكامل قد أبتل  

يعرفوه وأن ال  ، أي املشايخ،عن هوية الفقري أجابين أبهنم حني سألت حضرة الشيخ الحقا  
 أشغل ابيل هبويته.

 األرض لأسج   أن جيبأبنين  وقالوا رضاأل أصحاب إيل قدم التكيةأرض إىل  عوديت عند
اهلند.  قانون هذاحيث أن سعرها غدا،  سريفع االصلي صاحبها نأل ،أفقدهاسإال  و  اآلن

أبن أرض التكية هي مستطيلة الشكل،  علما   اليوم.ذلك  األرض لتوسج   اخللفاء مع فذهبت
 .الرجلكاإلشارة اليت صنعها ذلك 
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6 

 أرواح شريرةطرد 

الروحي مبشايخ الطريقة عن طريق البيعة  ت ِّصالالطريقة هي أن االمن املظاهر املعروفة لربكة 
 يبعد عن املريد األرواح الشريرة من الشياطني واجلن الطاحلني.

 أانس ممسوسون
 23/10/2012التاريخ: 
 اتميل اندو –كريشناگريي   –ات نام پرييڤاملكان: كا

ص املصاب أصواات   يثري اإلستغراب. حيث يصدر الشخ بشكل يف القرية وابءٌ  تفشى
 والتغوط. وسيطرته على التبول صوابه ويفقد الشاحب إىل األصفر بشرته وتتغري األفاعي كفحيح
 وأخي مل أان» قال: اشهر. مخسة قبل البيعة أعطيته كنت قد القرية هذه من املريدين أحد فجاءين
 رياين كلهم ُأصيبواشخصا  وج عشر املكونة من إثين من عائليت به، ولكن العشرة اآلخرين نصب

سألته إن كانوا  .«حوايل الشهر»عن الفرتة اليت عانوا فيها من هذا الوابء، فأجاب:  سألته .«به
أطفال  طبيب القرية قد ذهبوا لرؤية أحد من األطباء، فأجاب ابإلجياب، وقال أبن لديهم يف

ا جنون سببه مٌس من الداء. وقال أبن األمر ليس مبرض طبيعي وإمن بنفس ولكنه هو أيضا ُأصيب
 سألته عمن أخربه أبن العلة هي أرواح  شريرة، فذكر مشعوذا  أو قارئ كف. أرواح  شريرة.

صباح  يب ات َصلإليه. مث قدومي قبل  املاء من كبرية وكمية مكاان   يل فطلبت منه أن يهيء
عد اآلخر، فأخذت ب واحدا   املرضى يل فطلبت منهم ان حيضروا إىل القرية. التايل فذهبت اليوم

ستمد عليه من سلسلة املشايخ بدعاء ااملاء بعد أن  هبذا رأسه وغسل إبعطاء كل منهم البيعة
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البيعة إىل  وبعد غسل رأس الشخص ابملاء تستقر حالته. فأعطيت الشيخ. علمين إايه حضرة
الشيخ  رةحض التايل جاء إىل بييت بعضهم وقد تعافوا يشكرون ويف اليوم إثنني وأربعني شخصا.

 قدس هللا سره.

 رجالن ممسوسان
 8/11/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – ـيتپـاراگاملكان: ابنـ

وهندوس. وحسب األخبار املتداولة، ُيصاب  مسلمني من خليط يسكن هذه القرية الصغرية
عن  حني سألتهم شريرة جتعل املصاب يفقد عقله. أبرواح   حباالت مس    القرية  هذه الناس يف
 ويبدأ األمل شدة من مالبسه خيلع كان أم امرأة، أبن املصاب به، رجال هذا الداء قالوا أعراض

املصابني به  من إثنني رأيت جدا . مزرية حالته وتكون ابخلروج الدم حىت يبدأ جسمه أيضا  حبك ِّ 
ل عن لزمان، وبدأ يتساءابملكان و اباحلال واسرتجع وعيه بنفسه و  يف وأعطيتهم البيعة، فربئ االول

املكان وملاذا هو هنالك وسأل عين وأسئلة مثل هذه. كان املوقف مؤثرا  جدا  على أهله الذين 
 ابهلذاين. من حالته يبدأ يفيق حوايل ساعة، وعندما أما الثاين فتحس َن بعد أخذوا ابلبكاء.

 امرأة ممسوسة
 2014التاريخ: 

 كاراناتكا –بنگلور  –املكان: كاانكا نگر 

 عندما مصابة مبثل حاالت املس اليت رأيتها سابقا . امرأة هندوسي تان ومعهما انجائتين عائلت
 إىل اإلسالم. قالوا: العائلتني ودعوت الشيخ حضرة من ستمدادابال فبدأت اخلوف، أصابين رأيتها

 الناس مالبسها، فهرع وتقطيع والعويل ابلصياح فبدأت .«اإلسالم ندخل املرأة هذه شفيت إذا»
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لقد جاءوا إىل اببك، وأان »نظرت إىل صورة حضرة الشيخ وقلت:  وسرتها. لنجدهتا ناملوجودو 
 . «اببك، وأان ال استطيع أن أفعل شيئا بدونك

 دعاء  ماء  قدح على وقرأت عليها يتواستمد   عندي فقدمت .«إيل   أعيدوها»للزوار:  قلت
 وهدأت البيعة يتهاسكنت. فأعط املاء شربتوحني  سره، قدس حضرة الشيخ به أجازين قد

 رسول ُممدا   أن أشهد» قالت: مث مرتني،« اّلل  إال   إله ال أن أشهد» عجيبا ، فقالت: هدوءا  
وقد  اإلسالم. ودخلوا البيعة اوأخذو  ابلبكاء، وأخذ بعض أفراد العائلة ابلتهليل اجلميع فبدأ ،«اّلل  

 من البداية.  َكرامةسج ل اخللفاء هذه ال

 ندوسيشياطني يف بيت ه
 12/1/2013التاريخ: 

 كاراناتكا –بنگلور  –املكان: كاانكا نگر 

 البيت، يف وشياطني وكوابيس عندها مشاكل هندوسية جائتين عائلة 6/1/2013يف يوم 
أعدكم أبنه من اليوم لن  أنإال   لدي ليس» فقلت: يف اإلسالم. الدخول قبل برهاان   مين وطلبوا

هذا  لكم حصل إن تعدونين فهل ،الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ مةمن هذه السيئات هب تروا شيئا  
ودخلوا  فتااتن ومعها العائلة هذه جاءت واليوم «.نعم» قالوا: ،«البيعة؟ ألخذ أن ُتتوا اخلري

 .اإلسالميف مخستهم 

 جن يف بيت
 20/9/2014التاريخ: 

 كاراناتكا  –بنگلور  –املكان: َكْوَسر نگر 

  هلم: فقلت بيتهم، يف اجلن تشكي من عائلة جاءت
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 ويرُحكم حيفظكم أن اّلل   أدعوا أن وكذلك ابألوراد، وتبدأوا واجيب أن أقول لكم أن ُتخذوا البيعة
 ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة وأستاذكم أستاذي واجب ويبدأ واجيب وهبذا ينتهي أصابكم. ما عنكم ويزيل

  .الَكْسَنزان

 أختاه ومعه العائلة هذه أفراد أحد جاء يومني والسلسلة. وبعد ألوراداورقيت  أعطيتهم مث
 إحداهن : فقالت

 الف 150 ملسو هيلع هللا ىلص اّلل   رسول ُممدٌ  اّلل  إال   إله ال بقراءة وِّرد ابدئي» يل: قال رجال   منامي يف رأيت
 الَكْسَنزان دُُمَم د احمَلم   الشيخ شيخك أان» قال:، «؟األوامر ألخذ منك أنت من» :له فقلت .«مرة

 .«واجلان نساأل شيخ

عليك  مربوك» كما كانت أوصاف املرأة للرجل تطابق أوصاف حضرة الشيخ. قلت هلا:
 صور ثالث فأجابت ابإلجياب. فأريتها، «؟إذا رأيتيه تعرفينه هل. ابملنام ُممد الشيخ حضرة رؤية

 ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرةو  الَكْسَنزان الكرمي عبد وحضرة شيخ الَكْسَنزان حسني حلضرة شيخ
 مربوك نعم،» . قلت:«ابملنام جاءين من هذا»ُممد وقالت:  شيخ صورة إىل ، فأشارتالَكْسَنزان

 من االوىل ابخلتمة منه ابدئي اإلنتهاء وعند الشيخ حضرة به أمرك الذي ابلوِّرد عليك. ابدئي
 . «الطريقة أوراد

ل عما أبلغُت املرأة، فأخربته أبنين قلت هلا حني أخربت حضرة الشيخ مساء  مبا حدث سأ
ابرك هللا »أبن تبدأ ابلوِّرد الذي ذكره هلا حضرة الشيخ، فاستحسن حضرهتم ما قلت للمرأة وقال: 

 .«فيك
 



صدار:   (1َكرامات الطريقة الكَْسََناِنيّة يف الهند )نسخة الإ

52 
 

7 

 ستبدال العداء للطريقة حبب هلاا

تُري كيف يقل ب هللا القلوب فيستبدل العداء للطريقة واإلسالم حبب ورغبة  َكراماتهذه ال
 .ملسو هيلع هللا ىلصلنهج الرسول  سالكا   يف أن يكون الشخص مسلما  

 رغبة يف إعتناقهإىل عداوة هندوسي لإلسالم حيّول عصري 
 22/10/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  –بنگلور  –اليا پاملكان: ساري

 ممتعظا   رجل هندوسي. وكان الرجل اهلندوسي بينهم من مثانية عشر شخصا   كان يف التكية
 ما» ليسأل عما نفعله. فقال متُّهما : سالم يف اليوم السابق، فجاء منفعال  اإل دخل عمه ألن ابن

يل كهدية. وطلبت  ُقد ِّم كان قد بعلبة عصري فأجلسته وأكرمته، «؟يوم أمس صنعته الذي هذا
وما أن ذاق العصري حىت نظر إىل العلبة، وأخذ  .الشيخ حضرة من ستمدا منه أن يشرب وأان

 أعلم ال» قلت: .«العصري؟ طبيعة هذا ما» قال: مث ،إىل العلبة يشرب مث ينظر ابستغراب
مث سألين إن كنت قد  .«به أكرمتك أعطوين أايه اآلن هدية وقد هندية مكوانته، فهو صناعة

هو ُمكمة اإلغالق ألهنا غري مستعملة و كانت علبة العصري   يف العصري، ولكن طبعا   وضعت شيئا  
أنظر إىل احلاوية، »قلت:  .«ا  أبد العصري هذا مثل أذق مل قين أنينصد  » الذي فتحها. قال:

 . مث قال: «نعم، ولكن هذا خيتلف عما يف السوق»قال: ، «؟أليست مثل غريها من العلب

أجد أن كل ما بداخلي من غيض يف داخلي جتاهك قد ذهب. إنين مل أكن أصدق ما تدعو إليه 
 عمي؟.  ابن مثل أصبح ولكين أشعر اآلن وكأنين قد شربت اإلميان. كيف
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 الشيخ. ةهبم   اإلسالم ودخل البيعة فأعطيته

 أمر روحي المرأة هندوسية إبعتناق اإلسالم
 3/12/2012التاريخ: 

 اتميل اندو –املكان: قرية نيدوسايل 

 ابحلديث مسلما . وبدأت فيها أرى مل هندوسية، بل يف احلقيقة غالبية تقطن هذه القرية
 املوت ق بعديل أبن جثيت سُتحرَ  قالوا وقاطعوين. الرجال بعض يب أستهزأف املوت بعد عما معهم

 املوت بعد احلياة يريد هلم أبن على من قلت املوت. بعد ثواب وال عقاب اهلواء، فال يف ذرىوتُ 
 هي والُعليا الُعليا دون ألهنا دنيا الدنيا، وإهنا قد مُس َِّيت يف يف عيشته يستقيم أن الرغيد والعيش
  حىت امللوك والعظماء ال يستطيعون اهلروب من املوت.أبن  رة، وذك رهتم اآلخ

م ا معروفة لسكان القرية، وكانت قد ُشفَِّيت بربكة الطريقة گَ امسها أنْ  كانت يف احلضور امرأة
م ا گَ أنْ سالم. و إىل اإل من اهلندوسية َكرامةمن حالة مس   أبرواح شريرة وحتول ت بسبب تلك ال

، ومن نشاطاهتا اإلرشادية هداية أخواهتا الثالث وأزواجهم إىل اإلسالم وإقناع ثالثة مرشدة انشطة
 م ا خماطبة  احلضور:گرجال من السلفيني أبخذ البيعة. وتدخ لت أن

عجزوا عن عالجي. مث  ـلورگبنـ من الروبيات للعالج ولكن حىت أطباء اآلالف إنين دفعت مئات
 أبنين قد شفيت متاما. وقد تعلمون القرآن وأنتم من شيئا عليه أن قرأجاء هذا الرجل فأعطاين ماء  بعد 

 ستندمون.ف الربكة منه ُتخذوا ومل بيتكم من الرجل هذا خرج فاذا اآلن مسلمني، وحنن معي زوجي جاء

 ولكن مل ُتخذ البيعة سوى ثالث نساء.
يف  وأحبائي أهنم إخويتو  اإلسالم يف الدين يف إكراه ال قلت هلم أبن البيعة من االنتهاء بعد

 فهرع الدار، من داخل صرخيا   مسعت وفجأة قابلتهم، مث خرجت. ألين جدا   سعيد وأنين إلنسانيةا
 أعيدوا» وتقول: تصرخ البداية يف عارضتين هندوسية ُمسن ة ابمرأة وإذا الصوت مصدر إىل الناس

 فكانت تصيح: عليها . فدخلت«الرجل يل الرجل، أعيدو يل
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خرج من  معك. كادافول وأدخل قدمك أقب ل أن كادافول كادافول. أمرين كادافول، كادافول،
 .«نتهى دوري اآلنااندي عليه وخذي البيعة فقد »بيتنا وقال: 

 أهل القرية جبميع وإذا املنزل، خارج البيعة . فأعطيتها«هللا»التاميلية  «كادافول»وتعين كلما 
أية  عندي تبقَ  مل حىت عددهم مئتان ومثانية عشر شخصا ،البيعة، وكان  كلهم فأعطيتهم إيل أيتون

أخذهم  بعد . وهنالك صور ألهل القريةاملشايخ أو سلسلةالطريقة نسخة مطبوعة من أوارد 
 .الطريقة

 البيعة تطّهر قلب رجل متحّول من اهلندوسية إىل اإلسالم
 30/12/2012التاريخ: 

 كاراناتكا  –بنگلور  –اليا پاملكان: ساري

 ومل سنوات مخس قبل املسجد من رجل يد على أسلمت»وقال:  رجل هندوسي ين اليومزار 
 فائدة اهلندوسية، فما واآلهلة نفسه إهلي وأعبد اخلمر أشرب أزل مل ألين شيئا   اإلسالم من استفد

 ،«العقيدة؟ هلم نفس اهلندوس كل هذا صحيح، ولكن هل» قلت:، «؟ينيغري   مل إن اإلسالم
 كذلك» . قلت:فأجاب ابلنفي أيضا   ،«ابإلله؟ التعلق نفس هملكل ِّ  هل» قلت: فأجاب ابلنفي.
 . «الناس أمام اآلن برهاان   الدايانت. وسأعطيك هو حال ابقي
ألعطيه البيعة. وكما  يده مث طلبت من الرجل أن يعطيين مرارا   الشيخ حضرة من يتفاستمد  

 ض عينيه وأغمضت أان بدوري عيين ، مثأفعل عادة عند إعطاء البيعة، طلبت من الرجل أن يغم
 وأان ابلبكاء الوداعة، وأجهش غاية وديع وُحل بريء طفل العهد. أصبح كأنه بتالوة بدأت
،»صاح بصوت عايل:  البيعة انتهاء له. وبعد يف إعطاء البيعة مستمر  ، فسألته زوجته«اّلل   اّلل 

. «ال إنسان وكأنين َمَلك األن وأشعر قليب، الرجل هذا غسل لقد»عما جرى، فقال:  وأصدقائه
 من اهلندوس. إثنان وعلى أثر ذلك أسَلَم بعده
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 هلا حتول مسلم معارض للطريقة إىل سالك  
 6/1/2013التاريخ: 

 كاراناتكا  –بنگلور  –اليا پاملكان: ساري

 وجاء بداخله. 18الوهايب الفكر يزل ومل السعودية يف عمله أهنى قد قبل أايم رجل جاءين
  فقال: قلبه يف نوره اّلل   أوقع ولكن عندما حد ثته هي التكية. ما يرى كي تفضال   ال وال  فض

 أبنه ستكون عرفت يف هذه املنطقة ولكن عندما أرضا   ألشرتي أبين جئت أصارحك أن أود
ُتثريه علي   كان إىل حديثك واستمعت إليك جئت ولكن رض.األ بشراء أعد أرغب مل هنالك تكية

 رأيت. ما ويروا هنا أيتوا أن وأقاريب أهلي لكل أود لكين البيعة آخذ أن أريد أخي اي هللا. وكبريا  

 مسعت ما وكل الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرة من سوى رسول لست أان» :فأجبته
 مخس من شخصا   تسعة وعشرين ومعه إيل قدم البيعة. واليوم ، فأخذ«ونظره هبمته هو ورأيت
 البيعة. فأعطيتهم .«العهد ألخذ وقد جاءوا للتكية، خدم كلهم» قال:و  عوائل

 
 

                                                           
م( الذي عاش يف ما يُعَرف  1793-1703إن الوهابية هي حركة دينية أسسها ُممد بن عبد الوهاب )  18

كارا  وممارسات اليوم ابململكة العربية السعودية. والوهابية هي تفسري ضيق جدا  لإلسالم وفكر تكفريي يرفض أف
إسالمية يشهد التاريخ بوجودها منذ فجر اإلسالم. وترك ز الوهابية على املظاهر وتنكر األبعاد الروحية هلذا الدين، 

 ولذلك فإهنا ترفض التصوف.
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8 

 ظاملنيعقاب لهتديد و 

بشكل خارق للعادة  ظاملني يهددهم هللا وينتقم منهم نرى أشخاصا   َكراماتيف هذه ال
 .بسبب ظلمهم

 طاغيزوج 
 11/10/2014التاريخ: 
 اتميل اندواملكان: 

 عام، وقد قبل البيعة هندوسية أعطيته عائلة من بشخص   اتميل اندويف ُمط ة قطار  التقيت
 صامقد و  ملتزم هوف ،جدا   مفرح وضعه كان اّلل   شاء . ماس أبرواح  شريرةامل من ابنتهم اّلل   شفى
 :وروى يل ما يلي املبارك. رمضان شهر العام هذا

 حياولكان ف زوجته محيرت مل أيضا . وهو لإلسالمعتناقي ا له يرقمل  هندوسي فقري زوج أخيتإن 
 لقد علمين» اخلنزير. فقالت له: حلم أكل على أجربها هاملشاكل، وآخرها أن ختالقا أخرىو  فرتة بني

 ، فاستهزأ«ما أمر من انزعج عندما الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ من أبن استمد اهلند وكيل معلمي
 ،«ُممد شيخ اي ُممد، شيخ اي» :فصرخت قوةابل اخلنزير جيعلها ُتكل حلم أن حاولو  .هبا زوجها

 جعلها ا  ضخم رجال  وجدت أمامها  الباب فلما فتحت البيت. وركضت إىل الباب بنية اهلرب من
 إىل إثرها على ونقل احلال. يف عليه فأغمي خده على صفعة زوجها ضربمث  ،ظهره حتتمي خلف

 اايم. مخسة منذ للوعي حيث اليزال فاقدا   املستشفى
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الذي ظهر فجأة على الباب. سألت حضرة  الرجل حد، مبا يف ذلك الزوجة، يعرفال أ
وهللا مل أكن أان، ولكن »بكى وقال: أبن حضرهتم الذي كان ينقل الكالم اخلادم قال يل الشيخ ف

ال ادري، ولكن أشار حضرهتم »: اخلادم ، فقال«هو». فسألت عمن قصد حضرهتم بكلمة «هو
 .«ملسجد النبوي الشريفسجادة عليها صورة اإىل 

 ن أمانةئخا
 23/9/2013التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –نگر  َكْوَسر  املكان:

يف  نشيط شخصبصحبيت و يف والية كاراناتكا  ـامگإىل بلـ املتوجه ستقل القطاراكنت س
 قد ابع كان جالل عام. قبل رشاداإل إجازة كنت قد أعطيته جالل امسه والطريقة اإلرشاد خدمة

 البيت هذا يفأسكن قد  ، حيث كانشاكيا  السفر  قبل ابلكامل، وجاءين املبل  واستلم يتا  ب
ما يعادل  يعطيه أنإال  لكن هذا الرجل يرفض اآلن ترك الدار  حارس أنه على أعمى شخصا  
بـأن يشتكي على الرجل،  له فقلت وال يدري ما يصنع، كان جالل حزينا   الف دوالر.آمخسة 
أخذ  شائع يف اهلند، فاذا وهذا سكن مزيف، ألن بينهما عقد يستطيع نه الأبأجاب ولكنه 

 عمى. األ الرجل يطلبه الذي املبل  نفس فإهنا ستغرمه اجلهات احلكوميةإىل  الرجل العقد
 وابنه البشري عبد خليفةوبقي معي ، شيخي فحزنت حلزن جالل وطلبت منه أن يرتكين مع

 الشيخ وقلت له:  رةحض أمام صورة فوقفت .ذاكر ُممد

 أريد أن خيرج الرجلو  إلرشادل غدا . إنين مسافرللطريقة يشتغل ألنه قرابن، إنين أحب هذا الرجل
 .الرجال مع ختزيين ال قرابن، سفري. من أعود أن قبل الدار من األعمى

بعد حوايل إىل املشايخ.  الفاحتة أهديتحتت صورة قدم حضرة الشيخ و األرض مث قب لت 
 .اليت كانت ترافقنا لإلرشادجالل  خليفةالرجل األعمى بزوجة  ات َصلحني كنا يف القطار  ساعتني
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وهو يبكي من الفرح ألن الرجل األعمى خليفة جالل ين ءبعد أن أخربت زوجها بنص املكاملة جا
 قد قرر ترك الدار بعد أن رأى مناما أرعبه. 

قابلته الرجل األعمى. حني خللفاء دعوة من ااإلرشاد فطلبت جولة بعد أربعة أايم عدان من 
سبب قراره عن درويش كسنزاين ولكنه غري ملتزم وال يصل ي. طلبت منه أن خيربين  هأبنأخربين 

 بتسليم البيت إىل جالل، فقال:

شعرت ابلتعب وصداع بعد وقت صالة العشاء فذهبت إىل النوم رغم أنين ال أانم يف مثل هذ 
. مث ظهر ففزعت ت حىت مسعت صوت أقدام وكأهنا حديد ميشى على حديدالوقت املبك ر. ما أن غفي

مل أكن قادرا ، «؟سأسحب روحك اآلن. هل تعرف من أانإال  أعِّد البيت إىل جالل و »رجل وقال: 
. مث «الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دشيخ الأان »على أن أنطق حرفا ولكين سألته يف قليب عن هوي ته، فقال: 

يع التنفس، ولو مل أفتح عيين ملت. لذلك فإين أريد أن أترك صدري حبيث مل أعد أستط ضربين على
 البيت.

أعطيته أحد عشر وأيخذ حاجياته من البيت، كما اإلجيار فطلبت منه أن يعطيين عقد 
 لف روبية هدية. أ

َنزان ُمحَمَند احمَلمَنددّنَس صورة الِيخ رجل   الَكس 
 معروف ، اليوم غري10/2014التاريخ: 
 كاراناتكا – بنگلور – َنَگر شاداباملكان: 

 مع سره سَ د ِّ قُ  الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم دحضرة الشيخ  صورةكالعادة  أعطيتأحد األايم يف 
، 18/10/2014بتاريخ وحتديدا  بعد أايم، و  .لدروايش اجلدد واألوراداملشايخ  سلسلةورقيت 
 : قالف عما به فسألته مصفرا ، ووجهه بيعة أعطيتهم الذين أحدجاءين 

، استغفر . استغفر اّلل  أصابه بعدها و وعمل املنكر عليها.  حضرة الشيخ مز ق  ابين صورةلقد  اّلل 
إنذار،  سابق من دون اليوم الطالقمنه  طلبت كما أن زوجته املستشفى. يف اآلن وهو داخلي نزيف
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 إىل احملكمة أبن يذهب املركزة، حيث أبلغوه لعنايةحتت ا بينما هو إلبالغه، احملكمة شرطة إليه ذهبتف
 يغادر املستشفى. حني ُتخري من دون

. «حتر مها عقيدهتماليت  الصور ويكره إنه سلفي» فقال:عن سبب فعل ابنه ذلك،  سألته
 الشيخ وأيخذ ويستغفر له اّلل   له واستغفر أيتينا حىت ولدك لن يشفى» قلت لألب الدرويش:

 . «بذلك وأبلغه إليه سأذهب» قال: .«البيعة
، «؟أفعل فماذا ولدي، تويف»وقال: اثنية  الرجل جاءين 21/10/2014يف يوم 

ا﴿ :فاستشهدت ابآلية الكرمية ـِهِِِإنَّ
َّ
اِِلل ْيِهَِِوِإنَّ

َ
 العزاء إنتهاء . وجاء بعد(256)البقرة/ ﴾َراِجُعوَنِِِإل

 البيعة.  وأخذوا كلها بعائلته
عتدى اخ ما فعل االبن ابلصورة ابلتفصيل، ولكن فقط قلت أبنه طبعا مل أقل حلضرة الشي

لو أنه جاءين أو حىت أومأ »: أجبتسألين حضرة الشيخ عن سبب عدم مساُميت له، فعليها. 
 . «عنهومل يعتذر فلم أعفو إيل يطلب العفو لعفوت عنه، ولكنه قد جترأ 

ينتهي به فال البين الشيخ  كل ما أطلب هو أن يدعو حضرة»بعد فرتة جاء الوالد وقال: 
 .«الناراألمر يف 
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9 

  مستقبليةاياقع تكامو تكِف منامات 

 .اتللخليفة يف منامتكيتني وكشفهما تبني  إختيار املشايخ ملوقع  َكراماتهذه  

 بنگلورموقع تكية 
 معروف غري اليوم ،6/2012التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارياملكان: 

 :يل قال اهلند إىل إرسايل العزيز سره هللا قدس الشيخ حضرة قر ر حني

 وُتسيس اإلرشاد هو فهدفك. بنگلور يف تكية نؤسس أن نريد وحنن سنة عشرون منذ خليفة،
 .تكية

 لتأسيس مناسبة أرض عن أحبث أيضا اإلرشادية جواليت يف كنت شيخي أبمر فعمال  
 لبعدها األماكن هذه من أاي   يريد يكن مل ولكنه به، حضرهتم أخربت مكاان   وجدت كلما. التكية
 . والدراويش اخللفاء سكن أماكن عن

 موديلالقدمية  احلمراء الالندكروز سيارته يقود الشيخ حضرة فيه كان مناما   رأيت يوم يف
 ذلك ترى هل ابين،»: العزيز سره هللا قدس الشيخ حضرة يل قال مث. جبانبه جالسا   وكنت 1990
. «املنطقة هذه يف أرض على حتصل أن أريد»: قال. «نعم»: قلت، «؟لضوءا األصفر املصباح
 : قالمث . «ذلك سأفعل املشايخ هبمة»: قلت

  .واثئقال هذه جتد أن فحاول مسي،ابأبهنا تبني  واثئق هنالك . هنا أرضي إن
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 العودة أثناء. السيارة يسوق وهو املكان غادران مث ،ذلك أفعل أبن حضرهتم فوعدت
كلما  الوقت ذلك من أسال فبدأت .املنام من أستيقظت مث ،املكان من قريبا   مير قطارا   شاهدت
 . حبثا  عن تلك اإلشارة منها قريبة قطار سكة هنالك كانت إذا عما أرض قطعة علي تُعَرض

 واقف وأان السيارة يف جالسا   الشيخ حضرة كان. اثنيا   مناما   شاهدت أخرى فرتة بعد
 أبنين هأجبتف، «؟املكان وجدت هل ابين،»: سألين. السيارة شباك من إيل   ثيتحد   وكان خارجها
 هللا شاء إن»: قائِّال   عل ق ابملنامني الشيخ حضرة أخربت حني. استيقظت مث أحبث الأزال

 .«رأيت مثلما املشايخ سيعطوك
 القريبةو  ،بنگلور مركز يف رگَ نَ  شاداب منطقة يف األايم من يوم يف كنت أسبوع حوايل بعد

. ساريپاليا يف أرض بقطعة خاصة أوارق ومعه مسلم عقارات دالل أاتين ، حنياخللفاء كل على
 مرت ألف عن مساحتها تقل ال أرض قطعة عن أحبث كنت حيث جدا   صغرية هناأب له فقلت
 أبنين له قلت األرض لتلك جماورة صغرية أخرى أراضي لديه كانت وملا. تكية ستكون ألهنا مربع
 أبهنا لالدال   قال. املتجاورة الصغرية القطع تلك من قطعة عشرين إىل عشرة مثاين حوايل اجأحت

 .هللا على توك لت ولكن الوقت، ذلك يف مبل  أية لدي يكن مل أان وطبعا الكثري، ستكل ف
 ألين صدري، يف العربة تكسرت امسه مسعت حني. «إرشاد ُممد»: فقال امسه عن سألته

األول،  فامسه للتكية، تكون أبن هلا املكتوب األرض أبهنا أستاذي من إشارة ولأ االسم يف رأيت
 شهود معيكان و . التكية فعالية ، هو«إرشاد»ه الثاين، وامس ،الشيخ حضرة اسم، هو «ُممد»

 . السائق وجعفر وفريوز شيخ إبراهيم زكراياخللفاء من  كلٌ وملا سيلي من عجائب   هلذه عيان
 يوصف، ال شعور نتابينا عصرا ، الوقت وكان ،لالط الع عليها رضاأل إىل وصلنا حني

الذي رأيته يف املنام  الشارع مصباح شاهدت مث. القطار بسكة مرران ألننا اجلنة، دخلت وكأنين
 نياإلشارتأبن  هلم وقلت ابلرؤيتني أخربهتم مث. الضوء أصفر املصباح هذا أبن معي للخلفاء فقلت

 على قاطعة داللة يشك لون «إرشاد ُممد» لالدال   اسم وكون يف األرضامها من املنام اللتني رأين
 من ثالثة أو بيتني هنالك وكان هندوسية غالبية ذات املنطقة كانت. التكية أرض هي هذه أن

 الظالميهطل  أن نتظاراب هنا العصر بورد لنقم هلم قلت. طني من صغري جامع ولديهم املسلمني
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 عن يثنوين أن اخللفاء فأراد ابلبعوض مليئة املنطقة كانت. األصفر الضوء لون أعينهم أبم لريوا
 . الظالم نزول إنتظار على أصررت لكين رأيي

 الضوء لون لنرى الشارع مصابيح تُنار أن نتظرانا. مجاعة املغرب صل ينا الشمس غربت ملا
 أن جعفرريوز و ف من فطلبت. مظلمة واملصابيح ساعة نصف حوايل مرت ولكن املصباح، ذلك
 إانرة عدم سبب عن ليسألوه ،هندوسيا   رجال   وكان املصباح، حتت صغري خمزن صاحب إىل يذهبا

 وقد مقطوعة الكهرابء أبن احملل صاحب هلما قال. املصباح ذلك ضوء لون وعن الشارع مصابيح
وا  قال مبا أخربوين فلما. أبيض املصباح لون أبن هلم قال كما. التاسعة الساعة يف ستأيت أبهنا ُأْخربِّ

الشك  املخزن صاحب أن عتباراب إصراري من فاستغربوا. أصفر أبنه القسم أشد   هلم أقسمت
  !خمزنه على نوره يسقط الذي املصباح بلون أدرى

 يعين مما الضوء، لون من قلنتحق   الكهرابء ُتيت حىتهنالك  سنبقى أبننا للخلفاء قلت
 بعدو . العشاء وورد الصالة أقمنا العشاء أذان وبعد. ونصف اعةس ملدة البعوض رُحة حتت بقاءان
 أخرى مرة فأقسمت أبيض الضوء أن زكراي فذكر. اللون أبيض ابلضوء وإذا الكهرابء، جاءت حني
 قاله ملا خمالفته رغم عتقادياثبات  شاهد حنيبشكل هستريي  زكراي يضحك فأخذ أصفر، هأبن

األبيض ابلتحول  الضوءحني بدأ  ذهوال  ينقلب  زكراي بضحك وإذا. العني تراه وما املخزن صاحب
 إىل يعودوا أن اخللفاء من فطلبت. لوجنياهلا نوع من كان املصباح أبن تبني   إذ. األصفر اللون إىل

 إىل لينظر خمزنه من الرجل فخرج. أبيض الضوء أبن قوله سبب عن ويسألوه املخزن صاحب
 كان الضوء أبن يُقسم أبن مستعد هأبن هلم وقال مندهشا   خراأل هو بدا أصفرا   رأه فلما الضوء،
 .طويلة لسنني املخزن هذا كَ لَ مَ  هألن متاما   ذلك يعرف وأنه ،أبيضا  

 ذلك لون أبن املنام يف الشيخ حضرة ذكرسر هو و  ،حدث ما يف اآلخرالعجب  وجه
كان  الذي الوحيد املصباح هذاف بيضاء، كانت األخرى املصابيح كل أن هو ،أصفر املصباح
 األرض هذه أبن قويل للخلفاء كررت. شهدوها اليت َكرامةال ُتثري من اخللفاء وبكى !اللون أصفر
 .األرض شراء معاملة مبتابعة البدء منهم فطلبت. لنا حتما   هي

 أصحاب وبني بيننا الوسيط أنه على قد مه رجل ومعه إرشاد ُممد جاءين يومني، بعد
 دفعنا أن بعد. استمر ت اإلشارات فإن وهكذا ،«إرشاد أُحد» فقال هامس عن فسألته. األرض
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 سل مت حني. األرض مالكي ممث ل هو عباس، امسه بشخص فيه التقينا مكتب إىل ذهبنا العربون
ُتَوف اة  أمهاسعدين مبفاجأيت أبن و  وقدمي يدي بتقبيل أخذ عباس على

منذ أكثر من مخسة عشر امل
 على البيعة أخذت قد كانت حيث ،الَكْسَنزان الكرمي عبد الشيخ حضرة مريدي من كانتسنة  
معراب  وقال عباس . الكرمي عبد الشيخ حضرة خلفاء أحد كان الذي شريف الرزاق عبد اخلليفة يد

 املربع القدم لسعر ختفيض على حيصل أن سيحاول أبنه للطريقة خدمة يقدمعن رغبته أبن 
 .لألرض
 فيها مبا األراضي من كبري عدد عن األكرب املسؤول وه شخص للقاء عباس أخذان مث
 مشروع إىل خدمة يقد م أن يود اآلخر هو أبنه املسلم الشخص هذا قال. شراءها نريد اليت القطعة
 فتتاحا مراسيم كلفةيتحم ل   أبن فعرض يالين،گال القادر عبد الشيخ حضرة لطريقة كوهنا التكية
 . «إرشاد» امسه أبن إلجابةاب يذهلين به إذاف امسه، عن وسألته فشكرته. التكية

 إرشاد أُحد والثاين إرشاد ُممد هو االول الشخص اسم أبن الشيخ حضرة أخربت حني
 :قائِّال   عل قَ  إرشاد، والثالث

 شاء إن لكم هي التكية هذه. إرشاد طريقة هي والطريقة هلل، احلمد اإلرشاد، قطب هو وشيخك
 .سره هللا قدس الَكْسَنزان شاه وهبمة سره هللا قدس الگيالين سيدان هبمة هللا،

سلسلة إليها وفعال ، اشرتينا األرض وبنينا فيها التكية مثلما قال حضرة الشيخ وأشارت 
ذهِّلة َكراماتال

ُ
 .امل

 دهلي تكية موقع
 صباحا 5،23،  21/3/2015التاريخ: 

 املكان: دهلي

 عبدالشيخ تشابه مالبس  مبالبس القلب ختطف ةهيب اذ ا  ضعيف رجال   منامي يف رأيت
ر ه الَكْسَنزان الكرمي خاطبين  .جدا   ةعالي علم سارية حيملأزرق غامق، وكان  ، لوهناقدس هللا سِّ
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 احلفر يف يساعدين وهو السارية فغرست ،«املكان هذا يفاغرسها  عماد تعال» :الرجل قائال  
 نإ»أجبت:  .«بيتنا تبين هنا» يل: قال مث .جدا   ةمجيل ةشاخصأببنية  ُمفوفا   املكانبدا  .غرسالو 

 حضرتكمأن  نأظ سيدي اي» :قلت، «؟ابين ،عرفتين هل» :وقالإيل  التفت مث .«هللا شاء
 لتهاقب  ف يده مدمث  19،«الطبل صاحب عبد القادر انأ ،نعم» :قال .«الگيالين عبد القادر الغوث

 .نفيأ ألمت املباركه ورائحته واستيقضت .ةالشريف قدمه لتُ وقب  
خادم حضرة الشيخ ابلرسالة حني أبلغت حضرة الشيخ هبذه الرؤية يف نفس اليوم جاءين 

الذي  كانامل نفسجيب أن ال يعود قبل أن يؤسس تكية يف إن شاء هللا، »: التالية من حضرهتم
 .«رؤايرأه يف ال
 

                                                           
 هو الذي أدخل الطبلة إىل الذكر. الگيالينكما ذكران سابقا، إن الشيخ عبد القادر    19
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10 

 متنوعةمنامات 

 تتضمن منامات عن مواضيع خمتلفة. َكراماتهذه  

 م عن حساب يوم القيامةحتقق منا
 18/10/2012التاريخ: 

 اتميل اندو  – يل  اپناپاملكان: قرية قرب اي

 موسيقىترافقها و  انسان، كبري لكن جبسد لفيل يضع فيها الناس نصب مواكبا   رأيت
عنه. كثرية  رواايت همديلالذي  گنيشايل أبنه اإلله   عن األمر قالوا حني سألت ورقص. صاخبة

 عنه، وآخر أخذ ثأحتد   ملا يستمع قسم كثري منهم جاء وسل م علي، كما جلسأن   الغريب من
 له نتضرع إهلنا هذا» فقال: به، يقومون عن الذي وسيما ، شااب   وكان أحدهم، مين. فسألت البيعة
 ترغب هل». فقلت له: ملسو هيلع هللا ىلص النيب بعثة قبل 20قريش عن يتحدث فبدا وكأنه ،«القرابني له ونقرب

 كل أنه سببكل ما أعرفه هو »سألته عن السبب قال: حني  فرفض.، «؟اإلسالم دخول يف
 القادر عبد بشيخ مسعت هل» وقلت: نطباعاال هذا من فاستغربت .«العامل يف املشاكل
 لكن إله، وليس عبد هو» قلت: .«الفقراء عند إله نصف أو إله إنه نعم،» قال:، «؟الگيالين

 هذه من شيئا   تستطيع أن تريين هل» فقال: .«العظام ءاألوليا من ألنه َكراماتب دهأي   اإلله
له:  . قلت«أنت؟ تريد وماذا: ». قال«نعم، وما ستفعل إن رأيت؟» قلت: .«؟َكراماتال

                                                           
 وكانت مشركة تعبد عددا من اآلهلة مع هللا حني نزل القرآن. ملسو هيلع هللا ىلصمنها النيب قريش هي القبيلة اليت خرج   20
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 بعد ألنك صاحلا ، عبدا   وتكون واألصنام األواثن من تعبد ما وتنبذ اإلسالم أن تدخل كأريد»
 كان فان عملك، عن وسيسألك قوة. وال لك حول ال عاراي   حافيا   اّلل   يدي بني ستكون املوت
 ،عيناه ودمعتهبذه الكلمات  كثريا   رفتأث   .«مثواك فالنارإال  و  دخلت اجلنة، صاحلا   عملك

 :قائِّال  وفهمت سر ذلك حني صارحين 

 أعرفمل  وصوات   اماهت   قفص يف حافيا   عاراي   املنام يف نفسي رأيت عليك، فالبارحة أكذب ال أان
  األوراد. أرى أنحىت قبل  اإلسالم وسأدخل البيعة فهمت. أعطين ، واآلنحياسبين مصدره

 العهد. فأخذ

 منام فيه اسم اإلمام علي بن أيب طالب
 12/10/2013التاريخ: 

 كاراناتكا  – بنگلور –نگر  َكْوَسر  املكان:

ت رأيت يف املنام وكأين يف غرفيت اخلاصة ومستلقي فدخل علي رجل مجيل جدا  فوقف
. مل «خبري سيدي، واحلمد هلل، هبمة املشايخ»قلت: ، «؟كيف حالك عماد»إجالال  له. قال: 

سيدي، أريد حلضرة الشيخ أن يفرح »قلت: ، «؟ماذا تريد»استطع الكالم أكثر. سألين: 
 21.«اهلند هبمة حضرة الشيخ، وأن يفوز شيخ هنروتنتشر الطريقة يف رشاد أبن يستمر و ولإل

. «إفتح يدك»بعد اآلخر أمامه وهو يبتسم. مث قال:  د حضرة الشيخ واحدا  وبدأت أذكر أوال
، فعصرت أصبعه بكفي، مث سحب يده اليمىنعلى راحيت األمين فتحت يدي بصم إبهبامه وحني 

وذهب. حاولت أن أتبعه ألسأله من هو، فلم أره. مث فتحت يدي فوجدت اسم  ةاتمسالسة ب
 شديدا . ستيقظت وأان أبكي بكاء  ا، فراحيتعلى  مكتواب   «طالب أيبعلي بن »

                                                           
الدكتور الشيخ هنرو هو النجل األكرب للشيخ ُممد الَكْسَنزان ووكيله العام وقد أختاره والده ليكون شيخ   21

 الطريقة بعده.
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 أتييد املِايخ للخليفة
 25/3/2015التاريخ: 
 دهلياملكان: 

 حضرة الشيخيف املنام  اليوم حدث هذا حني كنت يف طريقي إىل جولة إرشادية. رأيت
 ابحلزن مليئا   قليب كان معدودين. مع أشخاص ا  جالسحضرهتم  ، وكاننفاايتال من جببال ا  ُماط
  فقال: مسرعا   فقدمت ،إيل   وأشار به حتيط اليت للنفاايت يكرتث مل ولكنه حضرته، لىع

هُِ﴿ هتتم ال ِإنَّ
َ
ُمِِف

َ
َِِيْعل رَّ َفىِالِسِّ

ْ
خ
َ
 الذين الناس لقلة حزين أنك أعرف إين (.20)طه/ ﴾َوأ

  ننظر إليك. شيخ 22وثالثون وثالثة اعمل فأان لكن صعبة، دهليأن  وأعرف البيعة أيخذون

 قد ُصم َِّم متاما على كأنهو  هفوجدت هفلبِّستُ  ،«البسه» وقال: جدا   مجيال   ا  خامت طاينأع مث
 .من النوم مث استيقضت مقياس إصبعي.

 مكان جمهول إىل رسائل هاتفية أتمر اخلليفة ابلذهاب
 28/3/2015التاريخ: 
 دهلي –ور پيمسيلاملكان: 

لة على هاتفي اجلوال من رقم خاص، قبل عشرة أايم رأيت يف املنام أبنين قد استلمت رسا
. بعد أربعة أايم رأيت يف املنام رسالة اثنية «تعال»وكان نص الرسالة هو كلمة واحدة فقط: 

خليفة إال   ا  لم أبل  أحدوال أدري ما أفعل، ف. بقيت يف حرية من أمري «عماد، تعال»نصها: 
 وأين أذهب؟ من الذي يرسل هذه الرسائل؟  .زكراي

                                                           
ة الَكْسَنزانِّي ة يف جناح آل البيت من كما ذكران يف املقدمة عن الطريقة الَكْسَنزانِّي ة، فإن عدد مشايخ الطريق   22

 هو أربعة وثالثون شيخا .ملسو هيلع هللا ىلص بعد الرسول 
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رغم وكأنه صوت حضرة الشيخ  ةصوتيعلى شكل مكاملة الرسالة يوم أمس االول مث تكررت 
. أخذت يف التفكري إن كان «ةتعال إىل الوردي   ،عماد»صوته، حيث قال الصوت: أنه مل يكن 

 اليت أعرفها هي منطقة يف العراق. الوحيدة ة معىن هذا أن الشيخ يريد عوديت، ألن الوردي  
كيلومرت من   260مدينة جايبور اليت تبعد حوايل  إىل  أن أذهبمث خطر يوم أمس على قليب

 بعض اإلرشاد حيث كنت نفسيا  بدهلي. مل أخرب حضرة الشيخ هبذه الرحلة. ذهبت لعلي أقوم 
مدينة ُكنية إن كنت أعرف  يف الطريق مسه آصف. سألين آصف ايف دهلي، وكان معي خليفة  ا  تعبم

ُكنية عن  . مث سألين «املدينة اخلضراء»، والذي يعين «سيترين گ»فأجبت ابلنفي فقال:  بنگلور
مل . ورغم ُماولته شرح معىن االسم «سيت كنْ پِّ »فقال هي اآلخرى ال أعرفها اليت مدينة جايبور 
املدينة ورأيت  إىل املعىن حني وصلنافهمت  . ولكين، حيث أنين ال أتكل م األنكليزيةأستطع فهمه

وعرفت حينئذ أبهنا ، «الوردي ةاملدينة »ا، فعرفت أبن معىن امسها هو أبن اللون الوردي يطغي عليه
 آالف اآلن هنالك الحقة وزايرات الزايرة هلذه نتيجة 23اهلاتفية. املدينة اليت حتدثت عنها الرسائل

 جايبور. يف املريدين
 

                                                           
م بصباغة املدينة أبكملها ابللون الوردي ترحيبا  بويل العهد  1876قام املهراجا حاكم جايبور يف عام   23

 ذلك الوقت. الربيطاين حيث ميثل اللون الوردي لون الضيافة. وقد حافظت املدينة على لوهنا الوردي منذ
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11 

 متنوعة َكرامات

 فصل.هذا الا هلا فخص صنقد مناها من األصناف اليت  ال تنتمي إىل أي َكراماتهذه  

 أتييد املِايخ للمرشد بقوة روحية لإلرشاد
 2011التاريخ: 
 كاراناتكا – بنگلوراملكان: 

 روحية بقوة يؤيدهفإنه الناس رشاد مريدا  إل الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د الشيخ حضرةيرسل  عندما
 : يل قال اهلند إىل حضرهتم أرسلين فعندما. وبركة

 .وراءك ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من شيٌخ، وثالثون ةوثالث وأان ،اذهب

 أخشى أحياان كنت. األرض على ميشي جبل وكأنين أشعر كنت إرشادية رحلة كل يف
 . أحدا  أو شيئا   أخشى الف أسد، وكأين أشعر ينجتعل كانت الربكة ألن نفسي، من نفسي على

 الثالثة، أو الثانية زايريت إنتهاء بعد. شهور ستة حوايل اهلند إىل زايرة كل يف أبقى إنين
 وقعت لتوديعي والدراويش اخللفاء من عدد جاء وقد العودة لرحلة أهتيأ املطار يف كنت وبينما
 هذه مثل يف العادة هي وكما اجلهاز، رن  اجلسم  تفتيش جهازخالل  مررت حني. عجيبة حادثة

. معي الزالت يةمعدن قطع أية إخراج بعدإعادة التفتيش  املسؤول املوظف مين طلب احلاالت
 شعرت الفحص جهاز خالل اثنية مررت حني. جييب يف نسيته قد كنت مفتاحا   وجدت وفعال  
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َبت وكأهنا شعرت. غادرينت يف داخلي كانت اليت اخلارقة القوة تلك كل أبن  هذه رويت. مين ُسحِّ
 :فقال تفسريها عن وسألتهيف زايرته  كانوا الذين العلماء من العديد حبضور الشيخ حلضرة َكرامةال

 تنتهي عندما منك يسحبوها مث إليها حاجة يف تكون عندما هاإاي   يعطوك اليت املشايخ مه ة هذه
 . إليها حاجتك

يشري حضرة الشيخ يف هذا القول إىل حاجة الدرويش إىل هذه القوة الروحية عندما يكون 
 :قوله هو اأيض األمر هذا تؤكد اليت الشيخ حضرة أقوال ومنيف واجب اإلرشاد. 

 .القطبية عليه أخلع فإين لإلرشاد ا  أحد أرسل حني

 .الطريقة مشايخ هو املرشد املريدأصل بركة  أبن َكرامةال هذه وتبني  

 نور يصعد من رأس اخلليفة
 12/10/2012التاريخ: 

 اندو اتميل والية –بللي  املكان: قرية ايبن

كانوا من عشرة منهم   صا  إىل أربعني شخ بيعة فأعطيت قرىثالث انس من جتمع ا
. «اآلن فقط قولوا حبييب اي رسول هللا» :وقلت هلم سالمهلندوس. وقد عرضت عليهم اإلا

 رأيت»: قالت فلما سألتها ،ابلبكاءعمرها جياوز اخلمسني بقليل هندوسية  امرأةفجأة  فأجهشت
 وهي تبكي. صو رهتا وقد .«نفسي متالكأ فلم السماء عنان إىل خيرج رأسك فوق من ا  نور 

 إخراج شاب من التوقيف
 7/1/2013التاريخ: 
 كاراناتكا  – بنگلور –اليا پسارياملكان: 
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 وهي حدامهاإ قالت .تبكيان نيامرأتقصرية وجدت إبنتظاري  رشادإجولة  من عوديت بعد
قسم  يف اآلنهو و  هندوسي مع ولدي لقد تشاجر !الگيالين القادر بعبد حلفكستأ» :فزعة

 ابب طرق سوى مال وال يل حول وال ،هندوس كله واملركز مسلمون حنن تعرف نتأو  ،الشرطة
 ريدأ الَكْسَنزان ُُمَم د احمَلم د شيخ اي› :وقويل التكية علم ىلإ اذهيب» :هلا قلت. «األعظم الغوث
 . «، وانتظري‹منك ولدي

ىل إ ابنكجئت أبشرك بعودة  لقد» :قالف املرأة هلذه جارهو  طفل جاء ساعتني بعد
 .وذهبت التكية تراب تلَ قبـ  ، ف«البيت

 حياة شاب معّوقحتّسن بركة الطريقة 
 16/8/2014التاريخ: 
  راناتكااك  – ـامگاملكان: بلـ
وكانت  .إىل عدد من الناس بيعةحيث أعطيت ال ـامگبلـ مدينةإىل املاضي  يف العام ذهبت
 الطريقة من بيعة أخذوا قددة، وبنت واح واألوالد واألب واألم تتكون من اجلد هنالك عائلة

 ملتويتان وساقاه اخللف إىلمنضويتان  من الوالدة، يداه معوق شاب األوالدكان أحد  .اجلنيدية
كان  أبن حجمه استغربت به اأتو  فلما بطالقة. يتكلمو  ه ذكي جدا  رأسه، ولكن سوى يتحرك وال

 هلذا عساي أن أصنع ماذا» نفسي: يف قلت .سنة ةعشر  سبعطفال رغم أن عمره دمية األ حبجم
  .«ألجل الرسول حترجين ال ايشيخ حترجين، ال ريب اي الطفل؟

، «؟حيايت الطريقة أن تغري تستطيع هل»املعوق:  الشاب يل قال كلهم البيعة أخذوا بعدما
  قلت:، «؟كيف» قال:« متاما   حياتك ستغري فنعم اّلل   مع ابلتعامل صدقت إن» قلت:

. رسائال   أُحل بريد عاملإال   أان بيدي أان، فما ال( 253)البقرة/ ﴾ُيِريُدَِِماُِلَِيْفعَِ﴿ من بيدهذا 
ِ﴿ :القائل نهأل حياتك اّلل   سيغري هلكأو  نتأإذا َصَدْقَت  البيعةبعد أخذك  ـهَِِِإنَّ

َّ
ِِالل

َ
ُرِِّل ِيِّ

َ
َِِماُِيغ ِِِبَقْوم  ى  َِحتَّ

ُروا ِيِّ
َ
نُفِسِهْمَِِماُِيغ

َ
 . (11الرعد/) ﴾ِبأ
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 كان الشاب هذامفاجأة سعيدة هي أن إبنتظاري كانت  ـامگبلـإىل  العام ذاهعدُت حني 
 أخذ ما فبعد. العام هذا مين البيعة ليأخذو اجتمعوا الذين الناس ضمن من مجيعا   هلهأ مع موجود
  :قال. له فأذنت ،يتحدث نأ مين طلب البيعة اجلميع

 يغري الذي هو اّلل  أبن  قالف ،حيايت غريي نأ منه وطلبت بغداد من اخلليفة جاء املاضي العاميف 
 .ورادابأل واستمرينا، عماد ليفةاخل من البيعةوكل أهلي  فأخذت ه.مع تعاملك غريت أنت ما اذا حياتك

 ،كاراناتكا معوقي هيئة داران ىلت إءجا ه أوال  ورادأأينا يكمل فيها  نتسابقكنا  شهرأ ربعةأ مرور بعد
 يف كاراناتكا ليتمثل اخرتانك لقد» :قالوا .ابملعوقني ىنتع وطنية هيئة هيو ، ـامگاليت تقع فيها مدينة بلـ

 احملوالت عملبو  ابلكومبيوتراختربوا مهارايت ، و الدولة حساب على بريطانياإىل  ذهبتف .«بريطانيا
وفرحهم يف نفس  استغراهبم تاثر فأ سباحةعلى القدريت  هلم ستعرضتاكما  .فزت مبسابقةو  الكهرابئية

 يف ا  بيت كاراناتكاالوزير األول ل، كما هدى يل دوالر الفآ مخسة ومعها ذهبية ميدالية يل فهدواوقت، ال
 وحياة حيايت تغري   لقد ،نعم .وشيخها ورادهاأ وقوة وقوهتا الَكْسَنزانِّي ة الطريقة هي هذهف. مسياب ـامگبلـ
 .معي هليأ

َنزان ُمحَمَند احمَلمَندصوت الِيخ   أبيهعلى تطاول  ا  نابّنب ؤ ي الَكس 
 2013التاريخ: 
 كاراناتكا  –كوالر   –يت پبنگاراإىل  بنگلوريف الطريق من املكان: 

وابنه ُممد ذاكر. بينما كنت عليه ليفة عبد البشري رُحة هللا اخلخرجت لإلرشاد مع السائق و 
قد خرجت فقلت له أبين  ،مع حضرهتمكان وقتها ادم حضرة الشيخ الذي  خب تُ ات َصليف الطريق 

ن هنالك فتاة متزوجة وهي درويشة قدمية ما شاء هللا، إ. شرحتها له لإلرشاد ولدي مشكلة
أن للخادم ولديها رجفة يف يديها ورجليها وال تستطيع النوم. فسمعت حضرة الشيخ يقول 

بعد بدأت »فأجبت: ، «؟الطريقة أم بعدهاأخذها قبل هل بدأت هذه احلالة عندها »يسألين: 
  24.«ةاليومياألوراد وتبقى على  األوراد الدائميةلتتوقف عن »فقال حضرة الشيخ:  .«الطريقة

                                                           
 مها نوعان من أذكار الطريقة. «األوراد اليومية»و  «األوراد الدائمية»  24
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بينما كان خليفة عبد البشري يبلغهم مبا قال حضرهتم حصلت مشادة كالمية بينه وبني ابنه و 
األوراد تتوقف عن  أبن الدرويشة جيب أن أبنه مسع ُممد ذاكر جيادل أابهكان ُممد ذاكر.  

اجلدال فتطور . األوراد الدائميةتتوقف عن  ا جيب أنيقول أبهن مصيبا  كان األب   بينمااليومية 
االبن صوته على أبيه. فسمعت مباشرة صوت حضرة الشيخ قدس هللا سره على حىت رفع بينهما 

َواِلَدْيِنِ﴿ابين، »يساري يقول: 
ْ
. «  ذاكر أن ال جيعلين أزعل. بل  (83)البقرة/ ﴾ِإْحَساًناَِوِبال

يل حضرة  هوأخربته مبا قال السيارة، مث أخذت ُممد ذاكر جانبا   من السائق أن يوقفطلبت ف
صوتك على أبيك، وحضرة الشيخ غري راضي عنك ويقول جيب أن ال  رفعتَ لقد »الشيخ: 

 ل قدم أبيه. قب  و . فبكى ُممد ذاكر «جيعلين أزعل عليه
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 اخلامتة

وأولياء  ملسو هيلع هللا ىلصشهدها صحابة الرسول  راماتكَ التاريخ مبا ال حصر له من  الدين و كتب تزخر  
اخلليفة عمر بن اخلط اب  َكرامةمر ت بنا  على سبيل املثال، ف. وجرت على إيديهم هللا الصاحلني

من منرب املسجد يف مسع قائد جيش املسلمني يف بالد فارس نداء اخلليفة حني )رضي هللا عنه( 
)كرم هللا وجهه(،  سيدان علي بن إيب طالب َكراماتعن الكثري من  الكتب كذلك ختربان  و  .املدينة

 : أحد األايم رِّ حَ يف سَ ومنها قوله البنه اإلمام احلسن )عليه السالم( 

اي رسول هللا، ماذا لقيُت من » يف هذه الليلة يف نومة منتها، فقلت:ملسو هيلع هللا ىلص اي بين، رأيت رسول هللا 
للهم أبدلين هبم خريا  منهم، وأبدهلم يب ا» . فقلت:«ادع هللا عليهم»قال:  25«أمتكِّ من األَود والل َدد؟

 .«من هو شرٌّ مين

بسيف مسموم على رأسه  القاتل فضرب اإلمام عليوحني جاء مؤذنه يؤذنه ابلصالة، خرج 
 26ثالثة أايم.ب بعدها ستشهدا

الشيخ عبد هو الغوث األعظم السيد  يف كل مكانم َكراماهتظهرت  ومن املشايخ الذين 
ساعدت و  .ه يف مدرسته ويف أماكن أخرىَكراماتشهد الكثري من الناس   ، حيثالگيالينالقادر 
صى من عدد ال حيُ هداية كل بقاع العامل و إىل  نشر اإلسالم يف  قادِّري ةالطريقة ال َكراماتهذه ال
 الناس.

ن و صاحلالكتب أبطاهلا بطون رواايت يف من الناس لكثري ابلنسبة لهي  َكراماتوبينما ال
هذه اخلوارق اليت مجعها هذا الكتاب تشهد أبن  َكراماتاملاضي، فإن ال عاشوا يفوصاحلات 

ا مبهي من مثرات عبادة هللا واإلخالص له، و  َكرامةيوما . فالولن تنقطع ومل دائمة ما دام دين هللا 
                                                           

 .«اخلصومة الشديدة»هي  «الل َدد»و  «الَعَوج»هو  «األَود»  25
، حتقيق أُحد سعد ُحدان، دار طيبة، 126، ص «َكرامات أولياء هللا عز وجل»هبة هللا الاللكائي،   26

 .1992الرايض، 
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خبوارق  أولياءهتكرمي سن ة هللا يف  ، وملا كانتيوما  من أولياء هللاولن ختلو أن األرض مل ختُل 
، فإن األرض مل دات للعا يف هذا الكتاب  َكراماتوتبني  ال. َكراماتلن ختلو يوما  من الو ال تتغري 
هم على منهج القرآن وُسن ة رَ يْـ وتربهن سَ  الَكْسَنزانِّي ةمشايخ الطريقة اليت أنعم هبا هللا على ربكة ال

ول كل سائر هذه التجارب الروحية هي يف متنامثل ، كما أهنا تؤك د أبن ملسو هيلع هللا ىلصصاحب القرآن 
عن التجارب  الگيالينوهذا ما يقوله حضرة الشيخ عبد القادر  إبخالص على الطريق إىل هللا.

 ملسو هيلع هللا ىلص:الروحية وخوارق العادات اليت يعيشها السالك احلقيقي لنهج رسول هللا 

 واللوم والذنوب ابجلرائم عرتافواال ابملوافقة البالء ويقابل ابلشكر، مالنِّعَ  يقابل العبد اليزال
 حىت السي ئات من والتوبة ابحلسنات خيطو اليزال. وجل عز رب ه ىلإ قلبه خطوات تنتهي حىت للنفس،
 ابب ىلإ يصل حىت مقَ النِّ  على وابلصرب معَ النِّ  على ابلشكر خيطو اليزال. وجل عز رب ه ابب ىلإ يصل
  27.بشر قلب على خطر وال مسِّعت اُذنٌ  وال رأت عنيٌ  ال ما رأى هناك إىل وصل فإذا. وجل عز رب ه

لطريقة ة املمتعة مع شواهد القوة الروحية يذه الرحلة الروحخامتة هلأجدر  وليس هنالك
بشارة هللا من ملسو هيلع هللا ىلص من أستاذهم وجدهم األكرب  الَكْسَنزانِّي ةاليت ورثها مشايخ الطريقة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 :عز وجل ألولياه
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 علوم من»فصل  ،«الگيالين القادر عبد الشيخ كالم من اخلاطر جالء»عبد القادر الگيالين،  الشيخ  27
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