
 

 

 ف  دعو  كرامات  

 

 منها  داًا  كثٌرة كرامات له حصلت بأنه: إبراهٌم عدنان المعتزلً قال

 سلك على ٌده ووضع ، لهم ٌدعو أن منه وطلبهم ال ن لكالم سماعه

  !!كراماته كثر من تبكً زو ته بأن وٌقول ، الكهرباء فاشتغل

 

 إن له قلت ، ورقة له ضاعت األصدقاء أحد أن كراماتً ومن: وقال

 فو د ، كذا صفحة فً كذا ال زء كثٌر ابن تفسٌر فً ت دها الورقة

 .الورقة

 

 من هً هل أعلم ال األلمانٌة باللغة رسالة  اءتنً أنه كراماتً ومن: وقال

 (حالل عدنان مال ) فٌها مكتوب غٌره من أو هللا

 

 كرامات ٌنكرون وال إبراهٌم عدنان كرامات ٌنكرون الناس: أٌضاًا  وقال

 (.تٌمٌة ابن

 

 ود ل وغلو وُع ب مفاخرة من الر ل هذا كالم فً ما عاقل ٌشك وال

وتلبٌس، وهذه الخرافات التً ٌدعٌها عدنان إبراهٌم ، أشبه بالخرافات التً 

 ( امع كرامات األولٌاء  )ذكرها الصوفً ٌوسف النبهانً فً كتابه 

 .وادعى انها حصلت لبعض المتصوفة



 

 :ٌلً بما خرافاته على وٌ اب

 

 :الكرامات هً ما: أوالًا 

 

 الخاصة النعمة وهً ، كرامة  مع: لغة الكرامات

 

ن فأما) تعالى قال ه ما إذا اإلنسـٰ ـٰ  ربً فٌقول ونعمه فأكرمه ربه ابتلى

 (أكرمن

 

 .أولٌائه من ولً ٌد على هللا ٌ رٌه للعادة خارق أمر هً: واصطالحاًا 

 

 التقً المؤمن هو: والولً

 

 ءامنوا الذٌن ٌحزنون هم وال علٌهمـ خوف ال هللا أولٌاء إن أال) تعالى قال

 (ٌتقون وكانوا

 

 اهـ.ولٌاًا  هلل كان تقٌاًا  مؤمناًا  كان من(: ٢/٢٢٤)الفتاوى فً اإلسالم شٌخ قال

 

 على  رت الكرامة تكون أن المٌزان بل ، الوالٌة مٌزان لٌست والكرامة

 .تقً مؤمن ٌد



 

 على ٌمشً أو الهواء فً ٌطٌر الر ل رأٌتم لو: )السلف بعض قال ولهذا

 ٌعرضوا حتى أو والنهً األمر عند وقوفه تنظروا حتى به تغتروا فال الماء

 (.والسنة الكتاب على أمره

 

 .والتقوى باإلٌمان تكون والوالٌة

 

 بالدعوى الوالٌة لٌست(: ٤٩٠)الواسطٌة شرح فً عثٌمٌن ابن العالمة قال

 إنه: ٌقول ر الًا  رأٌنا فلو ، والتقوى باإلٌمان هً إنما الوالٌة ، والتمنً

 اهـ.علٌه مردود فقوله تعالى هلل متقٍق  غٌر ولكنه ، ولً

 

 فً كرامات أنها ُتدعى التً الكرامات هذه كثرت وقد(: ٤٩١)أٌضاًا  وقال

 ومن منهم الحذر فالوا ب الحق سبٌل عن ٌصدون الذٌن المشعوذٌن هؤالء

 اهـ.وأفكارهم الناس بعقول تالعبهم

 

 المحظور وتركوا المأمور فعلوا الذٌن االستقامة أهل هم الكرامة فأهل

 كرامة له فلٌس االستقامة أهل من ٌكن لم ومن ، المقدور على وصبروا

 النصوص ٌرد لمن الكرامة فلٌست ، الشٌطانٌة األمور من هً إنما

 علٌه عٌسى نزول وٌنكر األمة ا ماع وٌرد النقل على عقله وٌقدم الشرعٌة

 آخر فً الد ال خروج وٌنكر المهدي خروج وٌنكر الزمان آخر فً السالم

 ال التً ، الطوام من ذلك وغٌر فٌهم وٌطعن الصحابة وٌسب الزمان

 .تعالى هللا أولٌاء من تصدر

 

 (:١٢١)الواسطٌة شرح فً باز ابن العالمة قال



 

 معروفاًا  هلل متقٌاًا  صاحبه كان إن ، للعادة الخارق الشًء أن والمقصود

 بخالف كان وإن ، والسنة الكتاب هذا فً ٌتبعون وهم كرامة فهً بالخٌر

 اهـ.والشٌاطٌن السحرة مخارٌق من فهً ذلك

 

 (:٤٩٤)الطحاوٌة شرح فً الفوزان العالمة وقال

 

 على ٌ ري فما ، لإلسالم موافقاًا  كان فإن ، عمله إلى ننظر الكرامة ضابط

 والعمل الكرامة بٌن والفرق ، الشٌطان خدمة من فهو وإال ، كرامة ٌده

 اهـ.الصالح والعمل اإلٌمان هو الشٌطانً

 

 :الشٌطان وأولٌاء هللا أولٌاء عالمات- 

 

 الشٌطان وأولٌاء الرحمن أولٌاء بٌن الفرقان كتاب فً اإلسالم شٌخ قال

(٩:) 

 

 ٌبغض ما وأبغضوا ٌحب ما فأحبوا ووالوه به آمنوا الذٌن: هم هللا أولٌاء

 ٌنهى عما ونهوا ٌأمر بما وأمروا ٌسخط بما وسخطوا ٌرضى بما ورضوا

 .ٌمنع أن ٌُحب من ومنعوا ٌعطى أن ٌُحب لمن وأعطوا

 

 (:٦٢ )أٌضاًا  وقال

 الشٌطان ٌُحبها التً والخبائث الن اسات باشروا الذي: هم الشٌطان أولٌاء

 الحٌات ٌأكل أو الشٌاطٌن تحضرها التً والحشوش الحمامات إلى ٌأوى أو



 أو الشٌطان ٌُحبها التً الن اسات من ونحوه البول ٌشرب أو والعقارب

 شٌخه ناحٌة إلى ٌس د أو إلٌها وٌتو ه بالمخلوقات فٌستغٌث هللا غٌر ٌدعو

 سماع ٌكره أو النٌران أو الكالب أوٌالبس العالمٌن لرب الدٌن ٌخلص وال

 سماع وٌؤثر واألشعار األغانً سماع علٌه وٌقدم عنه وٌنفر القرآن

 الشٌطان أولٌاء عالمات فهذه ، الرحمن كالم سماع على الشٌطان مزامٌر

 اهـ.الرحمن أولٌاء عالمات ال

 

 :تنبٌه وهنا

 

 غٌره على له ظهرت من مزٌة على تدل ال الكرامة

 

 .اإلٌمان ضعٌف ٌُعطاها قد ألنه

 

 (:١١/٢٨٣)الفتاوى فً اإلسالم شٌخ قال

 

 فإذا الر ل حا ة بحسب تكون قد الكرامات أن ٌُعرف أن ٌنبغً ومما

 وٌسد إٌمانه ٌقوي ما منها أتاه المحتاج أو اإلٌمان ضعٌف إلٌها احتاج

 ٌأتٌه فال ، ذلك عن مستغنٌاًا  منه هلل والٌة أكمل هو من وٌكون ، حا ته

 األمور هذه كانت ولهذا والٌته لنقص ال عنها وغناه در ته لعلو ذلك مثل

 اهـ.الصحابة فً منها أكثر التابعٌن فً

 

 

 



 عدم أن فاعلم(: ٤٩٧)الطحاوٌة شرح فً العز أبً ابن العالمة وقال

 من له ٌنكشف لم فمن دٌنه فً المسلم تضر ال وقدرة علماًا  الخوارق

 هللا عند مرتبته فً ذلك ٌنقص ال الكونٌات من شٌئاًا  له ٌسخر ولم المغٌبات

 اهـ.له أنفع ذلك عدم ٌكون قد بل ،

 

 وأهل(: ٢٢٨)الواسطٌة شرح فً الشٌخ آل إبراهٌم بن محمد العالمة وقال

 كرامة فهو ذلك من لهم  رى ما بأن وصدقوا- الكرامة أي – أثبتوها السنة

 فلٌست ، وفضٌلة غٌره على مزٌة له فلٌس عنه صدرت من إن: وقالوا

 كرامة له ظهرت من وأن الوالٌة فً الدر ة علو فً المٌزان هً الكرامة

 بكثٌر أفضل كرامة له لٌس من بل ، كرامة له تظهر لم ممن أفضل أنه

 .ٌشاء من هللا ٌعطٌها والبخت الحظ نوع من هً بل ، كرامة له ممن

 

 تكون وقد دٌنه فً وتنقص وشر فتنة له  رت لمن تكون قد هً ثم 

 اهـ.خٌراًا 

 

 :األولٌاء كرامات أقسام: ثانٌاًا 

 

 :قسمٌن إلى( ١١٩)الواسطٌة فً الكرامات اإلسالم شٌخ قّسم

 

 .والكشف العلم باب من كرامات: األول

 

 ٌحصل ال ما األشٌاء من له ٌظهر أو العلوم من لإلنسان ٌحصل ما وهو

 .لغٌره



 

 

 

 عنه هللا رضً الصدٌق بكر أبً قول: مثاله

 

 :فقال حامل وهً امرأته بطن فً نظر حٌنما

 

 . ارٌة كانت مدة بعد ولدت فلما(  ارٌة أراها)

 

 (٩/١٠١)مصنفه فً وعبدالرزاق( ١٤٣٨)الموطأ فً مالك رواه

 

 

 

 فً  ٌخطب عمر وكان( ال بل سارٌة ٌا )عنه هللا رضً عمر قول: ومثله

 .العراق فً وسارٌة المدٌنة

 

 (٥٨-والباطل الحق بٌن الفرقان فً اإلسالم شٌخ ذكره)

 

 

 

 .والتأثٌر القدرة باب من كرامات: والثانً



 

 .لغٌره ٌحصل ال وتأثٌر قدرة من لإلنسان ٌحصل ما وهو

 

 :مثاله

 

  عنه هللا رضً وقاص أبً بن لسعد حصل ما

 

 .ال ٌش علٌه ومر الماء ٌبس حٌث

 

 (٢/٤٦٠)تارٌخه فً الطبري ذكره

 

 

 

 

 

 :األولٌاء كرامات فً الناس أقسام: ثالثاًا 

 

 .أقسام ثالث إلى األولٌاء كرامات فً الناس انقسم

 

 

 



  اء ما مقتضى على وٌثبتونها األولٌاء بكرامات ٌؤمنون قوم: األول القسم

 .وال ماعة السنة أهل وهم والسنة الكتاب فً

 

 

 

 والمعتزلة وال همٌة الفالسفة وهم األولٌاء كرامات ٌنفون قوم: الثانً القسم

 األشاعرة وبعض

 

 !والمع زة الكرامة بٌن االلتباس دعوى: وشبهتهم

 

 فإنها المع زة بخالف الرسالة بدعوى تقترن ال الكرامة بأن: علٌهم وٌ اب

 أن ٌمكن ال والولً ، ولً ٌد على تكون والكرامة ، الرسالة بدعوى مقترنة

 .ولٌاًا  ٌكن لم ادعاها ولو النبوة ٌدعً

 

 

 

 .الكرامات إثبات فً ٌغلون قوم: الثالث القسم

 

 .والرافضة الصوفٌة وهم

 

 

 



 والمع زات الكرامات بٌن الفرق: رابعاًا 

 

 .الرسالة بدعوى مقرونة المع زة

 

 .بالوالٌة مقرونة والكرامة

 

 

 

 الشٌطانٌة واألحوال الكرامات بٌن الفرق: خامساًا 

 

 والتقوى باإلٌمان مقرونة الكرامة

 

 التقوى وعدم الفواحش بفعل مقرون الشٌطانٌة واألحوال

 

(: ١٢٥)الشٌطان وأولٌاء هللا أولٌاء بٌن الفرقان فً اإلسالم شٌخ قال

 سببها ٌكون الشٌطانٌة واألحوال ، والتقوى اإلٌمان سببها األولٌاء كرامات

 اهـ.ورسوله عنه هللا نهى ما على بها وٌستعان ورسوله عنه هللا نهى ما

 

 

 

 :والفراسة الكرامة بٌن الفرق: سادساًا 



 

 .والتقوى اإلٌمان ألهل تعطى الكرامة

 

 معرفة فً الخبرة ألهل وتعطى ، والتقوى اإلٌمان ألهل تعطى والفراسة

 .األمور

 

 (٤٩٨-العز أبً البن الطحاوٌة شرح ٌنظر)

 

 

 

 : ختاماًا 

 

 :أن سبق مما ٌتضح

 

 وتسمى وبراهٌن آٌات فهذه األنبٌاء أٌدي على الخوارق من ٌ ري ما

 مع زات

 

 كرامات فهذه األولٌاء أٌدي على الخوارق من ٌ ري وما

 

 .شٌطانٌة أمور فهذه والمبتدعة العصاة أٌدي على الخوارق من ٌ ري وما

 



 

 

 /كتبه

 

 البدر محمد بن بدر

 

 هـ١٤٣٦/٦/٣


