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 المعجزات وخوارق العادات

 
الّسؤؤؤ:اهل تؤؤؤر افّسؤؤؤر المعجؤؤؤزات المرسؤؤؤوسي  لؤؤؤ  حضؤؤؤرة المسؤؤؤّة سحسؤؤؤ  المعؤؤؤار  الّ اترّ ؤؤؤي  

لأللفؤؤاأ  و  ّن لهؤؤا معؤؤان   خؤؤرت ولؤؤد ثبؤؤت عقمّّؤؤاش  ّن حتؤؤاّر اأنؤؤّاء   اااّئؤؤر و ّن جمّؤؤ  ال اّرؤؤات 
 ّ .كن خرق التارون ال قّ ّ    ااخّقف عره  بداش ولهذا   ّمخاضعي لتارون ور ام كقّ 

 
الجؤؤوا ل  ّن الم ؤؤاتر المتّدسؤؤي ا لهّّؤؤي تؤؤم مزؤؤادر المعجؤؤزات وم ؤؤاتر ا ثؤؤار العجئسؤؤي  

ة خارلؤؤي لقعؤؤادة ّ هؤؤر فكؤّر  مؤؤر  منؤؤكر ومئؤر ممكؤؤن ّزؤؤئر ممكرؤؤاش وجؤاّزاش سالّرسؤؤسي  لؤؤئهم  أّرؤؤه ستؤوّ 
 ّّ ّّبّعؤي ئؤ:ّثرون فؤ  عؤالم ال بّعؤي  ومؤرهم جمّعؤاش لؤد زؤدرت مرهم خارق العادة  وستدرة مؤا وراء ال

عجاّؤؤ  اأمؤؤور  ولهؤؤا فؤؤ  ال اؤؤ  المتّدسؤؤي ازؤؤّ أ خؤؤام  فؤؤ  حؤؤئن  ّن الم ؤؤاتر ا لهّّؤؤي   
ّعّقتؤؤون عقؤؤ  اقؤؤج المعجؤؤزات وعقؤؤ  اقؤؤج ا ثؤؤار العجئسؤؤي  ّّؤؤي  تمّّؤؤي  حاّؤؤ   ّرهؤؤم   ئر ؤؤدون ذكرتؤؤا  

رتارؤؤاش سالّرسؤسي لمؤؤن كؤؤان موجؤؤوداش أّررؤا لؤؤو اعابرراتؤؤا  ع ؤم برتؤؤان عقؤؤ  زؤؤدلهم ل ؤان ذلؤؤج حّجؤؤيش و 
ونؤؤهد المعجؤؤزات دون سؤؤواال  فمؤؤث ش لؤؤو اؤؤروت معجؤؤزات حضؤؤرة موسؤؤ  وحضؤؤرة المسؤؤّة لنؤؤخم 
تؤؤوه لؤؤد رو ؤؤت  ّضؤؤاش عؤؤن اأزؤؤرام آثؤؤار عجئسؤؤي  ّالؤؤ  لقحتّتؤؤي مئؤؤر مؤؤ:من بهمؤؤا فاّرؤؤه ئركرتؤؤا ّو

ا ثؤؤار العجئسؤؤي الاّؤؤ  سنؤؤهادة خقؤؤر كثئؤؤر ودّورؤؤت فؤؤ  ال اؤؤ   ولؤؤد كاؤؤ  البراتمؤؤي كااسؤؤاش دّورؤؤوا فّؤؤه 
ّّال   ّضاش ومن  ئن رعرف زدق الئهود والّرزؤارت وكؤذ  البراتمؤي  زدرت من برتما  فّتوه ال
فك تما رواّي وك تما خبر ماواار وك تما مدّون ف  ال اؤ  وك تمؤا ّحامؤر الّزؤدق وال ؤذ   

ه المقر اأخرت  فان زدق  حدتا لؤزم زؤدق ا خؤر  ن لبؤر  حؤدتا وسمثر تذا ّتاه فّما ارّو  ن وا 
ن زؤؤؤؤّة  ن ا ؤؤؤؤون برتارؤؤؤؤاش  وجؤؤؤؤ  لبؤؤؤؤوه السؤؤؤؤالئن  فمؤؤؤؤن  جؤؤؤؤر تؤؤؤؤذا   ا ؤؤؤؤون المعجؤؤؤؤزات برتارؤؤؤؤاش وا 
لقحاضؤؤؤر ن فؤؤؤ  ّزؤؤؤّة  ن ا ؤؤؤون حّجؤؤؤي عقؤؤؤ  الاؤؤؤاّبئن   ّمؤؤؤا  تؤؤؤر السزؤؤؤئرة فؤؤؤ  ئؤؤؤوم الّ هؤؤؤور فهؤؤؤم 
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هؤؤ  هؤؤا اماؤؤاز عّمؤؤا سؤؤواتا ومؤؤا دامؤؤت مماؤؤازة فهؤؤور معجؤؤزات أرّ ّعابؤؤرون جمّؤؤ  نؤؤ:ون م هؤؤر ال ّ 
 خارلي لقعادة.

 
فحضرة المسّة رف  العقم ا لهّ   مام من عق  اأرض ولاومهم جمّعاش فر داش وحئداش بؤدون  

 هئؤر و  رزؤئر ولؤؤم ّكؤن لؤه جرؤؤد و  جئؤوم بؤر كؤؤان مضؤّهداش م قومؤاش  ومؤؤ  تؤذا ففؤ  الّرهاّؤؤي 
ارتؤا  بؤداش فؤ  مق  الجمّ  ولو  ّره زق  ف  الّ ؤاتر  فهؤذال التضؤّّي معجؤزة محضؤي   ّمكؤن  رك

ي لؤدت ّّؤّّؤي حضؤرة المسؤّة  ولؤّم لقمعجؤزات الّ اترّ ؤي  تمّ حاجي سعدّذ   ل  برتان آخر ئثبت  حتّ 
هاّؤؤي سؤؤّفتد سزؤؤرال ثارّؤؤاش عرؤؤدما ّمؤؤوت  تؤؤر الحتّتؤؤي  فمؤؤث ش لؤؤو زؤؤار اأعمؤؤ  مسزؤؤراش فاّرؤؤه فؤؤ  الرّ 

حرم من جمّ  الحوام والتوت  فؤ   تمّ   ّن تؤذال التؤوت مزؤئرتا  ن  ّّؤي  ذاش  سزؤار اأعمؤ    ذّو
 ةش  خرت.ازوه  وكذلج ما فاّدة  حّاء جسم المّئت الّذي سّموت مرّ 

 
 ّمؤؤؤا اأتمّّؤؤؤي ففؤؤؤ   عّؤؤؤاء السزؤؤؤئرة والحّؤؤؤاة اأبدّّؤؤؤي  ي الحّؤؤؤاة الّروحّّؤؤؤي ا لهّّؤؤؤي  أّن تؤؤؤذال  

فؤ  جؤوا  الحّاة الجسمارّّي   ستاء لها ووجودتا عئن العدم  مثاه ذلؤج  ّن حضؤرة المسؤّة ّتؤوه 
دع الموتى يدفنون الموتى المولود من الجسد جسد هو والمولود من الّروح فهوو " حد الّا مئذ 

ف ح وا  ّن اقج الّرفوم م   ّرها لد كارت  حّاءش ساأجسام     ّن المسّة اعابرتا  موااؤاش   i"الّروح
جؤر تؤذا لؤو ذكؤر  حّؤاء المؤوا    فمن  والوجود تو الوجود الحتّت ّ ت  الحّاة اأبدّّي  أّن الحّاة

ف  ال ا  المتّدسي  فالمتزود  ّرهم رالوا الحّاة اأبدّّي وكؤذلج لؤو ذكؤر  سزؤار العمؤ  فالمتزؤود 
فالمتزؤود حزؤوه الّسؤم   من تذا ا سزار ت  السزئرة الحتّتّّي  وكذلج لو ذكؤر  سؤماا الّزؤمّ 

هوالء  ملو  "حئث ّتوه حضرة المسّة  وتذا ثابت برّم ا رجئر  ورئقه الّسم  المق وا ّ  الّروح ّ 
 ii"شعيا لهوم ععوين ء يروورون  هوا ولهوم الذان ء يسومعون  هوا وعنوا عشو يهمإالّذين قال عنهم 

ولّم المتزود من تذا  ّن م اتر الّ هور عاجزون عن  جراء المعجزات بؤر تؤم لؤادرون ول ؤّن 
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ر  والحّؤاة اأبدّّؤي  فعقؤ  تؤذا مؤا جؤاء لدئهم تؤو السزؤئرة الساّرّّؤي والّسؤم  الّروحؤا المتبوه والمهمّ 
ف   ّي موض  من ال ا  المتّدسي من  ّن  عم  زار سزئراش معراال  ّره كان  عمؤ  السؤاّن وفؤاز 
سالسزؤؤئرة الّروحارّّؤؤي   و كؤؤان جؤؤات ش فزؤؤار عالمؤؤاش  و كؤؤان مؤؤاف ش فزؤؤار مارّبهؤؤاش  و كؤؤان راسؤؤواّّاش 

م  والحّؤؤؤاة والّنؤؤؤفاء كّقهؤؤؤا  بدّّؤؤؤي لهؤؤؤذا كارؤؤؤت ذات فزؤؤؤار مق واّّؤؤؤاش  وحئؤؤؤث  ّن تؤؤؤذال السزؤؤؤئرة والّسؤؤؤ
ّ  فمؤؤا  تمّّؤؤي الحّؤؤاة الحئوارّّؤؤي ولواتؤؤا ولؤؤدرتا ونؤؤألرها الاّؤؤ  تؤؤ  كاأوتؤؤام اراهؤؤ  فؤؤ   ّؤؤام   تمّّؤؤي  وا 

ة  خؤؤرت  ّمؤؤا رؤؤور الّنؤؤمم فمضؤؤ ء فاّرؤؤه   نؤؤّج ئرّفؤؤ  مؤؤرّ  ألمعؤؤدودة  مؤؤث ش لؤؤو  ضؤؤ ء سؤؤرا  مّفؤؤ
 .داّماش  وتذا تو المهمّ 
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