به خطر غرور خودش

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
موضوع حضرت پيامبر مان (ﷺ) هللا جل جالله (ﷻ)
متکی طريقت مان صحبت است .خير در جماعت است .به هللا جل جالله (ﷻ) هزار بار شکر می
کنیم که او ما را به عنوان مسلمان خلق کرده است .به عنوان مسلمان نه به خطر خواسته خودمان بلکه
به خطر بخشش (رحم) و لطف هللا خلق شده ايم .دين اسالم مسلمان بودن در نظر خداوند است .زمان برای
اديان ديگر گذشته است .افراد که در روزهای ما زندگی می کنند اسالم را به خاطر غرور خودشان قبول
نمی کنند .در حالی که آنها نيز بسيار خوب تحقيق می کنند .با اين حال ،آنها به دليل غرور خودشان اسالم
را قبول نمی کنند.
حضرت پيامبر مان (ﷺ) ابو َجهل را به اسالم دعوت کرد .هنگامی که اين حادثه اتفاق افتاد ،يک
اصحاب (سحابه) کنار حضرت پيامبر مان (ﷺ) بود .ابو َجهل را جلو اين سحابه دعوت کرد .ابو َجهل گفت،
"من اسالم را قبول نمی کنم!" بعد از اينکه حضرت پيامبر مان (ﷺ) اين را سحابه ترک کرد به ابو َجهل
پرسيد" ،چرا شما قبول نمی کنيد؟" ابو َجهل جواب داد" :من همچنين می دانم که مذهب واقعی ،مذهب
اسالم است  ،اما نفس من اين را قبول نمی کند ".ابو َجهل به دليل غرور خودش اسالم را قبول نکرد ،و به
خطر غرور و خوشی او سعی می کرد اسالم را کوچک نگاه کند.
کشورهای اروپايی امروز نيز به دليل غرور شان اسالم را قبول نمی کنند .باشد که خداوند درجه
موالنا شيخ (ق) را بلند کند .او در مورد نقاط های زيبا صحبت می کرد و اين جزئيات خوب را (به ما)
نشان می دهد .زيرا که (شما) باهوش هستيد و می گوييد من باهوش هستم ،کتاب هايی پر از صفحات را
نوشتيد و می گوييد که شما دنيا را اداره می کنيد ،پس چرا دانش شما ،شما را به هللا نمی رساند؟ همان
طوری که موالنا شيخ گفت ،خيلی متکبر هستند.
آنها به عيسی عليه سالم که از حضرت مريم به دنيا آمد ،پسر خدا می گويند .آنها می گويند پسر
خدا است .دور از اين ،حتی قابل مقايسه نيستند .حتی يک کودک با کوچکترين عقل نمی تواند اين مورد
را قبول کند .چگونه می توانيد جلو برويد و به خالق جهان ،حضرت خداوند متعال و شکوه او ،بگويد او
يک انسان است؟ انسان ها حتی يک ذره خاک بر روی سطح زمين نيستند .حضرت هللا عز و جل با هيچ
کس بحث نمی کند .چنين چيزی وجود ندارد" ،شما اين را گفتيد و من اين را گفتم ".يک حادثه رخ می

دهد و همه را سکوت می کند .قرآن معجزه است .بی شباهت از هر چيزی ديگری است .آنها همچنين می
دانند قرآن معجزه تا روز قيامت است.
عيسی عليه سالم و مادرش غذا می خورند .آيا خدا غذا می خورد و به برای رفع احتياجاتش به
سرويس بهداشتی (توالت) می رود؟ در واقع ،اين مثال همه آنها را ساکت می کند .برای آنها بيش از اندازه
کافی است .اين خيلی روش به واضح است .مذهب که عيسی عليه سالم آورد ،يک دين واقعی است .او
هرگز نگفت" ،من خدا هستم ".او گفت" ،من بنده خدا هستم" .خداوند به همه ما ها سعادت بدهد که از اين
دنيا با ايمان برويم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
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