عظمت ستاره ها در آسمان

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.
در حال حاضر داريم آسمان را از اينجا نگاه می کنيم ،ماشآهلل .مردم عظمت هللا (جل جالله) را
ميبينند هنگامی که آنها آسمان را نگاه می کنند .گاهی اوقات هنگامی که جوان بوديم بيرون می خوابيديم،
در آسمان ها نگاه می کردی و هزاران ستاره می ديدی .مردم هرگز نمی توانيد بزرگی ستاره ها را ببيند
هنگامی که جوان هستند .مردم عظمت هللا را بهتر درک می کند با دانش زمانی که آنها بزرگ شده اند.

ِإنَّ َما يَ ْخشَى َّ
اَّللَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َماء
او می گويد" ،جز اين نيست که ترسند از هللا از ميان بندگانش دانشمندان" (سوره فاطر .)۲۸:تنها
عالم ها ،دانشمندان ،اوليای از هللا می ترسند.
در حال حاضر نگاه می کنيد و ستاره ها را در آسمان می بينيد .ستاره ها که می بينيم و نگاه می
کنيم ديگر اونجا نيستند .آن از اونجا رفته صد هزار سال پيش ،آن تمام شده است .در حال حاضر ،تنها
نورش ،قادر به ما رسيدن است .دنيای ما کوچک نيست ـ حتی آن ،بزرگ از يک ذره گرد در اين جهان
نيست .اين کهکشان ،کهکشان راه شيری ،ميلياردها ستاره دارد .ميلياردها خورشيد ،ماه و سيارات تنها در
اين کهکشان راه شيری ما وجود دارد.
چقدر فکر می کنيد اين عظمت و اين بزرگی است؟ همه چيزهايی که می گويم ميلياردها با نگاه
تنها به بزرگی يک ستاره در اين جهان است .نه يک ميليارد سياره ،ظاهرا بيش از سه ميليارد کهکشان
وجود دارد .يعنی يکی برای هر انسان است (شيخ افندی اينجا يک شوخی می گويد و با همه می خنده) .و
مردم اينجا با خود شان مغرور هستند و حفظ تکرار می کنند" ،ما اين را دوست داريم ،و ما آن را دوست
داريم".
همانطور که موالنا شيخ (ق) هم گفت ،اين عظمت هللا را نشان می دهد .هللا اکبر .هللا اين را با
چنين عظمت خلق کرده .موجودات بزرگتر از همه اين نزديک به هللا وجود دارند .يک فرشته وجود دارد،

او حتی بزرگتر از اين است .بنابراين ذهن مردم نمی توانند اين را بگيرند .بنابراين ،مرزهای ديگر وجود
ندارند.
برخی االغ در مورد هللا ميپرسند" ،او چگونه است؟" کافی است نگاهی کنی آنچه هللا انجام داد،
خلق کرد و ساخت .چگونه می توانيد ذهن خودت برسد و فکر کند در مورد ذات هللا .حتی به اين جهان
نمی توانی برسی ،پس چگونه می تواند به آن که آنها را خلق کرد ،هللا عز و جل ،برسی؟ عظمت وارد
داخل مردم می شود هنگامی که آنها آسمان را نگاه می کنند .مردم احساس می کنند که ميافتند هنگامی که
يک کوه يا يک ستاره نگاه می کنند .چه کسی می داند چه حکمت پشت اين است ،شايد آنها خيلی احساس
تنهايی کنند؟ مردم احساسات بسيار متفاوت تجربه می کنند.
همه اين ،کل جهان ،حتی يک ذره گرد در برابر هللا نيست .اما با همه اين عظمت ،هللا (جل جالله)
می گويد" :من فقط در قلب بنده مؤمن جا ميشم" "من فقط در قلب بنده مؤمن حاوی ميشم" .در هيچ جای
ديگر حاوی نمی شم ".هللا عز و جل در اونجا است هنگامی که مؤمن در قلب ايمان دارد .در غير اين،
هيچ استفاده نه دارد با غرور گفتند" ،من يک دکتر هستم ،من اين هستم ،و من آن هستم".
همانطور که گفتيم ،زندگی ما زود گذر است ،و آن بيشتر از يک پلک زدن چشم حساب نمی شود.
اجازه دهيد اين زندگی کوتاه برای لذت بردن دنيوی صرف نه کنيم .زندگی واقعی زندگی آخرت است.
انشاءهللا همه ما ها در بهشت ميرويم .خداوند به ما ها بهشت را اعطا کند انشاءهللا ،به طوری که با موالنا
شيخ (ق) و با حضرت پيامبر (ص) ما در آن روز های زيبا همه با هم باشيم .اين زندگی ابدی است.
ما فکر می کرديم" ،چگونه می توانيم به آن ستاره ها برسيم؟" هنگامی که جوان بوديم .می توانيم
به آنها با موشک برسيم؟ چگونه می توانيم برسيم ،چه بايد انجام بدهيم؟ آن از آنجا رفته و خيلی وقت پيش
خاموش شده.
چيزهای بسيار عجيب و غريب .مردم نمی تواند اين چيز ها را در شهر ببيند .آنها سر خود را
بلند نمی کنند و آسمان را نگاه نمی کنند .مردم پايين نگاه می کنند ،آنها رو به پايين نگاه می کنند ،و آنها
در اطراف نگاه می کنند .آنها سر خود را بلند نمی کنند و نگاه نمی کنند همه آن چيز های که هللا خلق
کرده ،آنها عظمت را نگاه نمی کنند .آنچه آنها نگاه می کنند چيزهای ريزه ميزه و نا الزم هستند .چيزهايی
که الزم هستند ،ستايش و اطاعت به هللا هستند .انشاءهللا خداوند به تمام ما ها ايمان و اسالم عطا کند.
ـ ماشآهلل ،يک نور کوچک مثل يک ابر اونجا است .آنجا ،راه شيری است.
ـ کدام؟
ـ مثل يک ابر ،اونجا.
ـ سلطان من ،آن همان معنی دارد که در حديث می گويد ،اصحاب مثل ستاره های هستند؟
چونکه آنها راه ها نشان می دهن .ستاره ها هم ،راه ها نشان می دهن .مردم بايد گذشته را نگاه
کند .هستند کسانی که در حال حاضر آن را هم می دانند ،اما مردم ديگر نگاه نمی کنه ،و حتی اگر آنها

نگاه کنند ،آنها نمی بينند .آنها در اين يک ستاره نمی بينند ،حتی يک مسير پيدا نمی کنند .در گذشته،
هنگامی که آنها نگاه می کردند ،می دانستند شمال ها ،جنوب ها ،غرب ها ،و شرق ها ،همه را می دانستند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
حضرت شيخ محمد محمت عادل
شوال  ،۱۴۳۷استان بولی ،شب
ّ ۲۶

