
 

 

    

 السماء في النجوم روعة

 ، صغار كنا عندما أحيانا خارجفي ال ننام كنا.  السماء إلى ينظرون عندما هللا روعة الناس يرى.  هللا شاءما  هنا من السماء إلى ننظر

 الناس.  شباب ما يكونواعند كبيرة النجوم أن يقدروا كم أن أبدا للناس يمكن ال . النجوم من اآلالف رىتو السماء إلى تنظر ويمكنك أن

 .يكبرون  عندما المعرفة مع أفضل هللا عظمة ونهميف

َ  يَْخَشى إِنََّما اْلعُلََماء ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اّللَّ  

َ  يَْخَشى إِنََّما " وقال  ". فقط العلماء يخشون هللا . اْلعُلََماء ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اّللَّ

.  ذلك تمقد و ، سنة ألف مئة قبل هناك من ابتعدت.  هناك ليست ونراها ننظر اليها التي ةالنجم.  السماء في النجوم وترى تنظر اآلن

 درب مجرة ، المجرة هذه.  الكون هذا في الغبار جسيمات بكبر ليس بل - اصغير ليس عالمنا.  فقط اآلن إلينا الوصول على قادر نورها

 .هذادرب التبانة  في فقط والكواكب األقمار ، الشموس من المليارات هناك. النجوم مليارات على تحتوي ،كهكشان  أيضا وتسمى ، التبانة

 ليس.  الكون هذا في ةواحد ةنجم بحجم فقط تشاهد مليارات انسميهالتي  األشياء كل ؟ العظمة ههذكم هي و العظمة هذه ركب كم تعتقد

 ويضحك هنا نكتة هايجعل الشيخموالنا . )إنسان  لكل مجرة يعني.  المجراتمن  مليارات ثالثة من أكثر هناك أن يبدو ، الكواكب اتمليار

 ."مثل ذاك  ، هذا مثل نحن " ،بالتكرار  ويستمرون هنا أنفسهمب يتكبرون الناسو(. الجميع مع

 من أكبر المخلوقات هذه مثل هناك.  العظمة هذهب هذه هللا خلق.  أكبر هللا.  هللا عظمة على يدل هذا ،قدس هللا سره  الشيخ موالنا قال كما

 . اآلن بعد لها وجود ال حدودال. تتحمل  أن هايمكن ال الناس عقول لذلك.  هذا من اكبر هوو ، مالك هناكجل جالله .  هللا بجانب هذا كل

. هللا ذات في ويفكر يصلأن  عقلكل يمكن كيف. وصنع ، خلق ، هللا فعله ما إلى نظرت أن يكفي" ماذا يشبه ؟ " هللاعن   سألت الحمير بعض

 ينظرون عندما الناس داخل دخلت عظمةال ؟ خلقهم الذي وجل عز هللا إلى صلي أن هيمكن فكيف ، الكون هذا إلى صلأن ي حتى هيمكن ال

؟ بالوحدة ونيشعر ربما ، ذلك وراء الحكمة ما يدري من.  نجمة أو جبل إلى وننظري عندما سيسقطون أنهم يشعرون الناس.  السماء إلى

 . جدا مختلفة مشاعر يجربون الناس

 َولَِكنِِّي ، أَْرِضي َوال َسَمائِي َوِسعَنِي َما "هللا  يقول العظمة من الكم هذا مع ولكن.  هللا أمام غبار جسيمات حتى ليس ، كله الكون ، هذا كل

ذلك  قول في فائدة أي يوجد ال ، ذلك خالف.  المؤمن ايمان في قلبكان هناك  إذا موجود وجل عز هللا".  اْلُمْؤِمنِ  َعْبِدي قَْلبُ  َوِسعَنِي

 ".ذاك  أنا ، هذا أنا ،دكتور  أنا " بتكبر ،

 جميعنا.  اآلخرة حياة هي الحقيقية الحياة.  الدنيوي للتمتع القصيرة الحياة هذه نفقن ال دعونا. تمر بطرفة عين  ، مؤقتة حياتنا ، قلنا كما

 األيام تلك في الكريم نبينا ومع مع موالنا الشيخ قدس هللا سره هللا شاء إننكون  حتى الجنة يرزقنا هللا.  هللا شاء إن الجنة في كونسن

 . األبدية الحياة يه ههذ.  هللا شاء إن جميعا الجميلة

 الذي ما ، يهاإل الوصول يمكن كيف ؟ بالصواريخ الوصول يمكنهل .  صغارا كنا عندما" ؟ النجوم إلى الوصول يمكن كيف " ،نفكر  كنا

 في يكونون عندما األشياء هذه يروا أن يمكن ال الناس.  جدا غريبة أشياء.  بعيد زمن منذ وانطفأت هناك من تذهب فقد يجب فعله ؟

 ونرفعي ال وينظرون حولهم . ، سفلاأل ينظرون الى ، سفلاأل إلى ينظرون الناس.  السماء إلى وينظرون رؤوسهم ونرفعي ال.  المدينة

 األشياء.  لها لزوم الصغيرة جدا و أشياءاليه  ينظرون ما.  العظمة ينظرون الى ال ، هللا هاخلقالتي  األشياء إلى وننظريو رؤوسهم

 . هللا شاء إن واإلسالم يماناإل يرزقنا جميعا هللا.  هللا وتطيع هللا تسبح الضرورية



 

 

 

 

 

 . التبانة درب هو وهذا ، هناك.  هناك سحابةال مثل نور من شعاع ، هللا شاء ما -

 ؟ واحد أي -

 . هناك ، سحابة مثل -

 ؟ النجوم مثل الصحابةكما كانت  تجاهإلا نفس في الحديث في المذكور المعنى هو ،ي سلطان -

 ولكن ، أيضا اآلن ذلك يعرفون الذين أولئك هناك.  الماضي في ونينظر كان الناس.  طريقنا تظهرايضا  النجوم.  الطريق أظهروا مألنه

 يلقون عندما ، الماضي في.  االتجاه ونجدي ال مأنه كما ، هذا في نجما يرون ال. يرون  ال نظروا إذا وحتى ، اآلن بعد ينظرون ال الناس

 . جميعا كانوا وأين ،الشرق  أينو ، الغرب أين ، الجنوب أين ، الشمال أين يعرفون كانوا نظرة
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