
 

 

    

 تجاربالحیاة 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 هللا عز وجل خلقنا وعلمنا :

نَساَن َما لَْم یَْعلَمْ   َعلََّم اْإلِ

، من الطفولة إلى  مستمر . الناس في تعلم ، هللا یعطي إلھام ویتعلم ببطء ال یعرف شیئا اإلنسانفي حین أن ".  علم اإلنسان ما لم یعلم" 
. كل شيء ا درس ونخذأیك الذین لیسوا على طریق هللا ال لناس ، ولكن أولئل هخیرهللا سیظھر .  درساخذ الناس یجب على .  الشیخوخة
 . لھمبالنسبة ، كارثة  سیئ یتحول الى

لیست  أحوالھمبعض األحیان جیدة وأحیانا  . في كل یوم ةمختلف أحوالھم. الناس  درسعلى أنھ كل شيء  یرونالناس الذین یریدون الخیر 
.  تكون مكتوبةالخیر واألعمال الصالحة س الىجمیعا  یبدل حالھم،  ، إذا كان الناس شاكرین هللا للتعلم كل شيء من هللا . مع العلم أن جیدة

 . للناس ھما إختبار وء. الخیر والس إختبارأیضا  ا. وھذ . نحن بحاجة إلى القول أننا جئنا من هللاألجر  لھم سیكتب، ة صعب تحتى لو كان

ھناك  یسل لذلك للعلم. لیس ھناك نھایة  . ھذا أیضا شيء. الناس یتعلمون أكثر كل یومئ عندما یحدث شيء سیللعصیان  داعيھناك  لیس
. ھناك  ھذه الطریقةالحال كان ب یحتاج إلى القول ".  یجلب إلى الذھن ما تعلمھ كخبرة بحیث،  یتعلم حتى الموتس المرء.  نھایة للتعلم

 . ختبارإوھذه الحیاة للناس كه الدنیا أعطى ھذ عز وجل. هللا  تجاربیقولون الحیاة  . فائدة "، وبھذه الطریقة یمكن أن یعلم اآلخرین أیضا

 ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 

درس من ھذه علینا أن نأخذ ،  . بالتأكیدنفسا اال وسعھا هللا ال یكلف . 	شيء، ھناك درس في كل 	كما قلنا".  لیبلوكم أیكم أحسن عمال" 
"،  ، وھذا ھو مثل ذلك . عندما یقول الناس: "حدث لنا من قبل"، أو "ھذا مثل ھذا نضیع تجاربنا. دعونا ال  الخبرة ونكسب األحوال

 . عز وجل من هللا ونتقتربی، و أكثر كماال ونصبحی،  مع تلك التجربة وننضجی، ن راضی ونصبحی

الكثیر من األشیاء  ان یصیبك ، إذا بعدكذلك  . إن لم یكن الشخص نفس لتربیة، ھي وسیلة  ، الخبرات ھذه األشیاء التي نتحدث عنھا
شيء یظھر نھایة الفي  ضربتو ضربت،  الحدید تضرب كأنك،  . كما قلنا فائدة لھلیس  ھذا، تسیر خلف نفسك ال تزال و واألحوال

، ولكن إذا ن ضربویو نضربوی.  بطریقة عدیمة الفائدة رقتحت، كذلك  . إن لم یكن بنفس الطریقة على النفس یؤثر اھذ،  صلب وجمیل
 .منھ  ، ال فائدة كان عدیم الجدوى

 كتربیةھذه األشیاء التي یتم القیام بھا بقبول ال علینا.  وفاز نفسھ. ال یوجد أحد اتبع نسیطر على نفسنا . دعونا لتربیة النفس ، ھذا  كما قیل
 لكي ال تكون الخبراتدرسا من لنأخذ جمیعا  یرزقنا. هللا  تكون من أجل ال شيءسثم ومن . ونربي نفسنا ،  ضعھا في أذھاننان، لنفسنا 
	الفاتحة .ومن هللا التوفیق .  . عندما نأخذ درسا من تلك التجارب أجر. هللا یعطینا أیضا فارغة حیاتنا 
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