
 
 
 
 
 
 
 

 است تجربهبا  زندگی 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :آموخت ما به و خلق کرد را ما هللا عز و جل

نَساَن  ِ لَمإ َعلََّم اْلإ  َما لَمإ يَعإ
 

 داند، نمی چيزی بشريت که حالی در( ۵:العلق سوره"و به انسان آنچه را نمی دانست ياد داد." )

 تا کودکی دوران از هستند، مداوم يادگيری حال در مردم. گيرد می ياد آرامی به او و بخشد می الهام هللا

مهربانيش را نشان بدهد، اما کسانی در راه هللا  می خواهد مردم به خداوند .بگيرند درس بايد مردم. پيری

 نيستند درس را ياد نمی گيرند. همی چيز بد )تبديل به بد(، يک بال برای آنها می شود.

 

 تحال در روز هر مردم. بينند می درس يک عنوان به را چيز همه هستند خير خواهان که افرادی

 اگر است، هللا از همه که دانستن. خوب نيستند اوقات گاهی و هستند خوب اوقات گاهی. هستند مختلف های

از هللا باشند چونکه دارند ياد می گيرند، همه آنها به خوبی )مهربانی( تبديل می   سپاسگزار خدا از مردم

 واهدخ نوشته آنها برای پاداش د،نباش سخت اگر حتی. می شوند نوشتهکار های خوبی  عنوانبه شوند يا 

 .هستند مردم برای تجربه يک بد و خوب. است تجربه يکيز ن اين. ايم آمده هللا از (ما) که بگوييم بايد. شد

 

 يشترب روز هرمردم . است چيزی نيز اين. نيست شورش به نيازی افتد می اتفاق بد چيزی وقتی

و در آن  ،گيرد می ياد مرگ زمان تا فردپايان ندارد. ياد گرفتند پايان ندارد، بنابرين  دانش .گيريد می ياد

بود. برای او يک ان طوری تجربه ياد گرفت. او بايد بگويد، " عنوانآنچه که به می آورد  زمان به ياد

 .دهدب آموزش نيزان سودی وجود دارد،" و به اين طور او می تواند به ديگر

 

 به را زندگی اين و دنيا اين (هلالج لجهللا جل جالله ). است تجربيات مورد در زندگی گويند می آنها

 .داد مردم به امتحان يک عنوان

َسُن َعَماًل لِ   يَبإلَُوُكمإ أَيُُّكمإ أَحإ
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گفتيم که همانطور (۲لک:مال)سوره  ."كنيد، مى عمل بهتر شما از يك كدام كه بيازمايد را شما تا"

 اين از بايد مطمئنا، .ببرد تواند نه باری نمی دهد که کس هيچبه  خداوند." دارد وجود درسی چيز همه در

 که هنگامی. از دست بروند نيز تجربيات که ندهيد اجازه. آوريم بدست را تجربه و بگيريم درس حالت ها

 آنهايا "اين اينطوری است و آن همان طور است،"  "،قبال اين به مان ديگر افتاده بود: "گويند می مردم

 جل هللا به و شوند می تبديل تر کامل انسان يک به و شوند می)کامل(  بالغ تجربه آن با شوند، می راضی

 شوند. می تر نزديک (هلالج لججالله )

 

 خصیش نفس تربيت برای ای وسيله تجربيات، کنيم، می صحبتموضو های که در مورد شان  اين

دنبال نفس می رويد،  هنوز (شما) و ( رسيدنشما به) ها حالت و چيزها انقدر از پس اگر نه، اگر. هستند

 ،زنيدمي ضربه کنيد، می گرم را آهن که همانطور درست گفتيم، که همانطورهيچ سودی ندارند. سپس 

 و (، کاملقجدی، عمي، ممحکم، مستحک) استوار نظر به چيزی نهايت در زنيد،مي ضربه و زنيدمي ضربه

ند می زن ضربهسوختيد.  هفايدرا می گذارد. اگر نه، )شما( بی  راثاين رو نفس همان  شود، می ظاهر زيبا

 می زنند، اما بی فايده است، هيچ سودی ندارد.  ضربهو 

 

نفس خودمان را کنترل کنيم. هيچ  دهيد اجازه تمرين نفس است. برای اين شد، گفته که همانطور

 دافتادنمی  اتفاقبايد قبول کنيم که اين چيز ها . شود برندهو  کندکه نفس خودش را پيروی  وجود نداردکسی 

 ن را و نفس ما، بگذاريمرا در ذهن مان  بايد اين، ( کنيمآموزش، ، ادببراينکه نفس مان را تمرين )تربيت

 زا عطا کند که ما همهبه  خداوند. )بی دليل نه بود( بود نخواهد چيز هيچ برای را آن سپسکنيم.  تربيت

 آن از هايی درس وقتی دهد می پاداش ها ما هللا نيز به. نباشد بيهوده نما زندگی تا يمبگير درس تجربيات

 .گيريم می ياد ها تجربه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ هحجذي ۲۱


