
 
 
 
 

 
  

 

 تجربة الحياة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

هناك أشياء يمكن أن نختبرها في الحياة وهناك أشياء ال ينبغي لنا أن  . للبشر تجارب الحياة هذهأعطى هللا  يقولون " الحياة تجربة "

 ، يقولون. ومع ذلك ، فإن تجربة األشياء التي تم اختبارها مسبقًا هي عمل أناس حمقى  بنتعلمها ، فالناس يأخذون الدروس من التجار

  ."كان عقله مخًرب جًرب المجرب"من 

. ما هو جيد واضح ، وما هو سيئ واضح ،  ، ال داعي لتجربة ذلك مرة أخرى األمر الواضح تجربتهاهناك أشياء معينة ال تحتاج إلى 

تجربتها ولكن ال داعي إلضاعة الوقت في محاولة أشياء ال فائدة منها وال داعي البشر يمكنهم ،  الناسمشكوك فيها ووأحيانًا هناك أشياء 

"سأحاول  ون دروًسا ، لكنهم يقولونوال يأخذ ونال يفهم، البشر  بني آدمهناك الكثير من المدارس والجامعات التي تعلم الناس ولكن  . لها

 .  . وفي محاولة القيام بذلك ، فإنهم يجعلون األمر أسوأ" سأبتكر نظاًما جديًدا وأجعله أفضل ،فهموا هذا مرة أخرى ، أجدادنا لم ي

يمكنهم  " ، يخدع الشيطان الناس بقوله لهم. ومع ذلك  شيء آخري تمسك بدينها فال داعي ألتأمة تؤمن باهلل ، تحترم أجدادها ، وهي أمتنا 

لكنهم يضيعون وقتهم ، يرتكبون الكثير  ،بضع سنوات ويعود بعض الناس إلى جذورهم وأصولهم ولون ل، ويحا"  أن يفعلوا ما هو أفضل

 ملسو هيلع هللا ىلصصل إلى نبينا الكريم ة أجدادنا التي تنا ، فنحن على طريقتلذلك ال داعي لتجربة أشياء أخرى في طريق . من األخطاء في القيام بذلك

الطرق هي األخرى خارج هذه  الطرق. جميع  طرق أخرى ، فاآلخرين طرق الشيطانل الداعي. ا نا ، يجب أن نستمر فيهتطريق ه هيهذ

كير والقيام بذلك ، أولئك إنهم يضيعون وقتهم في التف ." أجدادي ة"يمكنني أن أصبح مسلًما أفضل ، وال أحب طريق من الشيطان ، يقولون

 .  في الدنيا واآلخرةأنفسهم ن ويؤذون يخسرويفعلون ذلك ال  الذينيمتنعون عن هذا ينقذون أنفسهم والذين 

لعنون إلى يوم ظاهرون وكل األشرار ي   نوالصالحكل  ، والقادة ، المرشدينمئات اآلالف من العلماء أنجبت كما قلنا إن شاء هللا هذه األمة 

 الصالحينضلنا ، نرجو أن نكون من بين ال يهللا .  لم يجدوا نعمة أو نفعًا ،لما فعلوه من شرور. تعرض الناس للضرر والخسارة  القيامة ،

من هللا و.  ان شاء هللا ويزيد عدد الصالحيندائما يجعلنا مع الصالحين . هللا  الصالحين إن شاء هللا هللا يجعلنا من الذين يساعدونومعهم ، 

 . التوفيق

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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