
 
 
 
 
 
 
 

 است امتحان یک نفس برای فرزندان آدم 

 

 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

 

 

وجود  شيطان ؛داد قرارامتحان )آزمايش( برای فرزندان آدم  يک عنوانهللا عز و جل نفس را به 

 فکر ها بعضی. استامتحان )آزمايش(  م يکدفرزندان آ اطراف در چيز همه. ددار وجود دنيا اين و دارد

 شيطان و نفس و شوند، گناه مرتکب توانند نمی ديگر دهند، می انجام را خاصی چيز که زمانی که کنند می

 .ندارد وجود چيزی چنين. می ماند دور آنها از

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر شيطان. نشد مسلمان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنفس و شيطان  فقط

 به نياز فرزندان آدم حال، اين باحساب می سود.  )سحابه( اصحاب عنوان به زمان آن ازمسلمان شد و 

 و کند پيروی را هللا دستورات بايد او. دور نگه دارد ميرد می او که زمانی تا آنها را و دارد آنها با مبارزه

 .نکنند پيروی را آنها

 

 شده تنظيم اين حاضر حال در. اند رفتهاز بين  من گناهان تمام .رفتم حج به من: "گويد می او

د مسج م )درکرد اعتکاف"من . شويد گناهانپر از  دوباره تا آيد می شما دنبال به بيشتر شيطان نه، ".است

 فستن که نکنيد فکر... " اند رفته آنها و دادم انجام خوبی عمل چنين من. اند رفتهن ماندم( و گناهان از بي

 آن با جنگ وضعيت در بايد شمامداوم )با شما( تا زمان مرگ است. او به طور  !ميره نمی اين .مردد

 (اطاعت) از او پيروی بيشتر هرچه. خداست حکمت اين و. يابد افزايش شما درجه تا باشيد داشته قرار

 آن (هاستفاد، هفايد) مزيت اين. رود می باال (شما) درجه و آوريد می دست به بيشتری های پاداشنکنيد، 

 .است

 

 يرویپ را آنها فرزندان آدم اگر اما کرد،خلق  چنين را آنها هللافرشتگان نه نفس، نه شيطان دارند. 

 ايينترينپ( احتما، مطمئن) قطعا ،را پيروی کند خودش نفس او اگر. بود خواهد باالتر فرشتگان از او ،نکند

می  تبديل موجود فاسد ترينو  ترين پايين به او در اين زمان .شود می ناميده" أَْسفََل َساِفِلينَ " می شود.

 انشاءهللا هميشه از نفس مان پيروز شويم. ( کنيم. اطاعتنکند نفس مان را پيروی )شود. هللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱۱


