
 

 

  

 احفظوا انفسكم من النار

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا

 اوقوده نار.  ، جهنم وأنفسكم من النار مأطفالك احفظوا" هللا عز وجل يقول" .  نارايا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم " 

 ". والحجارة الناس

. الناس يظلمون يظلم أحدا هللا ال إن .  يلقي نفسه في النار بنفسه. كل من ال يحمي نفسه س لناسلكعقاب  وجل هللا عزجعلها 

.  من النار محفوظين واومن الشر حتى تكون الذنوبمن  إحموا أنفسكم. م نفسكأ قوا. يحذرنا هللا عز وجل هذا السبب ل.  أنفسهم

 . ، وأي شخص آخرأوالدكم ، أهلكم يقول أيضا لحماية  ، لكنم نفسكأليس فقط 

.  ون أنفسهم. الناس في أمان عندما يحم العدو منون أنفسهم . الناس يحم ون أنفسهم. الناس يحم الحماية هي جوهر المسألة

. هذا ممكن من خالل  من ذلك ألن نحمي أنفسنا. نحن بحاجة  الجحيم األبدي ه هوحماية أنفسنا من الىالشيء الذي نحتاج 

 . . يمكنك حماية نفسك وعائلتك وأقاربك بهذه الطريقة أوامر هللا تأدية

؟ " ؟ من هو سيئ ؟ من هو جيدئ هو سي؟ ما  ما هو جيد " عليك أن تعرف.  ذلكباالهتمام  علينا.  الحماية جيدة في كل شيء

.  ، ولكن هذا هو الخطر الحقيقي ، يبدو جذابا بدو جمياليحرام الكان  مهما. م اتحمي نفسك من الحر، س . أوال عنه وابتعد

،  في الجيش !ا . كن حذرا من هذإلى ما هو عليه وحيث يأتي الشر نظر ا!  في حالة تأهب ابقى.  ستحمي نفسك وعائلتك منه

. م ، والعلماء إلرشادكء وليااأل، و نبينا الكريم لوج ، أرسل هللا عز . هنا في الليل منفسكأ تحمونتعليمات وكيف ال ميعطونك

 .م نفسكأطريقة لحماية ال ونظهري.  حماية أنفسكم ميمكنك بحيث

 واكوني، ولكن الناس يمكن بسهولة أن  خبيث. لدينا عدو  خطر عند تقديم تنازالتالأبدا ، ألنك تقع في للعدو ال تقدم تنازالت 

فعل أي وال أ سأشفق على نفسي. إذا استسلمت ، واخضع له تبع ذلك أ دعوني،  ال " تقل. ال ارادوا من ذلك إذا  فوظينمح

 يدخلك النار .حتى  ك. لن يترك ه أي شفقة على اإلطالقديوليس ل عندهشيء ". هذا عدو ال رحمة 

،  لرسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم محبتنا. ما سيساعدنا هو  مساعدتهب. نحن بحاجة إلى حماية أنفسنا  من العدو يحفظناهللا 

 .محفوظاكلما كنت لرسولنا الكريم  محبةكلما كان لديك . ضد الشرور عظيم. وهو درع  هذا يحمينا.  له وتعظيمنا احترامنا له

، إن شاء هللا.  ولاألربيع ل وإكراما،  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناوالدة ل إكراما،  هذا الشهرإكراما لهللا يحمينا من الشرور 

 الفاتحة . من هللا التوفيق .و . في الجنة إن شاء هللا صحبته يرزقناهللا 
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