
 
 
 
 
 
 
 

 حفاظت کنخودت را از آتش  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

 َوأَْهِليُكْم نَاًرايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم 

 سنگهاست و نسانها ا آن هيزم كه آتشى از را خويش خانواده و خود ايد آورده ايمان كه كسانى اى"

 جهنم آتش آتش، از خودتان و کودکان( می گويد: "هلالج لج(. هللا جل جالله )۶د" )سوره التحريم:داري نگه

 هستند." مردم و ها سنگ آن هيزم که جهنم. کنيد محافظت

 

 در را خود نکند، حفظ را خود که هرکسی. داد مردم به مجازات عنوان بهآن را هللا عز و جل 

 که است دليل همين به .کنند می ستم را خود مردم .کند نمی ستم را کسی خداوند. کرد پرتاب خواهد آتش

 ت راخود شرارت و گناه از .کنيد محافظت ت راخود. ميدهد هشدار (ما به) شکوهمند و متعال خداوند

 کس هر و فرزندان ،بستگان از که گويد می بلکه را، خود تنها نه. ديشو محافظت آتش از تا کنيد محافظت

 .کنيد محافظت نيز ديگری

 

 برابر در را شانخود مردم .کنند می محافظت خودشان را مردم. است حفاظت یلاص موضو

 چيزی آن .هستند تامني در کنند، می محافظت شان راخود مردم که هنگامی. کنند می محافظت ها دشمن

 مرا اين. باشيم محافظت آن از نياز داريم. است ابدی جهنم کنيم، محافظتخودمان را از آن  نياز داريم که

 تمحافظ را تان بستگان و تان خانواده و تخود با اين راه،. است پذير امکان هللا دستورات انجام دادن با

 .کنيد می

 

 دب چه است؟ خوب ه چيزچ : "بدانيد بايد. کنيد توجه اين به بايد. است خوب حال هر در حفاظت

( حرم) ممنوعيت از را خود اوال. بمانيد دور آنها از و" است؟ بد کسی چه است؟ خوب کسی چه است؟

. تاس واقعی خطر اما است، جذاب ،است زيبا ميرسد که نذربه  باشد حرم که کاری هر. کنيد می محافظت

 نگاه کنيد چی است و از کجای شر می آيد. بيدار بمانيد! .کنيد می محافظت را از آن تان خانواده و تخود

  !باشيد مراقباز اين . آيد می آن از شر که جايی و است آن در آنچه به نگاهی بمانيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 جل هللا عز  و اينجا، در. دکني محافظت شب در را خود چگونه و کجا آموزش می دهند ارتش، در

 ودتانخ انيدميتو بنابراين. فرستاد آموزش برای را اعلم ها و( ها حضرت) اولياء (،ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 .کنيد محافظتخودتان را  چگونگی که راهنشان م دهند  آنها. کنيد محافظترا 

 

 يک .آفتی)به دشمن( می شويد در خطر می تسليم  که زمانی زيرا نشويد، تسليم دشمن به هرگز

 ذاربگ نه،: "نگو .کنند محافظت آن از توانند می راحتی به بخواهند، مردم اگر اما داريم، رحمانه بی دشمن

 و سپس هيچ دانمی سوزبرای خودم دلم  شوم، تسليم آن به اگر" .شومتسليم  آن به و کنم پيروی آن من

را ول  تو او. دسی دلش نمی سوز هيچ برای و است رحم بي دشمن يک کامالکاری انجام نمی دهم." اين 

 .برساند نمی کند تا به جهنم

 

 چهآن. کنيم محافظتاو  کمک باکند. نياز داريم خودمان را  محافظتباشد که هللا )ما را( از دشمن 

 محافظت. اين )ما را( ( استملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به افتخارو  ، احتراممحبت، کرد خواهد کمک ما به

 به (همهربانی، محبت، عاطفه، عالقعشق ) بيشتر هرچه. است شرارت عليه عظيم سپر يک اين .کند می

  يد.شو می محافظت بيشتر داريد،( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

 به و ،(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر مقدس تولد خاطر به ،ماه اين خاطر به (را ما) خداوند انشاءهللا

کند. انشاءهللا به )ما ها( عطا کند که با او در بهشت  محافظت)ما را( از شرارت  ،لاو ربيع خوبيی خاطر

 باشيم.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او


