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  مفتاح الجنة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

“ .ِ ُسْوُل �ّٰ ٌد رَّ ُ ُمَحمَّ  . ”َعلَیَْھا نَْحیَا َوعَلَْیَھا نَُمْوُت َوبَِھا نُْبعَُث إِْن َشآَء �ّٰ َكِلَمةٌ َطیِّبَةٌ َكِلَمةٌ ُمْنِجیَةٌ، َآل إِلَھَ إِالَّ �ّٰ
 
سیكونون ، . إذا قالوا ذلكلھلكن الكفار ال یستطیعون قووالقول.  سھل الكالمھذه  ."بعث علیھاوسأ، إن شاء هللا علیھا، سأموت أحیا علیھا"

لن یكون  دمیندمون. وھذا النعاقبون وسیُ س. هلالج لجا� بأو ال یقبلون  یُشركون. هلالج لج با� یُشركونألنھم  اینجو، فلن . إذا لم یقولوا ذلكمن الناجین
فإنھم إذا أرادوا أن یقولوھا في اآلخرة  ،. وإالسینجون، خیرة أثناء وجودھم في ھذه الحیاة. إذا قالوا ذلك في أنفاسھم األالدنیا هكالندم في ھذ

 عندھا. سینتھونالقیامة یوم أو بعد 
. 

ال  ،مفتاح الجنة. وھي بالفعل مفتاح الجنة ألنھ بدونھا اعلى أنھ ابلغات مختلفة وكان یوزعھ ھاقد طبعل، نعمة هللا الشیخھناك الراحل 
یقبل اإلنسان وجود هللا عز وجل ویقبل  ،ال یمكنھ الدخول. ممنوع الدخول على اإلطالق. بھذه الكلمة ھایستطیع الناس الدخول. من ال یقول

شاء هللا. یسأل كلما كان إیمانك أقوى إن  كلمة الشھادة "ال إلھ إال هللا"، كلما قرأت األول لإلسالم. لذلك الركنذا ھو ھ أنھ لیس لھ شركاء.
اء هللا. عندما یكون إن ش الصلوات الشریفةوالتكبیر ، لیلالتھ، الذكربأقوى كون یس"كیف یمكننا أن نفعل ذلك؟" إیمانكم  الكثیر من الناس

 ، یزداد نورك وتجد السالم. ستزول الظلمة بداخلك. وستكون وسیلة للخیر.إیمانك أقوى
. 

. یجب أن نقولھا كل صباح وكل ت لناأعطی ھاإن ،هلالج لجھا. كل شيء أجمل. شكراً � بكلمة جمیلة حلوة. كل شيء أحلى  -إنھا كلمة طیبة 
وتقول "ال  تشكرعلیك أن ، اش ألن النوم موت. وعندما تستیقظمساء. یجب أن نقولھا عندما نستیقظ. ویجب أن نقولھا قبل الذھاب إلى الفر

 . ومن هللا التوفیق ویھدي الناس. ھامیدیُ �. هللا شكر ال ،ملسو هيلع هللا ىلصنة نبینا الكریم . ھذه ھي سُ "الحیاة من جدید رزقنا�  الحمد. هللاإلھ إال 
 

 الفاتحة .
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 الثانيربیع  11-2021/1- 06 

 


