
 
 
 
 

 
  

 

 الكلمات المنجية
 

 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
 

 يقول ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم 

 ال إله إال هللا عليها نحيا وعليها نموت إن شاء هللا

، مات ليس باألمر الصعب على المؤمنهذه الكل. قول  وبلغوا السعادة نجوا. أولئك الذين يقولون هذه الكلمات قد والنجاة هذه كلمات األمان 

فائدة  في قولها بلوجد مشقة وال ضرر ت ال ةسهل اانه ،ذكر أو أكثر كل يوم مرة ك مئةمرات ، ال اتعشر نقولها إننا.  سهل وجميل بل

 يقولون" منفسكأ واكلمات القليلة وانقذهذه ال ولواحسنًا ، ق" . نقول لهم أصعب من هذاشيء . أما إذا كان الناس في الكفر فال  كبيرة ومنفعة

. تقول  ضرر هناكليس  . " ال يقولون إنني ال أستطيع أن أفعل ذلك ، بل يعارضونك ويوبخونك بدالً من ذلك ". فعل ذلك اال ، ال يمكنن "

. إنه عناد الكفر ، إنه عناد  عنيدون. إنهم  هذابكل شيء ، على األقل قل هذا أيًضا حتى تتمكن من النجاة "كما تقول ، لكنهم ال يقبلون 

(. 50:24"َكفَّاٍر َعنِيٍد" )في القرآن الكريم  هلالج لجيقول هللا .  الحق لديهم هذا العناد فيهم هم ضد. األشخاص الذين  عدم قبول الحقبالشيطان ، 

. على الرغم من أنهم يعرفون أنهم  مؤمن ، بل في الكفار والشيطانال. العناد ليس عند  كفار وعنيد. المؤمن ال يمكن أن يكون عنيدا

 يقولونها .وال  بهاا ، إال أنهم ال يقبلون هإذا قالو سيكونون من الناجين

. 

شيء أن نقبل أن هللا ليس  عظمأ! ا أجمل من هذ كالمهل هناك  ، جميل كالمالحمد هلل ، هذه الكلمات الجميلة التي تقول "ال إله إال هللا" هي 

. أنتم مشركونممن يعتبرون أنفسهم مسلمين وعلى الرغم من أنهم يقولون هذه الكلمات ، فإنهم يقولون لآلخرين " . هناك البعض له شريك

ال تدعو من يقول " يقول  ملسو هيلع هللا ىلص. نبينا الكريم  ، هم الذين ال يعرفون حقيقة ومعنى هذه الكلمات الحقيقةلكن في و .شريك " هللا تجعلون معأنتم 

 ً . إنهم  الكريم ذلك ، فهم الذين يقعون في هذا الخطأ ألنهم ال يعرفون حقيقة ومعنى هذه الكلمات نبينالم يقل  . ولو" هذه الكلمات مشركا

.  ألنهم يقولون هذا الكالم ، سينجونولكن برحمة هللا  . فهم يقعون في خطأ فادح لكأنهم مشركون ولذ الكلماتلذين يقولون هذه ل يقولون

 وصلوا الى.  يقلل من فضائلهم ، ينال إله إال هللا" ، مشرك يقولون " الذينومع ذلك ، فإن فضائلهم ستكون متدنية للغاية ألنهم يدعون 

 يحرمنا. هللا ال  وشكرنا ال نهاية لهما حمدنافإن ،  ال إله إالهللا محمد رسول هللا"" . لذلكالمقامات  كون من أدنىيس مقامهملكن والهدف 

  . من هللا التوفيقو . يقوي إيمانناهللا .  ن هذا إن شاء هللام

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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