
 

 

 

 التوكل على هللا

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم . 

ِ فَْليَتََوكَّلِ  َوَعلَى"   ". اْلُمؤِمنُون اّلله

 تطلب ، تحب التي األشياء بعض هناك. لك بالنسبة جيدة فهي ، حدثت أن يمكن هاتحب ال التي األشياء بعض:  الكريم القرآن في تعالى قال

 . فضلاأل يعطي هللا.  هللاعلى المسلم التوكل على  يجب ، شيء يحدث عندما السبب هذال.  لك بالنسبة سيئا لكن جيدا ليس هذا.  حدوثها

 كُلههُ  أْمَره إِنَّ  المؤمنِ  ألمرِ  َعَجبًا: " الشريف النبوي والحديث". فوجئت" معنىب ."عجبت" الكريم نبينا يقول.  جيد هو المؤمن من عمل كل

 أيضا إنه ، جيد شيء جاء إذا.  جدا عظيم ثوابه ، هللا إمتحان من وقع أو صعب شيء حدث إذا.  لمؤمنل سيئ شيء يوجد ال ." َخير   لهُ 

 . عظيم خير إنه.  هللا سبيل في ويسيرون عز وجل باهلل إيمان لديهم ألن جيد أيضا هذا.  جيد عمل

 خير هناك" ،وا قولي أن ويجب ، هللا وانسال ي أن يجب ، أنفسهم وانسي ال يجب أن ، الناس يصيبقاٍس  شيء هناك يكون عندما السبب هذال

 في. بالحزن  الناسيشعر  الوقت ذلكفي . الى سيئ  ليتحو أن يمكن األحيان معظم في جيد هأن عرفت كنت ما ، بالتأكيد ." أيضا هذا في

 فليكونوا ." لنا بالنسبة جيد امر هذا ، أفضل هو ما علمأ هللا "وا ويقول هذا فليتبعوا.  جيد هو ما أظهر ، جميلة طريقة أظهر هللا أن حين

 .األمور  ستنتهي كيف واريل واتظرفلين.  هللا ومتوكلين على شاكرينحامدين و

هللا  . هللا عند من شيء كل " يمكنهم القول.  اكتئاب أو ضيق أي هناك يكون لن ، الطريق هذا اتبعوا إذا. الخير للناس  طريق هللا أظهر

 ومن هللا التوفيق . . صحيح يقوله وما".  أمر المؤمن كله خير"  الكريم نبينا وقال. "يعطينا ما هو أفضل 

 . الفاتحة
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