
 التوكل

 على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 ". اْلُمْؤِمنُونَ  فَْلٌَتََوكَّلِ  اللِّ  وَعلَىأعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا " 

.  هللا على توكلت عندما تخسر ال ." هللا أن ٌتوكلوا على المؤمنٌن على" الكرٌم القرآن فً وجل عز هللا ٌقول

.  ٌحدث ال ذلك ٌرٌد ال وعندما ، ٌحدثأمراً  هللا ٌرٌد عندما.  العالم فً تعٌش عندما مكان كل فً خطر هناك

 . هللاٌسٌر بمشٌئة  شًء كل

خمسة  هناك أنحٌث  والعظمة القدرة هذه مثل لدٌه هللا.  ٌرٌد ال هللاكان  إذا دقٌقةل حتى تعٌش أن تستطٌع ال أنت

 ةواحدذبابة  هللا أعد إذا.  مكان كل فً الذباب أزٌز .علٌه  هللا هاوضع.  ٌرالط على مختلفة ةقاتل مادة وثالثٌن

 .صغٌرة ، قد ٌموت الجمٌع  تراها التًو

 شكرا.  خافواٌ ال دعوهم ،فائزون  دائما هللا ٌتوكلون على الذٌن.  هللا على واتوكل. ابدا  ال داعً لتخوٌف الناس

 ذبابة على كثٌرة أشٌاء هناك كان إذا ، قلنا كما ،وإال . وٌستمرون  هللاعلى  ٌتوكلون. بسطاء  هلل المؤمنون

 ٌوجد ال.  واحدة لدقٌقة نعٌش تتركنا لن هللا ضد هم الذٌن أولئك لغضب ورعاٌتها ، الكراهٌة ، الحقد ، واحدة

 .ٌحمً  هللا ولكن.  ٌفعلون كما واألسلحة ، السلطة،  الثروةمن  كثٌرال وال استعداد لدٌنا

 من تخف ال.  هلل شاكرٌن ونكون هذا ننسى ال أن ٌجب.  علٌنا هللا من لطف هذا.  نانوٌقود الصالحون هلل شكرا

 .الحامً  هللا.  ٌرٌد ال هللا دام ما شًء ٌحدث لن.  حدث وذاك هذا ألن وكذا كذا

 هناالى  تتطلع كلها األمة.  دمحم أمة رأس هنا أن بما هللا سبٌل فً فلٌخدموا.  األمة هذه ٌخدمون الذٌن جزى هللا

 وهذا ذلك وراء سبب هناك.  هللا كرمبفضل و حماٌةال تحت المكان هذا وظل.  مكان كل فً الدمارب تسببوا ألنهم

 . الوقتاقترب .  هللا شاء إن ظهرسٌ السبب

 مهما.  ستحدث جمٌلة وأشٌاء ، العدالةب كله والعالمجمٌعا  المسلمٌن حكمٌ ، هنا من سٌخرج سالمال علٌه المهدي

ٌحفظ  هللا.  هللا نتوكل على نحن.  هللا شاء إن انتظاره فً نحن.  هللا شاء إن سترفع هناك والقسوة الظالم كان

  . ٌعٌننا هللا. أمة دمحم 

 الفاتحة .
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