
 
 
 
 
 
 
 

 توکل

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 

له  للاه  َوَعَلى ُنونَ  فَ ْلَيتَ وَكَّ اْلُمْؤمه  
 

 (۱۶۰:عمرانآل سوره   ،۱۳:تغابن سوره ،۵۱:توبه سوره  " )كنند توكل خدا بر تنها بايد مؤمنان"

 

 که هنگامی شوید نمی شکست شما." کنند توکل هللا به مومین" قرآن، در گوید می ّجل و ّعز هللا

 که هنگامی. کنید می زندگی دنیا در شما که زمانی دارد وجود جا همه در خطر. کنید می توکل هللا به

 آن دست در چیز همه. افتد نمی اتفاق این خواهد نمی او که هنگامی و افتد، می اتفاق آن خواهد می هللا

 .خواهد می هللا چه

 

 عظمت و توانایی چنین هللا. خواهد نمی هللا اگر کنید زندگی دقیقه یک برای حتی تواند نمی شما

 مگس. گیرد می قرار آن روی بر را آنها هللا. درند وجود مگس یک در مختلف قاتل مواد ۳۵ که دارد

 همه میبینید، چچیز کمی مثل شما که مگس یک کند فعال را هللا اگر. کند می غژغژ جا همه اطرف در

 .میرد می دنیا

 

 برنده همیشه کنند می توکل هللا به که کسانی. هللا به توکل. نیست نیاز مردم به ترس وقت هیچ

 ادامه و دراند توکل هللا به. هستند ساده مومین هللا به شکر. ترس هیچ بدون بروند آنها دهید اجازه شدن،

 دارند، وجود مگس یک در چیزهایی انقدر اگر گفتیم، که همانطور صورت، این غیر در. دهند می

. کنیم زندگی دقیقه یک دادن نمی اجازه هستند، هللا با مقابل در که آنها در خشم پرورش و نفرت، کینه،

 .کند می محافظت هللا اما. داریم اندازه همان به سالح نه و قدرت نه ثروت، نه آمادگی، نه ما

 

 را این باید ما. است ما برای هللا لطف یک این. میبرند دارند مارا خوب مردم هللا به شکر

 تا چیز هیچ. نترسید افتاد اتفاق چه و دلیل این چیزها، چنین از. بگویم شکر هللا به و نکنیم فراموش

 .کند می محافظت هللا. افتد نمی اتفاق بخواهد هللا که زمانی

 



 

 

 

 

 

 

 

 هللا برای آنها دهید اجازه. کنند می خدمت امت این برای که کسانی ممه با باش راضی خداوند

 آنها چونکه کند می نگاه اینجا سر کشور کل. است اینجا محمد امت سر چونکه کنند خدمت اینجا در

 یک. هللا( کرم) مهربانی و لتف با مانده باقی حفاظت تحت مکان این. جا همه در کردند وارد ویرانی

 .است نزدیک زمان. شد خواهد ظاهر انشاءهللا دلیل همین و دارد وجود آن پشت دلیل

 

 عدالت، با دنیا تمام و مسلمانان تمام میکند حکومت رود، می بیرون اینجا از سالم علیه مهدی

 میرود بین از خواهد بیرحمی و تنگی، دل تاریکی، چه هر. افتد می خواهد اتفاق زیبا چیزهای و

 هللا. کند محافظت محمد امت هللا. کنیم می توکل هلل به. انشاءهللا هستیم او انتظار حال در ما. انشاءهللا

  .باشد ما یاور

  

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۲۱


