
 

 

    

 عقل وتوكلا

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

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

. أشٌاء ال ٌمكن ألي  . كل شًء ٌحصلالطرٌقة  نفسب. ال أعتقد أن كل شًء سٌسٌر ه الدنٌا أي شًء ٌمكن أن ٌحدث فً هذ

 . بهذه الطرٌقة واعٌشٌو ٌتوكلوا على هللاأن الناس وعلى  إمتحان. إنه إمتحان . هذا  تحدثفٌها ٌفكر  أن شخص

ثم ومن ،  أوال كجملربط اذلك معنى   اعقل وتوكل ". " قال. نبٌنا الكرٌم عقلك م ستخدت أنأٌضا  علٌكولكن  علٌك أن تتوكل

ونً "، ، سرق وضربنً ؤوالكن جاو توكلت ، " قولتثم ومن كل شًء فً العراء  توترك حراه تترك. ألنه إذا  هللا توكل على

 !" لٌس خطأيهذا هللا و على توكلتلقد  " مثل قول ذاه

على عالقات  وتحصلتعامل بشكل جٌد ت علٌك أنتعامل مع الناس ت ما. عند جمٌلةالتفاصٌل ال وتتعلملعمل علٌك أن تنتبه ل،  ال

، ولكن علٌك أن  على افتراضات، ال تتصرف بناء  . وفقا لذلك سٌئ بٌن الناسالجٌد ومن هو الفهم من هو ت علٌك أن.  جٌدة

 لكً ال تُصاب بأذى وتؤذي اآلخرٌن .تكون حذرا 

 ٌتبعون نفوسهم،،  آلخرٌن االستفادة من هذه الفرصةل، ٌمكن  إذا لم تكن حذرا كألن .. علٌنا أن نكون حذرٌننفس الجمٌع لدٌه 

شًء من هذا  وا تجربةحاولٌلن و.  آلخرٌنلو لكمفٌد  هذا، سٌكون  منع هذا الشًءتو واعٌا تكون. عندما  الشر ونفعلٌو

 . حقوقهم اٌعرفوو محدوده واٌعرف أن الجمٌع على.  القبٌل وارتكاب الخطٌئة

مثل األغنام وعندما أنفسهم أحٌانا  ٌسلمون. الناس  حذرٌن اآلن واكونٌأن الناس على .  هذه هً المشكلة

حقوقنا  ونحمً، دعونا نكون حذرٌن  ". لذلك فعلت ذلكأنا فعلت هذا وأنا  ، " البكاءبون ؤٌحدث شًء ٌبد

 ومن هللا التوفٌق . . وحقوق اآلخرٌن أٌضا إن شاء هللا

 الفاتحة .
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