
 
 
 
 

 
  

 

 توكلوا على هللا
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ِ فَْليَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُونَ   َوَعلَى َّللاه

لدينا توكل  كانلو "  ملسو هيلع هللا ىلص يقول نبينا الكريم.  عليهممريحا وسهال كل شيء سيكون  نحن نعيش في هذه األيام ، إذا توكل الناس على هللا

 األمر ينطبق علينا ايضا ، إذا اعتمدنا وتوكلنا. "ممتلئ  ، يعود حثًا عن قوتهايذهب بو افي الصباح جائع الذي يطيرطير كالاهلل ب كامل

 . الرزاق . هو ما كتب لنا  يرزقناسعلى هللا 

، وإذا كان هناك أي  اليوم الدنيافي  نتحدث عنه غير موجود الذيالتوكل الطبع ب . ينسون هللا" سنفعل ونصنع كذا وكذا" يقول الجميعاآلن 

 األمر على هذا النحو الناس في ضيق ، جعل هللا ه قليل. وألنتوكل فهو شبه معدوم ، هناك عدد قليل جًدا من األشخاص الذين يمتلكونه 

. تدعي أنك ستفعل كذا وكذا وتحمي نفسك ، نعم يمكنك حماية نفسك  هلل التسليمون إليه ويحتاجون إلى حتى ال يجد الناس مكانًا آخر يلجؤ

 .  هلالج لج على هللااإليمان والتوكل  ،ولكن المشكلة الحقيقية هنا هي 

، كل ما نقوم هلالج لج ". بينما نحتاج إلى الرجوع إلى هللا  يمكنني أن أفعل هذا وذاك حول " الكالماألشياء التي يتم القيام بها ، هم فقط يرمون 

" أخرج لم يعد اسم هللا مذكوًرا في أي شيء ، إذا قالوا "هللا اإلنتباه لهذا .علينا ، شاء هللا  يحدث ذلك  ذاإهلالج لج. دث وفقًا لمشيئة هللا به يح

 أنهم يستيقظون قليالً ولكن بعد ذلك يضربهم الشيطان مرةك، يبدو  للبشرعظيم  إمتحان"لماذا قلت" هللا "؟ هذا  الشيطان جنوده فوًرا وسأل

 .  الشيطان يفعلون مثل هذه األشياءيجعلهم يعودون إلى ما يعرفون وما اعتادوا فعله ،  ،أخرى على رأسهم 

العون . أول شيء يجب أن نفعله في كل ما نقوم به هو أن نطلب  هذا ما يجب علينا فعله، األهم أن نتوكل على هللا بكل شيء كما قلنا ، 

لن تكسب وفي اآلخرة  حياتك بدون فائدةتعيش . وإال سوالنجاة من هللا في كل لحظة وثانية ، ال توجد طريقة أخرى لألمان  والمساعدة

 . من هللا التوفيقو.  إيماننا . هللا يقويإن شاء هللا  ، . هللا يجعل ذكره مستمراً في قلوبنا ، ال سمح هللا العذابفي المقابل إال  شيء

 الفاتحة .
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