
 

 

    

 ال يوجد شيء صدفة

 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

اِحِمينَ " بسم ميحرلا نمحرلا هللا    ". فَاّلّلُ َخْيٌر َحافًِظا َوهَُو أَْرَحُم الرَّ

.  دفةمن قبٌل الصهذا . ٌقول الذٌن كفروا كان  هذا العالم الىنا أرسل وجلهللا عز  ". فاهلل خٌر حافظا وهو أرحم الراحمٌن" 

وقت وحدد ، سلفا  هللا كل شًء قدًر. ا وجودٌكون م نالكون ل، و على العٌش لمدة دقٌقة اكون قادرسٌ، ال أحد صدفة لو كانت 

 .ه . ال ٌحدث أي شًء قبل وقت لكل شًء

"،  كن " عندما ٌقول هللا ." ٌوم القٌامة بعد ذلكسٌأتً األرض وسٌضرب  ما شًء " ٌنالناس قائل ٌخٌفونفً بعض األحٌان 

. كل شًء ٌحدث  هللا ٌفعل ما ٌشاء إن . إلى الشٌطان وٌستمعون،  . إٌمان أولئك الذٌن ٌعتقدون خالف ذلك ضعٌففٌكون 

هللا  التً ٌأمر بها، ألن األشٌاء  فعل أي شًءستطٌع ٌالكون كله ال  اتحد. إذا  . ال ٌحدث شًء عندما ال ٌرٌد ذلك عندما ٌرٌد

. هم أكبركسبم كلما كانفً هذا العالم أكثر  أنهم كلما عاشوا. هؤالء ٌعتقدون  واآلخرة ٌوم الحساب،  . هناك ٌوم القٌامة حدثت

ذا . هذا أمر جٌد وه هذا حدث مثل هذا وذاك حدث من هذا القبٌل . " الناسون إضعاف إٌمان رٌدوٌ فً اآلخرة ونفكرٌال 

 .آلرائهم ٌقولون أشٌاء وفقا  " ئأمر سٌ

جعل أي شخص ٌأن  هٌمكن، الى روضة من رٌاض الجنة إبراهٌم لسٌدنا النار  ما حولفقط مثلٌفعل  أراد هللا، إذا  كما قلنا

 . هللا نحن نتوكل على،  لذلك.  ٌعٌش حٌاة الجحٌمأن ٌعٌش حٌاة أفخم 

اْلُمْؤِمنُونَ َوَعلَى اّلّلِ فَْليَتََوكَِّل   

 ةمد ت. أٌا كان . جئنا إلى هذا العالم هللا المؤمنون ٌجب أن ٌتوكلوا علىأولئك  ". وعلى هللا فلٌتوكل المؤمنونٌقول عز وجل " 

 . مصٌرال. الخوف ال ٌفٌد هذا القدر وسنعٌش هللا  حددها، تنا حٌا

. خالف  إن شاء هللافً اآلخرة ، سنحصل على األفضل رابحٌن خرج سن.  مسؤولٌاتنا ونؤديعلى هللا نتوكل ، دعونا  لذلك

ٌجعلنا . هللا ال  التعامل مع األشٌاء غٌر الضرورٌةبنضٌع وقتنا س" ه سٌكون مثل ذاك مثل هذا أو أن سٌكون " ٌقولون،  ذلك

 . عن الطرٌق الصحٌح نحٌد

 الفاتحة .
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