
 هللا عمل

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

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

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

 .الجمعٌة 

ٌْنَا َوأَنَّكُمْ  َعبَثًا َخلَْقنَاكُمْ  أَنََّما أَفََحِسْبتُمْ "  أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا  ". تُْرَجعُونَ  لَ  ِإلَ

ٌْنَا َوأَنَّكُمْ  َعبَثًا َخلَْقنَاكُمْ  أَنََّما أَفََحِسْبتُمْ  " ٌقول عز وجل هللا  ٌفعلون. ٌن المؤمن غٌر تفكٌر هو هذا "؟ تُْرَجعُونَ  لَ  ِإلَ

 . ذلك على ٌحاسبوا لن أنهم ونعتقدٌو ،الدنٌا  فً ٌرٌدون ما كل

 ،تفعلونه ما عن مسؤولٌن ستكونون.  خلقكم عز وجل هللا ." الصدفة طرٌق عن لم تخلقوا : " ٌقول عز وجل هللا

 لم إذا ولكن. وسٌعطٌكم ثواب  ،المقابل  فً جٌدة أفعالها هللاسٌعطٌكم  ، الخٌر فعل عند.  ذلك على ونحاسبتوس

 وستعانون. عقابهناك . ذلك سٌحاسبكم هللا على ، بالخٌر عالقة لهالٌس  التً األشٌاء ونتفعل عندما ، كذلك ٌكن

 خالقٌن " " مصطلح ونمٌستخد األحٌان بعض فً الناس.  هللا غٌر خالق هناك لٌس.  الخالق هو عز وجل هللا

 به تقوم ما.  هللا إرادة أٌضا ههذ ، شٌئا تفعل عندما.  هللا غٌر خالق هناك لٌس.  الجهل من اٌضا قالٌُ هذا  ولكن

 . المعرفةمن  هللا علمك اٌاه ما خالل من هو

 عز وجل هللا وضع اإلرادة؟ هذه فٌنا ضعو كٌف ؟ خلق كٌف. وجل  عز هللا ٌخلق ما واٌفهم أن همٌمكن ل الناس

 من ٌتمكنوا حتىهذه  اإلرادة قوة الناس عز وجل هللا أعطى. اً أحد واٌظلم ل لكً الناس داخل اإلرادة قوة

 أٌدي فً هً اإلرادة قوة.  الناس أٌدي فً ذاه.  الصحٌح الطرٌق على واكونٌو والشٌطان نفسهم ضدالوقوف 

 .سٌخسرون أمامهم  أقوى الشٌطان أو كانت نفسهم إذا ولكن الجمٌع

 كل على قادر هللا.  الموضوع هذا تفتح ول الكرٌم نبٌنا ٌقول ذلك فً لطتخ ل.  هللا علم فمن ،للقدر  بالنسبة ماأ

 هللا، ٌعرفون وهم.  ذلك فعلن لن هللا أراد إذا ونٌقول ثم القذارة أنواع كل فعلٌستمرون ب الناس من كثٌرال.  شًء

 . ذكً لٌس هذا.  هذا ٌقولون ثمومن  ، هللا ٌقولون

.  شًء أي ٌعتبر ل لذلك ، صفر حتى لٌس علمك.  هللا علم إلى صلن أن ناٌمكن لو.  هللا بشغل خلالتد ناٌمكن ل

 . هللا علم بلامق شًءل  هو فٌلسوف أعظم أو علماءال أعظم علم حتى

 من كنت إذا ألنه.  هذاعلى  شاكرٌن نكون أن علٌنا. كنعمة  هللاخلقنا  بالتأكٌد.  الصدفة طرٌق عنهللا  ٌخلقنا لم

 جٌدا ٌكون لن وذلك. راٍض عنك  هللالن ٌكون  ، شاكرٌنمن ال تكن لم إذا.  كنعراٍض  هللاسٌكون  ، الشاكرٌن

 ومن هللا التوفٌق . . ٌرضى عنا جمٌعا هللا.  لك بالنسبة

 الفاتحة .

عادل الحقانً مولنا الشٌخ دمحم  
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