
 

 

    

 البحث عن الرزق عبادة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

	أعوذ با: من الشیطان الرجیم ، بسم هللا الرحمن الرحیم

عاً َویَْوَم الَ یَْسبِتُوَن الَ   تَأْتِیِھمْ إِْذ یَْعدُوَن فِي السَّْبِت إِْذ تَأْتِیِھْم ِحیتَانُُھْم یَْوَم َسْبتِِھْم شُرَّ
 ". ھمیأتت السبت ال وغیر یوم،  ھمسبتفي یوم علنا أسماكھم  ھمتأتیعندما  -سبت المسألة  نتجاوزوی"عندما 

علیھم القیام بأي  یحرم.  ، والیھود سالمال علیھ، موسى  أن یوم السبت ھو یوم بني إسرائیلیقول في ھذه اآلیة  عز وجلهللا 
. الصیادون ینتظرون  طعامھم قبل یوم یحضرون.  النار طوال الیوم یشعلوا. ال یستطیعون حتى أن  عمل في ذلك الیوم

تقفز أمامھم یوم السبت من حكمة هللا أن األسماك .  ، ویجدون أشیاء صغیرة ویعیدونھا األسماك طوال األسبوع ، یخرجون
 . لھم إمتحان . إنھ والعمل في ذلك الیوم صیدال یحرم، ولكن ه د یدمإذا  یمسكھا. یمكن للمرء أن  على الشاطئ

غضبھ  عز وجلهللا انزل ذلك الوقت في الصید في أیام السبت. بوا ؤ، بد . في النھایةوا قاومیأن  یستطیعوا ملو،  ، اثنان واحد
لي اجاء  مادیا " . الناس یقولون لكل الناسا ، حد حدودا ل وضعوج . ھذا یعني أن هللا عز خنازیرإلى قرود و موحولھ علیھم

: یضع كل األسماك أمام بني  ، مثال كبیر . ھنا . لقد انتھى األمر تقریبا وغاب عن العمل ". ھذا أمر هللا في اللحظة األخیرة
 . ال یوجد فیھا سمك التي یاماأل، وھم أحرار في  إسرائیل في الیوم المحرم

،  أنھ من هللا ونحن نعلم،  هللا ، نتوكل علىصبر ب علینا ان ننتظربالتأكید . ویصلھم ، رزق ، قسمة  مھذا یعني أن الجمیع لدیھ
وال  نارزق، فھذا یعني أنھ لیس كذلك  . إن لم یكنجاء جاء . إذا  عبادة أیضاھو  الحاللالرزق  خلف. الجري ونركض خلفھ 
یكون من سلكن و بقدر ما نشاء نحزنأن  نا، یمكنق رزلدینا  لم یكن. إذا  فإنھ سیأتي رزق. إذا كان ال یزال لدینا داعي للحزن 

 . دون جدوى

 ھھم بمجرد أنعنكان ممنوعا  الرزق. ھذا  إن شاء هللا سیعطیك هللا رزقا حالالو ابحث.  هللا بأمرالحالل  اذھب خلف رزقك
في ذلك الیوم. لم یكن ھناك فائدة عندما فعلوا ذلك.  اكل السمكفي ذلك الیوم وكان حرام  علیھم الصید، ألنھ كان ممنوعا  حرام

 . هللاعاذنا .  كان ضارا ألنفسھم وشھدوا غضب هللا

. كان ذلك الیوم  إن شاء هللا الذي یرضى بھ، على الطریق  على الطریق الذي یحبیرزقنا السیر. هللا  علینا أن نكون حذرین من ذلك
من  یعطینا. هللا  نحن في ھذا الیوم الحمد :.  ھو یوم الجمعة بركة. الیوم األكثر  ھو یوم الجمعة یومنا المبارك. المبارك ، یومھم  السبت
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