
 
 
 
 
 
 
 

 رفتند عبادت است روزی و رزقدنبال  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :الرحيمأعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن 

عاً َويَْوَم الَ يَْسبِتُوَن الَ تَأْتِيِهمْ   إِذْ يَْعدُوَن فِي السَّْبِت إِذْ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ

 ماھيانشان، كه ھنگام ھمان ;كردند مى هللا (نافرمانى و) تجاوز شنبه، زھاى رو در آنها كه زمانى"

 سوره) "آنها نمی آمدند؛ سراغ بهيره روز شنبه، غدر ، اما شدند مى آشکار) آب، سطح بر شنبه، روز

 (.۱۶۳:االعراف

 

 و سالم عليه موسی اسرائيل، بنی روز شنبه روز گويد می آيه اين در شکوھمند و متعال خداوند

 آتش يک در کال روز توانند نمی حتی آنها. است ممنوع کردن کار روز در اين آنهابرای . است ،يهوديان

ماھی ھا  منتظرکنار دريا  ھفته طول در ماھيگيران. کنند می آماده قبل روز يک را غذا آنها. روشن کنند

 تحکم اين. نندبرميگردادريا  به را هاآن و کنند می پيدا کوچک چيزھای و روند می بيرون آنهاھستند، 

ميتوانيد ماھی ھا را با دست را دراز . می پرند آنها جلوی دريا ساحلدر  ھا ماھی شنبه روز که خداست

 .آنهاست برای شآزماييک  اين. است ممنوع روز اين در کار و شکار اماکردن بگيريد، 

 

. کردن شروع ماھيگيری به ھا شنبه در آنها پايان، در. کنند مقاومت توانند نمی آنها و دو، يکی،

. کرد تبديل خوک و ميمونها به را آنها و فرستاد آنها عليه بر را خود خشم (هلالج لجهللا جل جالله ) زمان آن در

 می دنيوی مردم. است داده قرار مردم ھمه برای يتمحدود ،( حد) مرز يک هللا که يعنی اين بنابراين

ً  را کار اين. رسيد من به لحظه آخرين در: "گويند  اين. "دادم دست از را کار اين من و تمام شده بود تقريبا

در روز ممنوع  اسراييل بنیماھی ھا را جلوی  تمام او: است بزرگی مثال يک اينجا در. است هللا دستور

  وجود ندارد. ماھیکه  یروز ھاي ھستند آزادقرار می دھد، و آنها 

 

ً  و ،رزق و روزی يک ،قسمت داريم يک ھمه که يعنی اين  داشته صبر بايد. آيد می آنها به قطعا

ادت است. دنبال حالل رفتن نيز عب. بدويمکه از هللا است، و سپس دنبال آن  بدانيم کنيم، اعتماد هللا به باشيم،

 ران( )نگ تناراحاگر می آيد آن می آيد. اگر نه، اين يعنی که رزق و روزی مان نيست و نياز نيست خيلی 

 



 

 

 

 

 

 

 

بخواھيم بشويم. اگر ھنوز رزق و روزی داريم آن می آيد. اگر رزق و روزی نداريم، می توانيم ھر چه قدر 

 بشويم و ھيچ فايده ندارد.  )نگران( تناراح

 

بهت رزق و روزی  خداوندانشاءهللا . نگاه کن و برويدبا فرمان خدا دنبال رزق و روزی حالل تان 

در آن روز برای آنها نها ممنوع شد ھنگامی که حرام شد، زيرا رزق و روزی برای آحالل می دھد. 

يده بود )ھيچ بدرد نمی خورد( بی فا. دخوردن اغذو برای آنها حرام بود در آن روز  ممنوع بودماھيگيری 

نا پ. بودند هللا بغض و خشم شاھد آنها و بود آور آسيب خودشان برای ھنگامی که اين کار را انجام دادند.

 بر خدا.

 

ھا عطا کند که در راھی که او دوست دارد  مابه  خداوند انشاءهللا. اين موضو باشيم مراقبت بايد

پرھيزکار . مال ما ھا جمعه است. ، روز مقدس شان بوداھی که او راضی است. آن روز شنبهدر ربرويم، 

بهمان از برکتش عطا کند، که بهمان خيلی  انشاءهللاستيم. روز جمعه است. شکر به هللا در اين روز ھ اين

  .باشيم داشتهن احتياجی ھيچ کس عطا کند که بهرزق و روزی حالل عطا کند، و 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ لشّوا ۲۰


