
 
 
 
 

 
  

 

 الرزق
 

 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
 

 رزقها". تماًما كما تخرج الطيور بحثًا عن  إذا كان لديك إيمان حقيقي ، فسيرسل لك هللا رزقتك " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 
. رزقها ايوفر له عز وجل وظائف ، لكن هللا ا. ليس لديه في وقت الحق عند المساء ممتلئةمعدة بفارغة ، إال أنها تعود  بمعدةفي الصباح 

 . من عند هللا الرزق.  هللا على توكل!  للقلق عندما يحدث خطأ ما ال داعيلذلك  -للناس أيًضا  رزق، يوفر  رزقهاهللا ، الذي يوفر 
 

وأغنى بلد في العالم ، يعيشون األشخاص الذين يعيشون في تلك البلدان التي تسميها أقوى دول العالم ، حتى أولئك الذين يعيشون في أقوى 
؟ ألنهم يفكرون ماديا وال شيء غير  . لماذا . انهم ال يعرفون ماذا يفعلون في صعوبة أكبر من أولئك الذين يعيشون في أشد البلدان فقراً 

 . مثاالً على ذلك خزيهميكون  ، لذلك قد. أظهر هللا لهم هذا  ، ويبقى جائعًا إذا لم يعمل عمليعتقدون أن المرء يأكل إذا .  ذلك
 

، مما لديهملرغم من عدم وجود الكثير من الثروة في عالمنا اإلسالمي ، إال أن هللا يبارك ويجتمع الجميع. ليس لدينا أكثر الحمد هلل ، على ا
 . يشعر الناس بالقلق ويقولون لدينا القليل ، لكن عندما يعطي هللا عز وجل البركة ، فإن البركة هي سر وأكثر أهمية من أي شيء آخر

ليست اإلدارة السياسية أو أي عز وجل ،  الرزاق هو هللا الشكل .بهذا للقلق  ال داعيولكن ؟ " . ماذا سنفعلذاك  حدثو"لقد حدث هذا ، 
. المهم  احتياجاتهم ، دون الحاجة إلى أي شخص ، الحمد هلل ويلبون يديرون أمورهمن والمؤمنوالناس ،  وسيلةشيء آخر. هللا يجعل 

يعيشون مثل . منهم  فائدة الروحانية  من ليس عندهم.  قوة ، يمان روحانيةاإل.  . هذا هو الشيء األكثر أهمية اإليمانبالنسبة لنا هو 
 . من هللا التوفيقو . جمعة ، إن شاء هللااليوم ل وإكراماإيماننا من أجل هذه األيام ، يقوي هللا .  العشب ، ويموتون مثل العشب

 
 الفاتحة .

عادل الحقاني موالنا الشيخ محمد  
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