
 
 
 
 
 
 
 

 رزق 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 را شما رزق هللا  ،هستيد حقيقی ايمانصاحب  شما  "اگر: فرمايد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

شان  خود رزقبا شکم خالی به دنبال صبح ها رست همانطور که پرندگان د ".فرستد می شما برای

هللا رزق  آنها شغلی ندارند ، اما .گردانندميبردوباره پار با شکم  در بعدازظهر، سپس بيرون می روند

 هللا بههللا که رزق آنها را ميرساند، نيز رزق انسانها را ميرساند. نيز به نگرانی نيست؛ . ميرساندشان را 

 ، رزق از هللا است.کنيد اعتماد

 

حتی آنهايی که ، می ناميدهای دنيا  ثروتمندترين و ترين قویی که شما دولت هادر  انسانهای که

، در مقايسه با کسانی که در فقيرترين زندگی می کنند دنيا دولت هایو ثروتمندترين  قدرتمند تريندر 

 کنند می تعجب دهند انجام خواهند می آنچه از ، با مشکالت بيشتری زندگی می کنند.هستند دولت ها

نها فکر می کنند اگر کسی آ. کنند نمی فکر ديگری چيز هيچ به ، کنند می فکر مادی نظر از آنهاونکه؟ چ

، بنابراين ن ديدگاه را به آنها نشان می دهداي هللاکار نکند.  می خورد و گرسنه می ماند اگر  کار کند

 آنها ممکن است نمونه ای باشد. بدبختی

 

، اما هللا برکت ميرساند، هر نداريم ثروتانقدر اسالمی  عالمانشکر به هللا که ما ها با اينکه در 

هللا عز و جل برکت را ميرساند،  ما بيشتر از آنها نداريم ، کمتر داريم ، اما وقتیماه ميرسد.  آخربه کس 

"اين اتفاق افتاد و  ؛مضطرب می شوند و می گويند. ملت از همه چيز مهم تر استآن برکت سر است، 

است، نه ق االرزهللا عز و جل  " اما نياز به نگرانی و ترس نيست.کرد؟ اتفاق افتاد.  ما چه خواهيم آن

 محتاج کسی چهي به اينکه بدون مؤمنان، انسانها، سازد میهللا يک وسيله . ديگر کسی چهي نه، حکومت

 شکر به هللا به آخر ماه ميرسند.  باشند

 

قدرت معنويت است؛ ايمان اين مهمترين چيز است. ، ايمان داشتن است ،آنچه برای ما مهم است

 هللاباشد که  می ميرند.چمن  مثلچمن زندگی می کنند و  مثلآنها  بدون معنويت بی فايده اند. کسانیاست. 

 کند. قوت تر ايمان ما را به خاطر اين روزها و به خاطر روز جمعه ، انشاءهللا

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۲۱


