
 
 
 
 

 
  

 

 القلق على 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
 

معدة بطيور ال". في الصباح ، الرزق يرسل يستحق وبدون سؤال ، ف كماهللا  توكلت على"إذا  يقول النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
 الرزاق .هللا  ، رزقها جدتهللا وتتوكل على . ممتلئة معدة تعود ب، وفي وقت الحق في المساء رزقها ن فارغة تبحث ع

 
ثم يشددون على ومن ؟ " ؟ ما الذي سأفعله كيف سأفعل هذا " يفكرون، ولكن بدالً من ذلك  إليجاد رزقهمالناس اليوم ال يعتمدون على هللا 

الرزاق. هو . هللا الرزق من  أهمالتوكل .  لراحة وال يتوترهللا ، يشعر المرء باالتوكل على . بعد  أسوأ بكثير وضعهم. وهذا يجعل  أنفسهم
، لديك رزق إن لم يكن ،، يمكنك البقاء على قيد الحياة  رزق. إذا كان لديك كل شخص رزقههللا يعطي . يتوكل عليه يجب على المرء أن 
 . لك ، ال يمكنك البقاء على قيد الحياة اكله حتى لو كانت الدنيا

 
أولئك الذين ال  . هللا توكلنا علىزاد كلما . كلما كان إيماننا أقوى ،  هللا عن اإليمان يبعدناهللا ، حتى ال  تتوكل علىلذلك من الضروري أن 

.  معاناةالراحة أو الهللا . يعطي  يد هللاب. كل شيء  الخير ولكن الشر تدلهم على. رغباتهم ال  هللا هم الذين يطيعون رغباتهم يتوكلون على
. الرغبة الشديدة تسبب المعاناة ، وفي جميع األوقات  يطيعون رغباتهميتوكلون أولئك الذين ال  -الراحة  يتوكلون عليه يجدونأولئك الذين 

 . هذا هو أهم شيء -إيماننا  يقوي. هللا  يجد المرء نفسه منزعًجا
 

ماليين من الناس ، ربما المع وجود  " . عندما يفكر المرءهللا الفكر والعقل. لقد أعطى  قوي كإيمان يجب أن يكونهللا ،  تتوكل علىلكي 
لهذا ! رزقك [ حصلت على كلكنو. ] ، ال يستطيع العيش للمرء يكون هناك رزق! عندما ال  هذا هو الحال ."رزق لن أحصل على أي 

ألنه بمجرد أن يأخذ هللا فهمه ، ال يستطيع أن يفهم ،  .، إن شاء هللا هللا يبيّن معاني األشياء ويفهم الناس بعقالنية  !أنت ما زلت حياً  السبب
وإال فإنه ال يمكن أن يسمى  -اإلسالم من خالل خير اإليمان هللا يرزق الراحة للجميع . هللا يجعلهم يعيشون في .  ثم يجد نفسه يعانيومن 

 . من هللا التوفيقو.  أنه حي

 
 الفاتحة .
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