
 
 
 
 

 
  

 

 ُخلقنا لعبادة هللا
 

 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
 

  . بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 

ْنَس إَِّلَّ ِليَْعبُُدوِن َما أُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريُد أَْن يُْطِعُموِن " وم   ".ا َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
 

طعام أو أي شيء ال ، الرزق. أنا ال أطلب منهم  خلقتهم ليعبدوني . يقول " والجن القرآن الكريم لماذا خلق اإلنس في عز وجل يخبرنا هللا
. من يقرأه يستفيد األزلي هللا  مكال . إنهالدنيا ألهل  القرآن الكريم. لذلك كل هذا مكتوب في  . إنه القوي ني. هو المت هو الرزاقآخر ". 

 المبارك .. كل شيء موجود في هذا الكتاب ي روحانيا وماديا أ ، ظاهريا ومعنويا ، منه

 
األيام  لك. العمل ثانوي ، لذ داعى للقلق. العبادة هي هدفنا الرئيسي ، وليس العمل. ال  الناس مستاؤون اآلن ألنهم غير قادرين على العمل

ليس لدي ما  " . ال تقل . من اعترف باهلل هو مرتاح في جميع األوقات التي نمر بها اآلن هي درس للناس ، حتى يصبحوا أكثر وعيا  

. بعد إعادة  . هناك أشياء أخرى في القائمة . هو أن تطيعه وتخدمه لعبادةعملنا هو ا ." كسولالك. أتسكع  أفعله ، ال يوجد عمل أذهب إليه

ال تقاعد في  . الموتيحين وقت تخدم هللا حتى . س العمل ]مرة أخرى[ ، ولكن العبادة مطلوبة في جميع األوقاتبون ؤفتح األماكن ، سيبد

. ولكن ما ال  . إلظهار هذا للناس جعله هللا بهذه الطريقة لك يتقاعد. ال يعمل الطفل حتى سن معين ، ثم يبدأ في العمل ، وبعد ذ العبادة

. هناك أيض ا أولئك الذين يضيعون  الحياة الدنيوية ويضيعون الوقت يركضون خلفكثير من الناس ال.  نتقاعد عنه هو العبادة ، خدمة هللا

ا . يجب أن تستمر ،  هو العبادة وجودنا سبب.  وجودنا هو بإرادة هللا وحكمته سبب -. لذلك ال داعي للقلق  الوقت بشكل روتيني أيض 

. لن ينتهي  دائما يرزقنا. هللا هو الرزاق ،  الباقي سهل. بعد تحقيق الغرض من وجودنا ،  هللا أمركما  نؤديهاويجب أن نكون سعداء ألننا 

 . رزق لمجرد أنه كان علينا البقاء في المنزل لمدة يومينال

 . من هللا التوفيقو . إيماننا ي. هللا يقو إن شاء هللا ، نا وعبوديتناتبعباد نهتم. دعونا  مرة أخرى سيرزقنا.  الرزاقهو هللا 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441شعبان  4-2020/20- 13 


