
 
 
 
 

 
  
 

 الرزق نعمة من هللا
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

"كيف جئت إلى  اإلنسان. لهذا السبب يفكر  عليه نيحصلوس مكتوب لهمال في المكان،  الرزق. أينما كان هذا  رزق اإلنسانهللا  أعطى

سيحصل ، فهذا هو المكان الذي من المفترض أن يكون فيه وهذا هو المكان الذي هللا  رزقهأينما ؟ الوضع "هنا؟ كيف وصلت إلى هذا 

. ال يمكننا أن نفهم إرادة هللا  يحدث ذلكأن انها مشيئة هللا . هلالج لجينتقل الناس من مكان إلى آخر وهذا فضل هللا ، . لذلك  فيه على رزقه

. ومع ذلك ، أحيانًا يكون األمر صعبًا وقد يمر الناس  يهف ، فهذا هو المكان الذي سيكون المرء رزق. أينما كان  وعظمته بالكامل

 . صعبًا حينها لن يكون الوضعوالسير في طريقه ،  هلالج لجهللا  بالتوكل على يهايمكن التغلب عل لكنو،  بمصاعب

 . يجب أن تفكر الحياءوهناك ، فال يجب أن تتخلى عن دينك ، األدب  رزقاأن لديك  ا، معتقد رزقكإذا ذهبت إلى بالد الكفر من أجل 

للحصول يذهبون اآلن معظم الناس  نعصيه".رزق نعمة من هللا ، لذلك يجب أن نكون شاكرين له وال ال.  "جئنا إلى هنا من أجل الرزق

. وما نقصده  ا متعاونين مع بعضهم البعض أينما كانوا. المهم بالنسبة لهم أن يكونو على الرزق ولكنهم فيما بعد يتركون دينهم وإيمانهم

. ما يحدث في بعض  إنه واجب عليهم ،الحفاظ على أهلهم وحمايتهم وطاعتهم ، االلتقاء وعبادة هللا االهتمام بعبادتهم وهو  بالتعاون

لظهور بمظهر جيد أمام م البعض لمجرد اعن بعضه بالسوءبعضهم البعض ، فإنهم يتحدثون ن هو أنه بدالً من مساعدة الناس األحيا

 . هناك ستضيع. إذا ابتعدت عن المسلمين اآلخرين ،  ويبتعدون عن المسلمين اآلخرينإخوانهم المسلمين ويحقرون يهاجمون اآلخرين ، 

، . بعد كل شيء إن شاء هللا والحفاظ عليهانفسكم أحماية  مويمكنك موالمساجد ، فسيكون ذلك نعمة من هللا عليك الزوايافي  مبينما إذا اجتمعت

 هذاو ، من أجل رزقهمكما قلنا ، . يذهبون إلى هذه األماكن  وأصبح األمر أكثر صعوبةالعالم في آخر الزمان اآلن ، ازدادت الفتنة 

لكن أولئك و، ة أخرى وهذا أفضل بدرجة . يذهب البعض إلى بلدان إسالمي سبابلهذه األ الغربةيذهب الناس إلى  ، هلالج لجامتحان من هللا 

ً  اصعبكون األمر ي الكفرالذين يذهبون إلى دول   . عليهم هناك ، عليهم أن يكونوا أكثر حذرا

يد حيث يوجد المز بالد الكفرفي هذه البلدان اإلسالمية ، لذلك سأذهب إلى  بذا في البالد وأصبح األمر أصعوك"لقد فعلوا كذا  اآلن نسمع

 ايجاد. إذا كان بإمكانك ايضا  يخدعون بعضهم البعض ويخدعون أنفسهم. الناس  أيًضا يبق  لكن هذا لم ومن المال والمزيد من العمل" 

الى مرء ال الرزق يسحبيمكن أن  ،لكن كما قلنا ، يحدث ذلك أحيانًا و. الكفر  بالدهذا أفضل من الذهاب إلى في بلدك ،  يابسةقطعة خبز 

مع المسلمين  واكوني: أن  كما قلنا الحفاظ عليها يجب عليهملكن عندما يذهب المرء إلى هناك ، فإن األشياء التي و. إمتحان هناك وهذا 

. توجد حاالت مماثلة في البلدان اإلسالمية أيًضا ، الكفر هللا  يحفظهثم المرء ومن لنية عز وجل وفقا  هللا يعطي أوالدهم .وينتبهوا على 

و  50و  40الذين تعتقد أنهم بالغون وتبلغ أعمارهم ، . ليس فقط الشباب ولكن حتى البالغين  جميعاحفظنا هللا ي.  في كل مكانوالزندقة 

  . من هللا التوفيقو . الكفر ن شرومالشيطان  شرورمن حفظنا هللا ي. يضلوا ، يمكن أن  سنة 60

 الفاتحة .
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