
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «   الهیباران رحمت   »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 « الَْحمِیدُ الْوَلِیَُّ وَهُوَ » وَهُوَ الََّذِي يُنَزَِّلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ 

]مردم   نکهيو اوست که باران را پس از ا»فرمايند:  خداوند متعال در حضرت قرآن سوره الشوري می 

[ و ی]واقع   اريگستراند، و او سرپرست و    یکند و رحمتش را م  یشدند، نازل م  دیاز آمدنش[ نوم

در دست خداوند متعال است و    زیهمه چ  نشان دهنده آن است که  هيآ  نيا (.  28)«ستوده است.  

با ا  ديمسلمانان  او  ام  یوقت  ، اورندیب  مان ي به  به کل  دشانیمردم  م   یرا  ایاز دست    ي خدا  ني دهند، 

  کند. ی و رحمت را نازل م ریخ بخشد وکه می شاء اهلل باران را  نإ متعال است که 

است.   است  یخشکسالدوران  االن    نديگو  یم نباريده  پارسال  و  درامسال  بارانی  هیچ    ي افراد   و 

 ، در حقیقت  و روشن است یکه هوا خوب، آفتاب  نديگوی م و  کنند باهوش هستندی هستند که فکر م



 

 

 

 

 

 

ست که خداوند متعال فصول مختلف و اين درصورتی  اين هواي خوب آفتابی براي فصل تابستان است

 بهار، تابستان، پايیز و زمستان را با ويژگی هاي متفاوت آفريده است. 

ما االن در دوره آخر الزمان هستیم و به سبب گناهان مردم، خداوند متعال فصول را تغییر داده  

و همه چیز را از  کند    باريدن  بعد مدت ها باران به صورت سیل آسا شروع به  ممکن است که  است. 

وبین   ن   اي  ببرد  باران  به وجود    بارداصالً  باعث  .  آيدو خشکسالی  هوا  و  آب  ناگهانی  تغییرات  اين 

امور همه    وقتی به اين آگاه باشیم که  دانند چه کاري را انجام دهند. شگفتی مردم شده است و نمی 

  اين ما ماند. درحقیقت  ت، ديگر جاي هیچ تعجبی باقی نمی چیز دردست و اراده خداوند متعال اس

بخشش   هستیم که بايد دائما در حال استغفار باشیم و از خداوند رحمان طلب  بندگان خداوند عظیم

  چ یصورت، ه  ني ا  ریدر غکنیم و به درگاه او متوسل شويم تا ما را کمک کند و در پناه خود حفظ کند، 

 به شما کمک کند.  ايتواند شما را نجات دهد   ینم زیچ

فرمايند: » وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  انبیاء می   ند متعال در حضرت قرآن سوره ورحمتی الهی است و خدا  باران

يُؤْمِنُونَ«،»   أَفَلَا  حَیٍّ  شَیْءٍ  باز  زنده موجود  هرکُلَّ  آيا  آورديم  پديد  آب  از  را  ايمان    هماى 

است،  آب    بنابراين   (. 30)«آورندنمى  الهی  نعمات  ارزشترين  با  از  از  اعم  موجودات   تمامی 

ما   از جانب خداوند است.   ینعمت   ني ا  نيبنابراانسان،گیاهان و حیوانات و ... از آب آفريده شده اند،   

بیشتر  هر چه مردم    به درگاه الهی متوسل شويم و از خداوند رحیم طلب مغفرت و بخشش کنیم.   ديبا

دارند، مشکالت  شوند و برخالف دستورات و فرامین الهی قدم بر میمی  پیروي از نفس خود   گیردر

ند براي ونتیجه خدا   ، درخواهند زد  بی به خودشان آسهاي آنها نیز بیشترخواهد شد و  و گرفتاري 

بینند و با درک و فهم آن  فرستد تا آگاه شوند ولی مردم اين نشانه ها را نمینها نشانه هايی میآ

 کنند. مقابله می

همه    الهی بر  عذاب،  کردندمردم نافرمانی میالسالم اگر    هیعل  یموسحضرت  در زمان    ني از ا  شیپ

 خدا به خاطر او به همه رحم نفر خوب باشد،  کي اگر  ی، حتحال حاضر . اما درشدنازل می مردم

 



 

 

 

 

 

 

کنیم کنند طلب مغفرت و آمرزش میمی با دستورات الهی مخالفت  که    یکسانما از طرف  لذا  د،  کنیم 

 که از جانب خداوند رحیم در اختیار ما قرار دارد.   است یتوبه و استغفار نعمت بزرگ  رايز

و رحتم همه »  ،   ءٍ«یْوَسِعَتْ کُلََّ شَ  ی: »وَرَحْمَت فرمايندخداوند متعال در حضرت قرآن سوره اعراف می 

است چی گرفته  فرا  را  است:(.  156)«  ز  آمده  قدسی  حديث  در  سَبَقَتْ    یرَحْمَتِ»إِنََّ  همچنین 

بر غضب او نسبت به    متعال رحمت خداوند  .  «ه استگرفت  یشی»رحمت من بر خشم من پ «، یغَضَب 

کسی که به سوي درگاهش  دست نیاز ببرد و طلب مغفرت و بخشش   هر  بندگانش مقدم تر است و

  . شاءاهلل نإ کند و براي بارش باران دعا کند، قطعا خداوند کريم نیاز او را برآورده خواهد کرد

باشد    شاء اهلل.   نإنازل کند    بر بندگانش  خداوند رحمت پنهان و ظاهر خود را  که  ميدوار یپس ام  نياز ا 

که    شاءاهلل  نإدهد.    ي روزنیز  و پرندگان    واناتی و به حکه خداوند به ما روح و ايمان قوي عطا کند  

  باران اين نعمت الهی براي ما فرستاده خواهد شد. 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فيدام اهلل عمره شر ا)  

31۴۴، ربیع الثانی ۴1/ 1۴00، آبان 92  
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