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 الثلج بركة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 ﴾69اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمْنِزلُوَن ﴿﴾ أَأَْنتُْم أَْنَزْلتُُموهُ ِمَن 68أَفََرأَْیتُُم اْلَماَء الَِّذي تَْشَربُوَن ﴿

 
ونھ من نحن من ینزل الماء الذي تشرب مأ "أانتمهللا عز وجل  یقول ا نِعم عظیمة.ھإنهللا عز وجل.  كھدیة بقدرةلنا  عطونالمطر والثلج یُ 

فوقنا كبحار عظیمة . إنك توزع الماء وترزقنالى كل شيء ع القادر"بَلَى أَْنَت یَاْ َرب الْعَاْلَِمین". أنت  الغیوم"؟ بالتأكید، إنھ هللا عز وجل
 تشاء. وتمنع عن من، وتعطي لمن تشاء

 
بعض  وسیُعطى. ویرحلونالناس البحار، سیھلك . في دقیقة ، قد تغرق في فیضانات نِعم جمیلةعذاب وھناك  ھناك ،في آخر الزمان

، یعاني العالم كلھ من بضع سنوات. منذ العامین الماضیینمنذ  النِعممثل ھذه یعِط هللا عز وجل . إن شاء هللا ھذه المرة ... لم النِعمالناس 
 .هلالج لج�  الحمد ،ثلج ھناكھذا المرض. ھذا العام 

 
نما ، بیعمنِ اللمطر. عندما یرسل هللا عز وجل ل بالنسبةأن مالكًا ینزل مع كل ندفة ثلج. نفس الشيء ملسو هيلع هللا ىلص الثلج بركة. یقول نبینا الكریم 

ً ، فإنھا ال تسقط دفعة واحدة بل تنزل مع المالئكة واحدة تلو مثل البحار فوقنا تدور ثم یعود. ومن ، األخرى. كل قطرة مطر تجلب مالكا
 ونعمة كبیرة.الثلج بركة ، بركة ویبقى على األرض. لذلكك. كل مالك ینزل یختلف، األمر ولكن مع الثلج

 
البالء. إن شاء هللا  افي أي مكان. وكانت تلك عالمة على ھذ كما یجب، لم تتساقط الثلوج عامینلمدة  .في كل شيء هلالج لج هللا كمةح ھناك

 .لناسنرجو أن یھتدي اعن المؤمنین.  البالء اھذیزیل  هلالج لج، هللا من اآلن فصاعداً 
 

. بالطبع، في بعض ي الثلجف هلالج لجھناك حكمة من هللا . اصعب ألمر صعبًا. لیسلكن في بعض األحیان یبدو اوھناك جمال في كل شيء. 
 .جمیل بالنسبة لھم تجلي، ستكون ھناك بركة أیضا إن شاء هللا. سیكون ھناك للتدفئة. ومع ذلكرق ح، ال یوجد شيء یُ البلدان

 
 عظیمة نعمة وا إلى الثلج على أنھ مشكلة. إنھینظرال أن  یجب. یشكرواعلى الناس أن یجب هلالج لج. ر ھذه النعمة ونشكر هللا إن شاء هللا نقدّ 

نفعھا فائدتھا. على األقل سیُحرم من  .احرم منھیُ  على النعمة، یشكر، فمن ال . إن لم تفعلفائدتھ ، سترىهلالج لجإن شاء هللا. إذا شكرت هللا 
 تستغفرو ناتخدمالمالئكة  ھذه، ألن تقوي إیماننا أن ونرجوشكر إن شاء هللا. إنھا بركة إن شاء هللا. ستكون قوة لإلسالم. یلمن  تھاوبرك
 .احرمون منھخدم المالئكة المؤمنین. والذین ال یؤمنون سیُ تلھم الخیر.  هلالج لجهللا  یطلبون من. یشكرون الذینعن  هلالج لجهللا 

 
، فھو یشبھ نعمة، كما قال موالنا الشیخ ناظم. إذا كنت ال ترید ُمجبرلیس ، الباب مفتوح. من یرید یمكنھ أن یأخذ منھا. من ال یرید

ً أن تأتي بالبركة  نرجوهلالج لج. �  الحمدفھذا یعني اذھب وافعل ما ترید.  -المطاردة القبرصیة  نرجو أن ، وللعالم اإلسالمي كلھ. علینا جمیعا
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة  .إن شاء هللا تكون بركة وخیر
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