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 « استخر برفی  »
   

 

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

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

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

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 « ﴾69﴿تُمْ أَنْزَلْتُمُوُه مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَْحنُ الْمُنْزِلُونَ أَأَنْ  ﴾68﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الََّذِي تَشْرَبُونَ  »

نوشید  فرمايند: » آيا آبى را كه مى  می   69و    68خداوند متعال در حضرت قرآن سوره واقعه، آيه  

 . ﴾69﴿ايم  ايد يا ما فرودآورنده  . آيا شما آن را از ]دل[ ابر سپید فرود آورده ﴾68﴿ايد  ديده 

باران و برف به حول و قوه الهی به ما هديه داده می شود. اين يک نعمت بزرگ است. خداوند متعال 

فرمايند: آيا آبی را كه از ابر می نوشید شما نازل می كنید يا ما؟ يقیناً خداوند متعال، »بَلَی أَنْتَ  می

كند. آب را چون درياهاي  فراهم می  يا رَبََّ الْعَاْلَمِین« است، كه بر همه چیز قدرتمند است و رزق ما را

 كند و به هر كه بخواهد می دهد و از هر كه بخواهد دريغ می كند. بزرگ بر ما تقسیم می 

در آخرالزمان هم عذاب و هم نعمت هاي زيبا وجود دارد. در يک دقیقه، ممکن است درسیل درياها  

 اد لطف خواهد شد. إن شاءالل غرق شويد. مردم هالک خواهند شد و خواهند رفت. و به برخی افر
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اين بار... خداي متعال چند سال پیش چنین نعمتی را به ما عطا نکرده بود، از دو سال گذشته تمام  

 دنیا از اين بیماري رنج می برند. اما خدا را شکر امسال برف بسیاري باريده است. 

د: با هر دانه برف يا باران  برف بركت است. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( می فرماين

شود. هنگامی كه خداوند متعال صلوات می فرستد، در حالی كه مانند درياها بر  فرشته اي نازل می 

فراز ما می چرخند، يکباره نمی افتند بلکه با مالئکه يکی يکی فرود می آيند. هر قطره باران يک 

ق می كند. هر فرشته اي به عنوان بركت  فرشته می آورد و بعد باز می گردد. اما با برف، قضیه فر

 فرود می آيد و در زمین می ماند. بنابراين برف نعمت و بركت بزرگی است. 

در هر چیزي حکمت خداوند نهفته است. دو سال است كه هیچ جا آنطور كه بايد برف نباريده است  

اين بال را از مؤمنان دور  و اين نشانه يک فاجعه و مصیبتِ بزرگ بود. إن شاءالل از اين پس خداوند  

 كند. باشد كه مردم هدايت شوند. 

زيبايی در هر چیزي نهفته است اما گاهی اوقات سخت به نظر می رسد. سخت نیست،در حقیقت  

در برف، حکمتی از جانب خدا هست. البته كه در برخی  از كشورها براي گرم نگه داشتن چیزي  

آنجا، چیزي براي  بركت و جلوه زيبايی به آنها وجود خواهد    نمی سوزانند. با اين حال، إن شاءالل در

 داشت.  

إن شاالل كه قدردان اين نعمت هستیم و خدا را شاكريم. مردم نیز بايد شکرگزار باشند. آنها نبايد  

برف را به عنوان يک مشکل نگاه كنند بلکه در حقیقت بايد به آن به عنوان يک نعمت بزرگ نگاه 

ت اگر كه براي وجود آن خدا را شاكر باشند، بسیار سود خواهند برد، اما اگر اين كنند،در اين صور

كار را نکنند، از وجود آن محروم خواهند شد. سود و بركت، از آن كسانی است كه دائماً در حال 

شکر گزاري هستند. إن شاءالل نعمتی بزرگ و نیرويی محکم براي اسالم خواهد بود و امیدواريم  

از    ايمان ما را نیز تقويت كند،  زيرا اين فرشتگان به ما خدمت می كنند و از جانب شکرگزاران 

خداوند طلب آمرزش می كنند. از خداوند برايشان خیر می خواهند. فرشتگان به كسانی كه ايمان  

دارند خدمت می كنند. كسانی كه ايمان ندارند از آن محروم خواهند شد.سفره نعمت خداوند براي  

 گشوده شده، هر كه بخواهد میتواند از آن بهره مند شود. به گفته حضرت سلطانهمگان 
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كاري    هر  و  برويد  يعنی  است،  قبرسی  تعقیب  ،مانند  نعمت  نخواستن  اين  ناظم،  شیخ  موالنا 

 خواهید انجام دهید. می

شته باشد. إن باشد كه نعمت و بركت خداوند متعال  براي همه ما و براي همه جهان اسالم وجود دا

 شاءالل بركت و خیر باشد.  

 . 

 . قیو من الل التوف 

(ف يدام الل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱44، ثانیجمادي ال ۱2/ ۱4۰۰،  بهمن 4  
24,January, 2021/24, Ocak, 2021 

 

 

 


