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  المطر رحمة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ُل  لَِّذىٱَوھَُو   ْلَحِمیدُ ٱ ْلَوِلىُّ ٱ َوھَُو  ۚ ۥِمۢن بَْعِد َما قَنَطُواْ َویَنشُُر َرْحَمتَھُ  ْلغَْیثَ ٱیُنَّزِ
 

أن كل شيء بید هللا عز وجل وأن المسلمین یجب أن یؤمنوا بھ. عندما یفقد الناس آمالھم تماًما ، فإن هللا عز  إلظھارھذه اآلیة ضروریة 
 الخیر والرحمة. وینّزلجعلھا تمطر إن شاء هللا یي ذال وھ وجل

. 
لم تھطل األمطار حتى ، وتأخر المطر ھذه السنةیقولون أن ھناك جفاف اآلن. لیس ھناك أمطار. لم یكن ھناك مطر العام الماضي كذلك. 

لكن هللا ومشرق ھو طقس الصیف. ھذا جید. المشمس والمشمس ومشرق. ، یقولون أن الطقس جید، اآلن. ھناك أناس یعتقدون أنھم أذكیاء
 لدیھ میزات مختلفة. اریف والشتاء والصیف. كل واحد منھمختلفة. ھناك الربیع والخ فصولعز وجل خلق 

. 
أو ال تمطر إطالقا ، أخذ كل شيءت، فإنھا تحدث فیضانات هللا عز وجل. عندما تمطر بّدلھاوألنھ آخر الزمان اآلن، وبسبب ذنوب الناس، 

، المغفرة یجب أن نطلب، ألن كل شيء بید هللا عز وجل. اذا یفعلون. ال داعي لالستغرابم وال یعرفونمسببة الجفاف. ویتفاجأ الناس 
 ، ال شيء یمكن أن ینقذك أو یساعدك.ونسأل هللا. خالف ذلك هلالج لجإلى هللا  نرجع

. 
الماء. كل شيء من ، الماء ھو أثمن شيء. اإلنسان مخلوق أیًضا من . لذلككل شيء من الماءخلقنا " هللا عز وجل یقولالمطر رحمة. 

". یقول هللا عز وجل أن كل كائن حي مخلوق من الماء. لذلك أن  یجب .هلالج لج نعمة من هللا ھذه ،الماء. "َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ
 بمعصیةالناس  یقومما ، ولكن عندذلك هللا ال یریدإن متاعب علیھم. ال هلالج لجهللا  زاد ، كلماستغفر هللا. وكلما توحش الناسننتوب و ،نتوسل

، فإن عون قوانینھم الخاصة ضد شرع هللا، ویضویكفرونهللا عز وجل  یعصونیفعلون ذلك ألنفسھم. إنھم یؤذون أنفسھم. عندما ،  هلالج لجهللا 
 هللا عز وجل یرسل لھم أشیاء ال یستطیعون مواجھتھا. حفظنا هللا.

. 
شخص ، حتى لو كان لكن في الوقت الحاضروالعقاب على الناس جمیعاً.  ینزلعصى المرء، ، إذا في زمن موسى علیھ السالم ،قبل ذلك

 لیس عندھم عقل.ویعارضون هللا  یعصونهللا عز وجل. إن الذین  المغفرة من بنطل ،. لذلكإكراما لھفإن هللا یرحم الجمیع  واحد صالح،
 بإذن هللا. هللاة رحم تجلبألن التوبة واالستغفار نعمة عظیمة.  ،نطلب المغفرة عنھم

. 
غضبھ.  قبلتأتي  جلو "إِنَّ َرْحَمتِي َسبَقَْت َغَضبِي" (حدیث قدسي). إن رحمة هللا عز ".َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيءٍ " هللا عز وجل یقول

نرجو من هللا أن  ،اعداإن شاء هللا من اآلن فص من دون قبول دعاءه.لمطر بالتأكید لن یتركھ هللا ھطول ادعاء لقام بالومن تاب واستغفر و
المطر إن شاء هللا.  هللا ینّزلیرزق البھائم والطیور إن شاء هللا. و. ناأرواحنا وإیمان هللا یقويظاھرة إن شاء هللا. الخفیة ولا تھرحم ینزل

 . ومن هللا التوفیق
 

 الفاتحة .
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