
 
 
 
 
 
  

 
 الرحمة التي ال تنزل

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
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میزة مختلفة. الشتاء لھ میزة  لھ وقتلقد خلق هللا عز وجل كل شيء بشكل جمیل ، وأعطانا الوقت وأعطى كل شيء وقتھ. كل 
ف ، وأخرى في الخریف ، وحتى من شھر إلى آخر وفائدة وھناك فائدة أخرى في فصل الربیع ، ومیزة أخرى في الصی

؟ لقد أعطى تلك لإلنسانمفید اللكل شيء حسب موسمھ. ماذا تفعل؟ ما  رزق. هللا عز وجل أعطى رتغیت والفوائدالمیزات 
 األشیاء في ذلك الموسم.

یكون الطقس بارًدا وممطًرا  یكون الطقس لطیفًا في الربیع ، ومع ذلك دون تفكیر ویقولون إن الطقس جید.باآلن یتحدث الناس 
لكن وفي الشتاء. لكن الناس یجدون ھذا الھواء أو ذاك جمیًال وفقًا ألذواقھم. بالطبع ، ھذا ال یمكن أن یتعارض مع إرادة هللا ، 

اإلرادة ھي ، وھذا یعني أن ھذه عمل هللا التدخل بال یمكن ما یمنحھ هللا عادة لھذا الموسم اآلن ھو أن یكون بارًدا وممطًرا. 
بالنسبة لھذه  ھنفس األمرالناس عندما یكون الطقس لطیًفا ومشمًسا ، لكنھ مشمس في الصیف.  یفرحلحاضرین. ل الصحیحة

بالدنا طوال العام. یجب أن یكون الشتاء في  صیففیھا فصل الهللا  ولكن قد یكون في بلدان أخرى جعل، البلدان في الشتاء
 بارًدا وممطًرا.

معناه أن هللا لم یرسل رحمتھ. ھذا ھناك شيء ال یریده هللا وال یحبھ. ، ھذا یعني أن ، وحین ال یكون هللا بلطفالمناخ یحدث 
هللا ، تنزل  بركةینزل وبالرحمة ، كثر غزارة . الثلج أ"الرحمة" تنزل  في الماضي كانوا یسمون المطر رحمة ویقولون

"إنھا مشمسة ، شمس مشمسة یومیًا. كم  . كما یفرح الحمقى أیًضا قائلینابقى على األرض بركاتھتع كل ندفة ثلج والمالئكة م
 في حینھ .الطعام وفقًا للموسم. لقد أعطى هللا في كل موسم طعاماً ما یحتاجھ جسم اإلنسان  وجلهللا عز  یعطيھو جمیل!" 

ء. بالطبع ، لم یعد الشتا فيتوجد جمیع أنواع الخضار والفواكھ الصیفیة ، وتؤكل في الصیف. تفید وتقوي الجسم. نفس الشيء 
، ارلم یكن ھناك الكثیر من الخض ،في الشتاء. ومع ذلك، في الماضي ، والناس یأكلون الخضار والفواكھ الصیفیةھذا ھو الحال

ى ، وما إل حساءوكان ھناك معجون الطماطم الذي كانوا یصنعونھ خالل الصیف. كان ھناك بقول ، ولكن مع ذلك ، كان ھناك 
قوي الجسم ، وتحمي من األمراض. تتعطي المناعة ، الصیف تنفع الناس ، تعطي القوة ،  ةذلك. األشیاء المصنوعة من برك

 جمیع أنواع الصعوبات. مواجھةل تؤكل

مناعة ، ألن ما یأكلھ الناس ال فائدة توجد مناعة. طبعا ال  عندھا، وقد ظھر ھذا المرض ، ویقولون إن األمة لیس  تروناآلن 
في المصانع وجعل الناس  بفلترتھاأكثر فائدة. ومع ذلك ، حتى الماء لم یتركوا فوائده ، بل قاموا  الحقیقة الماءمنھ كالماء. في 

"لماذا یمرض ھؤالء الناس  من ھذا القبیل. بعد ذلك یتساءل شيء. لذلك كل صحي ریقة دون أي شيءیشربونھا بھذه الط
، ألنھ ال أحد یستطیع  العونفجأة؟ ماذا عسانا نفعل؟ ماذا عسانا نفعل؟" مھما استطعت ، یجب أن تلجأ إلى هللا وتطلب منھ 

نبغي ألحد أن یحاول التدخل في الفصول. لقد تغییر ھذا في ھذا الموسم ، ال أمریكا وال روسیا وال أقوى دول العالم. ال ی
 التصرف بشكل صحیح .لكنھم ال یستطیعون وفي كل شيء ،  اصبحوا یتدخلون

 



 

 

 

 

إلغاء الشمس. [ربما یشیر الشیخ إلى اقتراح حدیث بأن نحاول منع بعض أشعة یحاولون فعل ھذا أیضا ، ویریدون الكفار 
، لكن الكافر یبحث دائًما عن مصالحھ  ال فائدة منھ] أقصد ، ھذا رض لتقلیل االحتباس الحراريالشمس من الوصول إلى األ

"كلوا  یقول أیًضا قدس هللا سره كانموالنا شیخ ناظم حفظنا. كما قلنا ، هللا ی. یعیننا العالم كلھ. هللا لو إحترق وال یھتم حتى
ھنا  اخفاؤھالكن یمكنھم و، ولیس في موسم آخر ،  افي موسمھ تأتيكون فاكھة. بالطبع ، ت". [أو] قد االخضار في موسمھ

تفید عندما ال  لكنھا الوجیدة ،  عادةوھناك. في الماضي ، كنا نخزن البطیخ في القش ، وكان الناس یحتفظون بالتفاح. ھذه 
 تكون الخضار في موسمھا.

لقد نسى الناس معظم األشیاء. یأكلون شیئًا معینًا وال شيء آخر. ھناك فقط أنواع قلیلة من الخضار ، في حین أن ھناك 
ة. وال ینظرون إلى البقی ر الصالحة لألكل ، ولكن معظمھم ال یأكلونھا. یأكلون نوعین أو ثالثة ،االخض أنواع العشرات من

یرزق الناس هللا. هللا  ناتمرض ، ولن تعود مناعتك موجودة. حفظ، فس ا". إذا لم تستطع أكلھھا "ال نستطیع أن نأكل یقولون
 . من هللا التوفیقو الطریق الصحیح إن شاء هللا. العودة إلى هللا سعادة في الدنیا واآلخرة. االعقل لیعودوا إلى هللا ویجدو

 الفاتحة .
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