
ینزل هللا المطر رحمة للناس وتطھیر لقلوبھم، وأمرنا رسول هللا أن أن ندعو عند سقوط المطر فإنھا ساعة تكون فیھا الدعاء
مستجاب فإن أبواب السماء تكون مفتوحة، وعلى كل مسلم استغالل ھذا الوقت لقول دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا

البالد والعباد، ومن األدعیة التي وردت عند نزول المطر:

ربي إني أسألك أن تجعلھا أمطار خیر وبركة وأن تنفع بھا البالد والعباد، وأن تبارك لنا فیھا وتكرمنا بالرحمات المنثورة●
مع نفحاتھا، أصلحنا وأصلح بالدنا لما تحب وترضى یا رب العرش العظیم.

یارب اجعلھا صیبا طیبا تنتفع بھ القلوب، یارب ارزقنا مع ھذا الغیث من الّثمرات، وسخر لنا من خیرات الّدنیا واآلخرة،●
أسألك یا هللا البركة لنا وأن ترحمنا وأن تقسم لنا الدعوات المجابة مع ھذه المناسبة الطیبة.

أسألك یا هللا أن تجعلھ صیبا نفعا.●
یا هللا یا خالقي الكریم، مع سقوط أمطار الخیر التي تفیض علینا بالرحمة، أسألك أن تجعل لنا معھا أفراح ال تزول، یارب●

أسقنا الغیث وال تجعلنا من القانطین، واكتب لنا السالمة والتوفیق في كل خطوة.
یارب أروي قلب باإلیمان بك، كما رویت األرض برحمتك.●

دعاء المطر
علمنا رسولنا الكریم علیھ أفضل الصالة والسالم أن نردد دعاء المطر، وندعو أیًضا بما في أنفسنا، فھي لحظة ال ترد فیھا الدعاء،
ومن أفضل األدعیة للمطر ھو دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا البالد والعباد، فھو یحمل كل معاني الخیر لإلنسان،

ومن األدعیة التي یقولھا اإلنسان عند نزول الغیث:

یارب طھر قلبي واشرح لي صدري وأسعدني وتقبل صالتي وجمیع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وأزل ھمي●
وادفع عني الضرر، واغفر ذنبي وأصلح حالي وأجل حزني وبیض وجھي، واجعل الریان بابي والفردوس ثوابي والكوثر

شرابي، واجعل لي فیما أحب نصیب.
یارب أسألك في ھذا الیوم المبارك، أن تجعل ھذه األمطار علینا خیرا ونورا، ربنا اجعلھا سھام الرحمة التي تطیب بھا●

أیامنا، وتطیب معھا أحالمنا، وبارك لنا واجعلنا في رعایتك وأمام عینك التي ال تنام.
اللھم إني أسألك أن تطھر قلوب البشر بھذا الغیث، فقد ساد ظلم عبادك فس األرض، ارحمنا برحمتك یا أرحم الراحمین.●
یارب أنزلھا لنا محملة بالخیر والبركة، وتقبل دعائي وحقق مطلبي، فأنت رجائي یا لطیف بعبادك.●
یارب اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار، ربنا أنت هللا ال إلھ إال أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علینا الغیث، واجعل●

وشرشرھا،منبك   وأعوذبھ،أرسلتماوخیرفیھا،ماوخیرخیرھاأسألكإنىربيحین،إلىوبالغاقوةلناأنزلتما
ما فیھا، وشر ما أرسلت بھ،

دعاء الریاح
تھب الریاح وھي تحمل من الخیر والشر، وواجب على اإلنسان أن یردد دعاء الریاح الذي یجعل هللا یكتب لھ من خیرھا ویصرف

عنھ شرھا، كما یردد دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا البالد والعباد، ومن أدعیة الریاح الذي ذكرت في القرآن الكریم
والسنة:

یارب اجعلھا رحمة وال تجعلھا عذاب،ربي اجعلھا ریاحا وال تجعلھا ریحا.●
یا كریم أسألك أن ترسل لنا خیرھا، وخیر ما فیھا، وخیر ما أُرسلت بھ، وأعوذ بك من شرھا وشر ما فیھا وشر ما أرسلت●

بھ.
یارب حوالینا وال علینا، ربي على االكام والظراب، وبطون األودیة، ومنابت الشجر.●
أسألك یا هللا أن تجعلھا لقحا ال عقیما.●

دعاء البرق والرعد



یشعر الناس بشيء من الخوف عند سماع صوت الرعد، فھو صوت قوي ومخیف، وغالبا ینزل المطر مع حدوث ھذه الظاھرة
فیردد اإلنسان في ھذا الوقت كل األدعیة التي كان یرددھا رسولنا مثل دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا البالد والعباد

وغیره من األدعیة التالیة:

ربنا ال تقتلنا بغضبك، وال تھلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك یا أرحم الراحمین.●
سبحانك اللھم، أحمدك یا هللا، ال إلھ إال أنت، هللا أكبر.●
ربي إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصیتي بیدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك یا هللا بكل اسم ھو لك●

سمیت بھ نفسك أو أنزلتھ في كتابك أو علمتھ أحدا من خلقك أو استأثرت بھ في علم الغیب عندك أن تجعلھ خیر لنا، وأن
تغمرنا برحمتك یارب العالمین.

ربي اغفر لي ذنبي، وارحمني، وأصلح لي دنیاي، واھدني، وارزقني، وعافني.●

فضل دعاء المطر
یرسل هللا المطر من السماء محمال بالخیر لذلك یحمده هللا كل البشر على ھذه النعمة التي یرسلھا لھم، وعلمنا نبي هللا صلى هللا علیھ
وسلم أن ندعو هللا في ھذا الوقت دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا البالد والعباد، فإن األوقات التي یحدث فیھا ظواھر

طبیعیة مثل المطر والبرق والرعد، ھي دلیل على وجود هللا ومن فضل دعاء المطر:

إستجابة الدعاء

ذكر في عدة مواضع أن الدعاء ساعة المطر مستجاب، ومن الخیر أن یستغل اإلنسان تلك اللحظة في طلب كل ما یحتاجھ●
من هللا عز وجل، وھو على ثقة كبیرة باستجابة ھذا الدعاء.

ذكر هللا

یذكرنا ھذا الوقت بعظمة هللا وقدرتھ، ونذكر هللا في قلوبنا وعلى ألسنتنا، وھذا لھ أجر عظیم من هللا ینالھ المؤمن الحق.●

محبة هللا لإلنسان

یحب هللا العبد الذي یضع ربھ أمام عینھ في كل وقت، فكل من یذكر اسم هللا ینال محبتھ وینال جبرا من هللا یتعجب لھ أھل●
السماء واألرض.

ما ھي فوائد نزول المطر
یسقط الغیث بخیر وفیر لجمیع البشر، وقد ذكرالعلماء والباحثین فوائد عدیدة لنزول المطر على األرض، ومن الواجب شكر هللا على
ھذه النعمة والدعاء بنزولھا، وتردید دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا البالد والعباد حینما تنزل، ومن أھم فوائد المطر:

تنقیة الھواء

یساعد نزول المطر في تنقیة الھواء من األتربة والغبار العالق في الھواء، ویجعل الھواء مفید لإلنسان.●

تكون المیاة الجوفیة

تتكون المیاة في اآلبار والعیون من سقوط األمطار ألن األمطار تسقط في بعض المناطق كثیفة جدا وتكون میاة تحت●
األرض.

نمو النبات في الصحاري

تنبت في الصحراء بعض النباتات التي تعتمد على میاة األمطار، وتتغذى علیھا الحیوانات التي تعیش حولھا فھي تحافظ●
على الحیاة في الصحاري.



تجدید خالیا للبشرة صحیة

أجریت دراسة تؤكد أن ماء المطر مفید للبشرة، ویساعد على نمو جلد صحي.●

نشر الراحة والسكینة في األرض

بعد سقوط المطر یشم اإلنسان رائحة ذكیة للھواء، تجعلك تشعر بھدوء وراحة وسكینة في األرض.●

یدعو المؤمن ربھ وھو واثق في قدرتھ على تحقیق ما یتمنى، یفتح هللا أبواب السماء ساعة المطر لیدعو الناس لھ بما یكن في
صدورھم، یجب أن یتذكر الداعي قول دعاء اللھم اجعلھا امطار خیر وبركة وانفع بھا البالد والعباد، لجلب المنفعة من المطر ثم یبدأ

یدعو ویطلب حاجتھ.


