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 ال تِي اآلَياِت  َوِقَراَءةَ  ْستِْغَفارَ الٱ فِيَها َوُيْكثِرُ  الِعيِد، َكُخْطَبةِ  بِالت ْكبِيرِ  َيْفَتتُِحَها َواِحَدًة، َيْخُطُب  ُثم   بِِهْم، َفُيَصلِّي

 آِخرِِه. إَِلى «ُمِغيثًا... َغْيثًا ْسِقنَاٱ ُهم  الل  » َوِمنُْه: ، الن بِيِّ  بُِدَعاءِ  َفَيْدُعو َيَدْيهِ  َوَيْرَفعُ  بِِه، األَْمرُ  فِيَها

ـهَ  َشَكُروا ُخُروِجِهْم: ْبَل قَ  ُسُقوا َوإِنْ   َفْضِلِه. ِمنْ  اْلَمِزيَد  َوَسَأُلوهُ  ،الـل 

  (1)الشَّرْحُ:

ِ.َأْْجَِعنيََِِوَأْصَحاِبهِِِآلهَِِِوَعَلىُِم ََمدِ َِنانَِبي َِِِعَلىََِلمِ َوالسَِِالَصََلةِ وَِِالَعاَلِمنَي،َِرب ِِِّلِلَِِِاحلَْمدِ ِِحيِم،الرَِِلَرْْحَنِِاِّللَِِاِِبْسمِِ
ِعدبِذكرِحكاماألِذلككوِِملصلىاِىلإِاخلروجِعندِشرعت ِِاليتِابداآلِِذكرِامَِـلِ،(بِِهمْ  َفُيَصلِّي)ِ:ِم َصِنفِ ـالِقَالَِ

ِ؟يفعلِماذاِالٱستسقاءِلىصَِمِ ِوصلَِِذاإِذلك
ِِالنيبِصَلةِيفِِعباسِبنٱِقولِركعتانِأهناِعلىِالدليلِوِركعتني؛ِهبمِاإلمامِي صليِأي:ِ(بِِهمْ  َفُيَصلِّي)ِفقال:

ِهناكِليسِيعين:ِِالنيبِاهفيِأقِرِماذاِذكري ِِملِالركعتانِوهااتن ،(2)«اْلِعيدِِِيفِِي َصلِ يَِكَماِِرَْكَعَتنْيَِِِصَلىِث َِ»ِستسقاء:ٱلل
ِالثانية.ِأوِوىلاألِالركعةِيفِقراءهتاِيسنِ ِمعينةِسورة

ِِالنيبِنأِذلكِعلىِوالدليلِ(؛َواِحَدةً )ِخطبةِ ِماماإلِ(َيْخُطُب  ُثم  )ِأي:ِ(َواِحَدةً  َيْخُطُب  ُثم  )ِقال:ِذلكِبعدِث
ِأبوِنأِذلكِعلىِوالدليلِ؛اخلطبةِعلىِقدمت ِِالصَلةِأنِاألول: القولِهوِوهذاِواحدة،ِخطبةِالٱستسقاءِيفِخطب

ِِ. (3)«َخطَبَـَناِث َِِِإقَاَمة ،َِوَلِِأََذانِ ِِبََلِِرَْكَعَتنْيِِِبَِناَِفَصَلىِ،َتْسِقيَيسِِْيـَْوم اِِاّللَِِِس ولِ رََِِخرَجَِ»ِقال:ِِهريرة

َِظْهَرهِ ِالَناسِِِِإىَلَِِفَجَعلَِِ،َيْسَتْسِقيِيـَْوم اِِاّللََِِِرس ولِ َِخرَجَِ»ِصحيحالِيفِملاِ؛الصَلةِثِولِ أِاخلطبةِالثاين: والقول

َلَة،ِْستَـْقَبلَِٱوَِِاّلَلَ،ِع وَيدِْ ِ. (4)«رَْكَعَتنْيَِِِصَلىِث َِِرَِداَءه ،َِوَحَولَِِاْلِقبـْ
ِكالعيدينِِهوِِلنيباِفعلِمنِاألكثرِلكنِوِْجيع ا،ِاألمرينِلورودِ؛لصَلةاِأوِاخلطبةِمي قدِ،خيريِأنهِالثالث: القول

ِأوِبلقِذكرهمِفلوِهللاِإىلِلرجوعابِهلمِتذكريِرِوِللناسِموعظةِالٱستسقاءِيفِاخلطبةِنألِ؛الناسِعظيِذلكِبعدِثِالصَلة
ِ.مشروعِكَلمهاِِ:دعِْبَـِ

ِالنيبِعلهفِماِفعلِ ِهوِاألكملِكنلِ؛يصحِ ِةبطاخلِدونِالٱستسقاءِكعيترِِصلىِفلوِالصَلةِحةلصِشرطِاخلطبةِتوليس
.ِ

                                                 

 ه18/01/1439ِ األحد يوم درس  (1)
 .314ص تخريجه بقس  (2)

 (.1268) ماجه بنٱو (8327) أحمد رواه  (3)

 وألبويه له وأحد، بدرا   شهد ، المدني النجاري المازني األنصاري كعب بن عاصم بن زيد بن هللا عبد محمد أبي حديث من (894) ومسلم (1026) البخاري رواه  (4)

 للهجرة. 63 عام الحرة يوم توفي مسيلمه، قتله إذ أخيه بثأر وأخذ مسيلمه، قتل في وحشي مع شتركٱ أنه قيل ، صحبة وألخيه
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ِ:صفاتِربعأِفيهاِِاملصنفِذكرِاخلطبةِوهذه
ِغريِمنِمكررةِ«َبِ كَِْأِِهللاِ »ِلفظِيعينِ(بِالت ْكبِيرِ  ْفَتتُِحَهايَ )ِ(،بِالت ْكبِيرِ )ِاخلطبةِأي:ِ(َهاَيْفَتتُِح )ِقال:ِاالوىل: الصفة

َِلىصَِِث َِ»ِسقاء:ستٱللِِالنيبِصَلةِيفِالسابقِِعباسِٱبنِبقولِذلكِعلىِٱستدلواِوِ؛(الِعيدِ  َكُخْطَبةِ )ِحد

ِ.اخلطبةِلِالصَلةِفةصِيفِِعباسِٱبنِقولِكنولِ،«اْلِعيدِِِيفِِي َصلِ يَِكَماِِرَْكَعَتنْيِِ
ِ.ِاإلسَلمِشيخِهبذِهذاِوإىلِطبه،خِيفِِالنيبِهديِوهِكماِِعليهِوالثناءِهللاِمدحبِاخلطبةِيفتتحِالثاين: القول

ِ(ْستِْغَفارَ الٱ فِيَها ُيْكثِرُ وَ )ِ،(بِهِ  األَْمرُ  ِفيَها ال تِي اآلَياِت  ِقَراَءةَ وَ  ْستِْغَفارَ الٱ فِيَها َوُيْكثِرُ )ِعنهاِقالِالثانية: والصفة

:ِيقولِكأنِِيعين  َوِقَراَءةَ )ِ،«أمرّنِيفِوإسرافناِذنوبناِنالِغفرٱِربنا»ِ:يقولِوأِ«غفار اِكنتِِنكإِستغفركنِّنَِإِاللهم»ِمثَل 

 ۆئ}ِ:قولهِمثلِفارستغٱالِذكرِفيهاِاليتِآلايتاِقراءةِمنِخلطبةاِيفِكثريِيعينِ(ِبهِ  األَْمرُ  فِيَها ال تِي اآلَياِت 

ِ،[52هود:ِ]سورة ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی}وكقوله:

ِالسماءِمنِلقطراِونزولِلقحطاِزوالِومفتاحِ،الذنوبِهوِلقحطاِسبب ألن ؛[12-10نوح:ِ]سورة {ٺ ڀ ڀ ڀ
 .«ستغفارٱابلِالرزقِستنزلواٱ»ِيقال:ِلذلكِستغفار؛ٱالِهو

ِيـَْومََِِدَخلََِِرج َل َِِأنََِِماِلكِْبنِأََنسِحديثِذلكِعلىِلوالدليِ؛اخلطبةِحالِأي:ِ(َيَدْيهِ  َوَيْرَفعُ )ِقال:ِالثالثة: ةوالصف
،ِقَائِمِرِِاّللََِِِوَرس ولِ ِاْلِمْنَبِ،ِِوَجاهََِِكانَِِِاَببِ ِِمنِِْاْْل م َعةِِ ِ!اّللََِِِرس ولَِِايَِِ:َقالَِفَـِِقَاِئم ا،ِِاّللََِِِرس ولَِِْستَـْقَبلَِٱفَِِخَيْط ب 
ِْسِقَنا،ٱِالَله مَِِْسِقَنا،ٱِالَله مَِ»ِفـََقاَل:َِيَدْيهِِِِاّللََِِِرس ولِ ِفـََرَفعَِِ:قَالَِِي ِغيثـ َنا،ِاّللََِِدْعِ ٱفَِِالس ب ل ،ِنـَْقَطَعتِِٱوَِِاْلَمَواِشي،َِهَلَكتِِ

ِشدةِمنِحّتِالرفعِيفِويبالغِ،(2)«إِْبطَْيهِِِبـََياضَِِرَأَْيتِ َِحَّتَِِيَدْيهِِِرََفعَِِ-ِِ-ِأَنَهِ »ِرواية:ِيفِأنسِوقالِ(1)«ْسِقَناٱِالَله مَِ
ِِ. (3)السماءِإىلِيديهِظهورِكانتِِاملبالغة

ُهم  » َوِمنُْه:)ِ،الٱستسقاءِيفِأي:ِ( الن بِيِّ  بُِدَعاءِ  َفَيْدُعو)ِقال:ِالرابعة: والصفة ِاملطرِيناعلِأنزلِي:أِ(ْسِقنَاٱ الل 

ِلكنِالٱستسقاءِعاءدِيفِيصحِ ِحديثِرِِالنيبِعنِرديِوملِ(،آِخرِهِ  إَِلى)ِواْلدبِالشدةِناعِيرفعِأي:ِ(ُمِغيثًا ثًاَغيْ )

ِاألفضل.ِهوِفهذاِلكذِويكررِ«غثناٱِالَله مَِِ،غثناٱِالَله مَِ»ِقال:ِلو
                                                 

  .313ص تخريجه وسبق عليه، متفق  (1)

 (.895) ومسلم (1030) البخاري رواه  (2)

  .«الس َماءِ  إِلَى َكف ْيهِ  بَِظْهرِ  فَأََشارَ  ْستَْسقَى،ٱ  الن بِي   أَن  » (895) مسلم صحيح في كما  أنس عن روي  (3)
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ِثِرداءهِقلبِالٱستسقاءِصلىِاملِِالنيبِنأِووردِ، (1)الرداءِقلبِذلك:ِفمنِ،ِاملصنفِايذكرهِملِصفاتِرِوهناك
ِ.دعاِثِرداءهِقلبِخطبتهِمنِفرغِاملِنهأِِالنيبِعنِووردِ،ودعاِخطب

ِأماِ،وهكذاِيسارِاليمنيِفيجعلِقلبهايِالعباءةِثلمِعليهِانكِِإذافِ؛والعكسِلاشمالِىلإِاليمنيِحتويلِ:يأِالرداءِوقلبِ 
ِالغرتةِسفلأِجيعلِيعينِالعكس،ِوِللشمالِليمنياِنمِيقلبهافِذلكِوحنوِغرتةِثَل ِمِاآلنِعليهِكانِِومنِ،قلبي ِِفَلِالثوب

ِوالعكس.ِسارلليِاليمنيِمكانِيتغريِبهِوِابألسفلِواألعلىِابألعلى
ِمنِقائم اِخطبِالٱستسقاءِخطبةِيفِِوالنيبِ،ِالنيبِفعلِكماِِ؛ (2)ويدعوِالقبلةِبليستقِأنِ:أيض اِالصفاتِومن
ِ.منبِغري

ِللمصلىِيعينِ(ُروِجِهمْ ُخ  َقْبَل  ُسُقوا َوإِنْ )ِ:ِقالِ،الٱستسقاءِصَلةِقبلِلغيثاِنزالإبِعبادالِعلىِهللاِتكرمِذاإِو

ـهَ  َشَكُروا)  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}ِيقول:ِهللاِنألِ؛(الـل 

ِ.[7إبراهيم:ِ]سورة {ڃ
ِصحيحِويفِالنبات،ِخبروجِابملطرِينتفعِلِشيئ اِتنبتِملِواألرضِنزلِذاإِاملطرِنزولِألنِ؛(َفْضِلهِ  ِمنْ  اْلَمِزيَد  ُلوهُ َوَسأَ )

ِاأْلَْرضِ ِتـ ْنِبتِ َِوَلَِِوُت ْطَر وا،ُِت ْطَر واَِأنِِْالَسَنةِ َِوَلِكنُِِِت ْطَر وا،َِلِِِبَِنِِْ-ِالقحطِهناِةنَِابلسَِِواملرادِ-ِالَسَنةِ ِلَْيَستِِ»ِمسلم:

ئ ا ِالنباتِفيخرجِالبكةِاملاءِهذاِيفِجتعلِأنِأنزلتهِماِعلىِةزايدِكنسألِيعين:ِ(َفْضِلهِ  ِمنْ  اْلَمِزيَد  ُلوهُ َوَسأَ )ِ،(3)«َشيـْ

 .[32النساء: ]سورة {ۇۇ ڭ ڭ ڭ }ِسبحانه:ِلقولهِ؛البَلدِولنفعِالدوابِولبقيةِلناِالنافع
ِ.أْجعنيِوصحبهِآله،ِوعلىُِممد،ِعلىِهللاِوصلىِأعلم،ِوهللا

                                                 
ِ  َعْبدِ  َعنْ  روي  (1)  .لبخاريل واللفظ ،«ِردَاَءه   فََقلَبَ  ْستَْسقَىٱ  الن بِي   أَن  » (894) ومسلم (1011) البخاري صحيح في كما  المازني َزْيد   ْبنِ  ّللا 

ِ  َعْبدِ  حديث من أيضا هو  (2) َصل ى إَِلى َخَرجَ   الن بِي   أَن  » (948) ومسلم (1012) البخاري صحيح في  المازني َزْيد   ْبنِ  ّللا   ِردَاَءه   َوقََلبَ  اْلِقْبلَةَ  ْستَْقبَلَ ٱفَ  ْستَْسقَى،ٱفَ  اْلم 

 .«َرْكعَتَْين َوَصل ى

 (.2904) مسلم صحيح نظرٱ  (3)


