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 الشيخ طالب من مجموعة عليها يقوم
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الَةُ » َوُينَاَدى:  «.ة  َجاِمعَ  الصَّ

 َماِم.الِ  إِْذنُ  َشْرطَِها: ِمنْ  َوَلْيَس 

لِ  فِي َيِقَف  َأنْ  َوُيَسن    ا.لُِيِصيَبهَ  َوثَِيابِهِ  َرْحِلهِ  َوإِْخَراُج  َمَطرِ،الْ  َأوَّ

ُهمَّ » َيُقوَل: َأنْ  ُسنَّ  ِمنَْها؛ َوِخيَف  الِمَياُه، َزاَدِت  إَِذافَ  ُهمَّ  َعَلْينَا، َل وَ  َحَواَلْينَا، اللَّ  َواآلَكاِم، ،الظَِّراب َعَلى اللَّ

َجرِ، َوَمنَابِِت  األَْوِدَيِة، َوُبُطونِ   «.اآلَيةَ  { جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ } الشَّ

  (1)الشَّرْحُ:

ِ.َأْْجَِعنيََِِوَأْصَحاِبهِِِآلهَِِِوَعَلىَِمدِ م َِِنَِبيِ َناَِعَلىِالَسَلمِ وَِِةِ َوالَصَلِِالَعاَلِمنَي،َِرب ِِِّلِلَِِِاحلَْمدِ ِِم،الَرِحيِلَرْْحَنِِاِّللَِِاِِبْسمِِ
الَةُ » َوُينَاَدى:)ِ:ِِِم َصِنفِ ـالِقَالَِ ِذلكِوحنوِاملؤذنِمنِانئبهِوأِماماإلِيناديِكيفِِِهناِيذكرِ،(«ة  َجاِمعَ  الصَّ

ِ؟الٱستسقاءِلصلةِينادىِكيف
الَةُ »)ِهلاِأي:ِ(َوُينَاَدى) ِعلىِالرفعِاجلامعةِيفِوِالرفعِةالصلِيفِويصحِ ِ،لةصِ الِأجلِمنِجتمعواٱِأي:ِ(«ة  َجاِمعَ  الصَّ

 .حالِ«جامعةِ »وِاإلغراءِعلىِمنصوبةِ«الصلةَِ»ِابلنصبِ«َجاِمَعةِ ِالَصَلةَِ»ِويصحِ ِوخرب،ِمبتدأِأهنا

ِليهإِوِ،قامةإِالِوِذانأِغريِمنِخرجِمناإِوِالٱستسقاءِلصلةِنادييِملِِالنيبِألنِهلا؛ِنادىيِالِأنهِالثاين: والقول
 ِ.ِسلماإلِشيخِذهب

 .يصحِالِ:بعضِلىعِهاضبعِالعباداتِقياسِولكنَِِ،سوفالكِعلىِاقياسِ ِ؛هلاِنادىي ِِنهأِىلإِذهبِِواملصنف
ِصلةِعلىِاقياسِ ِاإلمام؛ِأيذنِنأِستسقاءٱالِصلةِإلقامةِطيشِتِالِي:أِ(َمامِ الِ  إِْذنُ  َشْرطَِها: ِمنْ  َوَلْيَس )ِقال:ِمث

 ِ.ماماإلِذنإِرطهاشِنمِليسِوالسننِسنةِهناوألِ،العيدين
ِشرعيِمقصدِ ِوهوِ،واحدةِكلمةِِاليتهِوِحتتِالذينِاملسلمنيِلمةكِِلتكونِ؛هباِماماإلِأذنِذاإِاَلِإِقامت ِِالِهناأِوالراجح

 ِ.املسلمنيِلمةكِِْجعِوهوِسلماإلِمقاصدِمن
 ؟يصنعِماذاِ،املطرِهللاِنذإبِونزلِصلىِذاإِذلكِبعدِمث

                                                 

 ه19/01/1439ِ االثنين يوم درس  (1)



 
 شرح زاد المستقنع - كتاب الصالة  فوائد علمية

 3 

لِ  فِي َيِقَف  َأنْ  )ِللعبدِأي:ِ(َوُيَسن  )ِقال: َِرس ولَِِِمعََِِوحَنْنِ َِأَصابـََناِ:قالِِأََنسِ ِولقِذلكِعلىِوالدليلِ؛(َمَطرِ الْ  َأوَّ
،ِِاّللَِِ ِقَاَل:َِهَذا؟َِصنَـْعتَِِملَِِِاّللَِ،َِرس ولَِِيَِِ:فـَق ْلَناِاْلَمطَِر،ِِمنَِِابَهِ َأصََِِحَّتِِثـَْوبَه ،ِِاّللََِِِرس ولِ َِفَحَسرَِِقَاَل:َِمطَر 

 ِ.السنةِهوِهذاِنزعهفِرداءِمثل ِِعليهِكانِِوأِرأسهِعلىِماِمثل ِِنزعِفلوِ، (1)مسلمِرواه «تـََعاىَلِِِبَرب ِهَِِِعْهدِ َِحِديثِ ِأِلَنَهِ »
ِبيتهِيفِامِحلابلرَِِواملرادِ(َرْحِلهِ  إِْخَراُج )ِايضِ أِيسنِ ِِنفاملصِقولِعلىِ(الُِيِصيَبهَ  َوثَِيابِهِ  َرْحِلهِ  َوإِْخَراُج )ِقال:

ِي:أِ(َوثَِيابِهِ )ِقال:ِ.ذلكِوحنوِاحلديدِنمِكانتِِذاإِوالطاولةِثل ِمِكلاألِدواتأِمثلِابملطرِيفسدِالِمماِاملتاعِمن

 ِاملطر.ِ(اُيِصيَبهَ لِ )ِ؛هتبيِيفِاليتِيابهثِايضِ أِخيرجِنأِويسنِ 
ِنهأِوردِالذيِمناإِوِذلك،ِِالنيبِعنِيردِملِألنهِالبيت؛ِيفِاليتِثيابهِوالِرحلهِالِرجخيِ ِفلِذلكِيفعلِالِهنأِوالراجح

ِأيِ (2)البخاريِهرواِ«اَنِفع اَِصيِ ب ا»ِيقول:ِأنِيسنِالقوليةِالسنةِيفِوِ،الفعليةِالس نةِيفِههذِدنهبِيبصليِ؛ثيابهِحسر

 .(3)«َوَرْْحَِتهِِِاّللَِِِِبَفْضلِِِم ِطْرانَِ»ِ:يقولِنأِايضِ أِويسنِ،انفع اِمطر ا

ِعندِاملذكورانِحلديثاناِوردِمناوإِالربق،ِوأِالرعدِأوِلصواعقاِمساعِحنيِِلنيباِإىلِمرفوعِدعاءِ ِأوِذكرِ ِهناكِوليس
 .املطرِنزول

 ؟يفعلِاذامِاملطرِكثرِِذاإِذلكِبعدِمث
 شرطان:ِللدعاءِشتطفيِ ِالناس،ِعلىِزادِوِاملطرِنزلِذاإ

 سيقول.ِماِشرعي ِِالِاملياهِدتِزِملِلوفِ(الِمَياهُ  َزاَدِت  إَِذافَ )ِل:قاِول:األ الشرط
 ِ.اآليتِءلدعاابِيدعواِالِمنهاِفخيِ ِملِنكولِاملياهِرتكثِ ِِفلوِ(ِمنَْها َوِخيَف )ِقال:ِ:الثاين والشرط

ُهمَّ » َيُقوَل: َأنْ  ُسنَّ )ِقال:ِالشرطانِتوفرِذاإِو ِصيبي ِِلئلِالبنيان؛ِمنِملدينةاِحولِملطراِأنزلِللهماِأي:ِ(َحَواَلْينَا اللَّ

ِالنبات.ِنمِفيهاِماِتلفيِلئلِ؛ارعِزواملِاكنساملِعلىِاملطرِيكونِالِي:أِ(َعَلْينَا َوَل )ِ،ضررِالبيوت

ُهمَّ ) ِمكنةأِي:أِ(األَْوِدَيةِ  ُبُطونِ وَ )ِ،الصغريِاجلبلِ(اآلَكامِ وَ )ِ،املرتفعِالتايبِاملكانِ(الظَِّراب)ِ،(الظَِّراب َعَلى اللَّ

َجرِ  َوَمنَابِِت )ِ،وديةاأل ِابلنبات.ِالناسِلينتفعِ؛(الشَّ

                                                 
 (.898) مسلم نظرٱ  (1)

(2)
 أحمد اإلمام مسند في روايه وفي ،«نَافِّعًا َصي ِّبًا ْجعَْلهُ ٱ اللَُّهمَّ » بلفظ: (1٥23) النسائي عند رواية وفي ، عائشة المؤمنين أم حديث من (1032) البخاري صحيح نظرٱ 

 األرض وجه على اجاريً  أي: سائبا؛ امطرً  جعلهٱ يريد: أن ويجوز عطاء، أي: «َسْيبًا» ،«نَافِّعًا َسْيبًا اللَُّهمَّ » بلفظ: (3889) ماجه بنٱ عند وجاء ،«َنافِّعًا َصي ِّبًا اللَُّهمَّ » (:24144)

  «.َهنِّيئًا َصي ًِّبا ْجعَْلهُ ٱ اللَُّهمَّ » بلفظ: (3890) أيًضا ماجه بنٱو (٥099) داود يأب وعند كثرته. من

ِّ  َرُسولُ  الَنَ َصلَّى قال: أنه الجهني خالد بن زيد الرحمن عبد يأب حديث من (71) مسلم وصحيح (846) البخاري صحيح في ورد كما  (3) ْبحِّ  َصاَلةَ   ّللاَّ  َعلَى بِّاْلُحدَْيبَِّيةِّ  الصُّ

نَ  َكانَتْ  َسَماء   إِّثْرِّ  ، مِّ ا اللَّْيلَةِّ ُ  قَالُوا: «َربُُّكْم؟ قَالَ  َماذَا تَْدُرونَ  َهلْ » فَقَاَل: النَّاسِّ  َعلَى أَْقبَلَ  ْنَصَرفَ ٱ فَلَمَّ نْ  أَْصبَحَ » َقاَل: أَْعلَُم. َوَرُسولُهُ  ّللاَّ ي مِّ بَادِّ ن   عِّ ا ؛َوَكافِّر   بِّي ُمْؤمِّ  قَاَل: َمنْ  َفأَمَّ

ْرنَا ِّ  بِّفَْضلِّ  ُمطِّ ن   فَذَلِّكَ  َوَرْحَمتِّهِّ  ّللاَّ ا بِّاْلَكْوَكبِّ، َوَكافِّر   بِّي ُمْؤمِّ ن   بِّي َكافِّر   فَذَلِّكَ  َوَكذَا، َكذَا بِّنَْوءِّ  قَاَل: َمنْ  َوأَمَّ  .«َكْوَكبِّ بِّالْ  َوُمْؤمِّ
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ِالِنعمةِنزلأِفلماِ؛ِهللاِعمِالدعاءِيفِدباألِمنِوهذاِ(«اآلَيةَ  { جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ })ِويقول:

ِبنزوهلاِنتضررِوالِهباِننتفعِخرىأِماكنأِىلإِنقلهاٱِيقالِمناإِوِ،«أوقفها»ِأوِ«ةالنعمِهذهِعناِصرفٱِرب ِِِي»ِيقال:
 ِمباشرة.ِعلينا
ِ.أْجعنيِوصحبهِآله،ِوعلىِممد،ِعلىِهللاِوصلىِأعلم،ِوهللا


