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 . وااله ومن وصحبو آلو وعمى ، اهلل رسول عمى والسالم والصالة ، هلل الحمد

 :  لمكسوف النداء صيغة

 بن عمرو بن اهلل عبد حديث في كما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثابت وىذا ، جامعة ةالصال صيغتو
 حديث وىو" جامعة الصالة:  ليا فنودي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في الشمس كسفت" قال أنو ، العاص
 " . جامعة الصالة" بـ ليما ينادى والخسوف فالكسوف ، عميو متفق

 أنو الحنابمة مذىب أن ، االستسقاء صالة في اهلل شاء إن سيأتينا ؟ والخسوف الكسوف غيرل بيذا ينادى وىل
 قول القول وىذا ، جامعة بالصالة ليا ينادى:  قال من العمم أىل من فيناك ، العيدين صالة في وأما ، ليا ينادى

 ، ذلك فعل أنو ، وسمم عميو اهلل ىصم النبي عن يثبت لم ألنو ؛ نداء وال إقامة وال لو أذان ال والعيد ، ضعيف
نما  .  ركعتين فصمى ، الصالة بو بدأ شيء أول فكان ، المصمى خرج أنو عنو الثابت وا 

 االستسقاء   صالة   باب  

 استسقى ، المغة في ىذا ، السقيا طمب:  والمراد ، لمطمب والتاء والسين واأللف ، االستسقاء سببيا التي الصالة
 .  المغفرة طمب استغفر ، الصحو طمب استصحى ، السقيا طمب

 .  المطر بنزول الدعاء:  االصطالح في بو والمراد

 :  األحاديث من ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أكثر قول وعمييا ، السنة عمييا دلت مشروعة واالستسقاء

 ثم واستسقى فدعا يستسقي المصمى ىذ إلى سمم و عميو اهلل صمى النبي خرج ": قال زيد بن اهلل عبد عن -
 في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة األحاديث من ذلك وغير ، عميو متفق"  رداءه وقمب القبمة استقبل

 .  اهلل شاء إن وستأتينا ، عائشة وحديث ، عباس ابن كحديث ، االستسقاء
 

 :  المشروعية في اختمفوا وقد ، االستسقاء صالة بمشروعية القول عمى العمم أىل فعامة ، العمم أىل عمل أما

 والشافعية المالكية مذىب وىو ، وداود المسيب ابن ذلك إلى ذىب ، مؤكدة سنة أنيا إلى:  الجميور فذىب
 . يوسف أبي عن وينقل ، الحنفية من الحسن بن محمد رأي وىو ، والحنابمة

 الصالة مشروعية يرى ال ، االستسقاء ةلصال الخروج استحباب يرى ال وكان ، اهلل رحمو حنيفة أبو اإلمام خالفو 
 صمى النبي دعا كما ، الدعاء استحباب يرى اهلل رحمو ولكنو ، مرة وترك مرة نقل أنو:  قال كما ذلك في والسبب ،

 عنو نقل ذلك ومع ، يصمى وال ليا يخرج فال ، الخروج مسألة عن الدعاء ويكفي ، المنبر عمى ، وسمم عميو اهلل
 صمى النبي ألن ؛ الخروج استحباب عدم يرى ؟ الخروج يستحب ىل لكن ، باالنفراد الصالة باحةإ يرى أنو أيضا
 لمسنة مخالف ىذا حنيفة أبي وقول ، يدعو كان أنو مواضع في عنو ونقل ، مرة وترك ، مرة فعل ، وسمم عميو اهلل
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 وأبو ، يقينا خالفو محمد ، صاحباه ذلك في خالفو حتى ، قولو ورد مخالفتو إلى العمم أىل من كثير ذىب وليذا ؛
 .  أيضا والموافقة المخالفة عنو نقمت يوسف

 :  االستسقاء صفة

 :  أوجو عمى االستسقاء جاء

 ، عنو اهلل رضي أنس حديث في جاء وىذا ، المنبر عمى استسقى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الوجو
 ، اهلل رسول يا:  وقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أمام فقام ، يخطب وسمم عميو اهلل صمى والنبي دخل رجال أن

ػ،،ػأزثظاػاضضهم] وقال ، يديو وسمم عميو اهلل صمى النبي فرفع ، يغيثنا اهلل فادع ، السبل وانقطعت األموال ىمكت
 [ػػأزثظاػاضضهم

 جاء وىذا ، بيم واستسقى ، معو وخرجوا وخرج ، يوما الناس وعد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني الوجو
ػجدبػذصوتمػإظصم] وقال ، اهلل مورح داود أبو قال كما ، جيد بإسناد داود أبي عند ، عائشة حديث في

  . اهلل شاء إن ستأتي خطبة بيم خطب ثم [زطاظهػإبانػرنػاضططرػوتأخرػ،ػدغارصم

 الناس ودَعا ودعا المنبر رقي ، جمعة غير في المدينة منبر عمى ، وسمم عميو اهلل صمى دعاؤه:  الثالث الوجو
 .  معو

 .  دعائو عمى يؤمنون وىم ، وأصحاب وحولو المسجد في دعا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الرابع الوجو

 السالم باب الناس يسميو الذي الباب من الزوراء قرب الزيت أحجار عند المسجد خارج دعا أنو:  الخامس الوجو
 .  دعائو عمى يؤمنون وىم بالغيث فدعا ، اهلل رحمو القيم ابن قال كما ، حجر َقْذفةَ 

 قد الكفار فإذا الماء إلى وصل ، الكفار مع معاركو ضبع في وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  السادس الوجو
 موسى استسقى كما وسقي الستسقى نبيا كان لو:  المنافقون وقال ، شديدا عطشا الناس فعطش ، قبمو إليو وصموا
 .  فسقوا ، وسمم عميو اهلل صمى دعا ثم [ػ؟ػعذاػشاضواػشدػأو] فقال ، لقومو

 يوم الدعاء بعده يأتي ، ويدعوا ويصموا يخرجوا أن ، الصالة أعالىا ، اهلل رحمو القيم ابن ذكر كما أوجو ستة ىذه
 مسجده في أو اإلنسان مجمس في المجرد الدعاء وبعده ، دعائو عمى الناس ويؤمن يدعو ، المنبر عمى الجمعة

 .  صفات ست ىذه ، المسجد خارج أو ، جماعتو مع

المَطر   وَقَحطَ  األرض   َأْجَدَبت إذا:  اهلل رحمه قال  . 

 .  وأمحمت ، البيائم ترعاه نبات فييا ليس ، النبات من خمت:  األرض أجدبت

 ألبانيا من يشربون ، البيائم ىذه عمى وجل عز اهلل بعد يعتمدون ألنيم ؛ يدعوا أن لمناس شرع األرض أجدبت إذا
 ، بيائميم وعاشت األرض أنبتت المطر نزل فإذا ، أمتعتيم بثمنيا نويشترو  ويبيعونيا ، لحوميا من ويأكمون ،

 عميو اهلل صمى قال كما( زمانو إبان عن المطر وتأخر ، دياركم جدب شكوتم إنكم) نزولو عدم المطر وقحوط
 .  وسمم
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 :  االستسقاء فأسباب

 .  الديار جدب -1

 .  األمطار قحوط -2

 جري خف إذا ،  المسممين بالد من وغيرىا كمصر ، أنيار فييا تكون التي كالبمدان ، األنيار مياه خفت إذا -3
 ، أفريقيا بمدان أعمى في كالتي ، منابعو عمى األمطار تنزل بأن جريانو يزيد أن أجل من ، يستسقون فإنيم النير
 كانوا ، اهلل رحميم فالسم من جرى وىذا ، عندىم الماء فزاد ، النير جري زاد ، البقاع تمك في األمطار نزلت فإذا

 .  قريب إلى الصحابة عيد من منقول وىذا ، النير جري يزيد أن أجل من ، كثيرا مصر في يستسقون

وف َراَدى جماعة   َصمَّْوَها:  اهلل رحمه قال ثم  . 

 ألن ؛ فييا األفضل وىو ، أصحابو وعن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابت وىذا ، مجتمعين يصمونيا
 اإلجابة كانت ، الجمع كثر كمما وليذا ؛ الواحد من منيا أرجى الجماعة من واإلجابة ، اإلجابة حصول المقصود

 ىذه في يخطب ال:  يقولون لكن ، منفردا اإلنسان يصمي ، أيضا بذلك يقول المؤلف ؟ فرادى يصمون ىل ، أرجى
 ، الصحراء في واألعراب ، المسافر ويصمييا ، المرأة فتصمييا عميو وبناء ، فرادىو  جماعة مسنونة فيي ، الحال
 .  مكان كل في ، المصانع في ، المدارس في

كعيد   وأحكام ها َمْوِضِعها في وِصَفت ها:  قال . 

 أحكام تأخذ كميا ، الخطبة قبل وصالتيا ، توالتكبيرا ، بالقراءة الجير في ، تماما العيد مثل صفتيا في ىي
 .  العيدين صالة

 :  األدلة

 ، الدارقطني أخرجو األثر وىذا" العيد سنة االستسقاء سنة" قال أنو ، عباس ابن عن ينقل أثر :األول الدليل
 العمم أىل من وطائفة ، والنسائي البخاري ضعفو ، العزيز عبد بن محمد اسمو رجل فيو ، وغيره الزيمعي وضعفو

 .  األثر يصح فال ، ضعفو يرى وبعضيم ، حديثو نكارة يرى بعضيم ،

 حتى ، متخشعا متواضعا ، ترسالم متبذال خرج وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  ، عباس ابن عن :الثاني الدليل
 حبان وابن عوانة وأبو الترمذي وصححو الخمسة أخرجو" العيد يصمي كما وصالىا ، المنبر فرق ي ، المصمى أتى
 صححو:  قال ، التصحيح ىذا يؤيد حجر ابن وكأن ، عميو اهلل رحمة العمم أىل من وطائفة ، األلباني وحسنو ،

 طريقتيا وتأخذ العيد عمى فتقاس ، المتأخرين من اهلل رحمو األلباني حسنو وممن ، حبان وابن عوانة وابن الترمذي
 .   الخ..  والقراءة بالتكبيرات والجير ، والعدد ، والصفة ، والوقت ، الموضع في ،

 :  االستسقاء وقت

 ، الصحراء إلى خروجال عن يتكمم لن المؤلف ، كالعيد وقتيا فيكون ، كالعيد أنيا يرى المؤلف ؟ كوقتيا وقتيا ىل
 .  ىنا فيو ، العيدين في تقدم ما كل:  فيقول ، متقدم عمى أحال ألنو ، الخ..  والوقت
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 األفضل أن بينيم خالف وال ، النيي وقت في تصمى أن يجوز ال أنو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال
 ىل:  في بينيم الخالف وقع إنما ، الزوال لىإ رمح قيد وارتفاعيا الشمس طموع من ، العيد وقت في تصمى أن

 :  قولين عمى ؟ ال أو الزوال بعد تصمى

 .  قول في والحنابمة الشافعية ذىب إليو ، الزوال بعد تجوز االستسقاء صالة أن:  األول القول

 :  األدلة

 أجل من مشروعة صالة األني ؛ تحديد فييا يرد لم التي الصموات وعمى ، االستخارة عمى القياس :األول الدليل
 األمرين خير عمى يحصل أن أجل من يستخير اإلنسان فإن ، االستخارة كصالة ، نازلة مضرة ودفع حاجة طمب
 .  وقت كل في فتصمى ، قصد فيما

 جاز وقتيا في تحديد يأت لم فمما ، وقتيا في تحديد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم أنو :الثاني الدليل
 .  وقت كل في مىتص أن

ليو ، الزوال إلى رمح قيد الشمس ارتفاع من ، الزوال قبل إال تصمى ال أنيا:  الثاني القول  المالكية ذىب وا 
 .   الحنابمة عند المذىب من الصحيح وىو ، وجو في والشافعية

 :  األدلة

 المطر قحوط سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى الناس شكا ): قالت عنيا اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 و عميو اهلل صمى اهلل رسول فخرج عائشة قالت فيو يخرجون يوما الناس ووعد المصمى في لو فوضع بمنبر فأمر
 وقت في بكرة وصالىا ، رمح قيد وارتفعت الشمس طمعت بعدما صمى إنو أي ، (..الشمس حاجب بدأ حين سمم

 .  الوقت ىذا في يصمونيا كانوا ، السمف فعل ىذا أن :الثاني الدليل.  العيد صالة

 :  الراجح

 وقت غير في ىاصمو  الناس أن لو لكن ، الجميور قال كما العيد صالة وقت من تصمى أن األولى:  يقال أن
  وال ، بذلك بأس ال أنو فالظاىر ، النيي وقت غير في ، والعصر الظير بين أو ، الزوال بعد ، العيد صالة

 مشروعيتيا عدم عمى العمم أىل من إجماع أو واضح دليل ىناك ليس ألنو ؛ صالتيم يبطل أن اإلنسان يستطيع
نما ، الوقت ىذا في  يخرجوا أن ، األرفق ىو ىذا يكون وقد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي من وفعل أقيسة ىي وا 
 منيا ويفرغون ، وغيرىا بأعمال يرتبطون لكونيم ؛ الظير بعد يكون أن بغيرىم األرفق يكون وقد ، فيصموا بكرة
 .  الظير بعد

 :  االستسقاء مكان

 .  الصحراء في تصمى أنيا عمى:  الجميور

 :  األدلة

 .  منبر لو فوضع ، المصمى إلى خرج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة حديث :األول الدليل
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 أتى حتى متضرعا متواضعا متبذال سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول خرج):  قال ، عباس ابن عن :الثاني الدليل
 . (المصمى

 .  البمد خارج ، المصمى في االستسقاء يصمي انك أنو عمى تدل فاألحاديث

 في يصمون فإنيم ، شديدة الحاجة تكن لم إذا وأما ، األمر شدة في إال الصحراء إلى ي خرج ال أنو يرون:  والمالكية
 .  المساجد

 إلى احتاجوا إذا:  قيل فإن ، المصميات في تصمى أن األولى لكن ، والجوامع المساجد في تصمى أن ويجوز
 .  لعذر كان إذا نعم ؟ يصمون فيل ، لغبار أو ، الحر أو لمبرد ، والجامع المسجد في الصالة

ذا:  قال  .  الناَس  َوَعظَ  لها الخروجَ  اإلمام   أرادَ  وا 

 إذن أن سيأتي ألنو ؛ صميي أن يريد الذي المسجد أو الجامع إمام أو ، األعظم اإلمام ىنا باإلمام المراد يكون قد
 .  لصحتيا شرطا ليس اإلمام

 .  وجل عز اهلل ويذكرىم ، فيعظيم ، والترىيب بالترغيب المقرون الكالم ىو والوعظ

والصدقةِ  والصيامِ  التشاح نِ  وَتْركِ  اْلَمظاِلمِ  من والخروجِ  المعاصي من بالتوبةِ  وَأَمَرهم:  قال  . 

ن) الرزق من الحرمان في السبب ىي المعاصي ألن ؛ المعاصي من يتوبوا أن شيء أول  الرزق ليحرم العبد وا 
 الْفَسَادُ ظَهَرَ} وجل عز وقال ، {كَثرِيٍ عَه وَيَعْفُى أَيْدِيكُمْ كَسَبَتْ فَبِمَا مُّصِيبَةٍ مِّه أَصَابَكُم وَمَا} ،( يصيبو الذنب بسبب

 فبسبب ، ويؤوبون يعودون لعميم ، {يَرْجِعُىنَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُىا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُم النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا بَحْرِوَالْ الْبَرِّ فِي
ػطنػاضقطرػطظطواػإالػاضزصاةػشومػطظعػوطا] الحديث في جاء وليذا ؛ الرزق اإلنسان يمنع والمعاصي الذنوب
ػطرواغطػضمػاضبهائمػوضوالػ،ػاضدطاء  في وسبب ، الحرمان في سبب فيي ، ومعمنة ظاىرة الذنوب كانت فإذا ،[
 من بالخروج ويأمرىم ، بالتوبة ويذكرىم اإلمام يأمرىم وليذا ؛ العقوبة جاءت بالذنب الناس أعمن إذا ألنو ؛ العقوبة
 يتحمل أن ويأمرىم ، إليو حقو ردي بأن يأمره فإنو ، غيره حق أخذ قد اإلنسان كان فإذا ، أىميا إلى بردىا ، المظالم
ذا ، بعض من بعضيم  الخالف عمى ، إليو ويتوب ربو يستغفر فإنو ، غيرىا أو بغيبة غيره ظمم قد اإلنسان كان وا 

 فإنو ، ورجع وأناب اإلنسان تاب فإذا ، يعطى ألن أىال ليس العاصي ألن ىذا كل ؟ يستغفر أو منو يتحمل ىل
 أحدث فإذا" بتوبة إال رفع وما ، بذنب إال بالء نزل ما" يقول كان عباس ابن أن ، األثر في جاء وليذا ؛ يعطى
 .  يريدون ما أعطوا ، صادقة توبة العباد

 من الحرمان أسباب من سبب وىذا ، القمب يشحن الذي والحقد البغضاء:  بو والمراد ، التشاحن بترك ويأمرىم
 اهلل رضي الصحابة أن ذلك عمى والدليل ، الخير حرمان في سبب والتالحي واالختالف التشاحن فإن ، الرزق
 ، رجالن فتالحى ، القدر بميمة يخبرىم أن يريد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان ، القدر ليمة في تالحوا عنيم
 ، يرالخ رفع في سبب والشحناء والشقاق واالختالف والخصام فالتالحي:  اهلل رحميم العمماء قال ، بيا العمم فرفع
 يوفقون وال أىمو يرزق ال ربما ، ومشاكل وخصومة وتالح   شحناء فيو البيت كان إذا فميذا ؛ برحمتو يرحمنا اهلل
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 ، الخير منعوا فربما الناس بين والتالحي واالختالف والتضاد التشاحن من فيو البمد صار إذا وكذلك ، لمخير
 عمى كانوا إذا فإنيم ، بعضا بعضيم ويرحم ، بعضا بعضيم عذري ، واحدة ويدا واحدا قمبا يكونوا أن لمناس وينبغي

 اهلل صمى قال فقد البين ذات وسوء والحقد بالشحناء قموبيم امتألت إذا وأما ، يرزقوا ألن أىل فإنيم الصفة ىذه
 .  برحمتو يرحمنا أن اهلل نسأل [اضبغنػذاتػودوءػاضذحظاء!ػػواضحاضقظػإغاصم] وسمم عميو

 بأن يأمرىم اإلمام أن ، اتفاقا ىبيرة بن الوزير وحكاه ، األربعة األئمة باتفاق وىذا ، يصوموا أن اإلمام ويأمرىم
 ثم ، أيام ثالثة بصيام يأمرىم أنو األصحاب ذكر وقد ، يخرجون ثم ، الفالني اليوم صوموا:  فيقول ، يصوموا
 .  الثالث اليوم في يخرجون

 .  وسيتضرعون وسيبتيمون ونسيدع وىم ، ترد ال دعوة لمصائم ألن -1

 .  مرادىم وتحقق ، دعوتيم إجابة في سببا يكون وىذا ، وعبادة بطاعة متمبسين يكونون أنيم -2

 عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم ألنو ؛ نظر فيو المؤلف قال ما:  وقال ، اهلل رحمو شيخنا نّظرىا المسألة ىذه
نما ، معيم خرج ثم ، صوموا:  ليم يقل لم ، يصوموا بأن أصحابو أمر أنو وسمم ن ، فيو يخرجون يوما وعدىم وا   وا 
 في حاجة وال ، اليجرة من ست سنة رمضان في استسقى أنو ، وسمم عميو اهلل صمى استسقاءاتو بعض في كان
 ، النفل من أفضل وىو ، فرضا صائمين كانوا ألنيم ؛ بالصيام وسمم عميو اهلل صمى يأمرىم ألن الحال ىذه
 الشيخ كالم لكن ، واجبة بعبادة تمبسوا قد ألنيم ؛ يخرجون ثم نفال يصومون كونيم من الوقت ذلك في وجيمفخر 
 يكون أن يستحبون فيم الفقياء قول عمى أما ، توقيف والعبادة ، بالصيام األمر عمى دليل ىناك ليس أنو بو عنى

 ىذين في الناس ألن ؛ الخميس يوم في أو يناالثن يوم في الناس خروج يكون أن بعضيم يستحب وليذا ؛ صائما
 أو ، أربعة يصومون أو ، يخرجون والثالث أيام ثالثة يصومون ىل العمماء بين خالف وىناك ، صائمون اليومين

 ال أو يصومون ىل ، المسألة أصل في خالف ىناك كان إذا ألنو ، عميو دليل ال خالف ، واحدا يوما يصومون
 . أولى باب من فييا الخالف سيكون ذلك بعد تأتي التي والصفات التفصيالتو  فالتفريعات ، يصومون

 اهلل ورحمة ، محسن والمتصدق ، الخير عمى يحصل يبذل ومن ، يعطى يعطي من ألن ؛ أيضا بالصدقة ويأمرىم
 أو شفاء اإلنسان أراد إذا وليذا ؛ يريدون ما يعطوا أن حريون فإنيم تصدقوا فإذا ، المحسنين من قريب وجل عز
 وتعالى تبارك اهلل فإن ، وجل عز اهلل يعطيو لكي ذلك يدي بين شيئا ويقدم ، يتصدق فإنو ، دعوة إجابة أو ، رزقا
 اهلل يعطيو وأن ، وجل عز اهلل رضا وطمب ، اإلنسان تصدق فإذا ، وعال جل ، بذل من وأكرم ، أعطى من أحق
 ، وجل عز اهلل سيعطيو عطائو مقابل فإنو ، الحسن بالفعل وأحق ، منو بالكمال أحق وجل عز فاهلل ، يريد ما

 فقال ، الضعفاء يسامح أن المتقاضي يأمر فكان ، الناس عمى دين لو كان الذي الرجل قصة في تذكرون وكما
 اإلنسان ىذا كان فإذا ، بو وأولى الجمل بالفعل أحق وجل عز اهلل ، عنو فعفا" منو بالتيسير أحق أنا" وجل عز اهلل

 ألنو ؛ أمنيتو لو ويحقق ، دعوتو سيستجيب وتعالى تبارك اهلل فإن ، دعوتو تستجاب أن أجل من وأعطى تصدق
 .  يحسن ممن قريب وجل عز رحمتو
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ا وَيِعد هم:  قال  .  فيه َيْخر ج ون يوم 

 يوما الناس وعد" قالت ، جيد إسناده:  عنو وقال ، داود أبو أخرجو الذي ، عنيا اهلل رضي عائشة لحديث وذلك
 في لالستسقاء يخرجون:  فيقول ، موعدا الناس يعطي األمر ولي فإن ؛ بعد الناس تتابع ىذا وعمى" فيو يخرجون

 أعماليم من وليتفرغوا ، يتييأ من ويتييأ ، يصوم من ليصوم ، األربعاء أو ، القادم االثنين أو ، الخميس يوم
 .  إياه وعدىم الذي اليوم في فيحضرون ، وأشغاليم

وَيَتَنظَّف  :  قال  . 

 ، الظفر وقمم ، اإلبط ونتف ، العانة فكحمق:  الشرع أما ، وعرفا شرعا ، شيخنا قال كما إزالتو ينبغي ما يزيل
 يغتسل ونحوه عرق فيو كان إذا ، العرق ابأسب إزالة فمثل عرفا إزالتو تنبغي ما وأما ، وحفو ، الشارب وقص
 اإلنسان يؤمر ، عدد وكثرة اجتماع فييا يحصل التي والمواطن ، بالناس سيجتمع ألنو ، الموجود األذى ىذا ويزيل
 .  إزالة إلى يحتاج ما يزيل وأن ، واالغتسال بالتنظف يؤمر فإنو ، كالجمعة ، متنظفا إلييا يخرج بأن

نما ، االستسقاء في سنة ليس ، بخصوصو لالستسقاء ىذا يستحب ال:  العمم أىل بعض وقال  كل عمى سنة ىو وا 
 غيره في أم استسقاء في كان سواء ، وعرفا شرعا إزالتو ينبغي ما يزيل وأن يتنظف أن لإلنسان يسن إنو أي ، حال
 إن أم ؟ إبطو وينتف ، انتوع ويحمق ، ظفره يقمم ؟ اإلنسان يتنظف أن اإلحرام سنن من ىل:  الحج في وسيأتي -

نما ، بالنسك تختص ال السنة ىذه  ؟ فعميا عمى قادر غير وىو نسكو أثناء في إلييا يحتاج ال حتى بيا يؤمر وا 
 .  الراجح ىو الثاني

َيَتطيب   وال:  قال ثم  . 

ليو ، اليوم ىذا في يتطيب ال أنو المؤلف أفاد  الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل يورجم ذىب وا 
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية

 عباس ابن حديث في كما وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، ودعاء وتذلل وابتيال ورغبة انكسار يوم اليوم ىذا ألن -
 ، نشوة النفس يورث الطيب ألن ؛ الحال ىذه ينافي والطيب ، متضرعا متواضعا متخشعا مسترسال متذلال خرج

 يتطيب أن إلى ممحة حاجة يجد ، واستعمالو الطيب عمى تعودوا الذين من كان إذا واإلنسان ، قوة اإلنسان ويعطي
 غير لبس وىو ، التبذل يضاد والطيب ، والخشوع واالستكانة والتواضع بالتذلل مأمور اآلن وىو ، مناسبة بدون ،

 .   الب ْذلة لباس ، الزينة

 كما ، الطيب يحب كان ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، عميو دليل ال ىذا إن:  وقال ، ونظره ىذا شيخنا انتقدو 
 من يكثر وكان [اضصالةػسيػرغظيػشرةػوجطضتػ،ػواضطغبػاضظداءػظدائصمػطنػإضيػحبب] الحديث في جاء

 اإلنسان يكون أن التبذل من يمنع وال:  قال ، الطيب من أيضا يكثرون الصحابة وكان ، الطيب يرد وال الطيب
 يكون أن وينبغي ، الناس من بجمع سيمتقي ألنو يتطيب فيو  ، معا متطيبا متبذال اإلنسان يكون فقد ، متطيبا
 ، وبيجة ، وقوة ، نشوة النفس يورث الطيب ألن ؛ أوجو الفقياء ذكره ما فإن المعنى إلى نظرت إذا لكن ، متطيبا
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 استدل ألنو ، وجو لو أيضا شيخنا قالو وما ، والتبذل والخضوع باالستكانة اليوم ىذا مثل في مأمور واإلنسان
 .  حال كل في الطيب وطمب الطيب فضيمة عمى تدل التي العامة باألدلة

م تواضع ا وَيْخر ج  :  اهلل رحمه قال  . 

 .  فييا متواضعا يكون أن ، وجموسو ومشيتو بقمبو:  عميو ويزاد ، ئتووىي بقولو متواضعا:  اهلل رحمو شيخنا يقول

م تَضرعا   َمتذّلل   َمتَخشعا  :  قال  . 

 .  عجمة عمى يكون ال ، واألطراف القمب سكون بالخشوع المراد:  قالوا

 متضرعا متخشعا خرج وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول ان"  عنيما اهلل رضي عباس ابن لحديث كمو وىذا
 ىذه رفع ويريد ، وجل عز اهلل عند ما يريد ، طالب سائل مستجد ألنو الصورة بيذه خرج"  مترسال متبذال متواضعا
 .  المطر وقحوط الجدب من ، بالناس حمت التي الكربة

حِ والصل الدينِ  أهل   َمَعه  :  قال ثم  . 

ال ، شديدا استحبابا مستحب معو والصالح الدين أىل خروج  لكن ، جميعا الناس يخرج أن المستحب فإن وا 
 .  القوم ىؤالء يخرج أن أكثر يستحب

 غيره من أرجى إجابتو كانت ، هلل أتقى اإلنسان كان وكمما ، وجل عز هلل وأعبد أخشع فيم ، أرجى إجابتيم ألن -
ال ،  كان والسمف ، وجل عز اهلل طاعة عن كالبعيد اهلل من القريب ، كغيره ليس والمتعبد ، خير مفيي الناس فإن وا 

 رضي معاوية وكان ، عنو اهلل رضي العباس بدعاء ويستسقي يخرج كان عنو اهلل رضي عمر فإن ، ىذا يفعمون
 ، المنبر أصل في فيجمس ، ثنايغي اهلل فادع بكاء يا قم:  ويقول ، الج رشي األسود بن يزيد ومعو يخرج عنو اهلل

 يرجعون وال!  المطر ينزل كممات بعد ، اهلل سبحان ، سحاب معيا ريح فتيب ، أغثنا الميم ، أغثنا الميم:  ويقول
 .  المطر شدة من ، بيوتيم إلى يصموا أال كادوا وقد إال مصالىا من

 :  قصة

 نسقى وأحيانا ، فنستسقي ، المصمى من نخرج نحن ، ولدي يا انظر:  لي يقول ، ورحمو لو اهلل غفر جدي حدثني
ن:  قال ، مصالنا في ونحن ن:  قال ، سقينا وقد إال ضحى عشرة الحادية الساعة تأت   لم عمينا المطر تأخر وا   وا 
 ختم حتى ، اهلل رحمو جدا عمره طال وقد ، مرتين وال مرة غير وىذا:  يقول ، سقينا وقد إال العصر يأت لم تأخر
 .  ويرحمنا لنا يغفر أن اهلل نسأل ، ليم يستجاب ال أنو ، أدركو الذي األخير الزمن من يستغرب فيو ، المائة

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


