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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى والسالـ والصالة ، العالميف رب هلل الحمد

المميِّزونَ  والصبيانُ  والشيوخُ  والصالحِ  الدِّينِ  أىلُ  ومعو:  تعالى اهلل رحمو المؤلف قال  . 

خراج ، السف كبار الشيوخ  .  االستحباب سبيؿ عمى ، األربعة المذاىب عميو اتفقت السف كبار وا 

 .  دعوتيـ إجابة فترجى ، اإلسالـ في بقاؤىـ طاؿ قد ألنيـ -1

 وىؤالء [النار في المسممَ  الشيبة ذا يعذب أن ليستحي اهلل إن] الحديث في وجاء ، اإلسالـ في شابوا وألنيـ -2
 .  غيرىـ مف أكثر اهلل وعبدوا ، واإليماف الديف في طويال عاشوا لكونيـ فضؿ سابقة ليـ

 .  لمقبوؿ أرجى إجابتو ففتكو  ، والموت اآلخرة ويخشى ، وضعفت ، نفسو رقت قد يكوف بعضيـ وألف -3

نما ، معيف بسف يحد ال التمييز أف وعرفنا ، التمييز حد بمغوا الذيف الصبياف إخراج ويستحب  فيـ مف" ىو وا 
 .  والحنابمة والشافعية المالكية رأي وىذا ، معو يخرجوف ، الصالة باب أوؿ في تقدـ كما ،" الجواب ورد الخطاب

 وليـ ، عمييـ ذنب ال ألنو ؛ باإلجابة رجية فدعوتيـ ، عمييـ يكتب وال ليـ تبيك ميزوا الذيف الصبياف ألف -1
 .  حسنات

 :  قصة

 ، صابر إني رب يا:  فقاؿ ، عظيما مبمغا واإليماف اليقيف بو بمغ:  يقولوف المالكية أئمة أحد أف ىذا في يذكر مما
 ، الصغار مع الكتاتيب في يمشي فكاف ، بوؿال بحسر وجؿ عز اهلل فابتاله - احفظنا الميـ - شئت حيث فابتمني
 الذيف ، الصغار ىؤالء عف يبحث فذىب ، دعوتيـ إجابة ترجى الصغار ىؤالء ألف ؛ الكذاب لعمكـ ادعوا:  ويقوؿ

 في االستسقاء صالة تقاـ أنو ، العصر ىذا في الحميدة األشياء ومف ، يبمغوا لـ لكنيـ التمييز سف في ىـ
 دعوتيـ إجابة ترجى فيؤالء ، يبمغوا لـ طالب ، والمتوسطة ، االبتدائية مدارس في ، جميؿ شيء وىذا ، المدارس

 . 

 :  الشابة المرأة خروج

 إلييا نظر مف قموب صرفت وربما ، لغيرىا فتنة كانت ربما ألنيا ؛ الشابة المرأة تخرج أف يكره أنو ذكروا الفقياء
 ال قد ألنيا ، عموما والشابة( الجميمة) النظر تمفت التي لشابةا ، تخرج أال فينبغي ، وجؿ عز هلل الخضوع عف

 .  يكوف ما أحسف مف غيرؾ عند وتكوف ، جميمة عندؾ تكوف

 :  الكبيرة العجوز

 وال يجوز أنو والمذىب ، خروجيا استحباب إلى قوؿ في والحنابمة الحنفية ذىب فقد ، الكبيرة لمعجوز بالنسبة أما
 الذي ، الكبير الشيخ مثؿ عندىـ ألنيا خروجيا استحبوا فالحنفية ، خروجيا بكراىة مذىبال في رواية وفي ، يكره

 .  دعوتو إجابة ترجى
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 :  البيائم إخراج

 .  عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ بيف خالؼ فيو وقع ىذا ؟ ال أو البيائـ تخرج ىؿ

 .  يكره:  قوؿ وفي ، البيائـ إخراج يجوز أنو إلى ذىبوا:  فالحنابمة

 .  البيائـ إخراج يستحب أنو:  الحنفية وعند

 [ . يمطروا لم البيائم لوال] لمحديث -

 .  الحنابمة مف قدامة ابف وكذا ، ذلؾ يستحبوا لـ:  والشافعية والمالكية

 .  يفعموه لـ والصحابة وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف -

 والرجاؿ ، المميزوف واألطفاؿ ، النساء تخرج ، ويدعوف المصمى عند البيائـ يخرجوف كانوا العمـ أىؿ بعض
 والتذلؿ والضعؼ المسكنة حاؿ فيو وىذا ، بيائميـ معيـ ويخرجوف ، الديف وأىؿ الصالح وأىؿ ، الكبار والشيوخ
 يستجاب فال وليذا ؛ دعوتو إلجابة أرجى فإنو ، متبذال منكسرا ، راجيا متذلال خائفا كاف كمما واإلنساف ، والرجاء

ال فذاؾ استجيبت إف ، مستغف وىو يدعو الذي نسافاإل مف  وليذا ، يتمسكف لمذي يستجاب إنما ، غنى في فيو وا 
 .  العظيـ فضمو مف اهلل نسأؿ[ ألبره اهلل عمى أقسـ لو ، باألبواب مدفوع أغبر أشعث رب] الحديث في جاء

ن:  قال ثم  .  ُيْمَنُعوا لم بيومٍ  ال المسممينَ  عن ُمنفِرِدينَ  ةِ الذِّم   أىلُ  َخَرجَ  وا 

 .  ؟ يخرجوف وىؿ ُيخرجوف ىؿ:  مسألتاف عندنا

 أىؿ يشمؿ وىذا ،  والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، مكروه أنو عمى العمـ أىؿ مف فكثير إخراجيـ أما
 .  والكفار الذمة

 ؟ ربو يدعو يخرج ألف تدعوه اهلل عدو ؟ الخروج إلى ُيدعوف فكيؼ ، العالميف رب وأعداء ، كفر أىؿ ألنيـ -
 تستجاب ال قد معو أخرجيـ فإذا ، اهلل عمى لو ظيراء اهلل أعداء جعؿ الكافر ، اهلل نابذ قد الكافر ، هلل عدو الكافر
 .  ذلؾ بسبب دعوتو

 .  هلل أعداء ألنيـ ؛ ذلؾ مف ومنعوا ، يخرجوف ال أنيـ إلى:  الحنفية ذىب وليذا

 بؿ ، المسمميف مكاف إلى ال ، المسمميف مع يـو في خرجوا إف ، يمنعوف ال:  قالوا ؟ يمنعوف ىؿ ، خرجوا فإف
 بالزماف ال بالمكاف منفرديف يكونوف يجب لكف ، واإلخراج الخروج بيف الفرؽ الحظ ، يمنعوف ال فإنيـ  ، منفرديف

 الدنيا في جنتو ، ورزقو عطاؤه لو الكافر ، اهلل عند مف رزقيـ وليـ ، اهلل خمؽ مف خمؽ ألنيـ ؟ يمنعوف ال لماذا ،
 ومشربو حراـ مطعمو ، السحت يأكؿ الذي كاف إذا ألنو ؛ دعوتو تستجاب أف يبعد لكف ، عطاءه يعطى وقد ،

 .  وجؿ عز هلل عدوا كافرا كاف بمف فكيؼ ؟ لذلؾ يستجاب فأنى بالحراـ وغذي حراـ

 التي ، مصمياتيـ وفي مكانيـ في المسمميف مع يكونوا أف أىال ليسوا ألنيـ ؛ المكاف يف المسمميف عف وينفردوف
 .  تقدـ كما المساجد حكـ ليا
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 ، اإليماف لضعفاء فتنة لكاف ، الناس فسقي ، المسمميف زماف غير زماف في خرجوا لو ألنيـ ؛ بزمف ينفردوف وال
 لو ، ىذه مثؿ عف يبحثوف النفاؽ وأىؿ ، ليـ فاستجيب لكفارا وخرج ، لكـ استجيب وما خرجتـ:  المنافقوف لقاؿ

 باهلل أعوذ!  دعوتكـ أجيبت وما مرات أربع استسقيتـ:  لنا يقوؿ المنافقيف أحد ، عجيبا شيئا لرأيت ىذه مثمو وجدوا
 جاءف ، االثنيف يـو الناس استسقى اهلل مف فبفضؿ ، أصال سحاب ىنالؾ ما ؟ تستسقوف كيؼ:  يقوؿ وأحدىـ ،

 ، األشياء ىذه مثؿ عف يبحثوف النفاؽ أىؿ كيؼ انظر ، المسمميف اهلل وسقى ، المطر فنزؿ الخميس أو األربعاء
 .  لوحدىـ الخروج مف فيمنعوف

واحدةً  َيْخُطبُ  ثم بيم فُيَصمِّي:  قال  . 

 بيف خالؼ فييا ووقع ، جدا المشكمة المسائؿ مف مسألةال وىذه ، الخطبة عمى مقدمة الصالة ، يخطب ثـ يصمي
 :  أقواؿ عمى ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ

 فيو ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جميور إليو ذىب ، يخطب ثـ ، االستسقاء يصمي اإلماـ أف:  األوؿ القوؿ
 أو ، الفقياء عامة رأي إنو:  البر عبد فاب قاؿ حتى ، الحسف بف محمد ورأي ، والحنابمة والشافعية المالكية مذىب
 .  نحوىا كممة
 :  األدلة

 ركعتيف بنا فصمى ، يستسقي يوما سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ خرج ":  قاؿ ، ىريرة أبي عف :األوؿ الدليؿ
 ، الصالة دبع وقعت الخطبة أف في صريح وىذا ، ماجو وابف أحمد اإلماـ أخرجو " خطبنا ثـ ، إقامة وال أذاف بال
 .  بو ومحتجا مستدال حجر ابف الحافظ ساقو الحديث وىذا

 .  الخطبة عمى الصالة فقدـ ، أحمد اإلماـ أخرجو "خطب ثـ صمى" وفيو ، زيد بف اهلل عبد حديث :الثاني الدليؿ

 عف أثر وليذا ؛ ىناؾ كالسنة فييا والسنة ، ليا تابعة وىي ، العيد صالة تشبو االستسقاء صالة أف :الثالث الدليؿ
 .  ضعيؼ أنو وتقدـ" العيد سنة االستسقاء سنة" قاؿ أنو عباس ابف

 فيو ، العمـ أىؿ مف كبيرة طائفة رأي وىذا ، الجمعة كصالة فتكوف ، الصالة عمى تقدـ الخطبة أف:  الثاني القوؿ
 .  رواية في والحنابمة ، المنذر وابف ، والميث ، عثماف بف أباف رأي وىو ، الزبير ابف وعف عمر عف مروي

 :  األدلة

 فقعد ، الشمس حاجب بدا حيف اهلل رسوؿ خرج" داود أبو أخرجو الذي ، المشيور عائشة حديث :األوؿ الدليؿ
 .  الصالة قبؿ بالخطبة بدأ" اهلل وحمد فكبر ، المنبر عمى

 حتى متخشعا متبذال خرج" سمـو  عميو اهلل صمى النبي أف ، عباس ابف حديث مف الخمسة أخرج ما :الثاني الدليؿ
 : .  الصالة عمى الخطبة فقدـ"  المنبر رقي ثـ المصمى أتى

 يدعو القبمة فاستقبؿ ، يستسقي ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي خرج" قاؿ أنو ، زيد بف اهلل عبد حديث :الثالث الدليؿ
 .  لصالةا عمى الخطبة تقديـ ففيو" بالقراءة يجير ركعتيف بنا وصمى رداءه وحوؿ ،
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 .  صحيحة بأسانيد عنيـ ثابت ، والتابعيف الصحابة مف كبيرة طائفة عمؿ وىو :الرابع الدليؿ

 وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف نقؿ"  فقاؿ ، باألدلة االستدالؿ عف" الفتح" في أجاب ، اهلل رحمو حجر ابف الحافظ
 واقتصر ، الصالة عمى بعضيـ واقتصر ، الدعاء عمى بعضيـ فاقتصر ، خطب وأنو ، صمى وأنو ، دعا أنو

 ، المعروفة الخطبة ليست ىنا الخطبة تقديـ فيكوف" بالخطبة الدعاء عف بعضيـ وربما ، الخطبة عمى بعضيـ
نما  .  يصح وال إشكاؿ فيو الجواب وىذا ، الدعاء المراد وا 

 .  الحنابمة عند رواية وىذا ، الصالة أو الخطبة تقديـ بيف ، وذا ىذا بيف مخير أنو:  الثالث القوؿ

 .  بيما بأس ال فيقولوف ، الخطبة قدـ بعضيا وفي ، بعضيا في الصالة قدـ أنو الثابتة السنة في جاء قد ألنو -

 يفعؿ وأنو ، العيد سنة تأخذ وأنيا ، الخطبة عمى الصالة تقديـ عمى الناس وعمؿ ، مشكمة عندي تزاؿ ال والمسألة
 .  األخير الزمف في ومشائخنا عممائنا عمؿ عميو الذي وىذا ، تماما بالعيد يفعؿ كما بيا

واحدةً  َيْخُطبُ  ثم:  اهلل رحمو قال   . 

 ، العيد بصالة يمحقيا لـ فيو ، اثنتيف وليست ، واحدة خطبة االستسقاء خطبة أف ، اهلل رحمو المؤلؼ أفاد
 :  قوليف عمى خالؼ فييا المسألة وىذه ، استثناىا

 بف محمد إليو وذىب ، الحنابمة مذىب وىو ، ميدي ابف إليو وذىب ، واحدة االستسقاء خطبة أف:  األوؿ القوؿ
 .  الحنفية مف يوسؼ وأبو ، الحسف

 شكوتم إنكم] قاؿ ثـ ، وجؿ عز اهلل وحمد فكبر ، المنبر عمى فقعد" قالت ألنيا ؛ عائشة حديث ظاىر ألنو -
 ، واحدة خطبة أنيا الحديث فظاىر،  داود أبو أخرجو ..[ " زمانو إبان عن المطر واستئخار ، مديارك جدب

 .  خطبتيف وليست

 والشافعية المالكية مذىب فيو ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جميور مذىب وىذا ، خطبتاف أنيا:  الثاني القوؿ
 .  السبعة الفقياء عف ويروى ، رواية في والحنابمة

 :  لةاألد

 وضعفو الدارقطني أخرجو ، تقدـ كما ضعيؼ وىو" العيد كسنة االستسقاء سنة" عباس ابف أثر :األوؿ الدليؿ
 .  عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ مف طائفة ضعفو ، العزيز عبد بف محمد اسمو رجؿ وفيو ، الزيمعي

 األلفاظ بعض وفي" يصمي كاف كما فصمى" قاؿ حينما ، عباس ابف بحديث ليـ يستدؿ ربما لكف :الثاني الدليؿ
 .  خطبتيف خطب أنو عمى يدؿ وىذا" العيد في يصنع كما فصنع"

ف ، تقدـ كما فييا مختمؼ عمييا قستـ التي العيد مسألة:  يقاؿ بأف االستدالؿ عف ويجاب  العمـ أىؿ عامة كاف وا 
 .  واحدة العيد خطبة أف يقوي مما ىنا الحنابمة ومذىب ، خالؼ وفييا ، خطبتاف أنيا عمى

العيدِ  كُخطبةِ  بالتكبيرِ  َيفَتِتُحيا:  قال ثم  . 
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 عمى لينص ؛ العدد في العيد كخطبة وليست ، بالتكبير االستفتاح في ، العيد كخطبة ىي:  يقوؿ المؤلؼ ىنا
 :  فييا مختمؼ مسألة وىذه ، العدد

 .  اهلل رحميـ الحنابمة مذىب وىو بالتكبير، تفتتح قاءاالستس خطبة أف:  األوؿ القوؿ

 .  العيد خطبة عمى قياسا :األوؿ الدليؿ

 األوؿ واألثر" العيد في يصنع كما وصنع" وقولو ،" العيد سنة االستسقاء سنة" عباس ابف لحديث :الثاني الدليؿ
 . يصح ال الحديث ألفاظ مف لفظ أنو بعضيـ يرى والثاني ، ضعيؼ

 . قوؿ في والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، باالستغفار تفتتح أنيا:  الثاني القوؿ

 .  وطمب واستجداء دعاء مقاـ المقاـ فإف ، القياـ يناسب ألنو :األوؿ الدليؿ

 مِّدْرَارًا عَلَيْكُم السَّمَاء يُرْسِلِ.  ارًاغَفَّ كَانَ إِنَّهُ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا فَقُلْتُ} السالـ عميو نوح عف يقوؿ وجؿ عز اهلل :الثاني الدليؿ

 .  باالستغفار الخطبة افتتاح يكوف أف فاألولى ، وندعو نستسقي أف نريد ونحف {

 ، الحنابمة عند رواية وىو ، الحنفية مف يوسؼ أبو إليو وذىب ، باالستغفار ال ، بالحمد تفتتح أنيا:  الثالث القوؿ
 .  العمـ أىؿ مف وطائفة ، وشيخنا عميو اهلل رحمة ميةتي ابف اإلسالـ شيخ واختيار

 .  الحمد بغير خطبو يفتتح كاف أنو ، وسمـ آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي عف يثبت لـ ألنو -

" قاؿ ثـ ، وجؿ عز اهلل وحمد فكبر" قالت الحديث أوؿ في ألف ؛ مشكؿ داود أبو أخرجو الذي عائشة حديث لكف
 حمد فربما ، ترتيب بدوف العطؼ تفيد ، الترتيب تفيد ال الواو ، وحمد فكبر قوليا:  يقاؿ بأف يناقش قد أنو مع

 .  محتممة فالمسألة ، وكبر

 :  الراجح

 خطبو يفتتح يكف لـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي وأف ، بالحمد تفتتح االستسقاء خطبة وأف ، األخير القوؿ ىو
 والصالة بالحمد يفتتحيا كاف بؿ ، الحمد بغير خطبة افتتح أنو ، وسمـ ميوع اهلل صمى عنو يثبت ولـ ، الحمد بغير
 .  النبي عمى

 :  االستسقاء صالة كيفية

 بدوف ثنتيف ركعتيف يصمييا إنو أـ ؟ الثانية في وخمسا ، األولى في سبعا فييا يكبر ، العيد كصالة تصمى ىؿ
 :  قوليف عمى السمؼ بيف خالؼ فييا ؟ تكبيرات

 ، العزيز عبد بف وعمر ، المسيب وابف عباس ابف عف منقوؿ وىذا ، تماما العيد كصالة تصمى أنيا:  ألوؿا القوؿ
 .  الحنفية مف ومحمد يوسؼ أبي رأي وىو ، والحنابمة الشافعية مذىب وىو

 :  األدلة
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 وابف ، نةعوا وأبو ، الترمذي وصححو ، الخمسة أخرجو" العيد في يصمي كاف كما فصمى" عباس ابف حديث -
 عف شعيب بف عمرو حديث في ثبت كما ، تكبيرة عشرة بثنتي العيد في يصمي وكاف ، األلباني وحسنو ، حباف
 .  جده عف أبيو

 ، والثوري ، ثور وأبو إسحؽ ، السمؼ مف كبيرة طائفة إليو وذىب ، تكبير بدوف تصمى أنيا : الثاني القوؿ
 .  رواية في والحنابمة المالكية مذىب وىو ، واألوزاعي

 وحوؿ ، يدعو ةالقبم فاستقبؿ ، يستسقي ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي خرج" قاؿ وفيو ، زيد بف اهلل عبد لحديث -
 بدوف ركعتيف صمى أنو عمى يدؿ الحديث فظاىر ، التكبير يذكر لـ" بالقراءة فييما جير ، ركعتيف وصمى ، رداءه
 .  تكبير

 لؾ قاؿ لو ، عموما الصالة ذكر ، عنو اهلل رضي الصحابي إف:  فيقاؿ ، ثالحدي بيذا االستدالؿ يعارض وقد
 أربع:  تقوؿ ىؿ ؟ ركعةً  كـ الكسوؼ صالة ، ركعتاف عيدال صالة:  تقوؿ ؟ تجيب فبـ ؟ العيد صالة كـ:  شخص
ال ، وبنائيا الصالة أصؿ عمى زائدة سنف ىذه الزوائد والتكبيرات ، ركعتاف:  تقوؿ ، ال ؟ ركعات  عمود فإف وا 
 عميو والذي ، الزوائد التكبيرات نفي عمى يدؿ ال" ركعتيف بنا فصمى" فقولو ، ركعتيف عمى ينبني وبناءىا الصالة
 عمى بناء ، الثانية في وخمسا ، األولى في سبعا فييا اإلماـ فيكبر ، العيد بصالة ممحقة أنيا ، اآلف الناس عمؿ
 .  العيد سنة تأخذ أنيا الميـ ، القوؿ ىذا

 :  الراجح

 .   أعمـ واهلل الراجح القوؿ ىو ىذا

 :  الخطيب يخطب كيف

 أنو ، زيد بف اهلل عبد حديث مف األصحاب  أخذه وىذا ؟ الخطبة حاؿ القبمة يستقبؿ أنو عندنا المذىب غرائب مف
 ، ىذا خالؼ عمى روالجميو  ، وراءه والناس ، القبمة استقبؿ خطب إذا:  فقالوا ، يدعو لمقبمة فتوجو يستسقي خرج

 عائشة حديث عميو يدؿ الذي وىذا ، خطبتو في الناس يستقبؿ أنو ، رواية في والحنابمة والشافعية المالكيةو  الحنفية
 .  ظيره يعطييـ وال الناس يستقبؿ كاف فيو..("  شكوتـ إنكـ) قاؿ ثـ ، اهلل وحمد فكبر ، المنبر عمى فقعد"

 ويدعو القبمة يستقبؿ ثـ ، الناس مستقبؿ وىو ، يدعو ثـ ، خطبتو حاؿ في سالنا مستقبؿ يكوف أنو السنة وظاىر
 حتى الرفع في يزؿ فمـ يديو رفع ثـ" عائشة حديث في وىذا الناس عمى يقبؿ ثـ ، يديو رافع وىو رداءه ويحوؿ ،

 الدعاء مف تيىان لما ثـ ، يدعو مستقبميـ كاف فيو" رداءه وقمب ، ظيره الناس إلى حوؿ ثـ ، إبطيو بياض بدا
 يديو رافع وىو ، رداءه حوؿ ثـ ، يدعو القبمة استقبؿ أنو ، يؤيده زيد بف اهلل عبد وحديث ، دعاء ثـ ، القبمة استقبؿ

 أو ؟ معيـ وتكمـ الناس عمى أقبؿ ىو ىؿ" ونزؿ الناس عمى أقبؿ ثـ" الحديث وفي ، ذلؾ بعد الناس استقبؿ ثـ ،
 ثـ ، يدعو ثـ ، يخطب ، االستسقاء صالة في خطب إذا الناس فبعض وليذا ؛ يحتمؿ ؟ نزؿ ثـ عمييـ أقبؿ إنو

 يدعو ،- السنة مف ىذا والدعاء - يدعو القبمة مستقبؿ ينصرؼ ثـ ، السنة وطبقوا ، أدريتكـ حولوا:  لمناس يقوؿ
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 ، يختـ ثـ قميال ويخطب يرجع بعضيـ ، الناس يستقبؿ ثـ ، رداءه يحوؿ ثـ ، وأبمغ إخالص أكثر ألنو ؛ سرا
 وتكمـ الناس استقبؿ فيؿ" ونزؿ الناس استقبؿ ثـ" قاؿ ألنو ؛ ىذا في جدا صريحة ليست والسنة ، ينزؿ وبعضيـ

ف ، وىذا ىذا يحتمؿ ؟ المنبر مع ونزؿ وجيو أعطاىـ بأف استقبميـ أو ؟ معيـ  ينزؿ ثـ يستقبؿ أنو األقرب كاف وا 
 ، السنة خالؼ:  لو تقوؿ تستطيع ال ، وجو لو لكاف األوؿ لفعؿا شخص فعؿ لو لكف ، وىذا ىذا فيحتمؿ ، مباشرة

 .  ينزؿ ثـ يستقبميـ أنو األقرب لكف ، وجو لو

 :  الرداء قمب

 قمب يرى ال فإنو ، حنيفة أبا إال ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جماىير إليو ذىب ، رداءه اإلماـ يقمب أف السنة مف
 حديث في كما ، رداءه حوؿ أنو وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف الثابت فإف ، ةبالسن مردود محجوج وقولو ، الرداء
 .  عنيا اهلل رضي عائشة وحديث ، عميو المتفؽ في زيد بف اهلل عبد

 :  الرداء المأموم يحول ىل

 قيؿو  ، ذلؾ ليـ ويستحب ، أرديتيـ يحولوف الناس أف عمى العمـ أىؿ مف كثير ؟ أرديتيـ يحولوف ىؿ والمأموموف
 .  وعروة ، والثوري ، المسيب وابف ، الحسف بف محمد رأي ىو وىذا ، باإلماـ خاص ىو  بؿ

 يتأسوف ىـ:  فيقاؿ ، أصحابو أمر الرسوؿ أف ثبت ما ، أصحابو دوف فعمو ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف -
 ىـ يكونوا أف فينبغي ، رداءه ؿوحو  ، معو ودعوا دعا ثـ ، انصرؼ ثـ ، معو ودعوا دعا فيو ، بو ويقتدوف ، بو

 .  عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جماىير بو أخذ الذي وىذا ، معو أرديتيـ حولوا

االستغفارَ  فييا وُيكِثرُ :  اهلل رحمو قال  . 

 أكثر فإذا ، نوح ورةس في كما ، الغيث وحصوؿ ، المطر نزوؿ أسباب مف سبب االستغفار ألف :األوؿ الدليؿ
 حَسَنًا مَّتَاعًا يُمَتِّعْكُم إِلَيْهِ تُوبُواْ ثُمَّ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُواْ وَأَنِ} األخرى اآلية وفي ، يريدوف ما ليـ حصؿ االستغفار الناس

 األرض لو فتنبت ، السماء مف الماء يرزقوا أف الحسف التمتيع ومف {فَضْلَهُ فَضْلٍ ذِي كُلَّ وَيُؤْتِ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلَى
 .  المطر نزوؿ أسباب مف االستغفار فكثرة ، والخير البركات ليـ وتحصؿ ، الضرع ليـ ويدر ،

 سألنا لقد:  فقاؿ ، لو فقيؿ ، االستغفار عمى يزد فمـ خطب أنو ، عنو اهلل رضي عمر عف ويروى :الثاني الدليؿ
 أراد إذا اإلنساف فإف ، شؾ وال ، االستغفار بيذا العالميف رب عند ام استمطرنا:  يقوؿ كأنو ، السماء بمجاديح اهلل

ذا ، باالستغفار فعميو كربة تنفيس ذا ، باالستغفار فعميو بو حصؿ ضر كشؼ أراد وا   قمة شكا أو ، بالء دفع أراد وا 
 وليذا ؛ عظيـ أمره ألف ، باالستغفار فعميو ، عميو الحؽ استغمؽ أو ، قمبو في نفرة أو ، مالو في قمة أو ، ولده في
 ىم كل من لو اهلل جعل ، االستغفار لزم من] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، بعضيـ يحسنو حديث في جاء
 بالء كل من لو وجعل:  األلفاظ بعض وفي ، يحتسب ال حيث من ورزقو ، مخرجا ضيق كل ومن ، فرجا
 .  يحسنو العمـ أىؿ بعض[ عافية

بو اأَلْمرُ  فييا التي اآلياِت  وقراءةَ :  قال ثم  . 
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 ىو ويستغفر ، االستغفار فييا جاء التي واآليات ، ىود وآية ، نوح كآية ، باالستغفار األمر فييا التي اآليات يقرأ
 .  باإلجابة حري فإنو ، ولممأموميف لو ويستغفر ،

َيَدْيوِ  وَيرفعُ :  قال  . 

 .  باالتفاؽ مستحب يديو رفع 

 .البخاري أخرجو" أيدييـ الناس ورفع يديو، عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ فرفع" أنس حديث في جاء ألنو :األوؿ الدليؿ

 ، اإلبط بياض بدا حتى ، انظر" إبطيو بياض بدا حتى الرفع في يزؿ فمـ رفع ثـ" عائشة حديث وفي :الثاني الدليؿ
 .  كثيرا يده رفع إنو أي

 :  الرفع  صفة

 :  العمـ أىؿ بيف الخالؼ فيو وقع مما ىذا

 مذىب وىو ، قوؿ في الحنفية إليو وذىب ، السماء إلى األكؼ ظاىر يكوف حتى يديو يرفع أنو:  األوؿ القوؿ
 .  الجميور ، والحنابمة والشافعية المالكية

 " . السماء إلى كفيو بظاىر فأشار استسقى" قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي فأ ، أنس حديث :األوؿ الدليؿ

 .  بباطنيا ال األكؼ بظاىر يكوف أف فينبغي ، رىبة دعاء وألنو :الثاني الدليؿ

 بعض وعده ، رواية في والحنابمة رواية في والمالكية ، الحنفية إليو وذىب ، كفيو بباطف يدعو أنو:  الثاني القوؿ
 .  اهلل رحمو تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختيار وىو ، لمحنابمة وجيا اباألصح

 .  بظيورىا ال األكؼ ببطوف يكوف أف فيو المعيود الدعاء ألف :األوؿ الدليؿ

 . "إبطيو بياض بدا حتى يديو رافعا يزؿ فمـ ، يديو رفع ثـ" قالت ، عائشة حديث عميو يدؿ الذي وىو :الثاني الدليؿ

 الرفع في ، والسالـ الصالة عميو مبالغتو شدة مف أنو:  بو فالمراد" السماء إلى بأكفو فأشار" أنس حديث وأما
 في يزؿ فمـ يديو رفع ثـ" عائشة حديث إلى انظر وليذا ؛ السماء إلى كفيو ظيور أصبحت ، والطمب واالستجداء

 أكفو ظيور ستكوف ؟ يداه تكوف ؼكي ، إبطيو بياض يبدو حتى يرفع إنسانا وتصور" إبطيو بياض بدا حتى الرفع
 ثابت وىذا ، شديدا رفعا يكوف أف الدعاء في اليديف رفع في يستحب وليذا ؛ الرفع في المبالغة لشدة ، السماء إلى
 ، العمـ أىؿ أقواؿ مف الراجح وىو ، الحديث بو ووجو ، اإلسالـ شيخ بو عمؿ الذي وىذا ، االستسقاء سنة في

 . الرفع شدة مف كاف ذلؾ لكف ، األكؼ فببطو  يكوف إنما فالدعاء

 :  يسقوا لم إذا

 ونقؿ ، جرا وىمـ ، وأربعا ، وثالثا ، ومرتيف مرة ، االستسقاء يكرروف أنيـ:  األربعة األئمة منيـ العمـ أىؿ عامة
 وعدد ، قاسـ وابف ، وىب ابف بحضور ذلؾ وكاف ، يوما وعشريف خمسة مصر في لمنيؿ استسقوا:  قاؿ األصبغ

 حتى فيحموف ، الدعاء في الممحيف يحب وجؿ عز واهلل ، يـو كؿ ، يستسقوف وعشريف خمسة ، الصالحيف مف
ذا ، المطر بنزوؿ وجؿ عز اهلل مف واإلذف الفرج يأتي حتى وعشرا وخمسا وأربعا وثالثا ومرتيف مرة ، يعطوا  وا 
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 إنما اإلنساف وأف ، واالجتياد والعزيمة صراراإل في سببا يكوف بؿ ، القنوط في سببا ىذا يكوف فال كثيرا استسقوا
 ، دعوتي تستجاب أف أستاىؿ ال ألني ؛ الدعاء إجابة مف منعتُ  إنما:  ويقوؿ ، نفسو ويحتقر ، عنده لذنب منع
 ، المسكيف العبد أنا لكف ، دعوتي تجاب أف مف أحقر لكني ، مرة أوؿ مف دعوتي الستجيبت أستاىؿ كانت ولو
 معو فاصنع ، يعطؾ فمـ ربؾ دعوت إذا:  السمؼ بعض قاؿ وكما ، أريد ما تعطيني حتى أطمبو  ، وأدعو ، ألح
 أف رفضوا ، أبيو أو أمو مف شيئا أراد إذا الطفؿ يصنع ماذا - أكبر اهلل - حاجتو أراد إذا الصبي يصنع كما

 ابؾ - نعـ - واطمب ، وألح ، واسأؿ ابؾ ، مثمو اصنع ، يبكي ؟ يصنع فماذا ، وغيره العمؾ أو ، الحموى يعطوه
 مف ويشحذ اإلنساف يطمب ، الطفؿ يصنع كما اصنع ، عيبا وليس ، شرؼ هلل البكاء ، وجؿ عز ربؾ يدي بيف
 ومطموبو مراده أعطي الشكؿ بيذا سأؿ فإذا ، عمينا يفتح أف اهلل نسأؿ ، يريد ما وجؿ عز اهلل يعطيو حتى ربو
 :  اهلل بإذف

  يِمجا أف لألبواب القرعِ  ومدمفِ  ،، بحاجتو ظىيح أف الصبر بذي أخِمؽْ 

 ، تعطيني أف أستاىؿ ال ألني أعط لـ إني:  فقاؿ ، دعوتو تستجب فمـ ، سأؿ إسرائيؿ بني مف رجال إف:  وقيؿ
 ؛ العطاء مف اإلنساف يمنع وربما ، حاجتو فأعطي ، سنة وكذا كذا سؤالؾ مف إلينا أحب نفسؾ الحتقارؾ:  فقيؿ
 أحب فإني فالنا تعطوا وال ، صوتو أسمع أف أحب ال فإني فالنا أعطوا" صوتو يسمع أف يحب وجؿ عز الرب ألف
 إخواف يا واهلل ، األشياء ىذه مثؿ يجد اإلنساف فييا تأمؿ إذا ، ونظر بحث إلى تحتاج مقامات" صوتو أسمع أف
 ، األرض عمى ما كؿ ، عظيما عطاء عطيي اهلل ، أعطاه شيئا يتعاظـ ال اهلل ، كثيرا عطاء يعطي ربنا ، كريـ ربنا
نسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا] وجؿ عز هلل السماء عمى وما  ، واحد صعيد عمى قاموا ، وجنكم وا 

 ،[ البحر أدخل إذا المخيط ينقص كما إال ممكي من ذلك نقض ما ، مسألتو منيم واحد كل فأعطيت ، فسألوني
 عز اهلل عمى عياؿ كميـ الخمؽ[ ؟ واألرض السماوات خمق مذ أنفق ما ترون أال ، والنيارَ  الميلَ  سحاءُ  اهلل يد]

 ىو ، وجؿ عز المولى عمى عياؿ ىـ مكاف كؿ في ، األرض في وما ، السماء في وما ، البحار في ما ، وجؿ
ذا ، اهلل بإذف أعطي واقترب وأصر العبد ألح إذا ، يْغذوىـ الذي ىو ، يعطييـ الذي  مف شيء نفسو في صار وا 
 ، الألواء مستو الذي ، الضعيؼ المفتقر يعطى إنما ، أصال مستغني ألنو ؛ يعطى ال فيذا االستغناء أو ، الكبر
 لـ ألنو ، نعـ:  فقاؿ" دعوتي أعط فمـ فالف بدعاء دعوت" القيـ ابف قاؿ وليذا ؛ كرب ومف حاجة مف يدعو فيو
 قمب في قاـ مما أعظـ والذؿ والحاجة واالفتقار الخضوع مف بوقم في قاـ ذاؾ فإف ؛ قمبو في قاـ ما قمبو في يقـ
 .  ؟ ىذا

آِخرِه إلى"  ُمِغيثًا َغْيثًا اْسِقَنا الم ُيم  : "  ومنو وَسم مَ  عميو اهللُ  صم ى النبيِّ  بدعاءِ  فَيْدُعو:  قال   . 

 من تجعمنا وال الغيث اسقنا الميم دائما سحا طبقا عاما مجمال غدقا مريئا ىنيئا مغيثا غيثا اسقنا لميم] وىو
 الزرع لنا أنبت الميم إليك إال نشكوه ال ما والضنك والجيد الألواء من والبيائم والبالد بالعباد إن الميم القانطين

 والعري والجوع دالجي عنا ارفع الميم األرض بركات من لنا وأنبت السماء بركات من واسقنا الضرع لنا وأدر
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 ىذا [مدرارا عمينا السماء فأرسل غفارا كنت إنك نستغفرك إنا الميم غيرك يكشفو ال ما البالء من عنا واكشف
 عنو ثبت لكف ، صيغ عدة مف مجموع ىو بؿ ، واحدة بصيغة ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف ثابتا ليس الحديث
 طبقاً  غدقاً  سحاً  مريعاً  مريئاً  ىنيئاً  مغيثاً  غيثاً  أغثنا لميم] قاؿ أنو ، انس حديث في كما ، وسمـ عميو اهلل صمى
 فائدة وفيو ، النووي ذكر كما مسمـ شرط عمى صحيح وىو[  آجل غير عاجالً  ضار غير نافعاً  مجمالً  واسعاً  عاماً 

 نعـ الجوابف ؟ ىذا دعائو في اإلنساف يقوؿ أف يجوز ىؿ:  يسأؿ الناس بعض ،( آجؿ غير عاجال) قولو وىي ،
 اهلل إال إلو ال( .  الدين يوم مالك الرحيم الرحمن العالمين رب هلل الحمد])  قاؿ أنو السابؽ عائشة حديث ومثؿ ،

 و قوة لنا أنزلت ما اجعل و الغيث عمينا أنزل الفقراء نحن و الغني أنت إال إلو ال اهلل أنت الميم يريد ما يفعل
 [" حين إلى بالغا

 رافع ىو و رداءه حوؿ أو قمب و ظيره الناس إلى حوؿ ثـ إبطيو بياض بدا حتى الرفع في يزؿ فمـ يديو رفع ثـ
 .  بيا يدعو ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف الثابتة األدعية فيذه[ الناس عمى أقبؿ ثـ يديو

ن:  قال  .  َفْضِمو من اْلَمزيدَ  ُلوهوَسأَ  اهللَ  َشَكُروا ُخروِجيم َقبلَ  ُسُقوا وا 

ما ، لمخروج تأىبوا قد يكونوا أف فإما خروجيـ قبؿ سقوا إف أنيـ:  عندنا المذىب  لـ فإف ، يتأىبوا لـ يكونوف أف وا 
 يقاؿ ربما بؿ ؟ سقيتـ وقد تخرجوف كيؼ ، زاؿ قد الصالة مشروعية سبب ألف ؛  يخرجوف ال فإنيـ لمخروج يتأىبوا

 لمخروج تأىبوا إف:  قالوا لكنيـ ؟ موجود غير العبادة وسبب تخرجوف لماذا ، ابتدعوا فقد قواس وقد خرجوا إذا: 
ف ، فضمو مف المزيد ويسألونو ، اهلل ويشكروف ، يخرجوف فإنيـ ، واستعدوا  إذا:  يقوؿ مف األصحاب مف كاف وا 

 .  زاؿ قد وجالخر  سبب ألف ؛ يتأىبوا لـ أـ تأىبوا سواء ، مطمقا يخرجوف ال فإنيـ سقوا

 :  الجدب ألىل الخصب أىل يستسقي ىل

 .  لغيرىـ يستسقوا أف بأس ال أنو ، والشافعية والمالكية الحنفية ، يستسقوف أنيـ:  الجميور

 أف قبؿ عمييـ المطر نزؿ مف خروج مف منعوا ألنيـ ؛ المذىب ظاىر ىذا ، ذلؾ مف يمنع:  عندنا والمذىب
 .  ؟ لغيرىـ يخرجوف فكيؼ ، لمخروج يتأىبوا

 جيزاف أىؿ يكوف فقد ، تعمموف كما كبير والبمد ، استسقوا:  أحيانا يقوؿ عندنا األمر ولي ألف ؛ اآلف نحتاجو وىذا
 ؛ يخرجوف الجميور قوؿ عمى لكف ، ال المذىب عمى ؟ ال أـ ويستسقوف يخرجوف فيؿ ، سقوا قد أبيا أىؿ أو

 عمى اهلل ويشكروف ، البالد مف لغيرىـ فيستسقوف ، الواحد كالمكاف ـفي ، واحد بمد في وىـ ، لغيرىـ يدعوف ألنيـ
 .  المزيد ويسألونو ، فضمو

جامعةٌ  الصالةُ  وُيناَدى:  قال ثم   . 

 أما ، جامعةً  الصالةُ :  بعضيا وفي ، جامعة الصالة  :  النسخ بعض وفي" جامعة الصالة" بعبارة لالستسقاء ينادى
 ، الصالة احضروا:  أي ، منصوب بو مفعوؿ فالصالة" جامعة الصالة  " وأما ، وخبر مبتدأ فيو" جامعةٌ  الصالةُ "
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 الميـ ، حاؿ وجامعة ، محذوؼ مبتدأ خبر الصالة" جامعةً  الصالةُ "و ، جامعة كونيا حاؿ أي ، حاؿ" جامعةً "و
 .   أحد فييا يخطئ ال فمذلؾ ، لفظ بأي تصح أنيا

 :  قوليف عمى خالؼ فيو ليا النداء ألةومس

 .  والحنابمة الشافعية إليو ذىب" جامعة الصالة" االستسقاء لصالة ينادى أنو:  األوؿ القوؿ

 أف عمى بو استدلوا ، ثابت غير ضعيؼ أنو وعرفنا ، عباس ابف عف روي كما العيد سنة االستسقاء سنة فأل -
 .  االستسقاء لصالة فينادى ، ليا ينادى عيدوال ، العيد بصالة تمحؽ االستقاء صالة

 ال العيد صالة بؿ ؟ ليا ينادى العيد صالة إف:  قاؿ مف ، ليا ينادى ال العيد صالة إف ثـ ، ضعيؼ األثر:  فيقاؿ
 يكوف أف القياس شرط ومف ، فيو مختمؼ فاألصؿ ، الفرع في الحكـ نثبت حتى األصؿ أثبتوا فأنتـ ، ليا ينادى
 لكف ، الكسوؼ في ثابت ىو نعـ ، القياس يصح فال ، فيو مختمؼ ىنا واألصؿ ، عميو متفقا عميو يسالمق األصؿ

 وقتو معروؼ والعيد ، ليـ اإلماـ بمواعدة يحصؿ االستسقاء ألف ؛ واالستسقاء العيد وبيف الكسوؼ بيف فرؽ ثمة
 وقتو يعرفوف والناس ، شواؿ مف األوؿ ـاليو  في يأتي وذاؾ ، الحجة ذي مف العاشر اليـو في يأتي فيذا ، وزمانو
 فيقاؿ ، إليو يدعوىـ مف إلى الناس فيحتج ، فجأة يأتياف والخسوؼ الكسوؼ لكف ، دعوة إلى يحتاج فما ، وزمانو

 عميو اهلل صمى النبي عيد في الشمس كسفت" قاؿ ، العاص بف عمرو حديث في جاء وقد ، جامعة الصالة:  ليـ
 .  عميو متفؽ الحديث" جامعة صالةال:  ليا فنودي ، وسمـ

 ابف اإلسالـ شيخ اختاره قوؿ في والحنابمة والمالكية الحنفية إليو وذىب ، لالستسقاء ينادى ال أنو:  الثاني القوؿ
 .  جميعا اهلل رحمة تيمية

 :  األدلة

 لالستسقاء ينادى نوأ عمى دليؿ عندنا ليس يقولوف وىـ ، المشروعية عمى يدؿ دليؿ ىناؾ فميس ، الدليؿ عدـ -
 .  جامعة بالصالة

 :  الراجح

 " . جامعة الصالة" بػ ليا ينادى ال أنو ، أعمـ واهلل القوؿ ىذا ىو

اإلمامِ  إْذنُ  َشْرِطيا من وليس:  قال  . 

 صالة في أولى باب مف رطيشت فال ، العيد في إذنو يشترط وال ، الجمعة في اإلماـ إذف يشترط ال كاف إذا
 عميو وبناء ، اإلماـ إذف فييا يشترط ال والنوافؿ ، نافمة وألنيا ، العمـ أىؿ جميور وقوؿ المذىب ىذا ، االستسقاء

 في والمسافروف ، الصحراء في واألعراب ، المدف وفي ، األرياؼ وفي ، القرى في الناس يصمييا أف فيصح: 
 خاص أمر ليا يأتي الحاضر زمننا في عندنا لكف ، الوقت حضر ما متى ، مييايص أحد كؿ ، والمقيموف ، سفرىـ
 ىذا ؟ ال ومتى الناس يستسقي متى ؟ إلييا يحتاج متى ، الناس تنظيـ باب مف وىذا ، الفالني اليـو في تقاـ بأف
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 في يعذروف ظفوفوالمو  ، ليا يتييؤوا حتى ، يوما يحددوف أنيـ ، المسمؾ ىذا الناس وسمؾ ، تنظيـ إلى يحتاج
 .  عممو في الموظؼ تأخر لو حتى ، االستسقاء يـو في معيـ وُيتسامح أعماليـ

نما ، يخطبوف وال ، يصموف ال خرجوا فإذا عميو وبناء ، اإلماـ إذف يشترط أنو:  المذىب في رواية ىناؾ  يدعوف وا 
 .  المذىب غير الرواية ىذه ولكف ، ويرجعوف ، فقط

لِ  في َيِقفَ  أن وُيَسن  :  قال ثم  .  اْلَمَطرِ  َأو 

 .  المطر مف شيء يصيبو حتى ، المطر أوؿ في اإلنساف يقؼ أف السنة مف

 فحسر قاؿ مطر سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ مع ونحف أصابنا ": عنو اهلل رضي أنس حديث عميو دؿ -
 حديث إنو] قاؿ ؟ ىذا صنعت لـ اهلل رسوؿ يا فقمنا المطر مف أصابو حتى ثوبو سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ
 . مسمـ أخرجو[" بربو عيد

 العمماء نص كما ، عورتو عف إال ، رجمو عف أو ، يده عف أو ، رأسو عف سواء ، ثوبو يحسر أف لإلنساف فيسف 
 ال مف العمـ أىؿ ومف ، مطر أوؿ في أنو عمى ، الشافعية نص ىكذا ؟ مطر أوؿ في يكوف أف يشترط وىؿ ،

 .  مطر أي أو ، الموسـ أوؿ في سواء ، مطر أي في:  يقوؿ بؿ ، ينص

 ىذا:  وقاؿ جسمو عمى ووضعو ولدا الدابة ولدت لو:  قاؿ ، جميؿ بمثاؿ مثؿ الشيخ ؟ المطر عمى يقاس ىؿ
 .  بالمطر خاصا فيكوف ، خاصا جاء فيو التعميؿ ألف ؛ المطر عمى يقاس ال!  بربو عيد حديث

خراجُ :  قال  . اْلَمَطرُ  لُيِصيَبيما وثياِبو َرْحِمو وا 

 .  عنو الشافعي نقمو ، عباس ابف عف منقوؿ ألنو -

 يوف ، كذا قاؿ عباس ابف إف:  قاؿ الشافعي إف أي ، يثبت فال عباس، ابف عف معمقا الشافعي نقمو:  قالوا لكنيـ
 وأما ، جسده وعف ، ثيابو عف الحسر وىو ، بو النص جاء ما عمى يقتصر:  العمماء قاؿ عميو وبناء ، ثابت غير
 .  فال سواه ما

ذا:  قال ثم  واآلكامِ  الظِّرابِ  َعَمى ُيم  الم   َعَمْيَنا، َواَل  َحَواَلْيَنا الم ُيم  "  َيقولَ  أن ُسن   منيا وِخيفَ  المياهُ  َزاَدت وا 
ْمَنا ال َرب َنا الشَجِر، وَمناِبِت  اأَلوديةِ  وُبطونِ   . اآليةَ ".  بو لنا َطاقةَ  ال ما ُتَحمِّ

 أو الفرات أو ، كثير بماء النيؿ جرى ، األنيار بسبب المياه زادت أو ، منيا وخيؼ الماء فكثر األمطار نزلت إذا
 .  اهلل رحمو المؤلؼ ذكر بما يدعوف فإنيـ ، دجمة

 مف الجمعة يـو دخؿ رجال أف ]: قاؿ ، الصحيح في عنو اهلل رضي أنس حديث في جاء ىذا..( :  حوالينا الميـ)
 سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ فاستقبؿ يخطب قائـ سمـ و عميو اهلل صمى اهلل ورسوؿ المنبر وجاه كاف باب
 و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ فرفع قاؿ.  يغيثنا اهلل فادع السبؿ وانقطعت المواشي ىمكت اهلل رسوؿ يا فقاؿ قائما
 قزعة وال سحاب مف السماء في نرى ما واهلل ال أنس قاؿ( .  اسقنا الميـ اسقنا الميـ اسقينا الميـ)  فقاؿ يديو سمـ
 السماء توسطت فمما الترس مثؿ سحابة ورائو مف فطمعت قاؿ ، دار وال بيت مف سمع وبيف بيننا وما شيئا وال
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 اهلل ورسوؿ المقبمة الجمعة في الباب ذلؾ مف رجؿ دخؿ ثـ ، ستا الشمس رأينا ما واهلل قاؿ ، أمطرت ثـ انتشرت
 اهلل فادع السبؿ وانقطعت األمواؿ ىمكت اهلل رسوؿ يا فقاؿ قائما فاستقبمو يخطب قائـ سمـ و عميو اهلل صمى

 والظراب واآلجاـ والجباؿ اآلكاـ عمى الميـ عمينا وال حولينا الميـ)  قاؿ ثـ يديو اهلل رسوؿ فرفع قاؿ.  يمسكيا
 الميـ:  قاؿ ما ، المدينة حوالي:  حوالينا[  الشمس في نمشي وخرجنا فانقطعت قاؿ ،(  الشجر ومنابت واألودية
 .  بالياء نصب ولذا بالمثنى ممحؽ وىو ، األرض تنتفع حتى ، ارفعو

 .  المدينة عمى ليس أي:  عمينا وال

 .  شاىقة ليست التي ، الصغيرة المرتفعات:  الظراب

 ألنو ؛ أحسف نباتو كاف ، شاىقا ارتفاعا ليس ولكف مرتفعا المكاف كاف إذا أنو يالحظوف ، الطبيعة وأىؿ والناس
 .  قميال مرتفع لكنو ، البيائـ عميو تقدر ال شاىؽ ارتفاع ذا وليس ، والشمس لميواء يتعرض

 .  الصغيرة الجباؿ:  اآلكاـ

 .  الكأل فييا وينتب ، والبيائـ الناس منيا فينتفع ، فييا وي ْنق ع ، الماء فييا يستقر ألنيا:  األودية بطوف

 وىذا ىذا يحتمؿ ؟ األشجار فييا تنبت التي األماكف المراد أو ؟ أصوليا الشجر بمنابت المراد ىؿ:  الشجر منابت
 .  العاـ عمى الخاص عطؼ باب مف كانت اكفاألم بيا المراد كاف فإذا ،

نما ، يمطروف ال أنيـ طمب ما ، عظيـ بميغ دعاء الدعاء وىذا  البيائـ منو وتستفيد ، األرض فترّبع المطر ينزؿ وا 
 .  والحكمة والبالغة الكمـ جوامع أعطي مف عمى صؿ الميـ ، فييا قر الذي الماء مف األرض وتنتفع ،

 معطوفة غير ألنيا ؛ الواو يحذؼ أنو األصحاب ذكر ىنا لكف ، واو يوجد القرآنية اآلية في( تحممنا ال ربنا) قولو
نما ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف تثبت لـ ىي ؟ ال أو يقوليا وىؿ ، قبميا ما عمى  ، قائميا مف اجتياد ىي وا 
 فميست التعبد سبيؿ عمى يكوف أف وأما ، بو بأس فال والسنية التعبد سبيؿ عمى ال قاليا أو ، مرة اإلنساف قاليا فإف
 .  وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف ثابتة

 :  الرداء يقمب كيف

 ، يساره عمى يمينو عمى ما فجعؿ قمبو" ىريرة أبي حديث في جاء كما األقواؿ أقرب لكف ، خالؼ بينيـ العمماء
 .  فيعكسو" يمينو عمى يساره عمى وما

 جماىير عميو الذي ىو األوؿ والقوؿ ، أسفمو وأعاله ، أعاله أسفمو يجعؿ بأف وفيك القمب:  العمـ أىؿ وبعض
 .  عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ

 :  الرداء قمب يستمر كم

 .  يرده ذلؾ وبعد ، بيتو أو عممو إلى ويذىب ، المصمى مف يخرج أف إلى

 :  الرداء قمب مناسبة
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 خصب إلى وقحط جدب مف الحاؿ فينقمب ، عمييا ىـ التي الحاؿ مف أحسف حاؿ إلى الحاؿ اهلل يقمب بأف التفاؤؿ
 الكممة يعجبو كاف ، وسمـ عميو اهلل صمى والنبي ، طيب أمر والتفاؤؿ ، لمتفاؤؿ فيو ، السماء مف وغيث ومطر
 .  الطيب بالشيء ويتفاءؿ ، والفأؿ الحسنة

 :  زماننا في الرداء قمب

و يقمب فيؿ ، الخ..  ُجبة أو كوت أو فْروة وأ مشمح أو بشت اإلنساف عمى يكف لـ إذا  رحمو شيخنا يرى ؟ ِشماغ 
نما ، يقمبوف كانوا أنيـ ينقؿ ولـ ، زمانيـ في العمامة بمنزلة الشماغ:  ويقوؿ ، الشماغ يقمب ال أنو اهلل  الثابت وا 
 ، زيد بف اهلل عبد يثحد في كما ، لمرداء كاف فالقمب ، رداءه حوؿ ، وسمـ آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أف

 يقمب ال:  يقوؿ الشيخ ، اجتياد محؿ المسألة وىذه ، عنيـ اهلل رضي ، عائشة وحديث ، ىريرة أبي وحديث
 بشت أو ، بفروة معو فيأتي ، نفسو يجيز أف لإلنساف ينبغي ولكف ، قمبيا يرد ولـ ، بالعمامة شبيو ألنو ؛ شماغو
 .  أعمـ واهلل ، سنةال فعؿ أجؿ مف فيقمبو ، كوت أو ، شتوي

 . أجمعيف وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى
 


