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احلم�د هلل، والص�الة والس��الم عىل رس�ول 
اهلل.

ف�وائ�د وخالص�ات م�جموع�ة يف:  ف�ه�ذه 
االستِس�قاء وأحكامه، أسأل اهلل أن ينفع هبا، وأن 
جي�زي خرًيا كلَّ َمن ش�ارَك وأع�اَن يف إعداِد هذه 

ها. ِ املادة وَنشرْ

               
حممد صالح املنجد
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يا؛ أي:  قرْ )االْستِس�قاء( لغًة: َطَلب السُّ
١

طلب إنزال الغيث عىل البالد والعباد.

ورشًع�ا: س�ؤاُل اهلل تعاىل أن يس�قَي عباَده عند 
حاَجتِهم))).

نِْعم�ُة املاِء من أعَظم النَِّع�م، وهبا حياُة 
2

روع، وه�ي  اإلنس�اِن واحلي�وان وال�زُّ
ِزُم دواَم ُشكر اهلل تعاىل. تستلرْ

ُت�ه،  قلَّ أو  �ُره،  تأخُّ أو  املط�ر،  ُن�ُزوِل  وانِقط�اُع 
ب؛ ابتالٌء عظي�ٌم، وتذكرٌي  وم�ا يتَبُع�ه من اجلَ�درْ
للَخلرْ�ق بعظي�ِم افتقاِره�م إىل اهلل تع�اىل وكامل 
َم�د، ال�ذي تقص�ُده  ِغن�اه س�بحانه، فه�و الصَّ

))) ينظ�ر: المجموع للنووي )64/5(، ولس�ان العرب )4)/393(، والموس�وعة 
الفقهية )304/3).
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مجي�ُع املخلوق�ات يف مجي�ع حاجاِت�ا وأحواِلا 
�َتوِجُب رجوَع العباِد إىل  ورضوراِتا، وهذا َيسرْ

م بالطاعِة والتوبِة واالستِغفار. رهبهِّ

َع االستِس�قاء، رمح�ًة بالعب�اد، وطلًبا  ول�ذا ُشِ
لإلغاث�ِة بنزول امَلَطر من اهلل تعاىل وحَده، الذي 

ِدُر عىل إنزالِه إال هو سبحانه. ِلُكه وال َيقرْ ال َيمرْ

ُيرَشع االستِسقاء إذا أجدَبت األرض، 
3

وانقطَع املط�ُر، أو غاَرت مي�اه العيون 
واآلبار، أو جفَّت األهن�ار، أو نقص ماؤها، أو 

َر الناُس من قلَّة املاء))). ترضَّ

))) ينظر: المغني البن قدامة )334/3(، والمجموع )64/5).
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االستِسقاء له ثالُث كيفيَّات:
4

األول: الدع�اء يف أيهِّ وق�ت، م�ن غري 
ص�الة وال ُخطب�ة، وال خل�ف ص�الة، ُفراَدى 

وجمَتِمعني، يف مسجد أو غريه.

َتَحبٌّ بإمجاِع العلامء))). وهو ُمسرْ

ويُدلُّ عليه: قوُله تعاىل: )ی  ی   ی  
ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ      ڀ   ڀ   ڀ           پ    پ   پ   پ  

ٺ  ٺ( ]نوح: 0)-2)[. 

عاء بطَلب الغيث يف ُخطرْبة اجلمعة )كام  الثاين: الدُّ
)2)(، أو بعد الصلوات.

 ُّفعَل النبي

))) ينظر: التمهيد البن عبد البر )7)/72)(، والمجموع )64/5).
)2) رواه البخاري )933(، ومسلم )897).
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قال ش�يُخ اإلس�الم اب�ُن تيميَّ�ة : »جيوز 
ع�اء َتَبًع�ا للصل�وات الراتب�ة،  االستِس�قاء بالدُّ
النب�يُّ  فعَل�ه  ك�ام  ونحوه�ا،  اجلمع�ة  كُخطب�ة 

.(((»

الثال�ث: االستِس�قاء مجاع�ًة، بص�الة ركعَت�ني 
وُخطبة. وهذه أكَمُلها وأفضلها.

�دة، ثابتٌة  صالة االستِس�قاء س�نَّة مؤكَّ
5

بُسنَِّة رس�ول اهلل  وُخلفاِئه 
.(2(
 الراشدين

فعن عبد اهلل ب�ن زيد  قال: »َخَرَج النَّبِيُّ 
ُعو،  َه إىَِل الِقبرَْلِة َيدرْ �ِقي، َفَتَوجَّ َتسرْ  َيسرْ

))) مجموع الفتاوى )24 /32).
)2) ينظر: المغني البن قدامة )334/3(، والمجموع )63/5).
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ِ َجَه�َر فِيِه�اَم  َعَت�نيرْ َل ِرَداَءُه، ُث�مَّ َص�ىلَّ َركرْ َوَح�وَّ
.(((»... بِالِقَراَءِة«، ويف رواية: »خرَج إىل املصىلَّ

َيْس�َتِوي يف اس�تِحباب اخلروِج لصالة 
6

االستِس�قاء: أه�ُل الق�رى واألمص�ار 
والبوادي، وامُلسافِرون)2).

َعفاء،  ُيْس�َتَحبُّ خروُج الش�يوِخ والضُّ
7

بي�ان، والَعَج�َزة -لقلَّ�ِة تعلُِّقه�م  والصِّ
َج�ى إجاب�ُة دعاِئهم-،  ني�ا وزخاِرفِه�ا، فُترْ بالدُّ

الت)3). والنهِّساء غرَي متجمهِّ

))) رواه البخاري )024)، 6343(، ومسلم )894).
)2) ينظر: المغني )346/3(، والمجموع )5 /63).

)3) ينظر: المغني )335/3).
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»َه�ْل   : قوُل�ه  ذل�ك:  وي�ُدلُّ ع�ىل 
وَن َوُتْرَزُقوَن إاِلَّ بُِضَعَفائُِكْم؟«))). ُتنَْصُ

َة بَِضِعيِفَها،  َم َينْ�ُصُ اهللُ َهِذِه اأْلُمَّ ويف رواية: »إِنَّ
بَِدْعَوِتِْم َوَصالِتِْم َوإِْخالِصِهْم«)2).

بوق�ٍت  ال ختَت�صُّ ص�الُة االستِس�قاء 
8

؛ بل ُي�َشع إقامُتها وتِصحُّ يف أيهِّ  معيَّ
وقٍت، من لي�ٍل أو هناٍر، ما عدا أوقاِت الكراهة 
-بغري خالف-؛ »ألنَّ وقتها ُمتَِّس�ٌع، فال حاجة 

ِلها يف وقت النهي«)3). إىل فِعرْ

))) رواه البخاري )2896).
حه األلباني. )2) رواه النسائي )78)3(، وصحَّ

)3) المغني )337/3(، وينظر: المجموع )77/5).
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١0

الُمْسَتَحبُّ أن ُتقاَم صالُة االستِسقاء يف 
9

وق�ِت صالة العي�د، يف أول النهار بعَد 
  َّح؛ ألنَّ النبي ارتفاع الشمس قيد ُرمرْ

ِس«))). مرْ خرَج إليها »ِحنَي َبَدا َحاِجُب الشَّ

])حاِجُب الشمس: َضوؤها[.

ُيْس�َتَحبُّ أن ُيْعلِ�َن اإلم�اُم ع�ن صالِة 
١0

ز  االستِسقاء قبَل َمْوِعدها بأيام؛ ليتجهَّ
الناُس لا، داعًيا املسلمنَي إىل التوبِة من املعايص، 
يام،  واخل�روج من املظ�امل، والصدق�ات، والصهِّ
وترك التش�اُحن؛ فالطاعة سبُب اخلري والربكة، 
الَغي�ث  وانقط�اع  ب  اجلَ�درْ س�بب  واملع�ايص 

واملصائب.

نه األلباني. ))) رواه أبو داود )73))(، وحسَّ
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١١

صفُة صالِة االستِسقاء:
١١

 ، * خي�رُج اإلم�اُم والن�اُس إىل املص�ىلَّ
فيص��هِّ هب�م ركعَت�ني كص�الِة العي�ِد، فيكربهِّ يف 
األوىل س�بًعا، ويف الثانية مخًس�ا، ِسَوى تكبرَيَت 

اإلحرام والقيام.

  ُّجَيرَْه�ر فيهام، ويقرأ م�ا كان النبي *
يق�رأه يف صالة العي�د، فيقرأ يف األوىل ب� )ں  
ٿ   )ٿ   ب��  الثاني�ة  ويف  ڻ(،  ڻ   ڻ  

ٻ(،  ٻ   )ٱٻ   أو  ٹ(،  ٹ  
و)ھ  ھ  ے  ے(.

* ث�م إذا ان�رَف من الصالة؛ اس�تقبَل الناَس 
ثِر  واس�تدبَر الِقبرْلة، وخطَب ُخطرْب�ًة واحدًة، ُيكرْ

فيها من االستغفار.
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١2

ل  ل ِرداَءه، وُيَ�وهِّ * ث�م يس�تقبُل الِقبرْل�ة، وي�وهِّ
َع�ُل األيم�َن عىل األيرس  الن�اُس أرديَته�م، فَيجرْ
ِ احلاِل ِمن  واألي�رَس عىل األيم�ن؛ َتَفاُؤاًل بتغ�ريُّ

ب. صرْ ِ ط إىل اخلرْ َقحرْ الرْ

ُع�و ب�ام ورَد، كقول�ه: »اللُه�مَّ أِغثنا«،  * ث�م َيدرْ
ِقنَا«. ِقنَا، اللَُّهمَّ اسرْ ِقنَا، اللَُّهمَّ اسرْ »اللَُّهمَّ اسرْ

ن الناُس  �ه، وُيَؤمهِّ ع�اء، ويرَفُع يَديرْ وُيِل�حُّ يف الدُّ
فون. عىل دعائه، ثم َينرَْرِ

ذهَب بع�ُض العل�مء إىل تقديم اخُلطبة 
١2

ع�ى الص�الة، وج�اَءت بذل�ك بعُض 
األحاديث.

وق�ال بع�ُض العل�امء بالتخي�ري يف اخلُطب�ة قبَل 
الصالة أو بعَدها، »ولكن إذا خطَب قبل الصالة 
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١3

ا  ال خيُط�ب بعَدها، فال جَيرَْمُع ب�ني األمرين، فإمَّ
ا أن خيُطب بعُد«))). أن خيُطَب قبُل، وإمَّ

ليَس لصالِة االستِس�قاء أذاٌن وال إقامٌة 
١3

ب��  ُين�اَدى ل�ا  ، وال  -ب�ال خ�الف- 
»الصالة جامع�ة« -عىل الصحيح-؛ فَموِعُدها 
معلوٌم لدى الن�اس قبَلها بوقٍت كاٍف، والناس 
بون لا، فأغنَى اجتاِمُعهم لا عن النهِّداء)2). متأههِّ

ل  ال ُي�رَشع لصالة االستِس�قاء التجمُّ
١4

�نَّة: اخل�روُج لصالِة  ين�ة؛ بل السُّ والزِّ
�اًل،  متذلهِّ تع�اىل،  هلل  متواِضًع�ا  االستِس�قاء 

))) »الشرح الممتع« البن عثيمين )6/5)2).
)2) ينظر: المغني )337/3(، وش�رح العمدة لش�يخ اإلسالم ابن تيميَّة )ص00) - 

كتاب الصالة(، والشرح الممتع )223/5).
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١4

ين�ة وال يتطيَّب  ًعا؛ ف�ال يلبس ثياب الزهِّ مترضهِّ
ين�ة-، وهذا ي�وم تواُضٍع  -ألنَّ�ه من ك�امل الزهِّ
ًعا يف مشيه وُجُلوِسه،  واستكانٍة، فيكون متخشهِّ
ُع إىل اهلل تعاىل، ويتذلَّل له، ويرَغب إليه  يت�رضَّ

سبحانه))).

ق�ال اب�ن عبَّ�اس : »َخ�َرَج َرُس�وُل اهللَِّ 
�ًعا،  ُمَتَخشهِّ اًل،  ُمَتَب�ذهِّ ُمَتَواِضًع�ا،   

.(2(»... ِ َعَتنيرْ ًعا، َفَصىلَّ َركرْ اًل، ُمَترَضهِّ سهِّ ُمَتَ
اًل(: غري متزيِّن وال متهّيء هبيئٍة مجيلٍة[. ])ُمَتَبذِّ

اخلروُج ب�ال زينٍة وال طيٍب ال يمنَع من 
١5

التنظُّ�ف بامل�اء،  �َتَحبُّ  التنظُّ�ف، فُيسرْ

))) ينظر: المغني )334/3(، والمجموع )66/5).
نه األلباني. )2) رواه النسائي ))52)(، وابن ماجه )266)( واللفظ له، وحسَّ
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١5

�واك وما يقَطع الرائحة الكرهية؛  واستِعامل السهِّ
ا صالة ُيَسنُّ لا االجتامع واخلطبة))). ألهنَّ

إذا س�قى اهلل املس�لمي بعد االستِسقاء 
١6

َحُِدوا اهلل وَشكروه، وال بأَس ِمن تكراِر 
ة، إذا استسَقوا ومل ُيسَقوا؛  االستِسقاء أكثر من مرَّ
ع واإلحل�اح، وعلَّة  ألنَّ اهلل تع�اىل ُيِ�بُّ الت�رضُّ
االستِس�قاء هي احلاجة إىل الَغيث، واحلاجة ال 
ت�زاُل قائمة، مع اإلكثار من االس�تغفار والتوبة 

والصدق�ات، قال اهلل تع�اىل: )ى  ائ   ائ  
ۆئ      ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]األنعام: 43[)2).

))) ينظر: المغني )334/3(، والمجموع )66/5).
الفقهي�ة  والموس�وعة   ،)88/5( والمجم�وع   ،)347/3( المغن�ي  )2) ينظ�ر: 

.(306/3(
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١6

إىل  للخ�روج  الن�اُس  �ُب  تأهَّ إذا 
١7

االستِْسقاء، فنزَل املطُر قبل خروِجهم؛ 
َمتِ�ه،  نِعرْ مل خيُرج�وا، وَش�َكروا اهلل تع�اىل ع�ىل 

وسألوه املزيَد من فضله.

م خيرج�ون وُيَصلُّون؛  وذهب الش�افعيَّة إىل أهنَّ
يادة))). ُشكًرا هلل تعاىل وطلًبا للزهِّ

وإن خَرج�وا، فُس�قوا قب�ل أن ُيَصلُّ�وا؛ 
١8

ًرا هلل تعاىل، ومَحِدوه وَدَعوه)2). صلَّوا؛ ُشكرْ

إذا كان الَقْحُط واجَلْدُب يف بلٍد من بالد 
١9

البل�د  أه�ل  لغ�ري  ع  فُي�رْشَ املس�لمي؛ 
العل�امء-،  كث�رٍي م�ن  االستِس�قاُء هل�م -عن�د 

))) ينظر: المغني )347/3(، والمجموع )89/5(، والشرح الممتع )5/)22).
)2) ينظر: المغني )347/3).
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١7

تس�قَي ملن  ٍب أن َيسرْ �َتَحبُّ مَل�ن كان يف ِخصرْ فُيسرْ
ب، وبذلك أفتى  كان يف َجدٍب أو حاجٍة إىل ُشرْ

.(((
 شيُخنا ابُن باز

�نن عند نزول املط�ر: أن نقول:  من السُّ
20

»اللَُّهمَّ َصيهًِّبا َنافًِعا«)2).
])صيًِّبا(: مطًرا كثرًيا يصوب، أي: ينزل ويقع، )َنافًِعا(: 

فال يُضّ وال ُيْفِسد[.

عاء؛ فهو وقُت نزول الرمحة،  مع اإلكثار من الدُّ
َع�اُء ِعنرْ�َد  اِن: الدُّ ويف احلدي�ث: »ثِنرَْت�اِن اَل ُت�َردَّ

النهَِّداِء، َوحتت املرْ�ََطِر«)3).

))) ينظ�ر: المجموع )64/5(، والموس�وعة الفقهي�ة )306/3(، ومجموع فتاوى 
ابن باز )3)/65).

)2) رواه البخاري )974).
)3) رواه الحاكم )24/2)(، وهو في صحيح الجامع )3078).
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١8

إذا كُث�َرت األمط�ار بع�د االستِس�قاء، 
2١

ر؛  َ ر الناُس هبا أو خيف من الضَّ وتضَّ
ِتا وجعِلها  ِف مرضَّ عاء بتخفيِفها وَصرْ فُيَسنُّ الدُّ
ر، فيدعو كام دعا النبيُّ  َ يف أماك�ن النفع ال الرضَّ
: »اللَُّه�مَّ َحَواَليرْنَ�ا َوالَ َعَليرْنَا، اللَُّهمَّ 
َع�ىَل اآلَكاِم، َواجِلَب�اِل، َواآلَج�اِم، َوالظهِّ�َراِب، 

َجِر«))). ِدَيِة، َوَمنَابِِت الشَّ َواألَورْ
والظِّراب:  العالية،  األبنية  واآلجام:  التِّالل،  ]اآلكام: 

غار[. اجلبال الصِّ

  َُّع لذلك صالة؛ ألنَّ النبي َ وال ُي�شرْ
دعا ومل ُيَصلهِّ لذلك)2).

))) رواه البخاري )3)0)(، ومسلم )897).
)2) ينظر: المغني )349/3(، والمجموع )95/5).



21 فائدة يف االستسقاء وأحكامه

ِقنا واسِق عباَدَك، َغيرًْثا ُمِغيًثا،  اللَُّهمَّ َأِغثرْنَا، واسرْ
َ آِجٍل،  ، َعاِجاًل َغريرْ َ َضارٍّ َمِريًعا َمِريًئا، َنافًِعا َغريرْ

وانُش رمحَتك يا ربَّ العاملني
واحلمد هلل ربهِّ العاملني


