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ا  أنفسن   رشورِ   من    باهللِ  ، ونعوذ  ونستغفره    ونستعينه    ، نحمده  هللِ  احلمد    إن  

، له    ال هادي  ف    ن يضلل  ، وم  له    ضل  ال م  ف    اهلل   ن هيدهِ ا، م  أعاملن   سيئاِت   ومن  

 ه. ه ورسول  ا عبد  حممد    أن    وأشهد    له     رشيك  ّل    وحده     اهلل إّل     إله  أن ّل    أشهد  و  

َمْت لَِغٍد َواتَُّقوا اَّللََّ إِنَّ  ﴿ ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ َ َيا َأُّيه

 : ا بعد  أم  ...  ﴾اَّللََّ َخبرٌِي بََِم َتْعَمُلونَ 

ُل   الَِّذي   َوُهوَ ﴿ اهللِ  من    وفضل    رمحة    األمطارِ   نزول    فإن    ِمنْ   اْلَغْيَث   ُينَزِّ

َتهُ  َوَينُْشُ  َقنَُطوا َما َبْعدِ  ِميُد  اْلَوِله  َوُهوَ  َرْْحَ  .﴾اْْلَ

 : امنه   رشعية   أحكام   املطرِ  بنزولِ  ويتعلق  

 أي    املطرِ   نزولِ   د  عن   ”  نافعا    صيبا   اللُهمَّ   ” قول:  استحباب  /األوُل   اْلكمُ 

ن ه  -  عائشة    قالت    ،هدم    ّلو    افيه    رضر    ّل  مطر    صبة   ع  اهلل   ِِض     كان  :  -ار 

ل م    اهللِ  رسول   س  ي ِه و  ل  َّل  اهلل  ع   ا« نافع    ا صيب    اللُهمَّ »:  قال    ، املطر    ىرأ    ا إذ    ص 

 .البخاري   أخرجه  
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 نمِ   املالئكةوَ   هِ بحمدِ   الرعُد   يسبُح   يالذِ   بحانَ ُس   ":  قول  ستحب  وي  

 ،الزبيِ   بنِ   اهللِ  عبدِ   عن    مالك    موطأ   ِف   ثبت  كام    الرعدِ   سامعِ   عند   "  خيفتهِ 

  الرعدُ  يسبُح  يالذِ  بحانَ ُس   ": قال  و   ،احلديث   ترك    الرعد    سمع   ا إذ   كان   أنه  

 ." خيفتهِ  نمِ  املالئكةوَ  هِ بحمدِ 

  استجابةِ   مواضعِ   من    فإنه    املطرِ   نزولِ   عند    الدعاء    ستحب  ي    /الثاِن   اْلكمُ 

 
ِ
   عن    منصور    بن    ى سعيد  ، رو  الدعاء

 
 تفتح    خالل    : ثالث   رباح  أِب   بنِ   عطاء

   أبواب    فيهن  
ِ
الدعاء  اغتنم  ف    السامء عند  يهن  فِ   وا     عند  و    املطرِ   نزولِ   : 

ِ
 التقاء

صححه  األذانِ   وعند    -الكفارِ   جهادِ   عند    أي    -الرجفيِ   ابن    احلافظ    . 

 .حجر  

 ِف    ثبت  كام    باح  م    املطرِ   ِف   اجلمع    : إن  املطرِ   ألجلِ   اجلمع    /الثالُث   اْلكمُ 

ن ه  -  عباس    ابنِ   عنِ   مسلم    صحيِح  ِِض  اهلل  ع  ي ِه   النبي    عنِ   -ر  ل  َّل  اهلل  ع  ص 

ل م   س     املغرِب و    العِص و    الظهرِ   بي    مجع    أنه    و 
ِ
 عباس    ابن    قال    ثم    والعشاء

 . "هُ أمتَ  حيرَج  أّلَّ  أرادَ "

ن ه  -  عمر    ابنِ   عنِ   الرزاِق   عبدِ   عند    وثبت   ع  اهلل   ِِض     بي    مجع    أنه  -  ر 

  املغرِب 
ِ
 .املطرِ  ألجلِ  والعشاء
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املطرِ ِف   اجلمع    إن    ثم    زلق    حصولِ   أو    الثياِب   كابتاللِ   املشقةِ   ألجلِ    

 مطر    ِف   مجع    نوم  .  "هُ أمتَ   حيرَج   أّلَّ   أرادَ "  :عباس    ابن    ا قال  ، لذ  ذلك    ونحوِ 

 .امجعه   يالتِ  هصالت   يعيد   أن   عليهِ و   أخطأ   فقد    مشقة   بهِ  حتصل   ّل   قليل  

،  عليهِ    مشقة  ّل    ه  ه فإن   بيتِ  ِف صَّل    ملن     يكون  ّل     املطرِ ِف   اجلمع    وا أن  واعلم  

مل  وإن   بِ ن صَّل  ام  فعله  كام    هِ ونحوِ   املسجدِ   ل م    اهللِ  رسول      س  و  ي ِه  ل  ع  اهلل   َّل    ص 

ن ه  - عمر   وابن   ِِض  اهلل  ع   .-ر 

 ابن    ، قاله  اإلمجاعِ بِ   تأخي    ع   مج  ّل    تقديم     مجع  إّل     املطرِ ِف   اجلمع    ّل يكون  و  

 . تيمية  

رج    أن    ستحب  ي    /الرابعُ   اْلكمُ  ومتاع  ثياب    ُي  الذِ ه  ّل  ه  يرضه  ي   املاء     

  كان    عباس    ابن    أن     مليكة  أِب   ابن    ، قال  نزولهِ   أولِ   عند    املطرِ   بركة    ه  ليصيب  

أمطرِت إذ   . ثياِب   يوأخرجِ   يجِ س     يأخرجِ   جارية    اي   :يقول    السامء    ا 

ْلنَا﴿: ويقول   ََمءِ  ِمنَ  َوَنزَّ ا َماء   السَّ  .املفرد األدب  ف البخاري رواه ﴾ُمَباَرك 

  قال    الذنوب    املطرِ   قلةِ   أسباِب   أعظمِ   من    أن    /اخلامُس   اْلكمُ 

ا  َماء    أَلَْسَقْينَاُهمْ   الطَِّريَقةِ   َعَل   اْسَتَقاُموا  َوَألَّوِ ﴿ :تعال    َوَلوْ ﴿:  وقال    ﴾َغَدق 
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َقْوا  آَمنُوا  اْلُقَرى  َأْهَل   َأنَّ  ََمءِ   ِمنَ   َبَرَكاٍت   َعَلْيِهمْ   َلَفَتْحنَا  َواتَّ  َواأْلَْرضِ   السَّ

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم بََِم َكاُنوا َولَ   . ﴾َيْكِسُبونَ كِْن َكذَّ

املطر  ومنه    لإلنسانِ   النعمِ   وجودِ   ّلزم    وليس     يكون    قد    ، بل  رضا اهللِ  ا 

وغي  استدراج   قال  ذلك    ا  َعَلْيِهْم ﴿  تعال    .  َفَتْحنَا  بِِه  ُروا  ُذكِّ َما  َنُسوا  َفَلَمَّ 

ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوا بََِم ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبغْ   . ﴾َتة  َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ َأْبَواَب ُكلِّ ََشْ

 الرحيم   الغفور    هو   إنه    ولكم  ِل  اهلل  وأستغفر   ا تسمعون  م   أقول  
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 :ا بعد  أم  ، اهللِ  رسولِ عَّل   والسالم   والصالة   هللِ احلمد  

ن ه  -   هريرة  أِب   عن    ومسلم    البخاري    أخرج    فقد   ِِض  اهلل  ع  :  قال    أنه    -ر 

ل م    اهللِ  رسول    قال   س  ي ِه و  ل  َّل  اهلل  ع   وذكر    ...«   اَّللُا إّلَّ  يعلمهَ َّل   »مخٌس :  ص 

 .باهللِ خاص   املطرِ  نزولِ  ، فعلم  املطرِ  ا نزول  منه  

  سيحصل    املطر    وا بأن   جيزم  أّل    ةِ اجلوي    األرصادِ    أصحاِب عَّل    ا جيب  وم  

 ، وكم  اهللِ  من    ا ورجاء  ه ظنًّ يذكر  وإنام    باهللِ  ا خاص  هذ    فإن    ؛ا ا وكذ  كذ     يومِ ِف 

 . حيصل   ا ول  كذ    يومِ ِف  سيحصل   ه  وا أن  ظن 

أن  واعلم     ه  أن     هريرة  أِب   عن    األرض    تنبت    أن    املطرِ   بركةِ   أعظمِ   من    وا 

ل م    اهللِ  رسول    قال    :قال   س  ي ِه و  ل  َّل  اهلل  ع  نَةُ   ليَسِت   ”:ص   ولكنَّ   واُُتطرُ   بأّلَّ   السَّ

 . “ شيئا   األرُض  ُتنْبُِت  وَّل  واطرُ ُُت   ثمَّ  واطرُ ُُت  بأنْ  السنةَ 

  القيامةِ   يوم    والنشورِ   بالبعِث   املطرِ بِ   األرضِ   مثال  بنباِت   اهلل   رضب    وقد  

املَْاَء ﴿:  تعال    قال   َعَلْيَها  َأنَزْلنَا  َفإَِذا  َخاِشَعة   األَْرَض  َتَرى  َأنََّك  آَياتِِه  َوِمْن 

ٍء َقِديرٌ  ُه َعَل ُكلِّ ََشْ ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي َأْحَياَها ملَُْحيِي املَْْوَتى إِنَّ  .﴾اْهَتزَّ
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  وا فإن  فاستعد  ،  م  ونشورك    م  بعثكِ   ا يوم  موِت    بعد    األرضِ   وا بحياةِ فتذكر  

ا حساب     حساب  بال    عمل    اليوم   َواتَُّقوا َيْوما  ﴿:  تعال    ، قال   عمل  بال    وغد 

، وقال ﴾ُتْرَجُعوَن فِيِه إََِل اَّللَِّ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكله َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ّل ُيْظَلُمونَ 

إِنَّ  ﴿تعال:   َربَُّكْم  اتَُّقوا  النَّاُس  ا  َ َأُّيه )َيا  َعظِيٌم  ٌء  ََشْ اَعِة  السَّ َيْوَم 1َزْلَزَلَة   )

َلَها َوَتَرى  ٍل َْحْ َتَرْوََنَا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة َعَمَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكله َذاِت َْحْ

 .﴾النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديٌد 

م    أحسن ختامنا، وثبت أقدامنا  الله 

م    والبالدِ   العبادِ عَّل   رمحة   مطر   ا من  علين   بهِ  ا مننت  م   اجعل    الله 

م   م   األرض   أنبِت  الله   األرض   أنبِت  الله 

م   م   ك  نعمتِ  شكر   اأوزعن  الله   نعمتك   شكر   اأوزعن  الله 

م    ذلك   ا عَّل  وأمتن  والسنةِ   التوحيدِ ا عَّل  أحين   الله 

 .اهلل  كم  يرمح   كم   صالتِ وا إل  وقوم  

 

   


