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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٤٠

تعريف االستسقاء

دليل مشروعية صالة 
االْسِتْسَقاء 

اء سنة مؤكدة؛ لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث  ـقَ تِسْ صالة االسْ
ى،  ـقَ تَسْ ىلَّ فَاسْ جَ إِىلَ املُْصَ رَ ـدٍ  أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خَ يْ بْـدِ اهللاِ بْن زَ عَ

ِ (متفق عليه).  تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ صَ ، وَ هُ اءَ دَ لَبَ رِ قَ ، وَ بْلَةَ قِ بَلَ الْ تَقْ فَاسْ
وقت صالة االْسِتْسَقاء 

بس املطر،  اء إذا جفـت األرض، وحُ ـقَ تِسْ تـرشع صالة االسْ
أو قلـت مياه العيون واآلبـار، أو جفت األهنـار، ونحو ذلك، 
ويسـتحب أن تكون بعد طلوع الشـمس وارتفاعها قيد رمح، 

١٦

المحتويـــات
تعريف االْسِتْسَقاء

مشروعية صالة االْسِتْسَقاء

وقت صالة االْسِتْسَقاء

موضع صالة االْسِتْسَقاء

صفة صالة االْسِتْسَقاء

من أحكام صالة االْسِتْسَقاء

المستحب عند نزول المطر

صالة االْسِتْسَقاء

ويكون تقريبًا بعد طلوع الشمس بثلث ساعة كصالة العيد. 
موضع صالة االْسِتْسَقاء 

، وليس يف املسجد؛ لفعل الرسول  ىلَّ دَّ يف املُْصَ السـنّة أن تُؤَ
ملسو هيلع هللا ىلص ، إِال عند احلاجة. 

صفة صالة االْسِتْسَقاء 
هر فيهام . ١ اء ركعتان بـال أذان وال إِقامـة، جيُ ـقَ تِسْ صـالة االسْ

بالقراءة.
يكـرب املصـيل يف الركعـة األوىل بعـد تكبرية اإلِحرام سـبع . ٢

تكبـريات، ويف الركعـة الثانية مخس تكبريات سـو تكبرية 
القيام من السجود.

يرفـع املصـيل يديه مـع كل تكبرية، وحيمـد اهللا ويثني عليه، . ٣
ويصيل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بني التكبريات.

بعـد الصـالة خيطـب اإلمام خطبـة واحـدة يكثـر فيها من . ٤
االسـتغفار وتـالوة القـرآن، ثـم يدعـو ويكثر مـن األدعية 
املأثـورة، مع اإلِحلـاح يف الدعاء وإِظهـار اخلضوع واالفتقار 

واملسكنة إِىل اهللا تعاىل، ويرفع يديه ويبالغ يف ذلك.
يسـتقبل اإلمام القبلة، وحيول رداءه، فيجعل ما عىل اليمني . ٥

عىل اليسـار، وما عىل اليسـار عـىل اليمني، ويظـل يدعو بينه 
وبني ربه. 

االستسقاء:
عند  تعالى   Iا من  ْقيا  الس� طلب   

الجفاف وقلة المطر. 
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١٤١ فقه العبادات المصور

صالة االْسِتْسَقاء

من أحكام صالة االْسِتْسَقاء 
لَنيِّ قلوهبم من ذكر . ١ أن يتقدمهـا موعظة وتذكري الناس بـام يُ

ها إىل مستحقيها؛  التوبة من املعايص، واخلروج من املظامل بردِّ
 ألن املعايص سبب ملنع املطر، والتوبة واالستغفار والتقو
سـبب إلجابة الدعاء وسـبب للخري والربكـة، وحيثهم عىل 

الصدقة؛ ألن ذلك سبب الرمحة.
 حيـدد يـومٌ للخـروج إليهـا؛ ليكون النـاس عىل اسـتعداد . ٢

لذلك.
يسـن اخلروج إِليها بخضوع وخشـوع وترضع وتذلُّل، مع . ٣

إظهار االفتقار إِىل اهللا؛ وهلذا ال يرشع التجمل والتطيب هلا. 
قال ابن عباس  يف وصف خروج النبي ملسو هيلع هللا ىلص لالستسـقاء: 
تَّى  ا حَ عً تَرضَِّ ا مُ عً اضِ تَوَ الً (١) مُ تَبَذِّ جَ مُ رَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص خَ سُ «إِنَّ رَ

» (رواه أبو داود).  ىلَّ أَتَى املُْصَ
اء من االستغفار والدعاء مع رفع . ٤ قَ تِسْ كثار يف خطبة االسْ اإلِ

اليدين. 

(١) املتبذل: هو التارك للزينة واهليئة احلسنة.

المستحب عند نزول المطر 
يسـتحب الوقـوف يف أول نـزول املطر والتعـرض له؛ لفعل 
ولِ  سُ عَ رَ نُ مَ نَحْ نَا وَ ابَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث أنس  قال: «أَصَ
 . رِ نَ املَْطَ هُ مِ ابَ تَّى أَصَ هُ حَ بَ وْ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ثَ سُ َ رَ رسَ . قَال: فَحَ رٌ طَ اهللا  مَ
دٍ  هْ يثُ عَ دِ الَ ملسو هيلع هللا ىلص : ألَنه حَ ا؟ قَ ذَ تَ هَ نَعْ َ صَ ولَ اهللا، ملِ سُ ا رَ نَا: يَ لْ قُ فَ

» (رواه مسلم). اىلَ عَ هِ تَ بِّ بِرَ

المطر فضل من ا= 
وحده

املطـر  أن  املسـلم  يعتقـد  أن  ينبغـي 
ينزل بفضـل اهللا ورمحته بعباده، وليس 
كـام يقول البعـض: «مطرنـا بنجم كذا 

وكذا» فهذا رشك، والعياذ باهللا. 
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