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دليل مشروعيت نماز استسقاء
ملسو هيلع هللا ىلص  اكرم  نبى  فعل  بدليل  است،  مؤكد  استسقاء سنت  نماز 
اينكه نبى   آمده است،  چنانچه در حديث عبداهلل بن زيد 
اكرمملسو هيلع هللا ىلص به نماز گاه برآمدند وطلب باران كردند، بسوى قبله 
ركعت  دو  سپس  پوشيدند،  واژگون  شانرا  ورداى  ايستادند، 

نماز خواندند.)1(

وقت نماز استسقاء
دهد  رخ  خشكسالى  زمانيكه  است،  مشروع  استسقاء  نماز 
ويا  شود،  كم  وچاها  ها  سار  چشمه  آبهاى  ويا  نبارد،  وباران 
رودخانه ها خشك شود ويا مانند اينها، مستحب آنستكه بعد 
از طلوع خورشيد وبلنديش بمقدار يك نيزه يعنى تقريبا ثلث 

)1( باتفاق بخارى ومسلم.

16

مطالب
تعريف استسقاء

مشروعيت نماز استسقاء

وقت نماز استسقاء

جاى اداى نماز استسقاء

وصف نماز استسقاء

از احكام نماز استسقاء

مستحب هنگام نزول باران

نماز استسقاء

خوانده  عيد  نماز  وقت  مانند  خورشيد  طلوع  از  پس  ساعت 
شود.

جاى اداى نماز استسقاء
سنت آنست كه در نمازگاه غير از مسجد خوانده شود، زيرا 

كه رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص چنين كرده اند، مگر اينكه نيازى باشد.

وصف نماز استسقاء
نماز استسقاء دو ركعت است بدون اذان واقامت، كه در . 1

آن بصداى بلند قرائت كرده ميشود.
نمازگذار در ركعت اول پس از تكبير تحريمه هفت تكبير . 2

ديگر ميگويد، ودر ركعت دوم بجز از تكبير برخاستن از 
سجده پنج تكبير ديگر ميگويد.

نماز گذار دستانش را با هر تكبيريكه ميگويد بلند ميكند، . 3
ودر ميان تكبيرات حمد وسپاس اهلل تعالى را گفته وبر نبى 

اكرمملسو هيلع هللا ىلص درود ميفرستد.
پس از پايان نماز امام يك خطبه ميدهد، كه در آن استغفار، . 4

وقرائت قرآن را بيشتر ميكند، پس از آن بدعاء ميپردازد، 
ودر  ميكند،  واصرار  ميخواند،  بيشتر  ماثور  دعاهاى  واز 
هنگام دعا دستانش را بلند ميكند وبدرگاه اهلل تعالى عذر 
كامل  با خشوع وخضوع  را  ومسكنت خود  وفقر  وزارى 

ابراز ميدارد.

استسقاء
طلب باران از اهلل تعالى در زمان خشكسالى وقلت باران.
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5ـ امام در حاليكه رو بقبله ايستاده است، ردايش را واژگون 
نموده راستش را به سمت چپ وچپش را به راست ميگرداند، 

وهمچنان در ميان خود وپروردگارش بدعا مشغول ميشود.

از احكام نماز استسقاء
دلهاى شان . 1 تا  موعظه گفته شود  مردم  به  آن  از  قبل  بايد 

رقت يابد: براى توبه ازگناهان تذكر داده شوند، ونيز بآنان 
تاكيد شود تا حقوق مظلومان را برايشان باز گردانند، زيرا 
باران ميباشد، وتوبه  كه ارتكاب گناهان سبب عدم نزول 
خير  وسبب  دعاء  اجابت  سبب  وپرهيزگارى  واستغفار 
بر  به مستمندان  به دادن صدقه  وبركت ميباشد، ومردم را 
خداوند  رحمت  سبب  كارى  چنين  زيراكه  انگيزد،  مي 

ميباشد.
تعيين . 2 را  روزى  استسقاء  نماز  اداى  جهت  برآمدن  براى 

كنند، تا مردم برايش آمادگى داشته باشند.
با خشوع وخضوع وتضرع . 3 نماز  به  سنت آنست كه رفتن 

وتذلل وابراز نياز به اهلل تعالى همراه باشد، بنابرآن آرايش 
وعطر زدن جواز ندارد، ابن عباس  در وصف برآمدن 
كرده  روايت  چنين  استسقاء  نماز  بسوى  اكرمملسو هيلع هللا ىلص  نبى 
است: ) رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص براى نماز بدون آراستن،)1(با تواضع 

)1( المتبذل: ترك آراستن وپوشاك خوب. 

وفروتنى برآمدند تا اينكه به  نمازگاه رسيدند(.)2(
در خطبهء استسقاء با دستان بلند دعاء واستغفار بسيار گويد.. 4

مستحب هنگام نزول باران
مستحب آنست كه هنگام نزول اولين قطرات باران بايستد 
وخود را در معرض آن قرار دهد، زيرا كه نبى اكرم ملسو هيلع هللا ىلص چنانچه 
در حديث انس آمده چنين كرده اند: ) بما  ورسول اهلل 
كشيد  را  اش  ملسو هيلع هللا ىلصجامه  اهلل  رسول  گفت:  رسيد،  بارانى  ملسو هيلع هللا ىلص 
چنين  چرا  اهلل،  رسول  اى  گفتيم  رسيد،  بوى  باران  اينكه  تا 

كرديد؟ فرمودند: تازه از نزد پروردگارش آمده است(.)3(

)2(بروايت ابوداود.
)3( بروايت مسلم.
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