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 5 عمدة األحكام 

 رابعالدرس ال
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 

ل أن جيع -سبحانه وتعاىل-وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين، نسأل هللا 
 لقاءان هذا لقاًء ُمبارًكا ميمواًن، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصاحل.

بارك  -رمحه هللا تعاىل-، قال احلافظ عبد الغين املقدسي ابب االستسقاءتوقفنا عند 
ُ
يف كتابه امل

ابب االستسقاء، وفيه [ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-]عمدة األحكام من كالم خري األانم 
 سائل: م

 السني والتاء" أتيت غالًبا للطلب فاملعىن طلُب تعريُف االستسقاء لغة  : املسألة األوىل" :
 الُسقيا.

: التعُبد هلل تعاىل بطلب إنزال املطر بكيفيٍة خمصوصة، التعُبد هلل تعاىل بطلب واصطالح ا 
 اء.إنزال املطر من هللا بكيفيٍة خمصوصة عند احلاجة إليه؛ هذا تعريف االستسق

 :ُحكم صالة االستسقاء: ُسنُة مؤكدة وهو مذهُب اجلمهور، وقد دل على  املسألة الثانية
صنف 

ُ
وقد  -رمحه هللا-ذلك دليل الُسنة كما سيأيت معنا يف األحاديث اليت ساقها امل

 ُحكي اإلمجاع على مشروعيتها.
 عنا بياُن ذلك : وقُت صالة االستسقاء: هو وقُت صالة العيد وقد سبق ماملسألة الثالثة

 وهذا هو مذهُب مجهور العلماء، دل على ذلك دليُل الُسنة والقياس:
النَّاُس  ىَشك»عند أيب داود قالت:  -رضَي اَّللهُ عنها-: فحديُث عائشة أما دليُل الُسنة -

 ُقحوَط املطِر فأمَر مبنرٍب فُوِضَع َله يف املصلَّى ووعدَ  -صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلَّمَ -إىل النيب 
حنَي بدا حاجُب الشَّمِس  -عليه الصالة والسالم-؛ فخرَج النَّاَس يوم ا خيُرجوَن فيهِ 

  «.ومحد هللا فقعَد عَلى املنرِب َفَكربََّ 
: فقياًسا على صالة العيد، قالوا: فهي ُتشبهها يف املوضع ويف الصفة؛ وأما دليُل القياس -

 فكذلك تُلحُق هبا يف الوقِت.
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 :اجلواب:ا استسقى الناس ومل ُيسقوا فهل يُشرع هلم تكرار االستسقاء؟ إذ املسألة الرابعة 

نعم، ُيشرُع ذلك وهذا ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة، وقد دل على ذلك دليُل الكتاب 
 والُسنة.
وا فَ َلْوال ِإْذ َجاَءُهْم َبَُْسَنا َتَضرَّعُ ﴿: -عز وجل-: فقول هللا أما دليُل الكتاب -

ما وجه الداللة؟ وجه الداللة أن تكرار ، [43]األنعام:﴾قُ ُلوُُبُمْ َوَلِكْن َقَسْت 
 االستسقاء إذا مل يسقوا؛ أبلُغ من التضرع أو أبلُغ يف التضرِع.

صلى هللا عليه -أن النيب  -رضي هللا عنه-فحديث أيب هريرة وأما دليُل الُسنة:  -
ن ، احلديث؛ وألن ذلك م«ألحدكم ما مل يعجل باُيستج»قال:  -وسلم

 .اإلحلاح يف الدعاء وهللا ُُيب امللحني
 :إذا ُسقي الناُس قبل خروجهم لصالة االستسقاء، يعين نزل املطر قبل أن  املسألُة اخلامسة

الصحيُح من قول  فهل ُيشرع هلم اخلروج والصالة؟خيرُج الناُس إىل صالة االستسقاء؛ 
 .-رمحه هللا تعاىل-بن ُعثيمني الفقهاء: أنه ال ُيشرع هلم اخلروج، وهذا اختياُر شيخنا ا

 :قَالَ  -عنه هللا رضي- اْلَماِزِنِِ  َعاِصمٍ  ْبنِ  زَْيدِ  ْبنِ  اَّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ : »-رمحه هللا تعاىل-نقل احلافظ 
َلةِ  إىَل  فَ تَ َوجَّهَ  ،َيْسَتْسِقي -وسلم عليه هللا صلى- النَّيبي  َخَرجَ ))  ثَّ  ،ِرَداَءهُ  َوَحوَّلَ  ،َيْدُعو اْلِقب ْ

 . «"اْلُمَصلَّى ىأتَ " َلْفظٍ  َويف  ،((اِبْلِقَراَءةِ  ِفيِهَما َجَهرَ  ،رَْكَعَتنْيِ  َصلَّى

فيه دليٌل على مشروعيُة اخلروج لصالة  ،«َيْسَتْسِقي -وسلم عليه هللا صلى- النَّيبي  َخَرجَ »قوله: 
 إىَل " َلْفظٍ  َويف »ا قال: االستسقاء، وأهنا ال ُتصلى يف املساجد وإمنا ُتصلى يف الصحراء؛ وهلذ

 «.اْلُمَصلَّى

السابق من الُسنة: أن ُُيدد  -رضي هللا عنها-كما مر معنا يف حديِث عائشة   ومن الُسنة -
 اإلمام يوًما عاًما خيرُج الناس فيه للُمصلى.

: أن يكون اخلارُج لصالة االستسقاء متبذاًل، متواضًعا، ُمتخشًعا، كما يف حديث ومن الُسنة -
، ُمتَ َواِضع ا، َخَرجَ  -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى- رسول هللا أن»: ْبِن َعبهاسٍ ا ع ا  ُمتَ َبذِِال  ُمَتَخشِِ

، ، ُمَتَضرِِع ا، ُمََتَسِِال   ، رواه أبو داود.«اْلِعيدِ  يف  َكَما ُيَصلِِي َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ



 الرابعالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 5 األحكامعمدة  

 

4 

أن يكون هذا الذل  (7:47)، -حانه وتعاىلسب-وألن املقام مقاَم ذٍل وانكسار وطلٍب من هللا  
 والتواضع، والتخشع ظاهرًا وابطًنا يف القلِب والبدن.

o  :صلى هللا -يعين يسأل هللا إنزال املطر، ويف هذا دليل على أن النيب  ،«َيْسَتْسِقي»قوله
 ال ميلُك لنفسه وال لغريه ضرًا وال نفًعا إال ما شاء هللا. -عليه وسلم

o  :َلةِ  إىَل  هَ فَ تَ َوجَّ »قوله ، فيه دليل على أن من آداب الدعاء أن يتوجه إىل «َيْدُعو اْلِقب ْ
 القبلة. 

o :يعين جعل أمينه أيسره قلبه، ويف هذا دليل على أنه يستحُب «ِرَداَءهُ  َوَحوَّلَ » وقوله ،
 حتويل الرداء.

؟ هل حتويل الرداء ُمستحٌب لإلمام واملأموم، أو أنه خاٌص لإلمام فقط مسألة: -
الصحيُح يف هذه املسألة أنه عام لإلمام واملأموم للحديث الذي معنا، وحلديث عبد هللا 

حني استسقى  -صلى هللا عليه وسلم-رأيت النيب »بن زيٍد عند أمحد يف ُمسنده قال: 
لنا أطال الدعاء، ث حتول إىل القبلة وحول ردائه، فقلبه ظهر ا لبطن، وحتول الناس 

 ر العلماء.، وهذا مذهُب مجهو «معه
التفاؤل بتحول احلال من الضيِق  :احلكمة من ذلك ما احلكمة من قلب الرداء؟ مسألة: -

 اخلصب.( 10:15الغري )إىل السعة، ومن اجلدب والقحط إىل 
؟ اجلواب: ال يدُخل يف ذلك؛ ألن مسألة: هل يدخل يف ذلك قلب الشماغ أو الطاقية -

 شلح، فإنه ُيشرُع له قلبه.ُيسمى اليوم ابملِ  هذا خاٌص ابلرداء، لو كان اإلنسان يرتدي ما
o م منه أن اخلُطبة كانت قبل الصالة، وقد يُفه، «ثَّ »قوله:  ،«رَْكَعَتنْيِ  َصلَّى ثَّ » :قوله

هل املشروع أن تتقدم يف هذه املسالة، ما املشروع؟  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
املسألة: أن كال األمرين جائز؛ فيجوز أن  ؟ والصحيُح يف هذهاخلُطبة أو تتقدم الصالة

تتقدم اخلُطبة على الصالة للحديث الذي معنا، وجيوز كذلك أن تتقدم الصالة على 
ومعلوٌم أن يف  ،«صلى كما ُيصلي العيد»اخلُطبة حلديث أيب عباس السابق، وفيه قال: 

قال: هو مذهُب  -أعين تقدمي الصالة على اخلُطبة فيه–العيد الصالة مث اخلُطبة؛ وهذا 
 مجهور العلماء.

 ؟ الصحيُح أهنا خطبٌة واحدة وهو قول مجهور العلماء. مسألة: كم ُخطبة يف صالة االستسقاء
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o فيه دليل على أن صالة االستسقاء ركعتان وقد نُقل اإلمجاع «رَْكَعَتنْيِ  َصلَّى ثَّ » :قوله ،

شار على ذلك، وأما خبصوص صفتها؛ فهي ُتصلى كصالة العيد، يف
ُ
 حديث ابن عباس امل

 إليه سابًقا.            
o :فيه دليٌل على أن القراءة يف صالة االستسقاء جهرية، «اِبْلِقَراَءةِ  ِفيِهَما َجَهرَ » قوله ،

 وهذا حمُل إمجاًع على استحبابه.
-بلة يعين مباذا يقرأ اإلمام يف صالة االستسقاء؟ عند فقهاء احلنا ما الُسنة يف القراءة؟ مسألة:

: أنه يقرُأ فيها يف سورة األعلى، وسورة الغاشية كصالة العيد، وعند الشافعية أنه -رمحة هللا عليهم
 يقرأُ فيها ب )ق والقمر(.

 َدَخلَ  َرُجال   َأنَّ )) -عنه هللا رضي- َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ : »-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 
 قَائِمٌ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َوَرُسولُ  ،اْلَقَضاءِ  َدارِ  ََنْوَ  َكانَ   اَببٍ  ِمنْ  اجْلُُمَعةِ  يَ ْومَ  اْلَمْسِجدَ 

 َهَلَكتْ  ،اَّللَِّ  َرُسولَ  يَ : قَالَ  ثَّ  ،قَاِئم ا -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َرُسولَ  فَاْستَ ْقَبلَ ، خَيُْطبُ 
 عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َرَفعَ : قَالَ  ،يُِغيثُ َنا اىَل تَ عَ  اَّللََّ  فَادْعُ  السيُبلُ  َوانْ َقَطَعتْ  ،اأَلْمَوالُ 

 يف  نَ َرى َما َوَاَّللَِّ  َفال: أََنسٌ  قَالَ  ،َأِغثْ َنا اللَُّهمَّ  ،َأِغثْ َنا اللَُّهمَّ  ،َأِغثْ َنا اللَُّهمَّ : قَالَ  ثَّ  َيَدْيهِ  -وسلم
نَ َنا َوَما ،قَ َزَعةٍ  َوال َسَحابٍ  ِمنْ  السََّماءِ   َورَائِهِ  ِمنْ  َفَطَلَعتْ : قَالَ  َدارٍ  َوال بَ ْيتٍ  ِمنْ  َسْلعٍ  َوَبنْيَ  بَ ي ْ
 رَأَيْ َنا َما َوَاَّللَِّ  َفال: قَالَ  ،َأْمَطَرتْ  ثَّ  انْ َتَشَرتْ  السََّماءَ  تَ َوسََّطتْ  فَ َلمَّا ،الَتيْسِ  ِمْثلُ  َسَحابَةٌ 

 هللا صلى- اَّللَِّ  َوَرُسولُ  ،اْلُمْقِبَلةِ  اجْلُُمَعةِ  يف  اْلَبابِ  َذِلكَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َدَخلَ  ثَّ : قَالَ  ،َسْبتا   الشَّْمسَ 
 ،اأَلْمَوالُ  َهَلَكتْ  ،اَّللَِّ  َرُسولَ  يَ : فَ َقالَ  ،قَاِئما   فَاْستَ ْقبَ َلهُ  ،النَّاسَ  خَيُْطبُ  قَائِمٌ  -وسلم عليه

 -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َرَفعَ : قَالَ  ،َعنَّا ُُيِْسَكَها َأنْ  اَّللََّ  فَادْعُ  ،السيُبلُ  َوانْ َقَطَعتْ 
َنا اللَُّهمَّ : قَالَ  ثَّ  َيَدْيهِ  َنا َوال َحَوالَي ْ  َوَمَناِبتِ  اأَلْوِديَةِ  َوبُُطونِ  َوالظَِِرابِ  اآلَكامِ  َعَلى اللَُّهمَّ  ،َعَلي ْ

 َأُهوَ : َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  َفَسأَْلتُ : َشرِيكٌ  قَالَ  ،الشَّْمسِ  يف  ََنِْشي َوَخَرْجَنا ،فََأقْ َلَعتْ : قَالَ  ،الشََّجرِ 
     «.((َأْدِري ال: قَالَ  اأَلوَّلُ  الرَُّجلُ 

صنف 
ُ
 : -رمحه هللا تعاىل-قال امل

 «.الصغار (16:06) بالاجل: الظِِراب»
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 «.مجع أكمه وهي أعلى من الرابية ودون اهلضبة: اآلكام» 

، ُُسيت بذلك ألهنا بيعت يف قضاء «-هللا عنهرضي - اخلطاب بن عمر دار: القضاء دار»
 «.دينه

 هذا احلديث حديٌث عظيم وقد اشتمل على مُجلة كبرية جًدا من الفوائد:

، مل يُبني من هو هذا «اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َرُجال   َأنَّ » :-رضي هللا عنه-يف قول أنٍس »يف قوله: 
صحابة ُكلهم عدول عرفنا امسه أو مل نعرفه، الرجل وذلك ال يُضر؛ ألن هذا الرجل من الصحابة، وال

 .-رضي هللا عنه وأرضاه-وقد قيل: أنه ُسليك الغطفاين 

صنف ، «اْلَقَضاءِ  َدارِ  ََنْوَ  َكانَ   اَببٍ  ِمنْ  اجْلُُمَعةِ  يَ ْومَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ »قال: 
ُ
ودار القضاء بينها امل

راد هبا داٌر لُعمر بن اخلطا -رمحة هللا عليه-
ُ
؛ وقد مُسيت بذلك ألهنا -رضي هللا عنه-ب أن امل

يف  -رمحه هللا تعاىل-بيعت يف قضاء دينه وهذا هو الصحيح، وقد أشار إىل هذا احلافظ بن حجر 
 (.17:46الفتح)

 هللا صلى- اَّللَِّ  َوَرُسولُ »، يف قوله: «خَيُْطبُ  قَائِمٌ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َوَرُسولُ »قال: 
فيه دليل على أنه جيوز يف املأموم أن يتحدث مع اخلطيب حال ، «خَيُْطبُ  مٌ قَائِ  -وسلم عليه

عليه الصالة -وأن ذلك ال يُضر جبمعته؛ هلذا مل يُنكر النيب  ،ُخطبته إذا كانت ُهناك حاجة
تحدث، بينما أنكر على من يتحدث مع غريه من املأمومني، فقال يف حديث  -والسالم

ُ
على امل

 .«من قال لصاحبه يوم اجلُمعة صه واإلمام خيطب فال مُجعة له»حني: أيب هريرة يف الصحي

o راد ابألموال هنا: املواشي، وقد ، «اأَلْمَوالُ  َهَلَكتْ  ،اَّللَِّ  َرُسولَ  يَ : قَالَ  ثَّ : »يف قوله
ُ
وامل

 ماتت وهزلت بسبب قلة املياه.
o ل ضُعفت؛ فتوقف الناُس أي ُسبل السفر، وذلك ألن اإلب، «السيُبلُ  َوانْ َقَطَعتْ : »قولُه

 عن استخدامها يف األسفار إذ تعطلت مصاحلُ كثرٍي منهم.
o  :فادُع هللا يغيثنا» ويف هذا فائدة عظيمة وأن الصحايب قال:، «يُِغيثُ َنا اَّللََّ  فَادْعُ »قال» ،

، -سبحانه وحبمده-ومل يقل: أغثنا اي رسول هللا؛ ذلك أن هذا األمر من خصائص الرب 
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ٌه عظيم ألولئك الذين يذهبون لألحياء أو لألموات؛ فيطلبون منهم ما ال ويف هذا توجي 
 وهو حُق التوحيد. -عز وجل-يقدر عليه إال هللا، فهؤالء أضاعوا أعظم احلقوق هلل 

o  :يف هذا دليل على أن «َيَدْيهِ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َرَفعَ : »يف قولهقال ،
الرجل الذي يُطيل السفر أشعث »يدين كما يف حديث: من آداب الدعاء رفُع ال

إن هللا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-؛ فعند أيب داود أن النيب «ُيُد يديه»، قال: «أغرب
 «.يستحي إذا رفع العبُد يديه أن يردمها صفرال
الرجل الصاحل، وهي فيه دليل على جواز طلب الدعاء من ، «يُِغيثُ َنا تَ َعاىَل  اَّللََّ  فَادْعُ »يف قوله: 

القرين أن  (21:50) ُأيبمن  -رضي هللا عنه وأرضاه-مسألة وقع فيها اخلالف، وقد طلب ُعمر 
 يستغفر له.

o وكررها ثالًًث فيه دليٌل على استحباب «َأِغثْ َنا اللَُّهمَّ : »-عليه الصالة والسالم- قوله يف ،
لحني يف 

ُ
الدعاء، ويف هذا دليل على جواز اإلحلاح على هللا يف الُدعاء، وهللا ُُيب امل

 االستسقاء يف ُخطبة اجلُمعة.
 الوارد عنه ينقسم إىل ثالث أقسام:  -صلى هللا عليه وسلم-استسقاء النيب فائدة: 

 استسقائه يف خطبة اجلُمعة. القسُم األول:-

صلى. القسم الثان أو النوع الثان:-
ُ
 استسقائه خبروج ابلناس إىل امل

صلى هللا عليه -استسقائه خارج الصالة، أن يدعو للناس كما حصل منه  النوع الثالث:-
فأنزل عليه  -عز وجل-حينما أتوا إليه يف إحدى الغزوات يطلبون املاء؛ فاستغاث هللا  -وسلم
 املطر.

o قَ َزَعةٍ  َوال َسَحابٍ  ِمنْ  السََّماءِ  يف  نَ َرى َما» :-رضي هللا عنه- أََنسٌ يف قول : يف قوله» ،
تفرقة. :القزعة

ُ
 هي السحابة الرقيقة امل

o نَ َنا َوَما»: قوله ، سلع: جبل من جبال املدينة معروف، «َدارٍ  َوال بَ ْيتٍ  ِمنْ  َسْلعٍ  َوَبنْيَ  بَ ي ْ
 ويريد أنس بذلك أن يؤكد أنه ليس هناك من الداللة على نزول املطر أو ُقرب ذلك.
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o :َسَحابَةٌ »، عين من وراء جبل سلعي« َورَائِهِ  ِمنْ »على شكٍل ُمفاجئ، «: َفَطَلَعتْ » قال 

 : يعين ُمستديرة كالُُتس، فتقدمت فلما توسطت السماء انتشرت مُث أمطرت.«الَتيْسِ  ِمْثلُ 
o راد ابلسبت هنا األسبوع، يعين من «َسْبتا   الشَّْمسَ  رَأَيْ َنا َما َوَاَّللَِّ  َفال: »يف قول أنس

ُ
، امل

ببعض أفراده؛ ألن السبت بعض أفراده  السبت إىل السبت، وهذا من ابب تسمية الشيء
 األسبوع، وهذا مثل ما يُطلق على السنة ابخلريف، واخلريف فصٌل من فصول السنة.

o  :وقد سئل أنس عن هذا «اْلُمْقِبَلةِ  اجْلُُمَعةِ  يف  اْلَبابِ  َذِلكَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َدَخلَ  ثَّ »يف قوله ،
 .(25:59ال أدري )الرجل هو األول؟ فقال: 

o بسبب كثرة املياه النازلة من «السيُبلُ  َوانْ َقَطَعتْ  ،اأَلْمَوالُ  َهَلَكتْ » قوله: قال: يف ،
 .-سبحانه وحبمده-السماء، ويف هذا دليل على عظيم ُقدرة هللا 

، هذا الدعاء ُيسمى ابالستصحاء، فحينما نطلُب «َعنَّا ُُيِْسَكَها َأنْ  اَّللََّ  فَادْعُ »قال: يف قوله: 
 مى استسقاء، وحينما يُطلب توقف املطر ُيسمى استصحاء يعين طلب الصحو.نزول املطر ُيس

َنا اللَُّهمَّ »يف قوله:  َنا َوال َحَوالَي ْ  َوَمَناِبتِ  اأَلْوِديَةِ  َوبُُطونِ  َوالظَِِرابِ  اآلَكامِ  َعَلى اللَُّهمَّ  ،َعَلي ْ
صنف «الشََّجرِ 

ُ
- الظراب؛ وإمنا خصص النيب ما معىن اآلكام، وما معىن -رمحة هللا عليه-، بنيه امل

 هذه األماكن؛ ألهنا اليت تنتفُع من كثرة املياه. -صلى هللا عليه وسلم

 :ويف هذا دليل على عدة أمور منها ،«فََأقْ َلَعتْ : قَالَ »

 على أن هللا مسيع يسمع ُدعاء الداعي.- 

عطي املانع  -ُسبحانه وحبمده-وأنه قادر -
ُ
كما قال   -وحبمده سبحانه-فهو القابض الباسط، امل

َما يَ ْفَتِح اَّللَُّ ِللنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفال ُُمِْسَك هَلَا َوَما ُُيِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن ﴿: -عز وجل-هللا 
وعلوه منزلته  -صلى هللا عليه وسلم-وفيه دليل على كرم النيب ، [2]فاطر:﴾بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

كان ال ُيشري إىل جهٍة إال   -صلى هللا عليه وسلم-جاء يف بعض الرواايت أن النيب عند ربه، وقد 
 انقشع عنها السحاب.
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هبذا انتهينا من هذا الباب ويف الدرس القادم إن شاء هللا  ،«الشَّْمسِ  يف  ََنِْشي َوَخَرْجَنا»قال:   
أن يوفقنا مجيًعا ملا  -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا  .ابب صالة اخلوفتعاىل يكون احلديث حول 

 ُُيبه ويرضاه وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله.
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