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 ه  4121مجاد اآلخرة  32 ارِ طَ مْ الَ  َوقَ َفاُت اْعِتَباٍر َمَع نُ ُزولِ 
اً ورَ هُ طَ  اءً مَ  اءِ مَ الس   نَ مِ  لَ زَ ن ْ أَ وَ  , هِ تِ حَْ رَ  يْ دَ يَ  ْيَ اً ب َ رَ شْ بُ  احَ يَ الر   لُ سِ رْ ي ي ُ الذِ  للِ  دُ مْ الَْ 

 ال  إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ , اً يَ ثِ كَ   ي  اسِ نَ أَ اً وَ امَ عَ ن ْ أَ  قَ لَ ا خَ ِم   هُ يَ قِ سْ يُ اً وَ تَ يْ مَ  ةَ دَ لْ ب َ  هِ بِ  يَ يِ حْ يُ لِ 
 هُ دُ بْ اً عَ دَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ , اً يرَ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  ل  ى كُ لَ عَ  اللُ  انَ كَ َو  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ  اللُ 

اً , يَ َِّ اً مُ اجَ رَ سِ وَ  هِ نِ ذْ إِ بِ   اللِ َل اً إِ يَ اعِ دَ وَ , اً يرَ ذِ نَ ياً وَ شِ بَ  ةً اف  كَ   اسِ  الَّ  َل إِ  هُ لَ سَ رْ أَ  هُ ولُ سُ رَ وَ 
 اً .يَ ثِ اً كَ يمَ لِ سْ تَ  مَ ل  سَ وَ  انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ لَُ  يَ عِ ابِ الت  وَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ 

ََْ تَ َر َأن  الل َه يُ زْ اَل عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ا ت َ ََّ ب   رَ  ولُ قُ ي َ ف َ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ  ََُّه  ِجي أَأ َسَحابًا ُُث  يُ َؤل ُف بَ ي ْ
 ََيْرُُج ِمْن ِخاللِِه َويُ ََّ ز ُل ِمَن الس َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمنْ  ُُث  ََيَْعُلُه رَُكاًما فَ تَ َرى اْلَوْدقَ 

 بِالَْبَصاِر( بَ ْرِقِه َيْذَهبُ  بَ َرٍد فَ ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسََّا

 اهُ رَ ت َ  فَ يْ كَ   مَ لِ ظْ مُ الْ  يفَ ثِ كَ الْ  ابَ حَ الس   تَ لْ م  أَ ا تَ ذَ إِ : فَ   اللُ  هُ ِحَ رَ  مِ ي  قَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ 
 وَ هُ , وَ  اءَ ا شَ ذَ إِ وَ  اءَ  شَ َت مَ  اللُ  هُ قُ لُ َيَْ  فَ يْ كَ , َو  يهِ فِ  ةَ ورَ دُ كُ  ال افٍ صَ  و   جَ ِف  عُ مِ تَ َيَْ 
 هُ ب  رَ  هُ لَ  نَ ذَ أْ يَ  نْ  أَ َل إِ  ضِ رْ الَ وَ  اءِ مَ الس   ْيَ ب َ  يلِ قِ الث   اءِ مَ لْ لِ  ل  امِ حَ  هِ تِ وَ اخَ رَ وَ  هِ يَِّ لِ  عَ مَ 
 ل  ,كُ  اتِ رَ طَ قَ الْ اً بِ عَ ط  قَ مُ  هُ َّْ مِ  هُ لَ زِ َّْ ي ُ وَ  هُ لَ سِ رْ ي ُ ف َ  ,  اءِ مَ الْ  نَ مِ  هُ عَ ا مَ مَ  الِ سَ رْ  إِ ِف  هُ قُ الِ خَ وَ 
ى لَ عَ  اءَ مَ الْ  ابُ حَ الس   ش  رُ ي َ , ف َ  هُ تُ حَْ رَ وَ  هُ تُ مَ كْ حِ  هُ تْ ضَ تَ اق ْ  وصٍ صُ مَْ  رٍ دَ قَ بِ  ةٍ رَ طْ قَ 

 مُ د  قَ ت َ ال ي َ ى , وَ رَ خْ أُ ا بِ هَ َّ ْ مِ  ة  رَ طْ قَ  طُ لِ تَ ال تَْ  ةٍ لَ ص  فَ مُ  اتٍ رَ طَ قَ  هُ لَ سِ رْ ي ُ , وَ  اً ش  رَ  ضَ رْ الَ 
  لُ زِ َّْ ت َ  لْ ا , بَ بَِ  جُ زَ مْ تَ ا ف َ هَ ت َ بَ احِ صَ  ةُ رَ طْ قَ الْ  كُ رِ دْ ال تُ ا , وَ هَ مُ د  قَ ت َ مُ  رُ خ  أَ تَ ال ي َ ا , وَ هَ رُ خِ أَ تَ مُ 
 ةً رَ طْ قَ  ضَ رْ الَ  يبَ صِ  تُ ت  حَ  هُ َّْ عَ  لُ دِ عْ ا ال ت َ لََ  مَ سِ ي رُ الذِ  يقِ رِ  الط  ِف  ةٍ دَ احِ وَ  ل  كُ 
ََ َل إِ  اهُ د  عَ ت َ ال ت َ  ضَ رْ الَ  نَ مِ  ءِ زْ ا لَُ هَ َّ ْ مِ  ةٍ رَ طْ قَ  ل  كُ   تْ ََّ ُعي    دْ , قَ  ةً رَ طْ قَ   وِ لَ , ف َ  هِ يِْ  

 ِف  رِ طْ قَ الْ  دَ دَ وا عَ صُ يُْ  وْ , أَ  ةً دَ احِ وَ  ةً رَ طْ ا قَ هَ َّ ْ مِ  واقُ لُ َيَْ  نْ ى أَ لَ عَ  مْ هُ ل  كُ   قُ لْ الَْ  عَ مَ تَ اجْ 
 ابِ وَ الد  وَ  ادِ بَ عِ لْ اً لِ قَ زْ رِ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ وقُ سُ يَ  فَ يْ كَ   لْ م  أَ تَ , ف َ  هُ َّْ وا عَ زُ جَ عَ لَ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ ظَ لَْ 
 بِ انِ ِبَ  ةِ ي  النِ فُ الْ  ضِ رْ الَ  ِف  الِن  فُ الْ  وانِ يَ حَ لْ اً لِ قَ زْ رِ  هُ وقُ سُ , يُ  لِ مْ الَّ  وَ  ر  الذ  وَ  ْيِ الط  وَ 
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ا . ذَ كَ َو  اذَ كَ   تِ قْ  وَ ِف  شِ طَ عَ الْ وَ  ةِ اجَ الَْ  نَ مِ  ةٍ د  ى شِ لَ عَ  هِ يْ لَ إِ  لُ صِ يَ ف َ  الِن  فُ الْ  لِ بَ الَْ 
 . اللُ  هُ ِحَ رَ  هُ المُ ى كَ هَ ت َ ان ْ 

ا هُ دَ هَ شْ تَ  ََْ  ةٍ يرَ زِ ََ  ارٍ طَ مْ أَ  ولَ طُ هُ  دُ هَ شْ نَ  امُ ي  الَ  هِ ذِ  هَ ا ِف ََّ ن   إِ  :َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
ََ هَ لَ عَ َيَْ  نْ أَ  ى اللُ سَ , عَ  ةٍ يلَ وِ طَ  ودٍ قُ عُ  ذُ َّْ مُ  ةِ كَ لَ مْ مَ الْ  قَ اطِ ََّ مَ   كَ ارِ بَ ي ُ  نْ أَ , وَ  اً يثَ غِ مُ  اً ثَ يْ ا 
 . يَ مِ لِ سْ مُ الْ  يعِ مِ ا لَِ يهَ فِ 

 :  ارِ طَ مْ الَ بِ  قُ ل  عَ ت َ ت َ  ات  فَ ق َ وَ  هِ ذِ هَ وَ 
 هِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الَّ   انَ كَ   دْ ؟ : قَ  بَ حُ ا الس  ََّ ي ْ أَ ا رَ ذَ ي إِ غِ بَ َّْ ي ي َ ا الذِ مَ  : وَل الُ  ةُ فَ ق ْ وَ الْ 
ا ذَ كَ هَ , وَ  هُ َّْ ى عَ ر  سَ يُ ف ُ  رُ طَ مَ الْ  لَ زِ َّْ  ي َ ت  حَ  بَ عَ ت َ ارْ وَ  افَ خَ  ابَ حَ ى الس  أَ ا رَ ذَ إِ  مَ ل  سَ وَ 
َها أن َرُسوَل الل ِه ف َ ,  ةً وبَ قُ عُ  ونَ كُ ال يَ  افَ نََ  نْ ا أَ ََّ ي لَ غِ بَ َّْ ي َ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الل ُه َعَّ ْ

ََْيًما أَْو رًِيا ُعِرَف ِف َوْجِهِه , قَاَلْت : يَا  َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن ِإَذا رََأى 
َس ِإَذا رَأَْوا اْلَغْيَم َفرُِحوا َرَجاَء َأْن َيُكوَن ِفيِه اْلَمَطُر , َوأَرَاَك ِإَذا َرُسوَل الل ِه ِإن  الَّ ا

 رَأَيْ َتُه ُعِرَف ِف َوْجِهَك اْلَكرَاِهَيُة ؟ فَ َقاَل أيَا َعاِئَشُة َما يُ ْؤِمِّن  َأْن َيُكوَن ِفيِه َعَذاب  
 اهُ وَ َعَذاَب فَ َقاُلوا : َهَذا َعاِرض  مُِْطرُنَا ( رَ َوَقْد رََأى قَ ْوم  الْ , ُعذ َب قَ ْوم  بِالر يِح  !
 ( رِيح  ِفيَها َعَذاب  أَلِيم  يعِّن : فجاءهتم أ . ي  ارِ خَ بُ الْ 
؟  لُ طُ هْ ت َ  نَ يْ ى أَ رَ ي َ ا لِ هَ دُ ارِ طَ يُ  دْ قَ  نْ ا مَ َّ  مِ  ن  أَ  مْ ؟ أَ  بَ حُ ا الس  ََّ ي ْ أَ ا رَ ذَ إِ  افُ نََ  نُ نَْ  لْ هَ ف َ 
 ! انُ عَ ت َ سْ مُ الْ  اللُ , فَ  دُ رَ ب َ  وْ أَ  ل  يْ ا سَ يهَ فِ  لْ هَ  وْ أَ 
 نَ مِ  دٍ دَ عَ بِ  ةُ ل  دِ الَ  تِ اءَ جَ  دْ : قَ  ابُ وَ الَْ ؟  رُ طَ مَ الْ  لَ زَ ا ن َ ذَ إِ  لُ مَ عَ ا الْ مَ :  ةُ يَ انِ الث   ةُ فَ ق ْ وَ الْ 

 . رِ طَ مَ الْ  ولِ زُ ن ُ   دَ َّْ عِ  لُ مَ عْ ت ُ  نِ ََّ الس  
اً , فَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَلل ُه عَ افِ باً نَ  َ ي  صَ  م  هُ : الل   ولُ قُ ت َ ف َ  دَ رَ ا وَ بَِ  اءُ عَ  : الد  وَل الُ  ةُ  َّ  الس  فَ 

َها َأن  َرُسوَل اَلل ِه  َكاَن ِإَذا رََأى اَْلَمَطَر قَاَل أاَلل ُهم  َصي ًبا   َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ َعَّ ْ
 . ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ نَاِفًعا( رَ 
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 ونُ كُ يَ وَ  ضِ رْ الَ  نَ مِ  بَ اسِ ََّ مُ الْ  انَ كَ مَ الْ  يبُ صِ يُ  رَ طَ مَ ا الْ ذَ هَ  لْ عَ اجْ  م  هُ  : الل  َن عْ مَ الْ وَ  
 . ق  ادِ صَ  ل  بِ قْ مُ  تَ نْ أَ وَ  اللَ  عُ اْد , فَ  اً تَ بِ َّْ مُ  اً عَ افِ نَ 
 نْ مِ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  رُ سُ تَْ وَ  رِ طَ مَ الْ  تَ تَْ  فُ قِ تَ , ف َ  رِ طَ مَ الْ  ولِ زُ ن ُ  اءَ ََّ ث ْ : أَ  ةُ يَ انِ الث   ةُ  َّ  الس  وَ 
قَاَل :  هُ َرِضَي الل ُه َعَّْ , فَ َعْن أََنٍس  ةِ كَ َر ب َ الْ  اءَ جَ رَ  كَ دَ سَ جَ  رُ طَ مَ الْ  يبَ صِ يُ لِ  كَ سِ البِ مَ 

َمطَر  قَاَل : َفَحَسَر َرُسوُل الل ِه  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ َأَصابَ ََّا َوَنُْن َمَع َرُسوِل الل ِه 
َ َصََّ ْعَت  مَ َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل   َِ ثَ ْوبَُه َحت  َأَصابَُه ِمَن اْلَمطَِر. فَ ُقْلََّا : يَا َرُسوَل الل ِه 

 يْ أَ  أَحِديُث َعْهٍد ِبرَب ِه( َن عْ مَ وَ .  َهَذا؟ قَاَل ألَن ُه َحِديُث َعْهٍد ِبرَب ِه( َرَواُه ُمْسِلم 
 . اَل عَ ت َ  اللِ  قِ لْ ِبَ  دِ هْ عَ الْ  ةُ يبَ رِ قَ  يَ هِ وَ  ة  حَْ رَ  رُ طَ مَ الْ فَ ,  اهُ ي  إِ  هِ ب  رَ  ينِ وِ كْ تَ بِ 
ي اشِ رَ فِ  جْ ِر خْ أَ  : هِ مِ اَل غُ لِ  الَ قَ ف َ  تْ رَ طَ مَ  اءَ مَ الس   ن  أَ  ُهَماَرِضَي الل ُه َعَّ ْ  اسٍ ب  عَ  نِ ابْ  نِ عَ وَ  
ََِ  َلهُ  لَ يقَ . ف َ  رُ طَ مَ الْ  هُ يبُ صِ ي يُ لِ حْ رَ وَ    أُ رَ قْ ا ت َ مَ : أَ  الَ ؟ قَ  اللُ  كَ حَُ رْ ا ي َ ذَ هَ  لُ عَ فْ ت َ  : 

 يلِ حْ رَ ي وَ اشِ رَ فِ  ةُ كَ َر ب َ الْ  يبَ صِ تُ  نْ أَ  ب  حِ أُ اً( فَ كَ اَر بَ مُ  اءً مَ  اءِ مَ الس   نَ ا مِ ََّ لْ ز  ن َ أوَ  اللِ  ابَ تَ كِ 
  .ي  قِ هَ ي ْ ب َ الْ  هُ جُ رَ خْ أَ . 
 اَل عَ ت َ  و اللَ عُ دْ تَ : ف َ  رِ طَ مَ الْ  ولِ زُ ن ُ  اءِ ََّ ث ْ أَ  ِف  يَ هِ فَ  ةُ ثَ الِ الث   ةُ  َّ  الس  ا م  أَ وَ  :َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 ةٍ حَْ رَ  ولَ زُ ن ُ  قُ افِ وَ ي ُ  هُ ن  ِلَ  ةٍ ابَ جَ إِ  عُ ضِ وْ مَ  كَ لِ ذَ  ن  إِ فَ ,  ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ ن ْ الد   يِ رَ ي ْ خَ  نْ مِ  هُ لُ أَ سْ تَ وَ 
َصل ى  اللِ  ولَ سُ رَ  ن  أَ  هُ َرِضَي الل ُه َعَّْ  دٍ عْ سَ  نِ بْ  لِ هْ سَ  نْ عَ ف َ  , ل  جَ وَ  ز  عَ  اللِ  اتِ حََ رَ  نْ مِ 

 اهُ وَ ( رَ رِ طَ مَ الْ  تَ تَْ وَ  اءِ دَ الَّ   دِ َّْ عِ  اءُ عَ : الد   انِ د  رَ ا ت ُ مَ  انَ تَ َّْ أثِ  الَ قَ  اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ 
 ان .ذَ : الَ  اءِ دَ الَّ  بِ  ادُ رَ مُ الْ . وَ اِن  بَ لْ الَ  هُ ََّ س  حَ وَ  مُ اكِ الَْ 
َعْن ف َ ,  هِ تِ حَْ رَ وَ  اللِ  لِ ضْ فَ ا بِ نَ رْ طِ مُ  : ولَ قُ ت َ  نْ أَ  رِ طَ مَ الْ  ولِ زُ ن ُ  دَ عْ : ب َ  ةُ عَ ابِ ر  ال ةُ  َّ  الس  ا مَ أَ وَ 

أَن ُه قَاَل َصل ى لَََّا َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه  َرِضَي الل ُه َعَّْهُ  زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلَُهِِّن  
َلِة , فَ َلم ا اْنَصَرَف الَّ ِب  َوَسل َم َصاَلَة الص ْبِح بِالَُْديِْبَيِة َعَلى إِ  ْثِر ََسَاٍء َكاَنْت ِمْن الل ي ْ

 ( قَاُلوا :ُروَن َماَذا قَاَل رَب ُكْم ؟أَهْل َتدْ أَقْ َبَل َعَلى الَّ اِس فَ َقالَ َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم 
ُمْؤِمن  ِب وََكاِفر  , فََأم ا َمْن قَاَل أَأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي  قَالَ  : قَالَ ! الل ُه َوَرُسولُُه أَْعَلُم 
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ُمِطْرنَا : ُمِطْرنَا ِبَفْضِل الل ِه َوَرْحَِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمن  ِب َكاِفر  بِاْلَكوَْكِب , َوأَم ا َمْن قَاَل : 
 هِ يْ لَ عَ  ق  فَ ت   بََّ ْوِء َكَذا وََكَذا َفَذِلَك َكاِفر  ِب ُمْؤِمن  بِاْلَكوَْكِب( مُ 

ى لَ عَ  رِ طَ مَ الْ  ولَ زُ ن ُ  ل قُ يُ عَ  حَ بَ صْ أَ  اسِ الَّ   نَ مِ  ي  ثِ كَ فَ  ! ا َأْحَوَجََّا ِلََذا اَلِديثَفمَ  
 انَ كَ   ابِ حَ الس   اءَ شَ نْ إِ  نْ ى أَ سَ َّْ ي َ وَ  ادِ صَ رْ الَ  لِ هْ أَ  الِ وَ ق ْ أَ بِ  ثُ ب  شَ تَ ي َ وَ ,  ةِ ي  و  الَْ  رِ اهِ وَ الظ  

 . هُ انَ حَ بْ سُ  هِ تِ يئَ شِ  بَِ ال  إِ  ثُ دَ ال يَْ  هُ َّْ مِ  رِ طَ مَ الْ  لَ و زُ ن ُ  ن  أَ  وَ اَل عَ ت َ  اللِ  ةِ رَ دْ قُ بِ 
 ثُ دُ  تَْ الِت  ارِ رَ ضْ الَ وَ  رِ طَ مَ الْ  عَ مَ  ونُ كُ ي يَ الذِ  ْيِ  الَْ ِف  يَ هِ فَ :  ةُ ثَ الِ الث   ةُ فَ ق ْ وَ ا الْ م  أَ وَ 
 نْ ا مِ ََّ اب َ صَ ا أَ مَ , وَ  اللِ  نَ مِ فَ  ةٍ مَ عْ نِ  نْ ا مِ ََّ ا بِ مَ  ن  أََ ةَ وَ خَ اَالَ هَ ي َ أَ وا مُ لَ : اعْ  هِ بِ بَ سَ بِ 
أال ُيْسَأُل  ةِ ذَ افِ الَّ   ةُ يئَ شِ مَ الْ وَ  ةُ غَ الِ بَ الْ  ةُ مَ كْ الِْ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ لَ , وَ  اللِ  يرِ دِ قْ ت َ بِ فَ  بَ ائِ صَ مَ 

ا مَ لِ  عَ انِ مَ َواَل ,  هِ مِ كْ لُِ  بِ ق  عِ ال مُ وَ  هِ ائِ ضَ قَ لِ  اد  ال رَ َعم ا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن( فَ 
 هُ ابَ صَ ا أَ ذَ إِ  مَ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الَّ   انَ كَ   دْ قَ . وَ  عَ ََّ ا مَ مَ ي لِ طِ عْ ال مُ ى , وَ طَ عْ أَ 

 انَ كَ   تْ الَ قَ  اَرِضَي الل ُه َعَّ ْهَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ ف َ ,  اللَ  دَ حَِ  الء  بَ  هُ ابَ صَ ا أَ ذَ إِ وَ  اللَ  دَ حَِ  ر  ي ْ خَ 
 هِ تِ مَ عْ َِّ ي بِ الذِ  للِ  دُ مْ أ الَْ  الَ : قَ  ب  ا يُِ ى مَ أَ ا رَ ذَ إِ  َعَلْيِه َوَسل مَ  َصل ى اللُ  اللِ  ولُ سُ رَ 
 نُ ابْ  اهُ وَ ( رَ  الٍ حَ  ل  ى كُ لَ عَ  للِ  دُ مْ أالَْ  الَ قَ  هُ رَ كْ ا يَ ى مَ أَ ا رَ ذَ إِ ( وَ  اتُ الَِ الص   م  تِ تَ 
 . ن  سَ : حَ  اِن  بَ لْ الَ  الَ قَ ه وَ اجَ مَ 

 اتِ بَ ن َ وَ  َطَهارَِة اَلْرضِ  نْ , مِ  للِ  دُ مْ الَْ وَ  ر  ي ْ ا خَ بَِ  لَ صَ حَ  ارَ طَ مْ الَ  ِذهِ هَ  ن  أَ  ك  ال شَ وَ 
 ارِ  اآلبَ ِف  ةِ ي  فِ وْ الَْ  ياهِ مِ الْ  ادِ يَ دِ ازْ ا , وَ هَ لِ هْ أَ ي وَ اشِ وَ مَ الْ  اعِ فَ تِ انْ وَ  ارِ جَ شْ الَ  اةِ يَ حَ وَ  بِ شْ عُ الْ 

 . ادَ كَ   وْ ا أَ هَ َّ ْ مِ  ي  ثِ كَ   بَ ضَ  نَ الِت 

 اللَ  لُ أَ سْ ََّ ف َ  َهْدم  وَ  ق  رَ ََ  لَ صَ حَ وَ  لْ , بَ  وتِ يُ ب ُ الْ وَ  وعِ رُ  الز  ِف  ار  رَ ضْ أَ  تْ ثَ دَ حَ فَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ 
 نْ مَ لِ  ةَ ادَ هَ الش   بَ تُ كْ يَ  نْ أَ , وَ  هُ لَ  ةً ارَ ف  كَ   كَ لِ ذَ  لَ عَ َيَْ وَ  ار  رَ ضْ أَ  هُ تْ اب َ صَ أَ  نْ مَ  ضَ و  عَ ي ُ  نْ أَ 
 نْ مِ  مٍ لِ سْ مِ  يحِ حِ ي صَ فِ , فَ  هِ لِ هْ أَ  ابَ صَ مُ  رَ ب ُ َيَْ  نْ أَ وَ  ولِ يُ الس   هِ ذِ  هَ ِف  اً قَ رَ ََ  اتَ مَ 
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 يقُ رِ غَ الْ أوَ  الَ قَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللَ  ولَ سُ رَ  ن  أَ  هُ َّْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ ِب أَ  يثِ دِ حَ 
 . (يد  هِ شَ 

ا ََّ ق َ زُ رْ ي َ  نْ أَ وَ  اً ابَ ذَ ال عَ  ةً حَْ رَ  هُ لَ عَ َيَْ  نْ أَ وَ  رِ طَ مَ الْ  نَ مِ  لَ زَ ن ْ ا أَ يمَ ا فِ ََّ لَ  كَ ارِ بَ ي ُ  نْ أَ  اللَ  لُ أَ سْ أَ 
أَقُوُل قَ ْوِل هذا , َوَأْستغفُر اللَ الَعِظيَم ِل َوَلُكْم ِمْن ُكل  َذْنٍب ,  هِ تِ مَ عْ نِ  رَ كْ شُ 

 فَاْستَ ْغِفروُه إِن ُه ُهَو الَغُفوُر الر ِحيُم .

 

ْطَبُة الث انَِيةُ   الُْ

رب  الَعاَلمَي والصالُة والسالُم على نبي  ََّا ممٍد وعلى آلِه وصحِبه  المُد للِ 
 َأمْجَعَي .

 د  تَ ا اشْ ذَ إِ  هُ ن  إِ فَ  ِف ُحْكِم مَجِْع الص الِة َف اْلَمطَِر : الر اِبَعَة : ةَ فَ ق ْ وَ الْ فَِإن   :د َعَ أ م اَب َ 
 ْيَ ب َ وَ  رِ صْ عَ الْ وَ  رِ هْ الظ   ْيَ ب َ  عُ مْ الَْ  ازَ جَ  دِ اجِ سَ مَ لْ  اَل إِ  وجِ رُ الُْ بِ  اسُ ى الَّ  ذ  أَ تَ وَ  رُ طَ مَ الْ 
ال ه فَ يْ لَ عَ , وَ  اً بَ اجِ وَ  سَ يْ لَ وَ  ة  صَ خْ رُ  عُ مْ ا الَْ ذَ هَ ا , وَ اهَُ دَ حْ إِ  تِ قْ  وَ ِف  اءِ شَ عِ الْ وَ  بِ رِ غْ مَ الْ 
 يرِ دِ قِ تَ بِ  ولُ كُ ْو مَ الْ , وَ  كَ لِ ذَ  بِ بَ سَ بِ  ة  ومَ صُ خُ  مْ هُ َّ َ ي ْ ب َ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ةِ اعَ مَ ي لَِ غِ بَ َّْ ي َ 

ََْ ذَ إِ , فَ  امُ مَ الِ  وَ هُ  رِ مْ الَ   هِ يْ لَ عَ  اتُ يَ تِ االفْ  دِ جِ سْ مَ الْ  ةِ اعَ مَ لَِ  وزُ ال َيَُ فَ  عَ مْ الَْ  رَ ي َ  ا 
 الةِ لص  لِ  وجُ رُ الُْ  مُ هِ يْ لَ عَ  ق  شَ  ن  إِ ا , فَ هَ تِ قْ  وَ ِف  الةٍ صَ  ل  ى كُ ل  صَ تُ  لْ , بَ  الةِ الص   ةُ امَ قَ إِ وَ 

  . رٍ ذْ عُ ا لِ وهُ كُ َر ت َ  مْ هُ ن   ِلَ  ةِ اعَ مَ الَْ  الةِ صَ  رُ جْ أَ  مْ لَُ  بُ تَ كْ يُ , وَ  مْ وهتِِ يُ  ب ُ وا ِف ل  صَ  ةِ يَ الِ الت  

 هُ لَ  وزُ ال َيَُ فَ  ةِ اعَ مَ الَْ  اغِ رَ ف َ  دَ عْ ب َ  لَ خْ دَ وَ  الةُ الص   هُ تْ ات َ فَ  نْ مَ  ن  أَ  هِ يْ لَ عَ  يهُ بِ َّْ الت    بُ ا َيَِ ِم  وَ 
ال فَ  هُ تْ ات َ فَ  دْ ا قَ ََّ هُ  وَ هُ وَ  ةِ اعَ مَ الَْ  يلُ صِ تَْ  رِ طَ مَ  الْ ِف  عِ مْ الَْ  ودَ صُ قْ مَ  ن  ِلَ  , عُ مْ الَْ 
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ُهُم الص الُة َمَع اِلَماِم  ن  أَ  وْ لَ  نْ كِ , لَ  اً ئَ يْ شَ  عِ مْ الَْ  نَ مِ  يدُ فِ تَ سْ يَ   ةً اعَ وا مجََ انُ كَ   َمْن فَاتَ ت ْ
 . سَ أْ ال بَ وا فَ عُ مَ جَ فَ 

 فَ يْ خِ وِ  اَلْمطَارِ  اهُ يَ مِ  تْ ادِ ا زَ ذَ إِ فَ  ِف َحاِل الَْوِف ِمَن اْلَمَطِر : : الَاِمَسةُ  ةُ فَ ق ْ وَ الْ 
َعاِء  الَّ اُس َوُخطََباُء الُُْمَعةِ  ولَ قُ ي َ  نَ أَ  ن  ا سُ هَ َّ ْ مِ   , اََّ ي ْ لَ  عَ اَل ا وَ ََّ ي ْ الَ وَ حَ  م  لهُ : ال  ِف الد 
ْلََّا َما ال اَل رَب  ََّا ,  رِ جَ الش   تِ ابِ ََّ مَ وَ  ةِ يَ دِ وْ الَ  ونِ طُ بُ وَ  امِ اآلكَ وَ  ابِ رَ ى الظ  لَ لل ُهم  عَ ا  ُتَم 

َ. طَاَقَة لَََّا ِبهِ 

 ادِ صَ رْ الَ  لِ هْ أَ  ارِ بَ خْ ِلَ  اسِ الَّ   ةُ عَ اب َ تَ مُ  امِ ي  الَ  هِ ذِ  هَ ِف  رَ ث ُ كَ   دْ قَ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
,  بِ يْ غَ الْ  مِ لْ عِ  نْ ا مِ ذَ هَ  ن  أَ  ان  ظَ  ن  ا ظَ ب َ رُ ف َ , ا هَ مِ دَ عَ  نْ مِ  ارِ طَ مْ الَ  ولِ طُ هُ  اتعَ ق   وَ ت َ وَ 
ََ ذَ هَ وَ   احِ يَ الر  ا وَ اهتَِ اهَ اِت َ وَ  بِ حُ الس   ْيِ سَ لِ  ةِ بَ اق َ رَ مُ ى الْ لَ عَ  ِِّن  بْ مَ  م  لْ ه عِ ن  ِلَ ,  يحٍ حِ صَ  رُ ي ْ ا 
 !!!  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  اءً ََّ بِ  ونَ بُ تُ كُ يْ ا ف َ هَ عُ طَ قْ  ت َ الِت  اتِ سافَ مَ الْ ا وَ لََ  ةِ بَ احِ صَ مُ الْ 

 هُ تَ رَ دْ قُ  مْ وا لَُ َُّ ي   ب َ ي ُ وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللِ بِ  اسَ وا الَّ  طُ بُ رْ ي َ  نْ أَ  ادِ صَ رْ لَ ا لِ هْ أَ  ةِ وَ خْ لِ ي لِ غِ بَ َّْ ي َ وَ 
 . هُ انَ حَ بْ سُ  اللِ  ةِ يئَ شِ مَ  تَ تَْ  مْ اهتِِ عَ ق   وَ ت َ  ن  أَ وَ  هُ ريفَ صِ تْ وَ 

 هِ بِ  تْ بِ نْ أَ الل ُهم  ,  اً يئَ رِ مَ  اً يئَ َِّ , هَ  اً يثَ غِ مُ  اً ثَ يْ ََ  رِ طَ مَ الْ  نَ مِ  لَ زَ ن ْ ا أَ مَ  لَ عَ َيَْ  ن  أَ  اللَ  لُ أَ سْ أَ 
ََ بَ  هُ لْ عَ اجْ  الل ُهم  ,  عَ ْر الض   هِ بِ  ر  دِ أَ وَ  عَ ْر الز    ابِ رَ ى الض  لَ عَ  الل ُهم  ,  ادِ بَ الْ وَ  رِ اضِ حَ لْ لِ  اً ال
الل ُهم  َأْصِلْح لَّا ِديََِّّا ال ِذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمرِنا َوَأْصِلْح  ,  رِ جَ الش   تِ ابِ ََّ مَ وَ  ةِ يَ دِ وْ الَ وَ 

لَّا ُدنْ َيانا ال ِت ِفيَها َمَعاِشَّا َوَأْصِلْح لَّا آِخرَتَّا ال ِت ِفيَها َمَعاِدنا َواْجَعْل اْلََياَة زِيَاَدًة 
نْ َيا َحَسًََّة, لَّا ِف ُكل  َخْيٍ َواْجَعْل اْلَمْوَت رَاحَ  ًة لَّا ِمْن ُكل  َشر  , رَب  ََّا آتََِّا ِف اَلد 

َوِف َاآْلِخرَِة َحَسًََّة, َوِقََّا َعَذاَب اَلَّ اِر , اَلل ُهم  إِن ا نَ ُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك , 
يِع َسَخِطَك , َأْصِلْح ُواَلَة أَْمرِنَا  ل ُهم  لا َوَتَو ِل َعاِفَيِتَك , َوَفْجأَِة نِْقَمِتَك , َومجَِ
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امْجَْع َكِلَمتَ َهْم َعَلى اَلق  يَاَرب  الَعاَلِمَي . َوَصل   لل ُهم  َواْهِدِهْم ُسُبَل الس اَلِم , ا
 نبي  ََّا ممٍد وعلى آلِِه وصحِبِه أمجعَي , والمُد لِل رب  العاملَي .َوَسل ْم َعَلى  لل ُهم  ا
 


