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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                     

 

 أحكام مختصرة لصلاة الاستسقاء

 

 المسألة الاولى : الاستسقاء هو طلب المطر من هللا عند طول انقطاعه.

 

المسألة الثانية : حكمها سنه قال ابن عبد البر رحمه هللا تعاالى   لاا الاا  

  بين علماء المسلمين في سنيته ( 

 

 المطر . المسألة الثالثة : تشرع صلاة الاستسقاء إذا تأار نزول 

 

المساااألة الرابعاااة : و اااااا الاستساااقاء مشاااروع فاااي الااا مم الساااابقة   وإذ 

 استسقى موسى لقومه (.

 

المسألة الخامسة : السنه أا يخرج الانساا إلى صلاة الاستسقاء اما ارج 

خشعاً مترسلاً متضرعاً اما النبي صلى هللا عليه وسلم متواضعاً متبذلاً مت

ُنقااان عااان ابااان عباااار فاااي ايصياااه ااااروج النباااي صااالى هللا الاااى صااالاة 

 الاستسقاء.

 

ثبتااال صااالاة الاستساااقاء بصعااان النباااي و الصا اااه   المساااألة السا:ساااة: 

 الراشدوا اما قال ابن قدامه.
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المسألة السابعة: صصة صلاة الاستسقاء يكبر في ال ولى بعد التحريماه و 

تة و فااي الثانيااة امسااُا باادوا تكبياارة الانتقااال و يقاارأ بعااد الاسااتصتاس ساا

مبتااد اً  الصاتحااة بساابا و الةاشااية ثاام بعااد الصاالاة يخطااب اطبااة واحاادة 

مان بالحمد و يحث في الخطبة على التضرع الى هللا و اللجوء إليه و يكثار 

في الخطبة ثام يرفاي يدياه ويادعو م و مماا ور: فاي الادعاء فاي  لاستةصار 

الحمد هلل رب العالمين م الرحمن الرحيم م مالك يوم الدين م لا  الاستسقاء  

إله الا هللا يصعن ما يريد اللهم انل هللا لاا إلاه إلاا انال م أنال الةناي ونحان 

 الصقراء انِزل علينا الةيث و اجعن ما انزلل علينا قوة و بلاغا إلى حين (.

مر ياً م غدقا مجللا م عاما ومن ال :عية التي ور:ت   اللهم اسقنا غيثا هنيئاً 

سحا م طبقاً :ا ما اللهم اساقنا الةياث و لاا تجعلناا مان القاانطين ( ولاه أا 

 يدعو بما يشاء من اللجوء إلى هللا عزوجن.

 

ل ر:اء  تصاءلااً بتةيار  المسألة الثامنة : فإذا انتهى من الصلاة و الدعاء حاول

ثاام يسااتقبن القبلااة الحااال واا هللا ساايقلب الحااال ماان الشاادة الااى الرااااء 

  ويدعو لوحده. 

 

المسااألة التاسااعة : اذا جاااء و الدمااام قااد انتهااى ماان الصاالاة فإنااه يسااتمي 

 للخطبة ويأملن على :عا الدمام.

 

 .ةالمسألة العاشرة : من نسي التكبيرات فلا شيء عليه ل نهن سن

 
 إعداد : التوعية الإسلامية بتعليم مكة المكرمة

 المراجع :

  المغني 

  توضيح الأحكام 

  الممتع 

 الملخص الفقهي


