
ِ الجواد، الكرٌِم الوهاب، الُمتواتِِر ألهل طاعته إعانتَه وإمداَده، الُمنِعِم بالخٌرات، الُمِفٌِض لعظٌم البركا ًّ ت، الحمد هلل الغن

اتهم، وفارجِ ُكرباتهم، وُمجٌِب دعوات هم، والُمتكفِِّل بأرزاق جمٌعهم، الذي ٌُحًٌ األرض بعد اللَّطٌِف بعباده، كاشِف ِشدَّ

ر عٌونًا وأنهاًرا، وٌأمر الجبال أْن تَشمَّك  موتها وَجْدبِها، فٌأمر السماء فتُمِطر ماء وبَرًدا وثلًجا، وٌأمر األرض فتَتفجَّ

، وأتوب إلٌه ِمن جمٌع الخطاٌا فٌخرج ِمنها الماء، فله الحمد على ما أْنعَم، وأشكره على ما تفضَّل بِه علٌنا وأكَرم

وأستغفر، وأشهد أْن ال إله إال هللا، وحده ال شرٌن له، وأشهد أنَّ محمًدا عبده ورسوله، فاللهم صّلِ وسلِّم وبارن علٌه، 

 وعلى آله وأزواجه وذُرٌَّته وأصحابه، وعنَّا معهم دوًما وأبًَدا.

 

 أّما بعد، فٌا أٌُّها الناس:

 

رَّ نُزول األمطار عن أولاتها المعتادة، وإْن نَزلت فملٌلة مٌاهها، ال تَسُّد الحاجة، وال تُزٌِل  إنَّنا نشكو فً هذه األزِمنة تأخُّ

الفالة، وإْن كثُرت أحٌانًا فبركتها للٌلة وضعٌفة، وأضرارها كثٌرة، وهذا وهللا بالء عظٌم، وَكْرب كبٌر، ولد صحَّ عن 

ٌَْسْت السَّنَةُ ــ أي: الَجْدُب والمَْحط ــ بِأَْن اَل تُْمَطُروا، َولَِكْن السَّنَةُ أَْن تُْمَطُروا َوتُْمَطُروا َوالَ  النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه لال:  تُْنبُِت )) لَ

ٌْئًا ((.  اأْلَْرُض َش

 

ه ما نَزل بالعباد بالء إال وإنَّ أعظَم أسباب ذلن ذُنوُب العباد ِمن شركٌاٍت وبَِدع ومعاص، وتْرٍن ِلما أوَجب هللا وفَرض، فإنَّ 

بذَْنب، وال حلَّت ُمصٌبة وَكْرب بالخلك إال ِمن خطاٌاهم، وال فشا الفساد فً البَّرِ والبحر والَجّوِ إال بسب السٌئات، فمد لال 

ٌِْدٌكُ  َرا: } َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصٌبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَ  ْم َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر {.هللا سبحانه ُمخبًِرا لنا عن ذلن وًمحذِّ

 

ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَّ   ِذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن {.ولال ــ جلَّ وعزَّ ــ: } َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ

 

 عُوا َزَكاةَ أَْمَواِلِهْم إِالَّ ُمنِعُوا اْلمَْطَر ِمْن السََّماِء َولَْواَل اْلبََهائُِم لَْم ٌُْمَطُروا ((.وثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه لال: )) َولَْم ٌَْمنَ 

 

وال ٌرتفع ذلن عن العباد إال بتموى هللا ــ جلَّ وعال ــ، باتِّباع أوامره، والمٌام بِما فَرض، وتْرِن ما نَهى عنه وزَجر، 

َ ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا والتوبِة إلٌه، وكثْرِة اس تغفاره، واالستمامة على شرٌعته، حٌث لال ــ عزَّ شأنه ــ: } َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ

ٌُْث اَل ٌَْحتَِسُب {.  َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح

 

ٌِْهْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ   َماِء َواأْلَْرِض {.ولال سبحانه: } َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلمَُرى آََمنُوا َواتَّمَْوا لَفَتَْحنَا َعلَ

 

ٌْكُْم وأْخبَر ــ جلَّ وعال ــ أنَّ نوًحا علٌه السالم ــ لال لمومه: } فَمُْلُت اْستَْغِفُروا َربَّكُْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا ٌُْرسِ  ِل السََّماَء َعلَ

 ْل لَكُْم أَْنَهاًرا {.ِمْدَراًرا َوٌُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوٌَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َوٌَْجعَ 

 

ٌِْه ٌَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أَ  ِت ُكلَّ ِذي ولال ــ تبارن اسمه وتمدَّس ــ: } َوأَِن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَ ْْ ى َوٌُ َجٍل ُمَسمى

 فَْضٍل فَْضلَهُ {.

 



ٌْنَاهُْم َماًء َغَدلًا {.  ولال تعالى: } َوأَْن لَِو اْستَمَاُموا َعلَى الطَِّرٌمَِة أَلَْسمَ

 

 أٌُّها الناس:

 

ا، إذ تِملُّ بسببها مٌاه األنهار والعٌون واآلبار،  إنَّ أضرار وعوالب لِلَّة مٌاه األمطار، ولِلَّة بركتها، لشدٌدة وبئٌسة جدى

نٌن، وإسراف  وتٌبَس األرض، وٌَحترق أو ، الِسٌَّما مع مرور الّسِ ٌموت غطاْها النباتً، وتشتدُّ حرارة وبرودة الَجّوِ

ناعات الحدٌثة.  الناس فً الماء، وتزاٌد استخدام الماء فً الّصِ

 

ثها، وجفاِف العٌون، و نُُضوِب وأنتم تعلمون ما حصل ألهل بالٍد كثٌرة ِمن ُشّحٍ فً األمطار، وانحساِر مٌاه األنهار وتلوُّ

أو لِلَّة مٌاه اآلبار الَجوفٌِّة، وبُعِدها الشدٌد عن سطح األرض إلى مئات وآالف األمتار، حتى رأٌت أهلها ٌخرجون فً 

طلب الماء ِمن بٌوتهم ِمن لْبل صالة الفجر فال ٌرجعون إال مع مغٌب الشمس، وبماء ال ٌكفً إال ألٌَّام للٌلة، وبسعر 

 ُمعكًَّرا بالشوائب وما ٌَُضّر. كثٌر جًدا، ولد ٌكون مع ذلن

 

ا مزارعهم وبساتٌنهم فٌبَِست أشجارها، وللَّت محاصٌلها، بل لم تَعُد ِمن مصادر رزلهم، وأصبحوا ٌبحثون عن  وأمَّ

 أعمال وِمَهٍن ووظائف أخرى، وفً بالد غٌر بالدهم.

 

 ، والحطب.وارتفعت عندهم أسعار المعٌشة لملَّة المحاصٌل الزراعٌة، وأعالف البهائم

 

 فاتموا هللا ــ عباد هللا ــ حتى ال ٌُصٌبكم مثلما أصابهم، واعرفوا لْدر نعمة الماء، وُمباركة هللا لكم فٌها.

 

 عباد هللا:

 

إنَّكم َشكوتم َجْدَب دٌاركم، واستِئَْخاَر المطر عن أوان زمانه عنكم، ولد أمَركم هللا ــ عزَّ وجلَّ ــ أْن تدعوه، ووعدكم أْن 

 تجٌب لكم.ٌَس

 

فاللهم إنَّا نحمدن ونُثنً علٌن بأنَّن أنت هللا ال إله إال أنت، الحً المٌوم، بدٌع السماوات واألرض، األَحُد الصمد الذي لم 

 ٌَِلد ولم ٌُولَد، ونُصلًِّ على عبدن ورسولن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 «.أَِغثْنَااللَُّهمَّ أَِغثْنَا، اللَُّهمَّ أَِغثْنَا، اللَُّهمَّ »

 

ٌَْر َضارٍّ » ٌَْر آِجٍل، نَافِعًا َغ ٌْثًا َمِرٌئًا َمِرٌعًا َطبَمًا َعاِجاًل َغ  «.اللَُّهمَّ اْسِمنَا َغ

 



 «.اللَُّهمَّ اْسِك ِعبَاَدَن َوبََهائَِمَن, َواْنشُْر َرْحَمتََن, َوأَْحًِ بَلََدَن اْلَمٌِّتَ »

 

ٌِن، اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاُ ٌَْفعَُل َما ٌُرِ » ِحٌِم، َمِلِن ٌَْوِم الّدِ ْحَمِن الرَّ ، اْلَحْمُد هلِل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن، الرَّ ًُّ ٌُد، اللَُّهمَّ أَْنَت هللاُ, اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت اْلغَنِ

ٌَْث، َواْجعَْل  ٌْنَا اْلغَ ةً َوبَاَلًغا إِلَى ِحٌنٍ َونَْحُن اْلفُمََراُء، أَْنِزْل َعلَ  «.َما أَْنَزْلَت لَنَا لُوَّ

 

ٌْنَا ِمْدَراًرا، اللَُّهمَّ اْسِمنَا ُسْمٌَا نَافِعَةً اللَُّهمَّ إِنَّا نَْستَْغِفُرَن َونَْستَْسِمٌَن، اللَُّهمَّ إِنَّا نَْستَْغِفُرَن، إِنََّن ُكْنَت َغفَّاًرا، أَْرِسِل السَّمَ » اَء َعلَ

مَّ اْسِك ِعبَاَدَن َوباَِلَدَن تَِزٌُد بَِها فًِ ُشْكِرنَا، َواْرُزْلنَا ِرْزَق إٌَِماٍن َوباََلَغ إٌَِماٍن، إِنَّ َعَطاَءَن لَْم ٌَُكْن َمْحظُوًرا، اللَّهُ َواِدَعةً 

اِحِمٌَن، اللَُّهمَّ أَْنِزْل فًِ أَرْ  ِضنَا َربٌِعََها، َوأَْنِزْل فًِ أَْرِضنَا َسَكنََها، َواْرُزْلنَا ِمْن َوأَْحًِ بََهائَِمَن، َواْنُشْر َرْحَمتََن ٌَا أَْرَحَم الرَّ

ٌْثًا ُمِغٌثًا َطبَمًا َعاِجاًل َغٌْ  اِزلٌَِن، اللَُّهمَّ اْسِمنَا َغ ٌُْر الرَّ ، تُْرِخُص بََرَكاِت السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوأَْنَت َخ ٌَْر َضاّرٍ َر آِجٍل، نَافِعًا َغ

 «.ا، َوتُِدرُّ بِِه أَْرَزالَنَا، َوتُْنِعُم بِِه َعلَى بَْدِونَا َوَحَضِرنَا، َواْجعَْلنَا لََن َشاِكِرٌنَ بِِه أَْسعَاَرنَ 

 

ا َدائًِما، اللَُّهمَّ اْسِمنَ » ا َطبَمًا َسحى ٌْثًا َهنٌِئًا َمِرٌئًا َمِرٌعًا َغَدلًا ُمَجلَّاًل َعامى ٌَْث َواَل تَجْ اللَُّهمَّ اْسِمنَا َغ عَْلنَا ِمَن اْلمَانِِطٌَن، اللَُّهمَّ ا اْلغَ

َْواِء َواْلَجْهِد َواْلفَتِْن َما اَل ٌَْشُكو إاِلَّ إِ  ْرَع، َوأَِدرَّ لَنَا إِنَّ بِاْلِعبَاِد َواْلباَِلِد َواْلبََهائِِم َواْلَخْلِك ِمَن الَّلَّ ٌَْن، اللَُّهمَّ أَنَبِْت لَنَا الزَّ لَ

ْرَع، َواْسِمنَا ِمْن بَ  ْكِشْف َعنَّا َرَكاِت السََّماِء، َوأَْنبِْت لَنَا ِمْن بََرَكاِت اأْلَْرِض، اللَُّهمَّ اْرفَْع َعنَّا اْلَجْهَد َواْلُجوَع َواْلعُْرَي، واالضَّ

ٌُْرَن، اللَُّهمَّ إِنَّا نَْستَْغِفُرَن، إِنََّن ُكْنَت َغفَّاًرا فَأَْرِسِل ال ٌْنَا ِمْدَراًراِمَن اْلبَاَلِء َما اَل ٌَْكِشْفهُ َغ  «.سََّماَء َعلَ

 

 «.اللَُّهمَّ ُسْمٌَا َرْحَمٍة، اَل ُسْمٌَا َعذَاٍب، َواَل باََلٍء، َواَل َهْدٍم، َواَل َغَرقٍ »

 

 عباد هللا:

 

ب لإلمام إذا فرغ ِمن خطبته ونَزل ِمن الِمنبر:  اعلموا أنَّه ٌُستحَّ

 

ل ما استطاع ِمن  ظاهر لباسه الذي ٌَصلح للملب، بجعل األٌمن على األٌسر والعكس، أْن ٌستمبل المبلة لائًما، وٌحوَّ

 وٌرفع ٌدٌه وٌدعو لائًما.

 

 وٌَفعل الناس مثله، إال إنَّهم ٌَملبون وٌرفعون أٌدٌهم وٌدعون وُهم جلوس بإجماع أهل العلم.

 

 واألفضل أْن ٌَظلُّوا على لْلب لباسهم إلى أْن ٌرجعوا.

 

  لً ولكم.وألول لولً هذا، وأستغفر هللا

 


