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 صالة االستسقاء -7

 هو الدعاء بطلب السقيا من هللا عند الجدب على صفة االستسقاء :

 مخصوصة.

 :متى يشرع االستسقاء 

يشرع االستسقاء إذا أجدبت األرض، وانقطع المطر، أو غارت مياه 

العيون واآلبار، أو جفت األنهار، أو نقص ماؤها، أو تغير بملوحة، 

 ذلك.وقحط الناس من قلة الماء ونحو 

 :أنواع االستسقاء 

 الدعاء بطلب السقيا من هللا عز وجل له ثالث كيفيات:

 : صالة االستسقاء جماعة مع الخطبة والدعاء، وهذه أكملها وأفضلها.األولى

 .ملسو هيلع هللا ىلص: الدعاء بطلب الغيث في خطبة الجمعة كما فعل النبي الثانية

 ة وال خطبة.: الدعاء بطلب السقيا من هللا في أي وقت من غير صالالثالثة

 :حكمة مشروعية االستسقاء 

نعمة الماء فيض من أكبر نعم هللا على عباده، وهي تستلزم دوام شكر 

العباد لربهم، وتأخر نزول المطر إنما هو ابتالء من هللا لعباده؛ ليرجعوا 

 من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات والتوبة واالستغفار. 

اجتهم الماسة على الدوام لربهم وفي حبس الماء عن الخلق تذكير لهم بح

 في خلقهم وبقائهم، وفي حفظهم وإمدادهم.

ومن رحمة هللا أن شرع لهم من الصالة والدعاء ما يستجلبون به الغيث 
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ممن يملكه، ويملك التصرف فيه، بإقرارهم بكمال غناه، وشدة حاجتهم 

 إليه.

 :حكم صالة االستسقاء 

والنساء عند الحاجة للماء، صالة االستسقاء سنة مؤكدة على الرجال 

ويسن االستسقاء جماعة، ويصح منفرداً، ويسن بصالة، ويصح بدون 

صالة، ويسن في الصحراء، ويصح في المسجد، ويسن في خطبة 

 الجمعة، ويصح في غيرها.

وصالة االستسقاء جماعة في الصحراء أفضل وأبلغ في الخشوع، 

 وأقرب إلى التواضع.

 لَـىإِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَاَل: َخَرَج الن  ٍد الَماِزنِـّي َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َعْبدهللاِ بن َزيْ 

ىُمصَ ال ىِقْبلَةَ، فَصَ اليَْستَْسِقي، َواْستَْقبََل  لـ  متفق  ِن، َوقَلََب ِردَاَءهُ.تَـيْ َرْكعَ  لـ 

 .(1)عليه

 :حكم االجتماع على العبادات والطاعات 

 االجتماع على العبادات والطاعات نوعان:

: سنة راتبة، إما واجب كالصلوات الخمس والجمعة، أو مسنون أحدهما

كالعيدين، والتراويح، والكسوف، واالستسقاء، فهذا سنة راتبة ينبغي 

 المحافظة والمداومة عليه.

: ما ليس بسنة راتبة، كاالجتماع لصالة تطوع كقيام الليل، أو تطوع الثاني

 تخذ عادة راتبة.بالنهار، فهذا يجوز فعله أحياناً، وال يُ 

                                                 

 (.894ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1027ه البخاري برقم )أخرج متفق عليه،( 1)
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 :وقت صالة االستسقاء 

 صالة االستسقاء تصلى في كل وقت إال في أوقات النهي.

واألفضل أن تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وذلك بعد 

 الشمس بربع ساعة تقريباً إلى الزوال. لوعط

 :مكان صالة االستسقاء 

ان البلد السنة أن تصلى صالة االستسقاء في الصحراء خارج عمر

كالعيد، إال لعذر من مطر، أو ريح، أو برد، أو خوف ونحو ذلك، 

 فتصلى في المساجد. 

 :متى يخرج الناس إلى المصلى 

يسن االستسقاء جماعة، أو منفرداً، أو في خطبة الجمعة بدون إذن 

اإلمام، أما الخروج إلى المصلى لالستسقاء فال يجوز إال بإذن اإلمام 

ً يحصل به اجتماعهم بال مشقة، وتراعى فيه  األعظم، فيختار لهم يوما

 مصالح الناس.

واألَْولى تنويع األيام التي يخرجون فيها لصالة االستسقاء فمرة يوم 

ً بعينه،  اإلثنين، ومرة يوم السبت؛ لئال يظن الناس أن لالستسقاء يوما

 وتُتخذ العادة عبادة، فتكون حينئذ بدعة.

قُُحوَط  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىَشَكا الن اُس إِ  :ا قَالَتْ ْنـهَ عَ  هللاَعْن َعائَِشةَ َرِضي 

ىُمصَ ال فِـي لَـهُ فَأََمَر بِمْنبٍَر فَُوِضَع  ،َمَطرِ ال ُرُجوَن يَـخْ َوَوَعدَ الن اَس يَْوماً  لـ 

أخرجه أبو . ِحيَن بَدَا َحاِجُب الش ْمِس  ملسو هيلع هللا ىلص ٬فََخَرَج َرُسوُل ا :قَالَْت َعائَِشةُ  ،هِ فِـي
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 .(1)داود

 :صفة الخروج لصالة االستسقاء 

يسن أن يخرج المسلمون لصالة االستسقاء رجاالً ونساًء وأطفاالً 

لين، متواضعين، متضرعين، متذللين، بخضوع وخشوع، مع إظهار  متبذِّ

 االفتقار التام هلل عز وجل حاالً ومقاالً.

 ولهذا ال يشرع لصالة االستسقاء التجمل والزينة.

الً خَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل: إِن  َرُسوَل  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  اْبِن َعب اٍس  َعنِ  َرَج ُمتَبَذِّ

ً ُمتََواِضع ع ا ً ُمتََضّرِ ىحَ  ا ىُمصَ ال تَـىأَ  تـ  ُطْب ُخْطبَتَُكْم َهِذِه َولَِكْن يَـخْ  لَـمْ فَ  لـ 

عِ َوالت ْكبيِر َوصَ  فِـييََزْل  لَـمْ  ىالد َعاِء َوالت َضر   لِّـيَكاَن يُصَ  ِن َكَماتَـيْ َرْكعَ  لـ 

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي ِعيِد.ال فِـي

 :وقت خطبة االستسقاء 

 السنة أن يخطب اإلمام قبل صالة االستسقاء لما يلي:

يَْوَم َخَرَج ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَاَل: َرأَْيُت الن   بن َزْيٍد َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْبِداَعْن  -1

َل إِ  َل ال الن اِس َظْهَرهُ، َواْستَْقبَلَ  لَـىيَْستَْسِقي، قَاَل: فََحو  ِقْبلَةَ يَْدُعو، ثُم  َحو 

ىِردَاَءهُ، ثُم  صَ   .(3)متفق عليه ِقَراَءةِ.الا بِ فِـيِهـمَ ِن، َجَهَر تَـيْ لَنَا َرْكعَ  لـ 

 لَـىَخَرَج إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  األْنَصاري ْبِن َزْيدٍ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

ىُمصَ ال ىِقْبلَةَ، َوقَلََب ِردَاَءهُ، َوصَ ال، فَاْستَْسقَى، فَاْستَْقبََل لـ  متفق  ِن.تَـيْ َرْكعَ  لـ 

                                                 

 (.1173برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)

 واللفظ له. ،(558برقم )والترمذي (, 1165برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 2)

 (.894ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1025أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)
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 .(1)عليه

ِحيَن بَدَا َحاِجُب  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َخَرَج َرُسوُل ا: ا قَالَتْ ْنـهَ عَ  هللاَعْن َعائَِشةَ َرِضي وَ  -3

إِن ُكْم » :َعز  َوَجل  ثم  قَالَ  دَ هللاَ َحـمِ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِمْنبَِر فََكب رَ ال لَـىالش ْمِس فَقَعَدَ عَ 

َعْنُكْم َوقَْد أََمَرُكُم  نِـهِ َمَطِر َعْن إِب اِن َزَماالَجْدَب ِديَاِرُكْم َواْستِئَْخاَر  تُـمْ َشَكوْ 

 ٬ دُ الَحـمْ » :ثم  قَالَ  «يَب لَُكمْ تَـجِ َعز  َوَجل  أَْن تَْدُعوهُ َوَوَعدَُكْم أَْن يَسْ  هللاُ 

ينِ ْحـمَ يَن الر  لَـمِ عَاالَرب  ِحيِم َمِلِك يَْوِم الدِّ يَْفعَُل َما  هللاُ إِال   لَـهَ الَ إِ  ِن الر 

غَْيث النَا لَـيْ فُقََراُء أَْنِزْل عَ الَونَْحُن  نِـي  غَ الإاِل  أَْنَت  لَـهَ الَ إِ  م  أَْنَت هللاُ اللهيدُ يُـرِ 

ً إِ َواْجعَْل َما أَْنَزْلَت لَنَا قُ  ةً َوباَلَغا  فِـييََزْل  لَـمْ فَ  ْيـهِ ثم  َرفََع يَدَ  «ِحينٍ  لَـىو 

ْفعِ حَ  ىالر  َل إِ  ْيـهِ اُض إِبطَ بَـيَ بَدَا  تـ  َل  لَـىثم  َحو  الن اِس َظْهَرهُ َوقَلََب أَْو َحو 

ِن فَأَْنَشأَ تَـيْ َرْكعَ  ـىل  الن اِس َونََزَل فَصَ  لَـىثم  أَْقبََل عَ  ْيـهِ ِردَاَءهُ َوُهَو َرافٌِع يَدَ 

ىيَأِْت َمْسِجدَهُ حَ  لَـمْ فَ  ٬َسَحابَةً فََرَعدَْت َوبََرقَْت ثم  أَْمَطَرْت بإِذِن ا هللاُ   تـ 

ىحَ  ملسو هيلع هللا ىلصِكّنِ َضِحَك ال لَـىإِ  تَـُهـمْ ا َرأَى ُسْرعَ لَـم  َسالَِت الس يُوُل فَ  بَدَْت  تـ 

 ٬َعْبدُ ا نِّـيُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر َوأَ  لَـىعَ  أَن  هللاَ  َهـدُ أَشْ » :فَقَالَ  ،نََواِجذهُ 

 .(2) أخرجه أبو داود .«لُـهُ َوَرُسو

 :صفة خطبة االستسقاء 

السنة أن تشتمل خطبة االستسقاء على ذكر هللا عز وجل، وعلى حمده 

 وشكره، وعلى الدعاء بطلب السقيا منه، وعلى االستغفار والتوبة. 

بل الصالة قائماً، فيحمد هللا تبارك وتعالى ويخطب اإلمام خطبة واحدة  ق

 ويكبره ويستغفره، ثم يدعو بما ثبت في السنة، ومنه:

                                                 

 (.894ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1012ي برقم )أخرجه البخار متفق عليه،( 1)

 (.668رقم )انظر اإلرواء  (, 1173برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 2)
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ينِ ْحـمَ يَن الر  لَـمِ عَاالَرب  ٬ دُ الَحـمْ » ِحيِم َمِلِك يَْوِم الدِّ  هللاُ إِال   لَـهَ الَ إِ  ِن الر 

فُقََراُء أَْنِزْل الَونَْحُن  نِـي  غَ الأَْنَت  إِال   لَـهَ الَ إِ  هللاُ م  أَْنَت اللهيدُ يُـرِ يَْفعَُل َما 

ةً َوباَلَغاً إِ النَا لَـيْ عَ   .(1)أخرجه أبو داود .«ِحينٍ  لَـىغَْيث َواْجعَْل َما أَْنَزْلَت لَنَا قُو 

 .(2)متفق عليه .«ِغثْنَا، اللهم  أَِغثْنَام  أَ اللهم  أَِغثْنَا، الله»

 .(3)أخرجه البخاري .«م  اْسِقنَااللهِقنَا، م  اسْ اللهم  اْسِقنَا، الله»

. «آِجلٍ  ْيـرَ َضاّرٍ َعاِجالً غَ  ْيـرَ م  اْسِقنَا َغْيثاً ُمِغيثاً َمِريئاً َمِريعاً نَافِعاً غَ الله»

 .(4)أخرجه أبو داود

أخرجه  .«َميِّتَ التََك َوأَْحيِ بَلَدََك ْحـمَ ائَِمَك َواْنُشْر رَ بَـهَ م  اْسِق ِعبَادََك وَ الله»

 .(5)مالك وأبو داود

 :صفة رفع اليدين عند االستسقاء 

السنة في كل دعاء لرفع البالء أن يرفع يديه جداً حتى كأن ظهور كفيه 

إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء أن يرفع يديه حذو منكبيه أو نحوهما 

 ويجعل بطن كفيه إلى السماء.

 والسنة أن يرفع اإلمام والمأمومون أيديهم في دعاء االستسقاء.

ِمْن أَْهِل  بِـي  َرُجٌل أَْعَرا تَـىقَاَل: أَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ بن َماِلٍك  أَنَسَعْن  -1

َماِشيَةُ، ال، َهلََكِت ٬عَِة، فَقَاَل: يَا َرُسوَل االُجـمُ يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىبَْدِو، إِ ال

يَْدُعو، َوَرفََع الن اُس  ْيـهِ يَدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِعيَاُل، َهلََك الن اُس، فََرفََع َرُسوُل اال َهلَكَ 

                                                 

 (.668رقم )انظر اإلرواء (, 1173برقم ) أبو داودأخرجه  حسن/( 1)

 (.897ومسلم برقم ) (,1014أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 .(1013برقم ) أخرجه البخاري (3)

 (.1169برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)

 ه.لفظ اهذو ،(1176برقم )وأبو داود (, 449برقم )ك المأخرجه  حسن/( 5)
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ىَمْسِجِد حَ الَمعَهُ يَْدُعوَن. قَاَل: فََما َخَرْجنَا ِمَن  يَـُهـمْ أَْيدِ  متفق . ُمِطْرنَا تـ 

 .(1)عليه

 فِـي ْيـهِ فَُع يَدَ يَـرْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن   قَاَل: َكانَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -2

هُ ااِلْستِْسقَاِء، َوإِ  فِـيَشْيٍء ِمْن دَُعائِِه إاِل   ىفَُع حَ يَـرْ  نـ  اُض بَـيَ ى يُـرَ  تـ 

  .(2)متفق عليه .ْيـهِ إِْبطَ 

بَِظْهِر  اْستَْسقَى، فَأَشارَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ وَ  -3

ْيـهِ كَ   .(3) أخرجه مسلم الس َماِء. لَـىإِ  فـ 

 :حكم قلب الرداء في االستسقاء 

يسن لإلمام بعد الفراغ من الخطبة أن يحول رداءه، فيجعل اليمين على  -1

الشمال، ثم يدعو مستقبالً القبلة، ثم ينزل ويصلي بالناس صالة 

 االستسقاء. 

لب أرديتهم؛ ألنه لم يثبت عن الصحابة أما المأمومين فال يشرع لهم ق -2

 رضي هللا عنهم أنهم كانوا يقلبون أرديتهم في تلك الحال.

وإذا استسقى اإلمام في خطبة الجمعة، أو في الصالة، أو في غيرها، فإنه  -3

 ال يقلب رداءه إال في صالة االستسقاء.

يَْوَم َخَرَج ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَْيُت الن  قَاَل: رَ  َعْبدهللا ْبِن َزْيٍد َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن  -1

َل إِ  َل ال الن اِس َظْهَرهُ، َواْستَْقبَلَ  لَـىيَْستَْسِقي، قَاَل: فََحو  ِقْبلَةَ يَْدُعو، ثُم  َحو 

                                                 

 (.897ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1029أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.895ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1031أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.896برقم ) ه مسلمأخرج( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صالة                                                                                           كتاب الصالة 

 االستسقاء
687 

ىِردَاَءهُ، ثُم  صَ   .(1)متفق عليه ِقَراَءةِ.الا بِ فِـيِهـمَ ِن، َجَهَر تَـيْ لَنَا َرْكعَ  لـ 

َهالََك ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ الن   لَـىأَن  َرُجالً َشَكا إِ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  اِلكٍ َعْن أَنَِس ْبِن مَ وَ  -2

هُ يَْذُكْر أَ  لَـمْ ِعيَاِل، فَدََعا هللاَ يَْستَْسِقي. وَ ال ْهـدَ َماِل، َوجَ ال َل ِردَاَءهُ، َوالَ  نـ  َحو 

 .(2)متفق عليه ِقْبلَةَ.الاْستَْقبََل 

 :صفة صالة االستسقاء 

 صالة االستسقاء بعد الخطبة والدعاء. السنة أن تكون

فيصلي اإلمام بالمسلمين صالة االستسقاء ركعتين بال أذان وال إقامة 

ً بتكبيرة اإلحرام.. ثم يقرأ الفاتحة وسورة  كالعيد.. يكبر في األولى سبعا

من القرآن جهراً.. ثم يركع ويسجد.. ثم يقوم فيكبر في الركعة الثانية 

يام.. ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهراً.. فإذا خمساً سوى تكبيرة الق

 صلى الركعتين تشهد ثم سلم.

هَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَاَل: َخَرَج الن   َعْبدهللاِ ْبِن َزْيٍد َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن  يَْستَْسِقي، فَتََوج 

َل ِردَاَءهُ، ثُم  صَ ال لَـىإِ  ىِقْبلَِة يَْدُعو، َوَحو  ا فِـيِهـمَ َجَهَر ِن، تَـيْ َرْكعَ  لـ 

 .(3)متفق عليه ِقَراَءةِ.البِ 

 :ما يقوله إذا نزل المطر 

َمَطَر قَاَل: الَكاَن إِذَا َرأَى ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  -1

ُهـم  » ً َصيِّباللـ  ً نَافِع ا  .(4)أخرجه البخاري «.ا
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يَقُوُل: َمَطَر الَكاَن إِذَا َرأى ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َرُسولَ  أن   َرِضَي هللاُ َعْنـهاَعائَِشةَ  َوَعنْ  -2

 .(1)سلممأخرجه  «.ةٌ ْحـمَ رَ »

 يقول هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياًء للسنة.

 :ما يقوله بعد نزول المطر 

 .(2)متفق عليه  .«تِـهِ ْحـمَ َورَ  ٬ُمِطْرنَا بِفَْضِل ا»

 :ما يفعله بعد نزول المطر 

إلنسان ثوبه ليصيب بعض بدنه من السنة إذا نزل المطر أن يحسر ا

 المطر.

َمَطٌر، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَصابَنَا َونَْحُن َمَع َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل: أنٍَس َعْن 

ى، حَ بَـهُ ثَوْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فََحَسَر َرُسوُل ا ! ٬َمَطِر، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل االِمَن  بَـهُ أَصا تـ 

هُ أل»َم َصنَْعَت َهذَا؟ قال: ـلِ   .(3)أخرجه مسلم «.لَـىتَعَا بِّـهِ بِرَ  ْهـدٍ يُث عَ َحدِ  نـ 

 :حكم االستسقاء في خطبة الجمعة 

يسن لإلمام أن يستسقي في خطبة الجمعة إذا تأخر نزول المطر، كما 

يسن له طلب االستصحاء إذا كثر المطر، وخيف الضرر، وتعطلت 

 المصالح.

عٍَة، ِمْن ُجـمُ َمْسِجدَ يَْوَم الُجالً دََخَل أن  رَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ 

ُطُب، فَاْستَْقبََل َرُسوَل يَـخْ قَائٌِم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قََضاِء، َوَرُسوُل االباب َكاَن نَْحَو دَاِر 

ً قَائِمملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ! َهلََكِت األْمَواُل َواْنقََطعَِت الس بُُل، فَاْدُع ٬، ثُم  قال: يَا َرُسوَل اا
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م  أِغثْنَا. اللهم  أِغثْنَا. الله»، ثُم  قال: ْيـهِ يَدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرفََع َرُسوُل اهللاَ يُِغثْنَا، قال: فَ 

الس َماِء ِمْن َسَحاٍب َوال  فِـيَما نََرى  ٬قال أنٌَس: َوال َوا«. أِغثْنَام  الله

َرائِِه ٍت َوال دَاٍر، قال: فََطلَعَْت ِمْن وَ بَـيْ َن َسْلعٍ ِمْن بَـيْ نَنَا وَ بَـيْ قََزَعٍة، َوَما 

رْ َسَحابَةٌ ِمثُْل ال ا تََوس َطِت الس َماَء اْنتََشَرْت، ثُم  أْمَطَرْت، قال: فاَل لَـم  ِس، فَ تـ 

ً ! َما َرأْينَا الش ْمَس َسْبت٬َوا  فِـيبَاِب ال، قال: ثُم  دََخَل َرُجٌل ِمْن ذَِلَك ا

ً قَائِم لَـهُ ، فَاْستَْقبَ ُطبُ يَـخْ قَائٌِم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُمْقبِلَِة، َوَرُسوُل االعَِة الُجـمُ  ، فَقَاَل: يَا ا

ِسْكَها َعن ا. قال: يُـمْ ! َهلََكِت األْمَواُل َواْنقََطعَِت الس بُُل، فَاْدُع هللاَ ٬َرُسوَل ا

 لَـىم  عَ اللهنَا، لَـيْ م  َحْولَنَا َوال عَ الله»، ثُم  قال: ْيـهِ يَدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فََرفََع َرُسوُل ا

َراِب، فَاْنقَلَعَْت، َوَخَرْجنَا «. َوبُُطوِن األْوِديَِة، َوَمنَابِِت الش َجرِ  اآلَكاِم َوالّظِ

 .(1)متفق عليه الش ْمِس. فِـينَْمِشي 

 :حكم تكرار االستسقاء 

إذا سقى هللا المسلمين بعد االستسقاء حمدوا هللا وشكروه، وإن لم يُسقوا  -1

جة الداعية إليه، ويكثرون أعادوا االستسقاء ثانياً وثالثاً؛ لبقاء علته، والحا

 من االستغفار والتوبة والصدقة.

وإذا تأهبوا للخروج لالستسقاء ثم ُسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا،  -2

 وشكروا هللا على نعمته، وسألوه المزيد من فضله.

 وإذا خرجوا فُسقُوا قبل أن يُصلوا، صلوا شكراً هلل تبارك وتعالى وحمدوه. -3
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