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 أحكام املطرمن 
 بن ضحوي الظفرييخالد 

ََسْتَعِيُُه ُ ِإنَّ احلَْمَد لِلَِّ  َِمْن َسَُِّئاِت  ن ، َْحَْمُدُ   َِر أَسْ ُفِتَها  َسَ ُيوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُر ََسْتعَ ْغِفرُُ ن ، 
ََأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ هللاُ  ََمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُ ن ،   أَْعَمالَِهان ، َمْن يَ ْهِدِ  هللُا َفََل ُمِضلَّ َلُ ن ، 

ََأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدً   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ا َعْبُدُ  َََرُسولُُ ن ، ََْحَدُ  ََّل َشرِيَك َلُ ن ، 

 .ڦ ڦ

 بيد: أما 
ذي ب  حُاة األرض بيد الإن من أعظم الهيم على اخللق يف هذ  الدسُا سيمة األمطار ف

ُكلِّ ﴿َََما أَسَزَل الِلَُّ ِمَن التََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَُا بِِ  اأَلْرَض بَ ْيَد َمْوهِتَا َََبثَّ ِفَُها ِمْن  موهتان ، 
﴿ََسَ زَّْلَها ِمَن التََّماِء  َعموم سفي ن ،َماء ادلطر ماٌء مبارك لكثرة خري ن ، [ن ، 14َٔدابٍَّة﴾ ]البقرة:

َها بِِ  َجهَّ  [ فالواجب أن سيبد هللا صاحب هذا 9اٍت َََحبَّ احلَِْصُِد﴾ ]ق:َماًء ُمَبارًَكا َفأَسْ بَ ع ْ
َاإلكرامن ، اإلسيامن ،  َاجلودفهو ذَ اجلود  لُمّن علُها من فضل   ن ،َأن سشكر  على هذا اخلري 

َلئن كفرمت إن عذايب لشديد(.َإذ أتذن ربكم ن ، )ِبدلزيد   لئن شكرمت ألزيدسكم 
 :عباد هللا

َرد يف شرعها احلكُم عددٌ  َاألحكام ادلعيلقة ِبدلطر فعيلموها  لقد  َا هبا أتمن التهن  خذ
َا  البخاري من  فُقول: )اللهم صًُبا انفًيا( لتهة: إذا سزل ادلطر أن يدعوامن فجرًان ، أ ]ر

َرمحع حديث عائشة اهنع هللا يضر[ َأن يقول: )مطران بفضل هللا  َبرزق هللا )ن ، أَ (ن ،  مطران برمحة هللا 
َّل يهتب ادلطر ن ، [من حديث زيد بن خالد  كما يف صحُح البخاري] ن ،َبفضل هللا(

إذا مسع  َكان عبد هللا بن الزبري  .فإن ذلك من الكفر ِبهلل تياىلَالكواكب وم ىل الهجإ
َقال: "سبحان الذي ُيتَّبح ا َادلَلئكة من خُفع " مث يقول الرعد ترك احلديث  لرعد حبمد ن ، 

َا  البخاري يف األدب ادلفرد[.إن هذا لوعُد شديد ألهل األرض َإذا خُف من كثرت   . ]ر
ديَِة »َضرر  يتن أن يقال:  َُبطُوِن اأْلََْ َها اللهم على اْْلكاِم ََالظَّراِب  َّل عَلُ ْ َها  اللهم حَوالَُ ْ

نَّ َرجًَل دخل اْلَمْتجَد يوم مجَُيٍة من أ عن أسٍس  نيُحصحالكما يف «. َََمَهابِت الّشَجرِ 
مثَّ  ن ،قَائًما فَاسعَ ْقَبَل َرسوَل الِلِّ  ن ،قَائٌم ََيْطبُ  َََرسوُل الِلِّ  ن ،ِبٍب كان ْحو داِر الَقَضاءِ 

 فَرَفَع رسول الِلِّ  ن ،ََاسَقَطْيِت الّتُبُل فادُْع الِّلَ يغثها ن ،اي َرسوَل الِلِّ هَلَكْت اأَلْمَوالُ  :قال
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َّل َهللا ما سَرى يف الّتَماِء  :قال أَسسٌ  (ن ،اللهم أَغثْ َها ن ،اللهم أَغثْ َها ن ،اللهم أَغثْ َها) :مثَّ قال ن ،َدْي ِ ي
َّل دارٍ  ن ،َّل قَزَعةً  ن ،من سَحابٍ  َبَ نْيَ سْلٍع من بٍُْت  هَ َها  فطََلَيْت من ََرَائِ   :قال ن ،َما بُ ْ

سِ  فَل َهللا ما رأَيْ َها الّشْمَس  ن ،مثَّ أْمطََرتْ  ن ،فلما تَوسََّطْت الّتَماَء اْسعَشَرتْ  ن ،سَحابٌَة مْثُل الًتر
 ن ،قَائٌم َْيُطبُ  ََرُسوُل الِلِّ  ن ،-ييين الثاسُة-مثَّ دخل رُجٌل من ذلك اْلباِب يف اجْلُُميِة  ن ،سعًّا

 ن ،فادُْع الِّلَ ُُيْتْكَها عهَّا ن ،سْ َقطََيْت الّتُبلُ َا ن ،اي رُسوَل الِلِّ هَلَكْت اأْلْمَوالُ  :فاْسعَ ْقبَ َلُ  قَائًما فقال
َها) :يَدْيِ  مثَّ قال فَرَفَع رسول الِلِّ  :قال َّل عَلُ ْ َها   ن ،ََالظّرَابِ  ن ،اللهم على اْْلكامِ  ن ،اللهم حَوالَُ ْ

ديَةِ  ََخَرْجَها ََنْشي يف الّشْمسِ  :قال (ن ،َََمَهابِت الّشَجرِ  ن ،َبُطُوِن اأْلََْ  .فأَق َْلَيْت 
 هللا: عباد 

قال:  ن ، فين أسٍس يتنر أن يكشف اإلستان شًُئا من بدس  لُصُب  ادلطرن ، ففُ  الربكةَ 
طَرِ  فَحَتَر رسول الِلِّ  :قال ن ،مطَرٌ  ابَ َها َََْحُن مع رسول الِلِّ أصَ 

َ
 ن ،َثوبَُ  حىت أَصابَُ  من ادل

َا  متلم] (.أِلسَُّ  حِديُث َعهٍد ِبربِِّ  تَياىَل ) :قال ؟ن ،اي رُسوَل الِلِّ مَل َصَهيَت هذا :فَ ُقلَها . [ر
َبركع ن ،  :أي َما فُهان ، فهو ِبق على طهوريع   مل َيالط األرض  َأسزل   َقت أن هللا خلق   َ

َل ادلطر  أس  قال:  ءن ، ففي احلديث عن الهيب من مواطن اسعجابة الدعا -عباد هللا-سز
َِل اْلَمطر» ِإقَاَمِة الصَََّلِة ََسُ ُز َا  الشافيي « اْطلُُبوا إَجابََة الدرَعاء ِعْهَد اْلِعَقاء اجْلُُُوِشن ، ََ ]ر

َل ادلطر اجلمع بني َحته  األلباين[ن ،  َذلك إذا بلَّل ادلطر الثُاب لصَلتنياَيتن عهد سز ن ، 
َكان ههاك حرٌج على الهاسن ، كما قال ابن عباٍس رضي هللا عههما:  أرَاَد أْن َّل ُُيْرَج َاألرضن ، 

َا  متلم[أَحًدا من أُمَّع ِ  ليدم حضور اجلماعة يف  حةَادلطر الشديد من األعذار ادلبُ ن ،. ]ر
َلٍة ذاِت بْرٍد ََريحٍ بن ُعمَر أذََّن ِبلصَّ اأنَّ  الصحُحني ففي ن ،ادلتجد أَّل  :مثَّ قال ن ،ََلِة يف لُ ْ

ََمَطٍر   إنَّ رُسوَل الِلِّ : مثَّ قال ن ،صلروا يف الّرَحالِ  كان أْيُمُر اْلُمَؤّذَن إذا كاست لََُلٌة ذاُت بَرٍد 
َلكم من كل ذسٍب  (.أَّل صلروا يف الّرِحالِ ) :يقول َاسعغفر هللا اليظُم يل  أقول ما تتميونن ، 

َ  إس  هو الغفور الرحُمفاسعغف    .ر
 اخلطبة الثانية

 َََأْشَهدُ  ن ،َبَع ُهَدا ُ ت َّ ا نِ َََعَلى آلِِ  َََصْحِبِ  ََمَ  ن ،ََالصَََّلُة ََالتَََّلُم َعَلى َرُسوِل هللاِ  ن ،احلَْمُد لِلَِّ 
 َرمْحَةً  َََرُسولُُ  الَِّذي أَْرَسَلُ  َربر ُ   ُ َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبدُ  ََّل َشرِيَك َلُ ن ، َََأْشَهدُ   ُ دَ  الِلَُّ ََحْ َّلَّ َلَ  إِ  إِ َأن َّلَّ 

 .اَلِمنيَ يَ لِلْ 
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 أَمَّا بَ ْيُد:
َََكفَ رَ اُ ن ، َََسصَ ََقَ  ات ََّقى هللاَ  نِ ن ، َفمَ تَ َياىَل  ََسَ ْفِتي بِعَ ْقَوى هللاِ  -ِعَباَد هللاِ – مْ ُكُ َصِ أُ فَ   اُ .ُ  

 هللا:عباد 
َحداسُع  يف  صفات  إسزال  أمسائ  َ ألوهُع  َ َ ربوببُع  إن من آايت هللا الباهرة الدالة على 

َّل هو إكما قال تياىل يف اخلمس اليت َّل ييلمها   ن ،ادلطر مىت شاء أين شاء ِبدلقدار الذي يشاء
َيهزل الغُث(  َيهزل  ن ،َيهشئ التحاب ن ،فَل أحد جيري الرايح)إن هللا عهد  علم التاعة 

َحد  ادلتعحق ألن ييبد ن ،األمطار إَّل هو َحد  ادلتعحق أن يُ  ن ،فهو  لجأ إلُ  يف كل َهو 
َعتر  َسفع َضر. ن ،حال من يتر 

 عباد هللا: 
َجل كما جيري الرايح سيمة فقد جيريها سقمة  ل الغُث رمحة فقد يهزلَكما يهز  ن ،إن هللا عز 

َسقمة ادلطر  ن ،َالرجاء اخلوفبني  اأن يكوسوا عهد مقدماهت ن ،لذا كان على أهل اإلُيان ن ،عذاِبً 
َن ِبهلل من شرها ن ،خريها يتألون هللا  ن ،أعلم اخللق ِبهلل ن ،ذلك هو هدي دمحم ف ن ،َيتعيُذ
 كان الهيب   :أهنا قالت اهنع هللا يضرعن عاِئَشَة  ن ،َأعظمهم شكراً هلل ن ،َأخوفهم من هللا ن ،َأتقاهم هلل

َرَها) :قال ن ،إذا عَصَفْت الرّيحُ  َر ما فُها ن ،اللهم إين أْسأَُلَك خُ ْ  ن ،ب ِ ََخُ َْر ما أُْرِسلْت  ن ،ََخُ ْ
تَغُ ََّر  ن ،َإذا ختَُ ََّلْت الّتَماءُ  :قالت (ن ،ََشرِّ ما أُْرِسلْت ب ِ  ن ،ََشرِّ ما فُها ن ،َأَُعوُذ بَك من شّرَِها

ََدَخلَ  ن ،لْوسُ ُ  َأَْدبَ رَ  ن ،ََخرََج  َبَل  َْجِه ِ  ن ،فإذا مطََرْت سّرَِي عه  ن ،َأَق ْ قالت  ن ،فَيَرْفُت ذلك يف 
ِديَِعِهْم ) : عاِئَشُة كما قال قْوُم عادٍ لَيلَُّ  اي) :فَتأَْلُعُ  فقال: عاِئَشةُ  َْ َُْ  عاِرًضا ُمْتعْقِبَل أ فلما رَأ

َاللفظ دلتلم] (.قالوا هذا عاِرٌض ُمُِْطُران إذا رأى أمارات ادلطر  سبُكم فهذا  .[معفق علُ  
َيهعم ن ،خاف من رب  أن تكون عقوبة انزلة َج ن ،فُغعم  حىت جيلُها هللا عن غُث  ن ،ه َيعغري 

تياىل فعوبوا إىل هللا يف عَل ن ، لكمال علم  برب  جل  ن ،هللا َّل سخط ن ،مل أيمن مكر هللا ن ،رمحة
َا فإن هللا َإن تكفر َ  على سيم  يزدكم من فضل ن ،  َاشكر   َ َجلَّ - َاعبد يزيل عهكم  -عزَّ 

َأكثر الهيم َاَّلسعغفار َان ،  َل اخلري فهما من أعظم من العوبة  كما قال سوٌح َبركع ن ،   أسباب سز
 َا َربَُّكْم ِإسَُّ  َكاَن َغفَّارًا -ٓٔيُ ْرِسِل التََّماَء َعَلُُْكْم ِمْدرَارًا﴾ ]سوح: *: ﴿فَ ُقْلُت اْسعَ ْغِفُر
َقال هوٌد ٔٔ َا َربَُّكْم مُثَّ تُوبُوا إَِلُِْ  يُ ْرِسِل التََّماَء َعَلُُْكْم ِمْدرَارًا﴾  : ﴿ََايَ [ن ،  قَ ْوِم اْسعَ ْغِفُر

َسعوب إلُك .....م اللهف [.2ٕ]هود:  إان ستعغفرك 


