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َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِك ْم لَ َعلَّك ْم تَ تَّقو َن ﴾ (البقرة ((12
*﴿ يَا أَيُّ َها النَّاس ا ْعبدوا َربَّكم الذي َخلَ َقك ْم َوالذ َ
C

.

ومن اشراط الساعة ان يقل المطر(حديث)
ِ
ض ِف َراشا (سورة البقرة )11
الَّذي َج َع َل لَكم األ َْر َ

فِ َراش/لكم

لكم

فِ َراش

.

عليكم

= ألم نجعل األرض مهادا (سورة النبأ )11

الس ِ
ماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِو ِمن الثَّم ِ
رات ِرْزقا لَك ْم (البقرة )11
* َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
َ َ
ََ
.

ت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ظَهر الْ َف ِ
ِ
ض الَّ ِذي َع ِملوا لَ َعلَّه ْم يَ ْر ِجعو َن(الروم
َّاس ليذي َقهم بَ ْع َ
سبَ ْ ْ
ساد في الْبَ ر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ

)12

.

ِ
ت أَيْ ِدي
سبَ ْ
ساد) يعني انقطاع المطر عن ّ
البر يعقبو ألقحط وعن البحر تعمى دوابُّو( .ب َما َك َ
(ظَ َه َر الْ َف َ
الن ِ
َّاس)أي بأ ّن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي

قال رسول اهلل (ص) لَ َحد يقام في االرض خير الىلها من أن يمطروا أربعين صباحا (أبودود)(إبن كثير)
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ِ
واألرض (إبن كثير)
يعني إ َذا تركت المعاصي َكا َن سببا فِي حصول البركات من السماء

قال رسول اهلل (ص) إِن الفاجر اذا مات تستريح منو العباد والبالد والشجر والدواب (أحمد

عبد اهلل بن مغفل بالغين المعجمة رضي اهلل عنو قال  :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول :
إنو سيكون في ىذه األمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء(رواه أبو داود بإسناد صحيح)
ِ
اص  ،أَ ّن النَّبِ َّي َ َّ َّ ِ َّ
َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن ال َْع ِ
ال َ " :ما
س ْعد َوى َو يَتَ َوضَّأ  ،فَ َق َ
صلى اللو َعلَْيو َو َسل َم َم َّر ب َ
ال  :أ َِفي الْوض ِ
ت َعلَى نَ ْهر َجار " (.أحمد)
وء َس َرف  ،قَ َ
الس َرف يَا َس ْعد ؟ قَ َ
َى َذا َّ
ال  " :نَ َع ْم َ ،وإِ ْن ك ْن َ
ويكره النقص عن الثالث كالزيادة عليها أي بنية الوضوء وتحرم من ماء موقوف على التطهير (فتح
المعين)
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