
 توفيق رمضان البوطيد د. حمم  4132-3-13االستسقاء خطبة 

 www.naseemalsham.com                                                                      :موقع نسيم الشام 1 

 خطبة االستسقاء
13-3-4132 

 حممد توفيق رمضان البوطي د.
، أستغفر اهلل احلي القيوم ، أستغفر اهلل احلي القيوم وأسأله التوبةاستغفر اهلل احلي القيوم وأسأله التوبة

اهلل  ، أستغفر، أستغفر اهلل احلي القيوم وأساله التوبة، أستغفر اهلل احلي القيوم وأسأله التوبةوأسأله التوبة
  .استغفر اهلل احلي القيوم وأسأله التوبة ،القيوم وأسأله التوبة ، استغفر اهلل احلياحلي القيوم وأساله التوبة

، احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل وأشهد أن ال إله احلمد هلل مث احلمد هلل
، اللهم صل ، خري نيب أرسله، وأشهد أن حممد عبده ورسوله وصفيه وخليلهإال اهلل وحده ال شريك له

، وأوصيكم وسلم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين
  :أيها المسلمون، أما بعد فيا ، وأحثكم على طاعتهونفسي املذنبة أوالً بتقوى اهلل تعاىل

اهلل عزَّ  ، وآالمنا ومصيبتنا إال بابما من باب أجدر بأن نقف عليه ونلقي على أعتابه حاجتنا
لسموات واألرض قد وحنن العبيد وهو رب ا، ، وحنن الضعفاء وهو القويحنن الفقراء وهو الغين، وجل

، وجدير مبن ابتلي بالشدائد أن يرمتي ، وابتالنا بالشدائد، وجدير مبن أويت النعم أن يشكربالنعم ابتالنا
 مُِّصيَبة   مِّن َأَصاَبُكم َوَمايلتجئ إليه ويتوب إليه  ، وأنأن يرفع عنه الشدة اليت نزلت به على أعتاب ربه

عندما جند الشدائد قد حاقت بنا، والضيق والكرب قد نزل بنا،  َكِثري   َعن َويَ ع ُفو أَي ِديُكم   َكَسَبت   فَِبَما
، لنبحث عن ظروفنا ويف بيوتنا ويف تصرفاتنا ، ويفيف أحوالناو ، فلنبحث عن سبب ذلك يف أوضاعنا

، نبحث عن ضيعناها ، نبحث عن احلقوق اليتمدى تقصرينا يف الواجبات اليت أمرنا اهلل عزَّ وجل بنا
، والشك أن ، نبحث عن أي شيء مما ميكن أن يكون خمالفة هلدي اهلل ولشرعهانتهكناهااحلدود اليت 

، ومن ليزدجروا ، فقساإىل ربهد ، وأهنا تنبيه لإلنسان أن يعو سياط التأديب رمحة بالعبد إذا استيقظ بعدها
سنقف بني يديه ،  يكو رامحًا فليقسو أحيانًا ، على من يرحم ، تأيت سياط التأديب لتذكرنا بأن لنا رباً 

وأننا مل نشكر النعم اليت أوالنا إياها ، وأننا ضيعنا احلدود واألوامر اليت أمرنا هبا ، فليس لنا إال أن نلتجئ 
لتزام حبدود ربنا سبحانه وتعاىل ، ربنا سبحانه وتعاىل حذر من أولئك نتوب إىل االإليه ونعود إىل رشدنا و 
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 َوَمن َفَذر ِن  :الذين قست قلوهبم فنبهوا فلم ينتبهوا ، وذكروا فلم يتذكروا ، ووعظوا فلم يتعظوا ، فقال 
ِديثِ  هِبََذا ُيَكذِّبُ  رُِجُهم احلَ  َتد    َمِتنين  َكي ِدي ِإنَّ  هَلُم   َوأُم ِلي يَ ع َلُمونَ  اَل  َحي ثُ  مِّن   َسَنس 

أشدها حالة اجلفاف اليت ذر ، ولعل من ائب اليت حلت بنا كثرية، وخطريةاملص :أيها المسلمون
الربكة، ولقد مرت بنا سنوات ر أن حييق هبذه األمة هبذه البالد اليت ألفت قرهنا، وأنذرت بعظيم اخلط

اد ، وعع الناس األكف إىل اهلل عزَّ وجل، فأغاثهم وسقاهمفرف، االستسقاء، فأرشدنا إىل صالة شدة
  عليهم بالفضل والرمحة والعطاء، بعد شدة أذاقهم طعمها بعد سنوات، أو فرتة ما.

، ألننا إذا جل أن ال نضيعها وأن حنافظ عليهابقايا نعمة اهلل عزَّ و  أدير بنا أيها املسلمون وحنن نتفيج
عندما نقول هذا  "فإهنا إذا ذهبت ال تعود": لنيب صلى اهلل عليه وسلم يقولها فقدناها فلم تعد، اضيعنا

ذا الكالم إىل الفقراء واألغنياء، إىل الضعفاء واألقوياء، إىل الرجال وإىل النساء، إىل الكالم نوجه ه
ل نقو  هذه األمة وكل فئات هذا الشعب إىل املدنيني والعسكريني، إىل كل طوائف ،األمراء وإىل الرعية

قفوا عند ، ويوجل، وأن يلتزموا حدوده أن يعود اجلميع إىل رهبم عزَّ ، للجميع: علينا أن نعود إىل ربنا
وقد  ن تقصري، ويعلنوا التوبة النصوح هلل عزَّ وجل.، ويندموا على ما كان منهم مأوامره وجيتنبوا نواهيه
ر يف املعصية ، أما أن يستمنقلع عن املعصية الشرط األول أن ،أن شروط التوبة أربعةأشرت قبل قليل إىل 
أشبه باالستهزاء منه باالستغفار،  ؛ ألنهن استغفاره ليتطلب منه االستغفار؛ بل إفال قيمة الستغفاره

، وأنا أشدكم تقصريًا وأكثركم وكلنا يعلم يف نفسه مدى التقصري ،الشرط الثان اإلقالع عن الذنب
أنفسنا  ظلمنا، يا رب  اهلل قائلني: يا رب تبنا إليكبسط األكف إىل،  لذلك فإن وأنتم كلنا نمعصية

به، وال ملجأ لنا منك إال  ، وقصرنا فيما أمرتناجباتنا، وارتكبنا ما هنيتنا عنه، قصرنا يف واواعرتفنا بذنوبنا
وكل فئاهتا  بكل أطياف هذه األمةكلنا  مُِّبنين  َنِذيرن  مِّن هُ  َلُكم ِإنِّ  اللَّهِ  ِإىَل  َفِفرُّوا، وأنت القائل إليك

 ود إىل رشدنا وأن نعود إىل ربنا.، وجيب أن نعجيب أن نراجع أنفسنا، وجيب أن نتبصر مواطئ أقدامنا
وأن نصطلح مع ربنا ، أن نصلح ما كان فاسدًا من حياتناوجدير بنا إذا صدقنا يف التوبة هلل عزَّ وجل 

، وعهداً بيننا وبني ربنا تعاىل أن هذا املقام منعطفاً يف حياتنامن ، وجنعل من هذا اجمللس و سبحانه وتعاىل
صادقة، ونتوب إليه توبة نصوحاً،  وأن نعود إىل اهلل عزَّ وجل عودة نصلح ما فسد، وأن نقوم ما اعوج.

ولكن املصيبة كل املصيبة أن تصر مستكربًا مستخفاً  ليست املصيبة أن تعصي، فكل ابن آدم خطاء.
ب عن اهلل عزَّ وجل، ويتبلد ، إن املستكرب سيحجستنابة، ودون أن تفكر باالبالتوبةتفكر دون أن 



 توفيق رمضان البوطيد د. حمم  4132-3-13االستسقاء خطبة 

 www.naseemalsham.com                                                                      :موقع نسيم الشام 3 

 سبحانه وتعاىل وهو عليه غضبان، بل ال مصري ، يلقى اهلللقى اهلل عزَّ وجل وهو عليه ساخط، فيحسه
 عر جهنم.قله إال قي 

احة، ولكن إذا ل، اليوم الفرصة ال تزال مت، ولكن غدًا حساب وال عماليوم عمل وال حساب 
ونداء  ذ أغمضت عينيك، وجاء ملك املوت إليك فال سبيل إىل التوبة بعدئذ، ال سبيل لالستغفار بعدئ

تُ  ِفيَما َصاحِلًا أَع َملُ  َلَعلِّي  ار ِجُعونِ  َربِّ  املرء عندئذ  ال ينجيه.    قَائُِلَها ُهوَ  َكِلَمةن  ِإن ََّها َكالَّ  تَ رَك 
 َلَعلِّي  ار ِجُعونِ  َربِّ ، االستدراك بعد إذ  ال سبيل إليه غداً فحساب وال عملاليوم هي الفرصة، أما 

تُ  ِفيَما َصاحِلًا أَع َملُ    قَائُِلَها ُهوَ  َكِلَمةن  ِإن ََّها َكالَّ  تَ رَك 
صادق على ما كنا قد فرطنا ، الندم النطرق باب اإلنابة والتوبة والندمتعالوا  :أيها المسلمون

ا املشاعر إىل رب كرمي غفور ، وأن تثوب بنم جدير بنا أن تستيقظ منا القلوبفإنين وإياك، وقصرنا
" كلكم يقول:  صلى اهلل عليه وسلم، النيب ويغدق يف العطاء ملن تعرض لعطائه رحيم، يعطي وال مينع،

هلل؟ قال: من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصان فقد رسول ا : ومن يأىب يايدخل اجلنة إال من أىب. قالوا
بيننا وبني ربنا سبحانه وتعاىل عسى أن يسعفنا رب العزة جلَّ عهدًا لذلك لنجعل من هذا اجمللس  أىب"

ا معاصينا حىت نلقاه وهو راض ، وعسى أن يتجاوز عنم وخري وفري بإذنه سبحانه وتعاىلشأنه بأمطار ونع
 . قريب، إنه مسيع عنا

 
 


