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االستسقاء
د .حممد توفيق رمضان البوطي
ِ
َ
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميَ  :ولََقد أَر َسلنَا إِ َىل أ َُمم ِمن قَبل َ
ِ
ِ
ضَّرعُوا َولَ ِكن قَ َسْ قُلُوبُ ُهم
ضَّرعُو َن  فَلَوَل إِذ َجاءَ ُهم بَأ ُسنَا تَ َ
اهم بِالبَأ َساء َوالضََّّراء لَ َعلَّ ُهم يَتَ َ
َخذنَ ُ
فَأ َ
ِِ
اب ُك ِّل َشيء َح َّّت
َوَزيَّ َن ََلُ ُم الشَّيطَا ُن َما َكانُوا يَع َملُو َن  فَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُِّك ُروا به فَتَحنَا َعلَي ِهم أَب َو َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ين ظَلَ ُموا َوالَم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
َخذنَ ُ
إِ َذا فَ ِر ُحوا ِبَا أُوتُوا أ َ
اهم بَغتَة فَإ َذا ُهم ُمبل ُسو َن  فَ ُقط َع َداب ُر ال َقوم الذ َ
ِ
ي  ويقول سبحانه على لسان سيدنا نوح ،واألمر قاعدة يعلمنا إياها ربنا تبارك وتعاىل:
ال َعالَم َ
ِ
ِ
ِ
ي
ْ استَ غ ِف ُروا َربَّ ُكم إِنَّهُ َكا َن َغفَّارا  يُرِس ِل َّ
الس َماءَ َعلَي ُكم مد َرارا َ وُُيدد ُكم بِأَم َوال َوبَن َ
فَ ُقل ُ
َوََي َعل لَ ُكم َجنَّات َوََي َعل لَ ُكم أَن َهارا َ ما لَ ُكم َل تَر ُجو َن لِلَّ ِه َوقَارا ويقول سبحانهَ  :وتُوبُوا إِ َىل
اللَّ ِه َِ
َجيعا أَيُّ َها ال ُمؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُكم تُفلِ ُحو َن.
أيها املسلمون؛ مضْ فرتة ليسْ قصرية من موسم الشتاء وحنن نرتقب سحب الرمحة الربانية ،وننتظر
ماسة إىل املاء ،اإلنسان حباجة إىل املاء والبهائم حباجة إىل
الغيث ولكن مل ينزل الغيث .وحنن حباجة َّ
املاء والنبات حباجة إىل املاء واهلل تعاىل يقولَ  :و َج َعلنَا ِم َن ال َم ِاء ُك َّل َشيء َحي  .فانقطاع املاء يعين
املوت ..يعين اَلالك ،يعين هالك البهائم وهالك النباتات وهالك اإلنسان أيضا تبعا لذلَ ،وما حرم
عز وجل إل بسبب منهم ،إذ يقول اهلل تعاىل :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَة فَبِ َما
الناس من رمحة اهلل َّ
ُ
ََ َ َ
َك َسبَْ أَي ِدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثِري فهل من يقظة للقلوب؟ وهل من انتباه من الغفلة؟ وهل من عودة
إىل اهلل بعد طول شرود ؟
أيها املسلمون؛ سأقف عند مسألة الستسقاء وقفات ،مث أقف عند حوادث جتري يف فلسطي وقفات
أخرى ،أما بالنسبة لالستسقاء ،فلقد أصيب الناس يف عهد النيب  جبفاف ،وكانْ جزيرة العرب قد
شاع فيها الشرك والكفر والضالل والظلم والبغي والعدوان ،فجاء أعرايب إىل النيب  يستسقي ،والنيب
أغيث الناس ،مل يكن يف السماء قطعة من السحاب ،فلما
 على منرب اجلمعة ،فدعا رسول اهلل  و َ
استغاث النيب  بربه ودعاه وسأله أن يغيث البالد والعباد (اللهم اسقنا ول جتعلنا من القانطي) بدأت
الغيوم تتجمع واألمطار تنهمر ،وبقيْ كذلَ حّت مل يروا السماء ستة أيام كما يقول الصحايب ،يف
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اليوم السابع جاء أعرايب فقاطع النيب  أثناء خطبته وقال :يا رسول اهلل غرقْ البالد ،أقرأ الديث
كما رواه البخاري ،قال ، :يذكر أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب  ،ورسول اهلل 
قائم خيطب ،فاستقبل رسول اهلل  قائما ،فقال :يا رسول اهلل هلكْ املواشي وانقطعْ السبل فادع
اهلل يغيثنا ،قال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال" :اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا" قال أنس:
ول واهلل ما نرى يف السماء من سحاب ول قزعة ول شيئا وما بيننا وبي سلع من بيْ ول دار ،قال:
فطلعْ من ورائه سحابة مثل الرتس ،فلما توسطْ السماء انتشرت مث أمطرت ،قال :واهلل ما رأينا
الشمس ستا ،مث دخل رجل من ذلَ الباب يف اجلمعة املقبلة ،ورسول اهلل  قائم خيطب ،فاستقبله
قائما ،فقال :يا رسول اهلل هلكْ األموال وانقطعْ السبل ،فادع اهلل ُيسكها ،قال :فرفع رسول اهلل
 يديه مث قال" :اللهم حوالينا ول علينا ،اللهم على اآلكام واجلبال واآلجام والظراب واألودية ومنابْ
الشجر" قال :فانقطعْ ،وخرجنا منشي يف الشمس .صلى اهلل عليَ يا رسول اهلل .
هذا من حيث الستسقاء أثناء خطبة اجلمعة ،وروى البخاري -وعندما أقول روى البخاري فالديث
صحيح -أريد أن أتوقف عند الديث وقفة قصرية ،عن عبد اهلل بن عمر يتمثل بشعر أيب طالب عم
النيب  ألنه كذلَ أصيب املشركون يف مكة باجلفاف فجاء أبو سفيان يستغيث النيب  أن يسأل
اهلل الغيث ،فأغاثهم ربنا سبحانه وتعاىل ،قال :فتمثل عبد اهلل بن عمر بشعر أيب طالب:
أبيض يُستسقى الغمام بوجهه
و َ

مثال اليتامى عصمة لألر ِ
امل
ُ

كرت قول الشاعر-والشاعر هنا عم النيب  -وأنا أنظر إىل وجه
وعن عبد اهلل بن عمر ،قال( :رِبا ذ ُ
أبيض يستسقى الغمام بوجهه مثال اليتامى
النيب  يستسقي فما ينزل حّت َييش كل ميزاب( ،و َ
عصمة لألر ِ
امل)
أقف عند نقطتي ،النقطة األوىل أن النيب  دعا فاستجاب اهلل له وأغاث األمة وإننا لنتوجه برسول
الوقفة الثانية ،لعل ضالليي الوهابية
اهلل  أن يغيث هذه األمة ويسعفها باملطر قريبا غري بعيد.
يعرتضون علي اآلن ويقولون هذا شرك ،أن تقول (جباه النيب  )أو (حبق النيب  )أو (نتوسل بالنيب
 )هذا شرك! الديث يرويه البخاري ،وعن أيب طالب ،هل اعرتض عليه النيب ؟ هل وصف
أبيض يستسقى الغمام بوجهه  ،يستسقى الغمام بوجه النيب  ،واستشهد
كالمه بالشرك؟ قال :و َ
هبذا البيْ عبد اهلل بن عمر مؤيدا أم معرتضا؟ كان يستشهد به ،فقل َلؤلء الضالليي كفاكم ِحجابا
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بيننا وبي اهلل ،أنتم سبب البالء يف هذا البلد ،جرائمكم وضاللكم وتكفريكم َلذه األمة أصاهبا ِبا
أصاهبا ،وهذا ل يربئ ساحتنا من تقصرينا حبقوق اهلل ،من تقصرينا حبقوق بعضنا ،ل يربئ ساحتنا من
معاص شاعْ فينا ،ولذلَ علينا أن حناسب أنفسنا ،وعلينا أن نتوب إىل ربنا ،وعلينا أن نصحح
معتقداتنا ،ونصرف تلَ الضاللة عن أذهاننا ونبي أن اهلل  قد جعل من نبيه رمحة للعاملي ،وأنه
باب من أبواب استجابة الدعاء ،وأن التوسل بالنيب  سبب لالستجابة ،طبعا أنا مل أذكر قصة بالل
بن الارث  والذي وقف على قرب النيب  وهو يقول( :يا رسول اهلل أغث أمتَ) أي بالشفاعة
بعم النيب  ليبينا جواز الستسقاء والتوسل
َلا ،وأن يدعو اهلل َلا وهو يف قربه ،وتوسل عمر ِّ 
بالي ،وجواز الستسقاء والتوسل بامليْ ،والنيب  حي يف قربه.
األمر الثاين :أننا سوف نصلي صالة الستسقاء بعد صالة اجلمعة إن شاء اهلل ،وسأبي أن الستسقاء
يبدأ بالدعاء يف الصلوات ويف أعقاب الصلوات ويف صالة اجلمعة ،مث إن مل يُستجب فإن علينا أن
نصلي صالة الستسقاء ،وصالة الستسقاء تكون بتوجيه من ويل األمر ،وِبشاركة منه .وقد صدر
توجيه من السيد الرئيس إىل وزارة األوقاف بإقامة صالة الستسقاء يف املساجد كلها ،وكان األصل أن
نصلي الستسقاء خارج البلدة وخيرج الناس كلهم؛ ولكن إمنا منع من تطبيق هذه السنة من أشعلوا
الفتنة فأحرقوا األخضر واليابس يف بالدنا .وإل فالسنة أن نقيم صالة الستسقاء إما يف مسجد بين
أمية وهو أمر مشروع ،وإما يف ظاهر البلدة وندعو الناس كلهم صغارا وكبارا شيوخا وشبابا والنساء
أيضا لكي نصلي صالة الستسقاء ونسأل اهلل تعاىل اإلستجابة.
األمر اآلخر ،جترأت العصابات الصهيونية على أمر خطري؛ فمنعْ إعالن األذان يف أحناء فلسطي.
وهذه الوقاحة اليت بلغتها العصابات الصهيونية يف فلسطي أمر خطري للغاية وهتديد لوجود الفلسطينيي،
وللشعرية اإلسالمية؛ ألن األذان ليس جمر جمرد إعالن لدخول الوقْ ،األذان إعالن عن إسالم البلدة
عن هوية الوطن وعن هوية البلد ،وعن َّ
أن هذا البلد مسلم ،وهذا الذي يغيظهم .فلسطي مسلمة،
وشعبها مسلم ،شاءت الصهيونية أم مل تشأ ،وستظل هوية الشعب الفلسطيين هوية إسالمية ،وسيظل
املسجد األقصى املسجد األقصى ،لن تستطيع اسرائيل وعصاباهتا من أن حتقق أحالمها ،وستكون
فلسطي مقربة َلم بإذن اهلل .إل أنين أتساءل اآلن أمام مشهدين ،املشهد األول :ما الذي جعل
هؤلء اجملرمي يتجرؤون على منع إعالن األذان يف فلسطي؟! لول ضعفنا ولول الفتنة اليت أججتها
اسرائيل فكنا حنن املستجيبي َلا ،وكان يف وطننا ويف بالدنا من نفذ املؤامرة الصهيونية ،فأوقد الفتنة
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بي األخ وأخيه حبجة اإلصالح ،وحبجة الكم اإلسالمي ،وحبجة الرية وحبجج تافهة معروفة النتائج
سلفا ،فماذا كانْ النتيجة ؟ النتيجة كانْ أن البالد قد دمرت ،وأن األغراب غزوا بالدنا من كل
حدب وصوب ،يُعملون فيها يد اَلدم والتخريب والقتل ،مما جعل األمة مفتتة ضعيفة مستضعفة،
جيشها منهمَ على مئات اجلبهات يف إطفاء فتنة هنا ،وضرب على يد اجملرمي هناك ،ول يزال
النزيف ينتشر يف أوصال بلدنا ،والدمار يتفشى يف أرجائها .وجرائمهم يف حلب ل ختفى على ذي
ضمري ،ولكن يبدو أن الضمري العاملي صار نائما أو ميتا ،فالبد من بعث ضمري جديد ُيكن َلذا
الضمري أن يعيد َلذه األمة حياهتا وحريتها وحقوقها ،لول ضعفنا ولول الفتنة ،ولول متزقنا وتفشي الفرقة
فيما بيننا ملا جترأت تلَ العصابات الصهيونية من أن متنع األذان .وإذا كان املشهد الثاين وهو اآلن
مسألة الرائق اليت تنتشر يف فلسطي ،ما دللتها؟ ل ينبغي أن نسر كثريا بتلَ الرائق؛ بل ينبغي أن
نستنبط منها الكمة ،هذه الرائق َلا دلئل كبرية وعظيمة ومؤثرة ،إهنا تعين أن اهلل يؤيد دينه ويؤيد
عباده ،وأنه قادر على أن يسخر جنود السموات واألرض ويسخر عجائب قدرته يف تدمري أعداء دينه
لكن عباده أعرضوا ،نعم سخر َلم مفاتيح قوهتم أعين مفاتيح قوة اليهود فجعلها مفاتيح
وأعداء عبادهَّ ،
دمارهم ،وهذا يعين أننا لو صدقنا مع اهلل لسخر لنا مظاهر الكون كلها لتكون تأييدا لنا ،كما سخر
رحيا يف يوم األحزاب ،فجعلها سببا َلروب تلَ األحزاب وفرارها وعودهتا من حيث جاءت ،كان ربنا
َّ
ليؤيدن اهلل
قادرا على ذلَ ،ولكننا حنن الذين أعرضنا؛ فإن أخلصنا هلل فواهلل لينصرن اهلل عباده ،واهلل
ليسقي اهلل عباده -إن شاء اهلل تعاىل-
ليفرجن اهلل هذا الكرب ،مث أقول :لئن صدقنا مع اهلل
دينه ،واهلل
َّ
َّ
ْ استَ غ ِف ُروا َربَّ ُكم إِنَّهُ َكا َن َغفَّارا  يُرِس ِل َّ
وما علينا إل أن نعمل ِبقتضى قوله تعاىل  :فَ ُقل ُ
الس َماءَ
ِ
ِ
ِ
ي َوََي َعل لَ ُكم َجنَّات َوََي َعل لَ ُكم أَن َهارا هذا وعد اهلل وصدق
َعلَي ُكم مد َرارا َ وُُيدد ُكم بِأَم َوال َوبَن َ
اهلل يف وعده .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.

خطبة الحمعة في
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