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خطبة الاستسقاء للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي
بتاريخ 9122-29-92
استغفر اهلل استغفر اهلل استغفر اهلل استغفر اهلل استغفر اهلل استغفر اهلل استغفر اهلل أستغفر اهلل العظيم وأسأله
التوبة.
مجيعا تعلمون كم نعاين من جفاف اشتد أمره علينا ،وشدة أحكمت
احلمد هلل مث احلمد هلل  ....وبعد :فإنكم ً
خناقها بسبب ذلك ،وما ذلك إال مبا اقرتفت أيدينا ،أما قال ربنا سبحانه وتعاىل :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَة
ُ
ََ َ َ
فَبِ َما َك َسبَت أَي ِدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثِي لقد شاع الظلم وانتشر الفسق ،وال خيفى على أحد منا تقصيه حبق
ربه يف تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه .ال خيفى كم انتهكت احلرمات وكم ارتكبت املعاصي ،وشاعت يف بيوتنا
وضع بيوتنا ،وتقصينا يف تربية أبنائنا وبناتنا .كلنا يدرك ما
وشوارعنا وأسواقنا ومدارسنا ويف غيها ،كلنا يعلم َ
شاع يف معامالتنا من غش وأكل أموال الناس بالباطل من ربا وميسر وغي ذلك ،ويف هذه األيام بالذات
يتحمس الكثيون النتهاك حرمات اهلل  علنًا ،وكأن انتهاء عام وابتداء عام فرصة تباح فيها احملرمات وجتوز
فيها املعاصي ،وأصبحنا نقلد؛ بل نسابق الفسقة والكفار يف مظاهر الغفلة والفسق واجملون والفوور على
امتداد شوارعنا ،ويف املنتديات وأماكن الفسق والفوور .كل هذا يتم وحنن نئن حتت وطأة البالء والفتنة
ِ ِ
َصابِ َع ُهم ِيف آَذَاِنِِم
والقحط واجلفافً ،
متاما كما وصف اهلل قوم نوح َ وإِ ِين ُكلَّ َما َد َعوتُ ُهم لتَغف َر ََلُم َج َعلُوا أ َ
ِ
َص ُّروا َواستَكبَ ُروا استِكبَ ًارا كلنا يعلم ح الة الفتنة اليت استبدت بنا نتيوة إعراضنا عن
َواستَغ َشوا ثيَابَ ُهم َوأ َ
الضوابط الشرعية يف تصرفاتنا وعالقاتنا؛ حىت شاع بيننا حلقد وانتشر فينا الكذب ونقض العهود ،كلكم يعلم
ما أنتوت هذه الفتنة من سفك الدما ء وتشريد لآلمنني خدمة ألهداف خارجية وخمططات معادية.
وع َّق الوالدان وأمهلت الرتبية وشاعت املعاصي
طعت األرحام ُ
ُمنعت الزكاة وأُمهلت الصالة وآذ اجلار جاره وقُ َ
اْلنسا ُن َعلَى نَف ِسهِ ب ِ
معاذيره
ص َية ولو أل َقى
َ
َ
وانتهكت احلرمات ،ال يُلقني أحد منا التبعة على غيه بَ ِل ِ َ
وكل امرئ مبا كسب رهني ،لذلك جيب على كل فرد منا أن يقر بينه وبني ربه بذنبه ،ويعلن له ندمه ويقلع
عن ذنبه ،فشروط التوبة أوَلا اْلقالع عن الذنب مث الندم على فعله والعزم الصادق على عدم العود ،وإذا كان
هذا الذنب فيما يتعلق حبقوق اخآخرين ،فإن من واجبنا أن نرد احلقوق ألصحاهبا وأن نستسمح ،إذا كان
الذنب بينك وبني اخللق فليس لك إال أن تستسمح صاحب احلق وأن تسرتضيه ،وإذا كان حقاً مادياً أن
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ترده إليه أو أن ترجوه أن ميهلك يف أدائه أو أن يساحمك فيه .وواهلل إين ألعتقد أن فينا من النخوة والشهامة
من إ ذا قلت له أنا أسأت وأعتذر وأرجو منك املساحمة أنه سوف يسامح ،حىت ولو كنت قد سفكت له دما،
فينا من األخالق الطيبة ...من بقايا تلك األخالق ما يدفع أحدنا أن يسامح إخوانه ،ولكن إن صدق هذا
األخ يف رد هذا احلق إىل صاحبه ،ويف ندمه على اعتدائه عليه.
آن األوان أن نصطلح مع ربنا وأن نرمتي على أعتابه ،معلنني اعرتافنا بتقصينا معلنني ا ستغفارنا لذنوبنا وتوبتنا
عن آثامنا وندمنا وصدق إنابتنا .ولقد وعد ربنا ،واهلل ال خيلف امليعاد ،إن استغفرنا أن يغفر لنا ،وأن يسعفنا
الس َماءَ َعلَي ُكم ِمد َر ًارا َ وُمي ِدد ُكم بِأَم َوال
ت استَغ ِف ُروا َربَّ ُكم إِنَّ ُه َكا َن َغ َّف ًارا  يُر ِس ِل َّ
وأن يفرج عنا فَ ُقل ُ
ني َوَجي َعل لَ ُكم َجنَّات َوَجي َعل لَ ُكم أَن َه ًارا هبذا قد وعد ربنا كرما منه وفضال ،ولكن هل صدقت منا التوبة؟
َوبَنِ َ
وهل صحت منا العزمية على اْلنابة إليه والتزام حدوده واجتناب مناهيه ،إن صدقنا يف توبتنا كان ذلك سببا
وبابا لرمحة اهلل بنا ،وتفريج كربنا وأن يسقينا الغيث ويبارك لنا ويسعفنا وخيمد نار الفتنة ويكف عنا شدهتا،
لنصلح ذات البني ليعود جمتمعنا جمتمع احملبة جمتمع املودة جمتمع التعاون جمتمع الرتاحم جمتمع التباذل جمتمع
النهوض بأمر بعضنا ،آن األوان أن نعود إىل ربنا وجندد عزمية التوبة واْلنابة وااللتزام حبدوده والوقوف عند
أوامره واجتناب منهياته.
أسأل اهلل تعاىل أن جيعل من هذا املوقف ومن هذه الساعة املباركة سببا لرمحته بنا وإغاثته لنا وتفريج كربنا
وإصالح حالنا وأن يرزقنا حسن اْلنابة وصدق التوبة.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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