
 د. حممد توفيق رمضان البوطي                                                                      السقيا واجلفاف يف السرية النبوية       

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                1

 السقيا والجفاف في السيرة النبوية

 خطبة الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 9112-19-92 بتاريخ اجلمعة

: ينا وسلمحكاية عن سيدنا نوح صلى اهلل عليه وعلى نب وتعاىل تباركربنا يقول  ؛ها املسلمونعد فيا أي  أما ب
  ِاْسِتْكبَارًا َواْسَتْكبَ ُروا َوَأَصر وا يَابَ ُهمْ ثِ  َواْستَ ْغَشْوا َآَذاِنِِمْ  يِف  َأَصابَِعُهمْ  َجَعلُوا ََلُمْ  لِتَ ْغِفرَ  َدَعْوتُ ُهمْ  ُكلََّما َوِإّن  
 َغفَّارًا انَ كَ  إِنَّهُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلتُ   ِإْسرَارًا ََلُمْ  َوَأْسَرْرتُ  ََلُمْ  َأْعلَْنتُ  ِإّنِ  ُثَّ   ِجَهارًا َدَعْوتُ ُهمْ  ِإّنِ  ُثَّ 
  ِِمْدرَارًا َعلَْيُكمْ  السََّماءَ  يُ ْرِسل   ْأَنْ َهارًا َلُكمْ  َوََيَْعلْ  َجنَّات   َلُكمْ  َوََيَْعلْ  َوبَِنيَ  بِأَْمَوال   َوُيُِْددُْكم  وروى

وروى  (رَْكَعتَ ْيِ  َوَصلَّى َداءَهُ رِ  َوقَ َلبَ  اْلِقبْ َلةَ  فَاْستَ ْقَبلَ  فَاْسَتْسَقى اْلُمَصلَّى ِإىَل  َخرَجَ   النَِّبَّ  َأنَّ : )البخاري
 ُسَف،يُو  َكِسِن  ِبِسِنيَ  َعلَْيِهمْ  َدَعا  النَِّبِ  َعَلى اْستَ ْعَصْوا َلمَّا قُ رَْيًشاأن ) :البخاري عن عبد اهلل بن مسعود

 انِ الد خَ  َكَهْيَئةِ  َوبَ يْ نَ َها بَ يْ َنهُ  َما يَ َرىف َ  السََّماءِ  ِإىَل  يَ ْنُظرُ  الرَُّجلُ  َفَجَعلَ  الِعظَاَم، َأَكلُوا َحّتَّ  َوَجْهد   َقْحط   فََأَصابَ ُهمْ 
: قَالَ  أَلِيم   َعَذاب   َذاهَ  النَّاسَ  يَ ْغَشى ُمِبي   ِبُدَخان   السََّماءُ  تَْأِت  يَ ْومَ  فَاْرتَِقبْ : تَ َعاىَل  اللَّهُ  فَأَنْ َزلَ  اجلَْهِد، ِمنَ 

 إِنَّكَ  ِلُمَضَر؟: »قَالَ  ْت،َهَلكَ  َقدْ  فَِإن ََّها ِلُمَضَر، اللَّهَ  اْسَتْسقِ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: َلهُ  فَِقيلَ   اللَّهِ  َرُسولُ  فَُأِتَ 
 ِحيَ  مْ َحاَلِِ  ِإىَل  َعاُدوا الرَّفَاِهَيةُ  َأَصابَ تْ ُهمُ  فَ َلمَّا َعاِئُدونَ  إِنَُّكمْ : فَ نَ زََلتْ  َفُسُقوا، ََلُمْ  فَاْسَتْسَقى «جلََِريء  

( وروى َبْدر   يَ ْومَ  يَ ْعِن : قَالَ  ُمْنتَِقُمونَ  إِنَّا الُكبْ َرى الَبْطَشةَ  نَ ْبِطشُ  يَ ْومَ  : اللَّهُ  فَأَنْ َزلَ  الرَّفَاِهَيُة، َأَصابَ تْ ُهمُ 
 َوقَ َلبَ  اْلِقبْ َلَة، لَ فَاْستَ ْقبَ  فَاْسَتْسَقى، اْلُمَصلَّى ِإىَل  َخرَجَ   النَِّبَّ  َأنَّ " زَْيد   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ عن ابن خزُية يف صحيحه 

 . سئل الراوي عن قلبه رداه كيف جعله؟ قال: جعل اليمي الشمال والشمال اليمي(. رَْكَعتَ ْيِ  َوَصلَّى رَِداءَُه،

، وحنن يف هذه املرة أمام سابيع مضت على ذكر صفحات من سرية املصطفى ألجرينا أي ها املسلمون؛ 
اخرتهتا ملناسبتها مبا يتعلق حبالنا اليوم حيث احتبس القطر وامتنع املطر، وقد  صفحة خاصَّة من سرية النب 

 عبأشد احلاجة إىل رمحة اهلل وغيثه، جفت األرض وغدت مياه الينابيأوغلنا يف الشتاء دون شتاء، وصار الناس 
 َأْصَبحَ  ِإنْ  َأرَأَيْ ُتمْ  ُقلْ ء الو أن أحدكم فتح صنابري املياه يف بيته، فلم َيد امل واهتدد بالنضوب، فتأمل واآلبار
لقد توقفت املياه عنا بفعل اجملرمي يف مثل هذا التاريخ منذ سنة، وعانيتم  َمِعي   مبَاء   يَْأتِيُكمْ  َفَمنْ  َغْورًا َماؤُُكمْ 

 لكن إن توقفو  .استنفرت الدولة له كل وسائلها ، فقدالكن البديل على صعوبته كان موجودً  ،بعض املعاناة
ليت أكرمنا ا قطر السماء فمن أين ُيكن أن يؤمن املاء؟ من أين ُيكن أن نؤمن مياه الشرب إن جفت الينابيع
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ن االستكبار إ ؟بيوتنا ن نروي ظمأنا أو أن ندبر أمر طهارتنا وأمر نظافتنا ونظافة؟ من أين ُيكن أهبا اهلل 
اهلل مل يقل أأ واملرض والقذارة إىل غري ذلك، والغفلة مصيبة لن حيصد الناس منها سوى مزيد من الذل والظم

لذين كان ألحدمها لأمل تقرؤوا يف سورة الكهف قصة الرجلي ا َحي   َشْيء   ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلنَاتعاىل 
 ظَامِل   َوُهوَ  َجنََّتهُ  َوَدَخلَ وجعل بينهما زرعا فاستكرب واغرت وقال:  ،جنتان من أعناب حتفهما أشجار النخيل

 ِمنْ َها َخيْ رًا َدنَّ أَلَجِ  َرِّب  ِإىَل  ُرِدْدتُ  َولَِئنْ  قَاِئَمةً  السَّاَعةَ  َأُظن   َوَما  أََبًدا َهِذهِ  تَبِيدَ  َأنْ  َأُظن   َما قَالَ  لِنَ ْفِسهِ 
 السََّماءِ  ِمنَ  ُحْسبَانًا لَيْ َهاعَ  َويُ ْرِسلَ  َجنَِّتكَ  ِمنْ  َخيْ رًا يُ ْؤِتَيِ  َأنْ  َرِّب  فَ َعَسى: ووعظه صاحبه حمذرًا قال ُمنْ َقلَبًا

 َكفَّْيهِ  يُ َقِلبُ  فََأْصَبحَ  بَِثَمرِهِ  َوُأِحيطَ   طَلَبًا َلهُ  َتْسَتِطيعَ  فَ َلنْ  َغْورًا َماُؤَها ُيْصِبحَ  أَوْ   زَلًَقا َصعِيًدا فَ ُتْصِبحَ 
 يَ ْنُصُروَنهُ  فَِئة   َلهُ  َتُكنْ  وملَْ   َأَحًدا َرِّب بِ  ُأْشِرْك  ملَْ  لَْيَتِن  يَا َويَ ُقولُ  ُعُروِشَها َعَلى َخاوَِية   َوِهيَ  فِيَها أَنْ َفقَ  َما َعَلى
 .ُمْنَتِصرًا َكانَ  َوَما اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ 

ال دعاء حقد ومشاتة، دعا عليهم تنبيها َلم بسني   دعاء تنبيه وايقاظ النب  ااستكربت قريش فدعا عليه
َلم  فاستسقى (ملضر فإِنا قد هلك استسقِ )حّت قالوا:   ألنفسهم إال إليه مالذاً  افلم َيدو  كسن يوسف

إىل حالتكم السابقة، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إىل طغياِنم فأنزل اهلل  َعاِئُدونَ  إِنَُّكمْ فنزلت  ،فسقوا
فأراهم نقمته يف يوم بدر، حيث أذل اهلل كربياء قريش  ُمْنتَِقُمون إِنَّا الُكبْ َرى الَبْطَشةَ  نَ ْبِطشُ  يَ ْومَ تعاىل: 

 وغطرستها.

اعوجاجنا هبا ِوم نصلح هبا سلوكنا ونُق ،إىل ربنا ،أيها املسلمون؛ حنن اليوم بأشد احلاجة إىل عودة راشدة لصوابنا
، نستجيب لربنا انتوب توبة نصوح ،الوالدين مننع الظلم فيما بيننا نصحح عالقتنا بربنا، نصل الرحم نرب  

استغفرواَغفَّارًا  َكانَ  إِنَّهُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا من الظلم من الغش من الطغيان من قطيعة الرحم  من  استغفروا
من الفسق الذي شاع يف شوارعنا، من التعري الذي مل نعد  ،من الظلم الذي شاع فيما بيننا ،إساءة اجلوار

 ،ةمنيز فيه بي مسلمة وغري مسلمة، من حالة بائسة شاعت يف بيوتنا يف منازلنا بي أبنائنا وبناتنا، أمهلنا الرتبي
ضنا عر ف أتتنا هذه الفتنة العمياء؛ أما آن لنا أن نستيقظ؟     وضيعنا احلدود واحلرمات، وأمهلنا كتاب اهلل 

ومن  .لك الفتنةحنن حنصد زرع ت هاففأعرض أكثرنا،  ،بي اخلري من الشر والصواب من اخلطأيتموازين الشرع ل
 .بل إننا ماضون ولألسف يف غيِنا يف غفلتنا يف معاصينا تدع،بعدها مل نر 



 د. حممد توفيق رمضان البوطي                                                                      السقيا واجلفاف يف السرية النبوية       

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                3

إىل مسعه ولسانه  أقوليرجع إىل نفسه إىل بيته إىل حاله، إىل لسانه إىل مسعه إىل بصره، أن منا  كل  على   
هل هو أمي يف كسبه؟ هل هو مستقيم يف معاملته؟ هل هو صادق يف حديثه؟ ليعد   ...وبصره، إىل كسبه

؟ هل  كنا أمناء على ما اسرتعانا اهلل   هلفه وزوجته، كل منا إىل نفسه، كلكم راع، راع على أوالده وبنات
 ِلَسانِ  َلىعَ  ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ أبنائنا؟  كنا أمناء على بيوتنا على أعراضنا على بناتنا على

 لُوهُ فَ عَ  ُمْنَكر   َعنْ  يَ تَ نَاَهْونَ  اَل  َكانُوابأي ذنب لعنوا؟ ...على ألسنة األنبياء لعنوا َمْريََ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُوودَ 
 .انتشرت يف جمتمعهم فلم يأمروا مبعروف ومل ينهوا عن منكرجرُيتهم أن املعاصي  يَ ْفَعلُونَ  َكانُوا َما لَبِْئسَ 

 هذا الكالم موجه إىل كل مسلم يف بالدنا، بل إىل كل مسلم يف الدنيا، أن يعود فيحاسب نفسه، أن يرعويَ 
ِنا توقظ والقوارع رمحة أل ،قد تأتينا القوارع .اليوم عمل وال حساب، ولكن غًدا حساب وال عملفأن يتوب، و 

ن حناسب أنفسنا ، علينا أيت لديه بقية إُيان، توقظ من كانت يف قلبه بقية روادع وخمافة من اهلل َمن بق
، من كان يف موقع ي ومواطني، مسؤولي وعسكرييمدني ،رنا وأنثاناكَ َذ  ،مجيًعا بكل فئاتنا كبرينا وصغرينا

فإن اليوم  ،كلنا َيب أن حناسب أنفسنا وأن نعود إىل ربنا وأن نتقي اهلل  .ن كان يف موقع الرعيةلية ومَ و املسؤ 
إن مثل هذه التنبيهات من جفاف وقحط وقلة أمطار أو غالء  .حساب وال عمل عمل وال حساب، وغداً 

 َويَ ْعُفو ِديُكمْ أَيْ  َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبة   ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَماأو حنو ذلك إمنا هي كما قال ربنا تبارك وتعاىل أو فتنة 
 .َكِثري   َعنْ 

والتزاًما  ،تسقاءنبينا حيث أمر بصالة االس وبعد فإنه استجابة ألمر ربنا إذ أمرنا أن نستغفره ونعود إليه، وسنةِ 
لذي اوالتزاًما بأمر ويل األمر   -ألن صالة االستسقاء إمنا تكون بتوجيه من ويل األمر –بأمر ويل األمر 

اب واالستسقاء يبدأ بدعاء يف أعق .ب ألمر اهلل فيما أصدر؛ أقول سنصلي صالة االستسقاء اليوماستجا
 ن يتم بالصورة اليت تتاح لنا، واليوم ستصلى صالة االستسقاء يف مجيع املساجد يف هذهأالصلوات، ث ُيكن 

 فَ ُقْلتُ  :هو الذي قال لنا البالد على امتدادها، هبذا صدر التوجيه، وهبذا ينبغي أن نعمل ألنه أمر اهلل 
وربط كشف الغمة اليت نعاّن منها باستغفارنا  ِمْدرَارًا َعلَْيُكمْ  السََّماءَ  يُ ْرِسلِ   َغفَّارًا َكانَ  إِنَّهُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا

بتوبتنا بأوبتنا إىل ربنا تبارك وتعاىل، بعد صالة اجلمعة مباشرة سوف نصلي صالة االستسقاء، وصالة 
بتضرع  ؛االستسقاء ُيكن أن تتقدمها اخلطبة وُيكن أن تكون اخلطبة بعدها، وفيها كما رأينا دعاء خملص

بنا، والذي  حل  أن يغفر ويرحم وأن يكشف عنا البالء الذي  بابتهال بتوبة باستغفار إىل اهلل  بصدق
بعد  سبع تكبريات يف الركعة األوىل ،ن كصالة العيداكعتاالستسقاء ر أحاط بنا من كل جانب، نعم صالة 
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إننا نستبدل بالتكبري اخلطبة ف، وأما يف القيامومخس تكبريات يف الركعة الثانية بعد تكبرية تكبرية اإلحرام، 
اء كما هو يف خطبة يف اخلطبة الثانية، ويف اخلطبة الثانية يبدأ يف الدع سبعاً االستغفار، تسًعا يف اخلطبة األوىل و 

لى النحو ويقلب الناس ثياهبم فيما أتيح َلم ع -هكذا ورد يف السنة –اجلمعة، ولكنه بعد ذلك يقلب ثوبه 
النحو على هذا  ،ء مستقبال القبلة خالفا ملا هو احلال يف صالة اجلمعةااملمكن، ث يتجه إىل القبلة ويتابع الدع

ويرمحنا  اإن شاء اهلل تعاىل، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل ليغيثنسوف نقيم صالة االستسقاء يف مسجدنا هذا 
 .وبفرج عنا إنه غفور رحيم جميب للدعاء

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين


