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السقيا والجفاف في السيرة النبوية
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اجلمعة بتاريخ 9112-19-92
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل حكاية عن سيدنا نوح صلى اهلل عليه وعلى نبينا وسلم:
ِِ
ِ ِ
ِ
استِكْبَ ًارا 
استَكْبَ ُروا ْ
َصروا َو ْ
َصابِ َع ُه ْم ِيف آَذَاِن ْم َو ْ
استَغْ َش ْوا ثيَابَ ُه ْم َوأ َ
َ وإِ ِّن ُكلَّ َما َد َع ْوتُ ُه ْم لتَغْف َر ََلُْم َج َعلُوا أ َ
ِ
استَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّ ُه َكا َن َغ َّف ًارا
َس َرْر ُ
ت ْ
ت ََلُْم إِ ْس َر ًارا  فَ ُق ْل ُ
ت ََلُْم َوأ ْ
ثَُّ إِ ِّن َد َع ْوتُ ُه ْم ج َه ًارا  ثَُّ إِ ِّن أ َْعلَْن ُ
ِ
ي َوََْي َع ْل لَ ُك ْم َجنَّات َوََْي َع ْل لَ ُك ْم أَْن َه ًارا وروى
 يُ ْر ِس ِل َّ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا َ وُيُْد ْد ُك ْم بِأ َْم َوال َوبَنِ َ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِ
استَ ْقبَل الْ ِقْب لَ َة َوقَلَ َ ِ
البخاري( :أ َّ
ي) وروى
َن النِ َّ
صلَّى فَ ْ
َّب َ خ َر َج إِ َىل الْ ُم َ
ب رَداءَُه َو َ َ
استَ ْس َقى فَ ْ َ
ف،
ي َك ِس ِن يُو ُس َ
َّب َ د َعا َعلَْي ِه ْم بِ ِسنِ َ
ص ْوا َعلَى النِ ِ
البخاري عن عبد اهلل بن مسعود( :أن قُ َرْي ًشا لَ َّما ْ
استَ ْع َ
السم ِاء فَي رى ما بينَه وبينَها َكهيئَةِ الدخ ِ
ان
َصابَ ُه ْم قَ ْحط َو َج ْهد َح َّّت أَ َكلُوا العِظَ َام ،فَ َج َع َل َّ
َ
الر ُج ُل يَْنظُُر إِ َىل َّ َ َ َ َ َْ ُ ََْ َ َ ْ
فَأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب يَ ْوَم تَأِْت َّ ِ
ال:
َّاس َه َذا َع َذاب أَلِيم قَ َ
م َن اجلَ ْهد ،فَأَْن َزَل اللَّ ُه تَ َع َاىل :فَ ْارتَق ْ
الس َماءُ ب ُد َخان ُمبي يَ ْغ َشى الن َ
ول اللَّهِ :استَس ِق اللَّه لِمضر ،فَإِنَّها قَ ْد هلَ َكت ،قَ َ ِ
ول اللَّهِ  فَِ
ك
ق
يل لَ ُه :يَا َر ُس َ
فَأُِتَ َر ُس ُ
ض َر؟ إِنَّ َ
ال« :ل ُم َ
َ ْ
ْ ْ َ ُ ََ َ
َ
ِِ
َجل ِريء» فَاستَس َقى ََلم فَس ُقوا ،فَنَزلَت :إِنَّ ُكم عائِ ُدو َن فَلَ َّما أَصاب ْتهم َّ ِ
ي
ادوا إِ َىل َحاَل ْم ِح َ
الرفَاهيَ ُة َع ُ
ْ َ
َ ْ
ْ ْ
َ
َ َ ُُ
ُْ ُ
أَصاب ْتهم َّ ِ
ِ
ال :يَ ْع ِن يَ ْوَم بَ ْدر) وروى
ش البَطْ َش َة ال ُكْب َرى إِنَّا ُمْنتَِق ُمو َن قَ َ
الرفَاهيَ ُة ،فَأَْن َزَل اللَّ ُه  :يَ ْوَم نَْبط ُ
َ َ ُُ
ِ
ابن خزُية يف صحيحه عن َعْب ِد اللَّهِ ْب ِن َزْيد "أ َّ
ب
َن النِ َّ
استَ ْس َقى ،فَ ْ
صلَّى فَ ْ
َّب َ خ َر َج إِ َىل الْ ُم َ
استَ ْقبَ َل الْقْب لَ َةَ ،وقَلَ َ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِ
ِ
ي) .سئل الراوي عن قلبه رداه كيف جعله؟ قال :جعل اليمي الشمال والشمال اليمي.
رَداءَُهَ ،و َ َ
أيها املسلمون؛ جرينا أل سابيع مضت على ذكر صفحات من سرية املصطفى  ، وحنن يف هذه املرة أمام
خاصة من سرية النب  اخرتهتا ملناسبتها مبا يتعلق حبالنا اليوم حيث احتبس القطر وامتنع املطر ،وقد
صفحة َّ
أوغلنا يف الشتاء دون شتاء ،وصار الناس بأشد احلاجة إىل رمحة اهلل وغيثه ،جفت األرض وغدت مياه الينابيع
َصبَ َح
واآلبار هتدد بالنضوب ،فتأملوا لو أن أحدكم فتح صنابري املياه يف بيته ،فلم َيد املاء قُ ْل أ ََرأَْيتُ ْم إِ ْن أ ْ
َما ُؤُك ْم غَ ْوًرا فَ َم ْن يَأْتِي ُك ْم ِمبَاء َمعِي لقد توقفت املياه عنا بفعل اجملرمي يف مثل هذا التاريخ منذ سنة ،وعانيتم
موجودا ،فقد استنفرت الدولة له كل وسائلها .ولكن إن توقف
بعض املعاناة ،لكن البديل على صعوبته كان
ً
قطر السماء فمن أين ُيكن أن يؤمن املاء؟ من أين ُيكن أن نؤمن مياه الشرب إن جفت الينابيع اليت أكرمنا
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اهلل  هبا ؟ من أين ُيكن أ ن نروي ظمأنا أو أن ندبر أمر طهارتنا وأمر نظافتنا ونظافة بيوتنا؟ إن االستكبار
والغفلة مصيبة لن حيصد الناس منها سوى مزيد من الذل والظمأ واملرض والقذارة إىل غري ذلك ،أمل يقل اهلل
تعاىل َ و َج َعلْنَا ِم َن الْ َم ِاء ُكلَّ َش ْيء َحي أمل تقرؤوا يف سورة الكهف قصة الرجلي اللذين كان ألحدمها
جنتان من أعناب حتفهما أشجار النخيل ،وجعل بينهما زرعا فاستكرب واغرت وقال :ودخل جنَّته وهو ظَ ِ
امل
َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ
ِ
ت إِ َىل َرِّب َأل َِج َد َّن َخْي ًرا ِمْن َها
لِنَ ْف ِسهِ قَ َ
يد َه ِذهِ أَبَ ًدا َ وَما أَظُن َّ
ال َما أَظُن أَ ْن تَبِ َ
اع َة قَائِ َم ًة َولَئِ ْن ُرد ْد ُ
الس َ
ُمْن َقلَبًا ووعظه صاحبه حمذرا قال :فَ َعسى رِّب أَ ْن يُ ْؤتِ َ ِ
الس َم ِاء
ك َويُ ْر ِس َل َعلَْي َها ُح ْسبَانًا ِم َن َّ
ي َخْي ًرا ِم ْن َجنَّتِ َ
َ َ
ً
ُحي َط بِثَم ِرهِ فَأَصبح ي َقلِب َك َّفيهِ
يدا َزلًَقا  أَو يصبِح م ُاؤها غَورا فَلَن تَستَ ِطيع لَه طَلَبا  وأ ِ
صعِ ً
َْ َ ُ ُ ْ
فَتُ ْ
ْ ُ ْ َ َ َ ًْ ْ ْ َ ُ ً
صبِ َح َ
َ
َ
ِ
َعلَى ما أَْن َفق فِيها و ِهي خا ِوية َعلَى ُعر ِ
ص ُرونَ ُه
وش َها َويَ ُق ُ
َح ًدا َ وَملْ تَ ُك ْن لَ ُه فئَة يَْن ُ
ول يَا لَْيتَِن َملْ أُ ْش ِرْك بَِرِّب أ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ُ
ون اللَّهِ وما َكا َن مْنتَ ِ
ِمن ُد ِ
ص ًرا.
ُ
ََ
ْ
استكربت قريش فدعا عليها النب  دعاء تنبيه وايقاظ ال دعاء حقد ومشاتة ،دعا عليهم تنبيها َلم بسني
كسن يوسف فلم َيدوا مالذاً ألنفسهم إال إليه  حّت قالواِ ( :
استسق ملضر فإِنا قد هلك) فاستسقى َلم
فسقوا ،فنزلت إِنَّ ُك ْم َعائِ ُدو َن إىل حالتكم السابقة ،فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إىل طغياِنم فأنزل اهلل
ِ
ش البَ ْط َش َة ال ُكْب َرى إِنَّا ُمْنتَِق ُمون فأراهم نقمته يف يوم بدر ،حيث أذل اهلل كربياء قريش
تعاىل :يَ ْوَم نَْبط ُ
وغطرستها.

أيها املسلمون؛ حنن اليوم بأشد احلاجة إىل عودة راشدة لصوابنا ،إىل ربنا ،نصلح هبا سلوكنا ونُق ِوم هبا اعوجاجنا
نصحح عالقتنا بربنا ،نصل الرحم نرب الوالدين مننع الظلم فيما بيننا ،نتوب توبة نصوحا ،نستجيب لربنا
استَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّ ُه َكا َن غَ َّف ًارا استغفروا استغفروا من الظلم من الغش من الطغيان من قطيعة الرحم من
ْ 
إساءة اجلوار ،من الظلم الذي شاع فيما بيننا ،من الفسق الذي شاع يف شوارعنا ،من التعري الذي مل نعد
منيز فيه بي مسلمة وغري مسلمة ،من حالة بائسة شاعت يف بيوتنا يف منازلنا بي أبنائنا وبناتنا ،أمهلنا الرتبية،
وضيعنا احلدود واحلرمات ،وأمهلنا كتاب اهلل  أما آن لنا أن نستيقظ؟ أتتنا هذه الفتنة العمياء؛ فعرضنا
موازين الشرع ليتبي اخلري من الشر والصواب من اخلطأ ،فأعرض أكثرنا ،فها حنن حنصد زرع تلك الفتنة .ومن
بعدها مل نرتدع ،بل إننا ماضون ولألسف يف غيِنا يف غفلتنا يف معاصينا.
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على كل منا أن يرجع إىل نفسه إىل بيته إىل حاله ،إىل لسانه إىل مسعه إىل بصره ،أقول إىل مسعه ولسانه
وبصره ،إىل كسبه ...هل هو أمي يف كسبه؟ هل هو مستقيم يف معاملته؟ هل هو صادق يف حديثه؟ ليعد
كل منا إىل نفسه ،كلكم راع ،راع على أوالده وبناته وزوجته ،فهل كنا أمناء على ما اسرتعانا اهلل ؟ هل
كنا أمناء على بيوتنا على أعراضنا على بناتنا على أبنائنا؟ لُعِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن ب ِن إِسرائِيل َعلَى لِس ِ
ان
َ
َ َ ُ ْ َ َْ َ
َداو َ ِ
وه
اه ْو َن َع ْن ُمْن َكر فَ َعلُ ُ
يسى ْاب ِن َم ْرََي على ألسنة األنبياء لعنوا...بأي ذنب لعنوا؟ َ كانُوا َال يَتَنَ َ
ود َوع َ
ُ
ِ
س َما َكانُوا يَ ْف َعلُو َن جرُيتهم أن املعاصي انتشرت يف جمتمعهم فلم يأمروا مبعروف ومل ينهوا عن منكر.
لَبْئ َ
يرعوي
هذا الكالم موجه إىل كل مسلم يف بالدنا ،بل إىل كل مسلم يف الدنيا ،أن يعود فيحاسب نفسه ،أن
َ
غدا حساب وال عمل .قد تأتينا القوارع ،والقوارع رمحة ألِنا توقظ
وأن يتوب ،فاليوم عمل وال حساب ،ولكن ً
َمن بق يت لديه بقية إُيان ،توقظ من كانت يف قلبه بقية روادع وخمافة من اهلل  ،علينا أن حناسب أنفسنا
مجيعا بكل فئاتنا كبرينا وصغرينا ،ذَ َكرنا وأنثانا ،مدنيي وعسكريي ،مسؤولي ومواطني ،من كان يف موقع
ً
وم ن كان يف موقع الرعية .كلنا َيب أن حناسب أنفسنا وأن نعود إىل ربنا وأن نتقي اهلل ،فإن اليوم
املسؤولية َ
عمل وال حساب ،وغداً حساب وال عمل .إن مثل هذه التنبيهات من جفاف وقحط وقلة أمطار أو غالء
أو فتنة أو حنو ذلك إمنا هي كما قال ربنا تبارك وتعاىل وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
ت أَْي ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو
صيبَة فَبِ َما َك َسبَ ْ
ََ َ َ ْ ْ ُ
َع ْن َكثِري.
وبعد فإنه استجابة ألمر ربنا إذ أمرنا أن نستغفره ونعود إليه ،وسنةِ نبينا حيث أمر بصالة االستسقاء ،والتز ًاما
بأمر ويل األمر – ألن صالة االستسقاء إمنا تكون بتوجيه من ويل األمر -والتز ًاما بأمر ويل األمر الذي
استجاب ألمر اهلل فيما أصدر؛ أقول سنصلي صالة االستسقاء اليوم .واالستسقاء يبدأ بدعاء يف أعقاب
الصلوات ،ث ُيكن أ ن يتم بالصورة اليت تتاح لنا ،واليوم ستصلى صالة االستسقاء يف مجيع املساجد يف هذه
ت
البالد على امتدادها ،هبذا صدر التوجيه ،وهبذا ينبغي أن نعمل ألنه أمر اهلل  هو الذي قال لنا :فَ ُقلْ ُ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا وربط كشف الغمة اليت نعاّن منها باستغفارنا
استَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّ ُه َكا َن َغ َّف ًارا  يُ ْر ِس ِل َّ
ْ
بتوبتنا بأوبتنا إىل ربنا تبارك وتعاىل ،بعد صالة اجلمعة مباشرة سوف نصلي صالة االستسقاء ،وصالة
االستسقاء ُيكن أن تتقدمها اخلطبة وُيكن أن تكون اخلطبة بعدها ،وفيها كما رأينا دعاء خملص؛ بتضرع
بصدق بابتهال بتوبة باستغفار إىل اهلل  أن يغفر ويرحم وأن يكشف عنا البالء الذي حل بنا ،والذي
أحاط بنا من كل جانب ،نعم صالة االستسقاء ركعتان كصالة العيد ،سبع تكبريات يف الركعة األوىل بعد
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تكبرية اإلحرام ،ومخس تكبريات يف الركعة الثانية بعد تكبرية القيام ،وأما يف اخلطبة فإننا نستبدل بالتكبري
تسعا يف اخلطبة األوىل وسبعاً يف اخلطبة الثانية ،ويف اخلطبة الثانية يبدأ يف الدعاء كما هو يف خطبة
االستغفارً ،
اجلمعة ،ولكنه بعد ذلك يقلب ثوبه – هكذا ورد يف السنة -ويقلب الناس ثياهبم فيما أتيح َلم على النحو
املمكن ،ث يتجه إىل القبلة ويتابع الدعاء مستقبال القبلة خالفا ملا هو احلال يف صالة اجلمعة ،على هذا النحو
سوف نقيم صالة االستسقاء يف مسجدنا هذا إن شاء اهلل تعاىل ،ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل ليغيثنا ويرمحنا
وبفرج عنا إنه غفور رحيم جميب للدعاء.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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