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وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

 :اثنني قسمني إىل تنقسم املسلمون فيها  يتورط اليت املعاصي إن

 األمارة   نفسه  تغلب  من  وبدافع  ضعفه  من  بسائق  املسلم  فيها  يتورط  فردية  فمعاصي  منهما  األول  القسم  أما 
  املعاصي  هذه أن والغالب وجل، عز  هللا من واخلجل ابلندم وشاعر ابألمل شاعر وهو املعاصي هذه يرتكب عليه،
ه مْ   َعَلى  َأْسَرُفوا  الَّذ ينَ   ع َباد يَ   ايَ   ُقلْ   :وتعاىل  سبحانه  هللا   يقول  املعاصي  من  النوع  هذا  ويف  ألصحاهبا،  تُ ْغتَ َفرُ   أَنُفس 

يعاً  الذُّنُوبَ  يَ ْغف رُ  اّللََّ  إ نَّ  اّللَّ   رَّمْحَة   م ن تَ ْقَنُطوا اَل  يمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ   إ نَّهُ  َجَ   [  53: الزمر] الرَّح 

 احلال   هذه  يف  فاملغفرة  اآلخرين  حقوق  من  حلقٍّ   إهداراً   يتضمن  ما  املعاصي  من  النوع  هذا  يف  يكن  مل  ما  هذا 
   أصحاهبا إىل احلقوق إبعادة  منوطة

 هلا   التربير  مع  تُ ْرَتَكبُ   اليت  املعاصي   تلك   فهي  املسلمون  فيها  يتورط  قد  اليت  املعاصي  من  الثاين  القسم  وأما 
  اآلتية  النذر  ختويف  أو  املنذرين  إنذار  أو  الناصحني  نصيحة  إىل  االلتفات   دون  عليها  اإلصرار  ومع  هبا  التباهي  ومع
  نذيراً   داخله  يف  حيمل  واستمر  وتكاثر  ابجملتمع  استحر  إن  املعاصي  من  النوع  هذا.  وتعاىل  سبحانه  هللا  عند  من

 يَ ب َْعثَ   َأن  َعَلى  اْلَقاد رُ   ُهوَ   ُقلْ   :وتعاىل  سبحانه  ربنا  يقول  املعاصي   من  النوع  هذا  وعن  وشديد،  خميفٍ   لعقابٍ 
َيعاً   يَ ْلب َسُكمْ   أَوْ   أَْرُجل ُكمْ   ََتْت    م ن  َأوْ   فَ ْوق ُكمْ   مّ ن  َعَذاابً   َعَلْيُكمْ   ُنَصرّ فُ   َكْيفَ   انظُرْ   بَ ْعضٍ   ََبْسَ   بَ ْعَضُكم   َويُذ يقَ   ش 
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   تَ ْعَلُمونَ   َوَسْوفَ   مُّْستَ َقر    َبإٍ ن َ   لّ ُكلّ  .  ب وَك يلٍ   َعَلْيُكم  لَّْستُ   ُقل  احلَْقُّ   َوُهوَ   قَ ْوُمكَ   ب ه    وََكذَّبَ .  يَ ْفَقُهونَ   َلَعلَُّهمْ   اآلاَيت  
 [  67-65: األنعام]

 من  نعاين  إننا  الثاين،  النوع  هذا  يف  تدخل  اليت  املعاصي  من  كثري  من  العصر  هذا  يف  نعاين  إننا:  هللا   عباد 
 رب  عند  من  أتت   اليت  النذر  إىل  االلتفات   دون  هلا  التربير  ومع   عليها  اإلصرار   ومع  هبا  التباهي  مع  تُرتكب  معاصٍ 

 أخطاراً   داخله  يف  حيمل  املعاصي  من  اللون  هذا  إن.  منكرين  إنكار   أو   انصحني  نصيحة  إىل  االلتفات   دون  العاملني،
 من   اللون  هذا   وآاثر  نتائج   من  –   كل  ال  –  بعض    اليوم  نعانيه   الذي   اجلفاف   هذا  لعل  ماحقة   أخطاراً   كبرية،

 آنذاك فيه  تنفع  ال الشكل هبذا اجملتمع  يف استحر إذا –  هللا  عباد اي  –  املعاصي هذه ومثل . تُرتكب اليت املعاصي
  الناس  على  أيت:  القائل  ابألثر   املاضي  األسبوع   يف  ذكَّْرُتُكم  ولقد  تضرعوا،  ومهما  هللا  إىل  ابتهلوا  مهما  األفراد  دعاء
 اليت   املعاصي   ألن   ذلك   له،  يستجاب   فال  املسلمني  لعامة  ويدعو  له  فيستجاب   نفسه  خلاصة  الرجل  فيه  يدعو  زمان

  من   بدافع  تكون  وإمنا  ورعوانهتا  النفس  تغلب  من  بدافع  تكون  وال  ضعف  من  بسائق  تكون  وال  اجملتمع  يف  ترتكب
 سنن  من  سنة   هي  تلك   الناس،  من  األفراد  دعاء   فيها   وجل  عز   هللا   يقبل  ال   هبا   التباهي   ومن  التربير  ومن  االستكبار

 . تبيانه  حمكم  يف عنها أنبأان العاملني رب 

  أن   سبيل  يف  البالء،   هذا  رفع   سبيل  يف  االستسقاء  إىل  اللجوء  بضرورة  أمثايل  من  كثري    ذُكّ رَ   كما  ذُكّ ْرتُ   ولقد 
  عباد  اي – وأقول قلت ولكين األرض من وينبع السماء من  يهمي رزقٍ  إىل هذا اخلطري جفافنا وجل عز هللا حُيَوّ لَ 

  يصلي   الذي  إىل  أرأيتم  لشروطه،  وفرةٍ   دون  من  االستسقاء  يُ ْقَبلُ   وال  هللا  هبا  أمر  اليت  شروطه  له  االستسقاء  إن  –  هللا
 اليت  الصالة  شرائط  إىل  يلتفت  أن   دون  قُب َلتْ   قد  بصالته  وإذا  اإلحرام  تكبرية  يكرب  مث  القبلة  يستقبل  أن  أيكفي
  . كذلك   فاالستسقاء تعرفون

  التايل ابلشكل يتم االستسقاء  أن –  املناسبة هبذه  لكم أوضح وأان  – الفقهاء يذكر 

  بقسميها  املعاصي  سائر  من  أوالً   التوبة   إىل  الناس   يدعو  –   منابه  ينوب   من  أو   –  املسلمني  أمر  ويل  يدعو 
 العراء  األرض  يف  املصلى  إىل  الرابع  اليوم  يف  واخلروج  أايم  أربعة  صيام  إىل  يدعوهم  ألصحاهبا،  املظامل  رد  إىل  ويدعوهم

  االستجابة  تتحقق  أن والبد ويتضرعون ويبتهلون  الشروط هبذه منضبطني الناس فيستجيب اجلامع املسجد إىل أو
  فطرقوا  والقحط  اجلدب   هذا  مبثل  ابتلوا  أمثالنا  من  ألقوامٍ   الصور  عشرات   أمام  أنفسنا  جند  التاريخ  إىل  عدان  إذا  وحنن
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  جاء   ما  سرعان  هللا،  أجندهم  ما  سرعان  التامة،  بشروطها  ملتزمني  االستسقاء  صالة  طريق  عن  اإلهلية  الرمحة  ابب 
 . اإلجيابية الصور عشرات  من الصورة هذه وإليكم نعم، لبيك، احلال بلسان يقول فعالً  اجلواب 

 املسلمون ُمين َ  – الرابع القرن أوائل  يف األندلس يف أمية بين دولة يف املسلمني خليفة – الناصر الرمحن عبد 
  ابمسه  الناس   يدعو  أن   سعيد  بنَ   املنذرَ   قاضيه   فأمر  القحط  هذا   مثل  وبقحطٍ   اجلفاف   كهذا   جبفاف   سلطانه  َتت

 يف   الناس   واجتمع.  منه  طُل بَ   ما  سعيد  بنُ   املنذرُ   قاضيه  ونفَّذَ .  لكم  ذكرهتا  اليت  ابلشروط  االستسقاء  صالة  إىل
 الرمحن  عبدَ   املؤمنني  أمريَ   جيد  فلم  ومشاالً   مييناً   سعيد  بنُ   املنذرُ   والتفت  . هللا  إىل  يلتجئون  بذلة   ثياب   يف  العراء  األرض
  اي :  له   قال.  معهم  فتكون  أتت  حىت  يصلوا  ولن  ينتظرونك   القوم   إن  املؤمنني  ألمري  وقل  اذهب  لنائبه  فقال  الناصر
 املؤمنني  َبمري  وإذا  انئبه   أشار  حيث  إىل  سعيد  بن  املنذر   فمضى  مكان  يف  منعزل  هاهنا  املؤمنني  أمري  إن   سيدي
 بني   انصييت  هذه  رب   أي:  ويقول  يبكي  وتربتها   ابألرض  وحليته  رأسه  ومرَّغ  الرتاب   افرتش  قد  بعيدة   أرضاً   منتبذاً 

  املنذر  وقف.  إليك   مقبل  هاأنذا  إليك   اتئب    هاأنذا   العاصي،  البائس   عبدك  وأان  بسبيب  الرعية  هتلك   أتراك  يديك،
  أيها   انصرفوا:  هلم  قال  استبطؤوه،   وقد  القوم  إىل  عاد  بذلة،  ثياابً   ارتدى  وقد  وبكائه  خشيته   إىل  ينظر  سعيد  بن

مَ   األرض  جبار  خضع  إذا  ابلسقيا،  أُذ نْ ُتم  فقد  الناس   عز  هللا أذن  حىت  ينصرفون  الناس  كان  وما.  السماء   جبار  َرح 
 عشرات   من  واحدة  صورة.  فتنبت  تعود  أن  ألرضه  وجل  عز  هللا  وأذن  طوال  ساعاتٍ   أمطاراً   هتمي  َبن  لسمائه  وجل

   .الصور

 األرض   ومن  أمطاراً   السماء  من  وفري  رزقٍ   إىل  َتول  اجلفاف  هذا  أن  جتدون  ولسوف  الشروط  هذه   ننفذ  تعالوا 
  هبا   وجل   عز  هللا   يكرمنا   اليت  الينابيع  أكرب  أن   علمتم  هل  اليوم؟  بنا   احملدق  ابخلطر  شعرمت  هل  ولكن  ونبااتً،   رزقاً 

  من   بفضل   دمشق  يسقي  الذي  الكبري   الكبري  الينبوع  هذا  حال  سيؤول  ما  إل  تعلمون  هل   مذهلة؟  بسرعة  يتناقص
 . آخر كامالً   شهراً  أو يوماً  عشرين اجلفاف بقي إذا أمره سيؤول ما إىل تعلمون هل وإحسان  ورمحةٍ  هللا

 موضع  هذه  هويتنا  نضع  أن   ينبغي  هلل،  عبيداً   هوايتنا  حقائق  فنتلمَّس  نعود  أن  وينبغي  نستيقظ  أن  ينبغي 
  بنوعيها؛   املعاصي   عن  نقلع  أن   ينبغي   هللا،  إىل  نلتجئ  أن   ينبغي  ونؤوب،  نتوب   أن  ينبغي  األوان،   فوات   قبل  التنفيذ

  فإن   عنها   الدفاع   ومع  هبا   التباهي  ومع  جهراً   تُ ْرَتَكبُ   قد  واليت  نفوسنا   ضعف  من  بسائق  تقع  اليت   الفردية  املعاصي
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  عز   هللا   إحسان   فيها   يربز   أخرى  حالٍ   إىل  املخيفة   احلال  هذه  وَتولت  أمران  هللا   أصلح  إليه  وتبنا  هللا   إىل  أُبْ َنا  حنن
 . وفضله وجل

 .لكم يغفر فاستغفروه العظيم هللا  وأستغفر هذا قويل أقول

 


