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 معالم الهجرة ودعاء االستسقاء 

 اإلمام الشهيد البوطي

 10/12/2010املوافق  1432، محرم 04، الجمعة

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 سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  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 

ابألمس تالقى آخر يوم من عاام جرر  مىااااااااااااااى وأول يوم من عاام جرر  أقبال، تالقياان كماا يتالقياان يف 
ن االبتهاج به  كل عام يف جوٍّ صااااامٍت متواإااااَّب. إْا ععطَة  العطلة التقليدية الل عر يف كل عام سذه املناساااابة ع

وَلَود د ُة أن لو كان جذا الصااامت صااامت تواإاااَّب، أن لو كان جذا الصااامت صااامت خشااايٍة    ،وعن االحتفال فيه
كما تعلمون   –وخشاوٍٍ وإقبال إىل هللا سابحانه وتعاىل إًاً لكان يف ًلك ما يقربنا إىل هللا عز وجل زلفى، ولكنه  

 صمت إعراض، صمت يععطُ عن الالمباالة. –
اهلررة معلمة كبرية كبريٌة يف اتريخ أمتنا اإلسااالمية اي عباد هللا، معلمة اهلررة جي الفيصاال بني عهٍد  ومعلمة

اجملد  هلذه األمة، جي فيصاااال بني عهد من التفرل والىاااايعة  و  من الفقر والىاااانك والشاااارود وعهٍد من الغ  والعزة
 والنصر.واهلوان واالستخذاء وعهٍد من النصر والتوفيق والغ  والسؤدد 

جي املعلمة الل تعز فيها الساااااااااااااعة الل ُول َدة  فيها جذه األمة وول َدة  فيها   –اي عباد هللا  –معلمة اهلررة 
دولة اإلسااااالم، مل يكن للعرل قبل ًلك وجود إْا كان وجود قبائل تتعارض وتتخاصاااام وتتحارل. أمة اإلسااااالم 

َدة وول َدة  مَّب جررة املصااااااااطفى   يف املدينة   إلسااااااااالم إْا ولدة مَّب اسااااااااتقرار رسااااااااول هللا  . دولة اإْا وج 
يوٌم نسااااااااااااااتقبال فياه عاامااً جررايً  ؛املنورة. فياا عربااً كيت تعتز أماة بتااروهاا وبوجودجاا احلىااااااااااااااار  مث  ر جاذا اليوم

ريد أن جديداً دون التفاة إليه، دون اجتمام به. إن جو إال عطلة تقليدية ورمبا تبعتها كلماة تقليدية أيىااً. ال أ
أقاارن بني جاذه املنااسااااااااااااااباة ومنااساااااااااااااابااة أخرى أل، ال أرياد أن نزياد مشاااااااااااااااعران أملااً وحزانً، ولك  أرياد أن أقول  
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مة عن معني عزهتا؟ أفحربت عن معني نصااارجا؟ أفحربت  أفحربت جذه األمة عن اتروها؟ أفحربت جذه األ
 ة الزائفة األخرى.عن معينها احلىار  الذ  تألأل يف العامل كله وكست مشس احلىارا

فيه ًو شاااااااارون ولك  أريد م  ومنكم أن نتهمل يف جذه املناساااااااابة   عباد هللا  ال أريد أطيل يف أمٍر احلديثُ 
إىل مكة من  فنقتطت ولو ععة واحدًة من العع الكثرية الل تتزاحم يف معلمة جذه اهلررة، جررة املصاااااااااااطفى 

مة ال  كن أن تتبوطأ ساااااااحة النصاااااار وال  كن أن ترتفَّب إىل ًرى اجملد إال إن املدينة املنورة. إهنا حتدثنا قائلة إن األ
الصاحي،، يف سابيل املبادو والقيم. إن جي فعلت  داملعتقإاحطت  ممواهلا وأوطاهنا وكل تتلكاهتا املادية يف سابيل 

ساااااااا  الظاجر وأعاد إليها  ًلك أعاد هللا عز وجل إليها أوطاهنا املساااااااالوبة وأعاد إليها املال الذ  تبخر وإااااااااٍا ح
ثرواهتا مىاااروبة مإاااعاف أإاااعاف. أما إن كانت من الغباء حيث فُت َنت  ابملال الذ  حتت يدجا، فُت َنت  ابألرض 
الل عشاااااااااااي فوقها، فتنت ابلقصاااااااااااور واألوطان مث أ،لت املبادو، أ،لت القيم، أ،لت املعتقد املتفق مَّب حقائق 

فرحات جاذه األماة أايمااً معادودة ابملاال الاذ  عتلكاه، فرحات ابألرض الل تغادو الكون واإلنساااااااااااااااان واحليااة فلرمباا  
وتروح فوقهاا ولكن املاال سااااااااااااااياذجا  مَّب ًجاال القيم، ولكن الثرواة تاذجا  مَّب ًجاال املعتقاد والقيم، ولكن 
 –النصاااااار البد أن يتحول إىل خذالن مَّب ًجال إااااااماانة ًلك من املبادو والقيم. جكذا تنطق معلمة اهلررة 

 من مكة إىل املدينة. - ررة املصطفى  ج
ابملال الذ   لكون؟ أمل يىااااحوا ابألوطان الل كم   أمل يىااااحي ًلك الرعيل األول أصااااحال رسااااول هللا  
يف ساااابيل املبادو الل آمنوا سا، يف ساااابيل املعتقد  . .كانت نفوسااااهم متعلقًة سا؟ أمل يىااااحوا ببقااي األرحام حى

التمسااااااك ابلعهد الذ  أخذوه على أنفسااااااهم ااه موالجم وخالقهم ساااااابحانه وتعاىل؟ الذ  اعتزوا به، يف ساااااابيل 
أفىااايعهم هللا عز وجل بعد ًلك وقد آثروا الباقي على الفا،، آثروا مرإااااة هللا سااابحانه وتعاىل على كل ما دون 

معهااا أوطاااانً كثرية ًلااك؟ أال تعلمون، أال تااذكرون أن هللا عز وجاال أعاااد إليهم أوطاااهنم كمااا كاااناات وأعاااد إليهم  
أخرى؟ أال تذكرون، أال تعلمون أن هللا سااابحانه وتعاىل أعاد إليهم أمواهلم وأإاااعاف أإاااعاف ًلك، أ ناجم بعد 

يف ساااااابيل ًلك؟ إن القيمة مل تكن إال . ما جي القيمة الل بذلوجا فقر، وحطدجم بعد تفرل، نصاااااارجم بعد خذالن
ًكرة لكم أيها اإلخوة. ابتالجم هللا عز وجل وامتحنهم. أيؤثرون الفا، على الباقي أم يصاااااااااادقون هللا  جذا الذ  
عز وجال فيماا عااجادوه علياه؟ فكاانات النتيراة أن الحوا يف االبتالء. أعرإااااااااااااااوا عن الوطن، أعرإااااااااااااااوا عن املاال، 

كل واحٍد منهم عن مسااقر رأسااه وكم كان وكان لن إليه لكن حنينه إىل مرإاااة أعرإااوا عن املدخراة، أعرض  
 هللا سبحانه وتعاىل كان جو املتغل .
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جاذه الععة كاافياٌة أيهاا اإلخوة، ليات أانط نقتطفهاا ساااااااااااااالوكاا وال نلوكهاا كلمااة نرددجاا كماا أرددجاا ا ن يف 
ا بفرقة بعد وحدة وآتلت، ابتلينا خبذالن بعد نصاااااار لكن املناسااااااباة. لن ابتلينا أيها اإلخوة بذٍل بعد عز، ابتلين

 إالم يعود ًلك كله؟
دعو، تن يساارن نفسااه بني جدران املعا، املادية اةصااورة بل يساارن عقله يف دائرة املعامل املادية الل جي 

طق، تعالوا إىل ما جنٌد من جنود هللا عز وجل، دعو، من جذا، ولكن تعالوا إىل الفىاااااااااااااء الرح ، تعالوا إىل املن
ًكرة لكم. وليس بيننااا وبني أن يتحول فقران  يقولااه التاااريخ، تعااالوا إىل مااا تقولااه الععة. الععة تنطق سااذا الااذ  

ا إىل نصاااار إال أن نعود نإىل    وأن يتحول شااااتاتنا وتفرقنا إىل تىااااامن واحتاد، ليس بيننا وبني أن يتحول خذالن
 رسول هللا رإوان هللا عليهم أنفسهم.إىل النهج الذ  ألزم به أصحال 

لقد كانت معرزة النصاااااااااار الل أدركت ًلك الرعيل األول أإااااااااااعاف وأإااااااااااعاف املعرزة الل ننتظرجا والل  
ًكّ ر ساتتحقق إن لن ساران على النهج الذ  ساار عليه أصاحال رساول هللا رإاوان هللا تعاىل عليهم. جذه الععة  أ

ًكّ ركم سا. ولقد ألزم هللا  عز وجل ًاته العلية عباَده الذين يسااااااااااريون يف جذا املنهج أن ءعلهم يتبوءون  نفسااااااااااي وأ
 قيادة العامل، يتبوءون أعلى املناص  والرت  بني األمم وبني احلىاراة املختلفة.

ي يَانطُه َحَياًة طَيّ َبةً ) ًََكٍر أَو  أُنَثى َوُجَو ُمؤ م ٌن فَاَلُنح  اً مّ ن   [.97   النحل]( َمن  َعم َل َصاحل 
َلَت الطذ  ) َتخ  َر ض  َكَما اسااااااا  ل َفناطُهم يف  األ  َتخ  َاة  لََيسااااااا  احل  ُلوا الصاااااااط ُ الطذ يَن آَمُنوا م نُكم  َوَعم  ( يَن م ن قَاب ل ه م  َوَعَد اَّللط

 [.55   النور]
 جذا كالم هللا عز وجل، كالم ربنا الذ  ال يلحقه خلت قر.

قد ُدعينا إىل إقامة صاااالة االساااتساااقاء يف جذا اليوم، ونظراً إىل أن ميعاد تعلمون أننا    –اي عباد هللا  –وبعد 
جذه الصااااااااالة متداخلة مَّب صااااااااالة اجلمعة كما ترون فلسااااااااوف نسااااااااري يف تنفيذ جذا الذ  دعينا إليه على النحو 

تراء إىل ونكثر من االل ساتكون اططبة الثانية خطبة اساتساقاء، ننفذ فيها السانة املهثورة عن املصاطفى    التايل
هللا عز وجل ابلتىااااااٍر والدعاء مث إننا نصاااااالي كالعادة ركعل اجلمعة مث نتبعهما بركعل صااااااالة االسااااااتسااااااقاء وجي 

ريتني، صالة اجلمعة الل حتتىن عكصالة العيد عاماً ليس بينهما أ  فرل، وجكذا نكون قد مجعنا بني جاتني الش 
 يف الوقت ًاته صالة االستسقاء.



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                                                   معالم الهجرة ودعاء االستسقاء  

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          4

أن يوفق  وإايكم ألن نفت، قلوبنا طاجرة من الشااااااااوائ  نقية من التعلق ابلسااااااااوى وأن  أسااااااااهل هللا عز وجل
نتوجه سا منكسااارة ًليلة إىل موالان وخالقنا عز وجل ولن نعلم يقيناً أننا لسااانا أجالً الساااترابة الدعاء ولكن كرم 

 .أقول قويل جذا وأستغفر هللا العظيم. هللا ال لده شيء
* *  * 

وبعد ال يقولّن قائٌل جا جم املشايخ قد استسقوا فلم يسقوا أين جي األمطار؟ ال يقولّن قائٌل إهنا حقائق علم 
وليست مسائل دين ال يقولن ًلك قائل، فنحن ندعو هللا ألننا عبيده وألن مهمتنا أن ندعوه أما االسترابة فنحن 

استثنائي يستري ، إن استرال فبحالة استثنائية يستري   نعلم أننا لسنا أجالً لالسترابة، إن استرال فبكرم 
هللا عز وجل لنا والشهن فيما عرفنا من سننه أن ال يستري  دعاءان لألسبال الل عرفتم، نعم لن عبيده يف كل 
 حال، قال قائلهم إن املشايخ ينتظرون أخبار األرصاد فإًا علموا أن منخفىاً جوايً سيهيت بعد أايم أسرعوا إىل
صالة االستسقاء لريبطوا األمطار بدعائهم، اي عرباً اي عرباً إلنسان ُحر  عن هللا إىل جذا احلد، من الذ  
ُيسرّي السحال؟ من الذ  يهطل األمطار من؟ جو هللا سبحانه وتعاىل جو الذ  يريكم العل خوفاً وطمعاً جو  

ني لألرصاد البحار األخبرة السح  جند من الذ  يرسل الصواعق فيصي  سا من يشاء، كل ما تسمعون من قوان
جنود هللا، اي عرباً ملن يرى العربة كيت تدور عرالهتا وءعل نظره حمبوساً يف جذه العرالة ويعطيها الفاعلية 
وال ينظر إىل من يقود، اللهم إان نعًو بك من  باٍء لول بيننا وبني الفكر والعقل، إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان 

 ً  القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.    وإيتاء


