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ِر كزوِل املطِر  -86  .بؿـاسبِة تلخُّ

 اخلطبة األوىل: 

 أما بعد.

فاتؼوا اهللَ طباَد اهلل، وتوُبوا إِلقه، فننَّ تؼوى اهلل جللَّ وطلت تـِِجلقُؽم ملن الؽلروِ  

 والشدائِد، وتوجُب لؽم اخلرَي وطظقَم الػوائِد.

 أهيا املممـون، لعؾؽم ترشدون. فاتؼوا اهللَ ربَّؽم

 طباد اهلل.

لَو، طلااُ الغقلِب والشلفادِر اللررُن اللريقُم، بقلِدِه  ُُ إن ربَّؽم اهللُ الذي ال إللَه إال 

 وخزائـُُه، وُو اجلواُد الؽريُم، يداه مبسوصتان، يـػُق كقل  يشلاُء، 
ٍ
مؾؽوُت كلِّ يشء

لـافذُر، واحلؽؿُة البالغلُة   تلدبرِي خؾِؼله، وُو الربُّ الريقُم، ال إلَه إال ُو، له الؼدرُر ا

وأمِر ممؾؽتِه، يسلُلُه من   السؿواِت واألرِض، كلَّ يوٍم ُو   شلٍن، ُيعطلي حلؽؿلٍة، 

ويؿـع حلؽؿٍة، وُو أيؽُم احلاكؿني، وأريُم الرارني، وأطؾُم العاملني، أريُم بعبلاِدِه 

م، توىلَّ جللَّ وطلت تلدبرَي أملِر طبلاِده مـفم بلكػِسفم، وأريُم هبم من آباِئِفم وأمفاِتِ 

ْزَق لِِعَباِدِه َلَبَغْوا بؿوجِب طؾِؿِه ويؽؿتِه وررتِه، كام قال جلَّ ذكُره  ﴿َوَلْو َبَسَط اَّللهُ الرِّ

ُه بِِعَباِدِه َخبرٌِي َبِصرٌي﴾ ُل بَِؼَدٍر َما َيَشاُء إِكه  . ِِف اْْلَْرِض َوَلؽِْن ُيـَزِّ

 لعؾَّفلم يشلُؽُرون، ففو جلَّ وطت خي
ِ
لاء تاُر ُهُِم ما يلؾُحفم، يبتؾقفم سلبحاَكه بالارَّ
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 لعؾَّفم يتوبون ويستغػرون، فؾه احلؿُد طىل ططاِئلِه ومـِعلِه، 
ِ
ِر والرضاء دَّ ويبتؾقفم بالشِّ

 وطسى أن تؽَرُوا شقئًا، وجيعَل اهللُ فقه خريًا كثريًا.

 أهيا املممـون.

ِر املطِر طن وقتِله   كثلرٍي  - وإيَّاكمررِـي اهللُ-طباَد اهللِ، تعؾؿون  ما يلل من تلخُّ

َح كبُتفا، وِغقَض املاُء، وَطُظم الرضُر، جػَّت  ت األرُض، وَصوَّ من البتِد، يتى اقشعرَّ

 األبداُن، وُُزلت األكعاُم، وَيبَِست األشجاُر، فت إلَه إال اهللُ طىل يؾِؿِه بعد طؾِؿلِه:  

ُفْم َظَفَر اْلَػَساُد ِِف ا ْلََبِّ َواْلَبْحِر بََِم َكَسَبْت َأْيِدي الـهاِس لُِقِذيَؼُفْم َبْعَض الهِذي َعِؿُؾوا َلَعؾه

، فام أصابؽم طباَد اهللِ بام كسبت أيديؽم، وَيِعػو طن كثرٍي، فام كزَل بلتٌء ()﴾ َيْرِجُعونَ 

ُفْم َوَلَؼْد َأَخْذَكا آَل فِْرَعْوَن بِاإال بذكٍب؛ طظًة وتذكرًر    ـنَِي َوَكْؼٍص ِمَن الثهَؿَراِت َلَعؾه لسِّ

ُروَن  كه  . ﴾َيذه

 أهيا املممـون.

إكَُّؽم   أطظِم رضورر إىل ربِّؽم جلَّ وطت، فلكتم الػؼراُء املساكنُي املحلاويُج إلقله، 

قلُد، لقس لؽم غـًى طن فضؾِِه، يا أهيا الـاُس أكتم الػؼراُء إىل اهللِ، واهلل ُو الغـليُّ احلؿ

فت غـًى بؽم طن ررتِِه وكعؿتِه، فت يغركَّؽم يلا طبلاد اهلل أنَّ أيلَدكم   ُلذه األيلاِم 

َؾه. ، فام ُو إال أن يػتَح صـبوَر املقاه يتى حيلِّ
ٍ
 املتلخرِر جيُد املاَء بت طـاء

فاتؼوا اهلل طباد اهلل، فنن طذاَ  اهللِ إذا جاَء ال يلردُّ طلن الؼلوِم املجلرمني، ففلا ُلي 
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البتُد، التي جتِري من حتتِفا األهناُر، َتَضُع اخلطَط والدراسلاِت ملواجفلِة ِقؾَّلِة ملوارِد 

.
ِ
 املاء

ُقلْل َأَرَأْيلُمْم إِْن فاتؼوا اهلل طباد اهلل، ايذروا غضَبه، وشديَد طؼابِلِه، ففلو الؼائلُل:  

 . ﴾َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا َفَؿْن َيْلتِقُؽْم بََِمٍء َمِعنيٍ 

َل يلاَلؽم، وجيقلَب ُخ  ذوا أهيا املممـون بلسباِ  الررِة واملغػرِر، طسلى اهللُ أن يبلدِّ

 ُسِمَلؽم.

 أهيا املممـون.

إن لـزوِل الررِة ويلوِل الغقِث أسبابًا رشطقًة، البد من أِخِذُا واطتباِرُلا، فؿلن 

 تؾك األسباِ : 

َعت البؾقَّاُت، بؿثلِل تؼلوى اهللِ، تؼوى اهللِ، فواهللِ ما اسُتجؾَِبت اخلرياُت، وال اسُتدفِ 

َؼْوا َلَػَمْحـَا َعَؾلْقِفْم ر ِّ األرِض والسؿواِت، قال تعاىل: ﴿َوَلْو َأنه َأْهَل اْلُؼَرى آَمـُوا َواته

ََمِء َواْْلَْرضِ   . ﴾َبَرَكاٍت ِمَن السه

 وخرياِت األرِض تؼوى اهللِ العزيِز احلؽقِم، قال ت
ِ
َوَلْو عاىل:  فؿػتاُح بركاِت السامء

ْرَكا َعـُْفْم َسقَِّئاِِتِْم َوَْلَْدَخْؾـَلاُهْم َجـهلاِت الـهِعلقِم َوَلل َؼْوا َلَؽػه ْو َأنه َأْهَل اْلؽَِماِب آَمـُوا َواته

ِْم َْلََكُؾوا ِمْن َفلْوقِِفمْ  ْكِجقَل َوَما ُأْكِزَل إَِلْقِفْم ِمْن َرِّبِّ ُْم َأَقاُموا المهْوَراَة َواْْلِ لِت  َأَّنه َوِملْن َحْ
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ٌة ُمْؼَمِصَدٌة َوَكثرٌِي ِمـُْفْم َساَء َما َيْعَؿُؾونَ   . ﴾َأْرُجؾِِفْم ِمـُْفْم ُأمه

فاتؼوا اهللَ أهيا املممـون، ُقوُموا بام أِوَجلَب اهللُ طؾلقؽم ملن الػلراِئِض والواجبلاِت، 

وأصقعوا اهللَ ورسوَله  واجتـبوا املعايَص والسقئاِت، ُمُروا باملعروِف، واهنوا طن املـؽِر،

ْرَكلا َعلـُْفْم لعؾؽم تررون، قال اهلل تعاىل:   َؼلْوا َلَؽػه َوَلْو َأنه َأْهلَل اْلؽَِملاِب آَمـُلوا َواته

، فلنذا أخلذتم يلا طبلاد اهلل هبلذه األسلباِ ، ﴾َسقَِّئاِِتِْم َوَْلَْدَخْؾـَاُهْم َجـهاِت الـهِعقمِ 

 .َألهِو اْسَمَؼاُموا َعََل الطهِريَؼِة َْلَْسَؼْقـَاُهْم َماًء َغَدقًا﴾﴿وَ فلبِِشوا، فنن اهللَ قد قال: 

 أهيا املممـون.

َفُؼْؾلُت  اإليسلاَن إىل اخلؾلِق، قلال تعلاىل:إن من أسباِ  كزوِل الغقلِث والررلِة: 

ارًا﴾ ُه َكاَن َغػه ُؽْم إِكه  . اْسَمْغِػُروا َربه

 .(5)«يريم اهلل من طباده الرراء إكام: »وسؾم  اهلل طؾقهصىل  وقال 

فليسـوا أهيا املممـون طىل فؼراِئؽم وأُِل احلاجلِة ملـفم، فلنن اجللزاَء ملن جلـِس 

 العؿِل، ُل جزاُء اإليساِن إال اإليساُن؟! 

بقلـَم رجلٌل يؿمل »:وسلؾم  اهلل طؾقهصىل  وطن أيب ُريرر ريض اهلل طـه قال: قال 

سحابٍة: اسِق حديؼَة فالٍن، فمـحى ذلك السلحاُب، بػالٍة من اْلرض فسِؿَع صوتًا ِف 
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ُق بثؾلِث  فلفرغ ماَءه كؾهه حقث ُأمر، فؾَم ُسئل صاحُب احلديؼِة عن عؿؾِه؟ قال: أتصده

 .«ما خيرج مـفا، وآكل أكا وعقايل ثؾثًا، وأُردُّ فقفا ثؾثاً 

 ملحسـني.واللدقُة تطػُئ غضَب الررِن، فليِسـوا طباَد اهلل، إن اهللَ حيبُّ ا

 أهيا املممـون.

إن من أطظِم أسباِ  كزوِل الغقِث كثرَر االستغػاِر والتوبَة، فنن اهلل جلَّ وطلت أملَر 

َفُؼْؾلُت طباَده طـد اكحباِس املطِر طـفم أن يسلتغػروه، ويتوبلوا إلقله، فؼلال تعلاىل:  

اراً  ُه َكاَن َغػه ُؽْم إِكه ُؽلْم ُثلمه وَ ، وقال سبحاكه:  ﴾اْسَمْغِػُروا َربه َيلا َقلْوِ  اْسلَمْغِػُروا َربه

تُِؽْم َوال َتَمَولهْوا ُُمِْرِمنيَ  ًة إََِل ُقوه ََمَء َعَؾْقُؽْم ِمْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُقوه  .﴾ُتوُبوا إَِلْقِه ُيْرِسِل السه

فاستغػروا طباَد اهلل ربَّؽم وتوبوا إلقه، استغػروه اسلتغػارًا صلادقًا، تُجلرون فقله 

لسقئاِت، وُتؼؾِعون فقه طن املوبؼاِت الظاُرِر والباصـِة، توبوا إىل اهلل توبًة كلويًا أهيا ا

 املممـون لعؾؽم تػؾحون.
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 اخلطبة الثاكقة: 

 أما بعد.

فاتؼوا اهلل طباَد اهلل، واطؾؿوا أنَّ من أسباِ  كزوِل املطِر دطاَء اهللِ وسلماَله واإلحللاَح 

جمقٌب، ال خيؾُ  املقعاَد، فليِسـوا الظنَّ بله، وأطظِؿلوا الرغبلَة  طؾقه، فنن ربَّؽم قريٌب 

فقام طـده، َأضِفروا الػاقَة واحلاجَة والذلَّ له، واالكؽساَر بلني يَدِيلِه، فنكله جللَّ وطلت 

للطون إلقلله، و   رون، ف جعللون إلقلله وترضَّ ابللتتكم بحللبِس املطللِر لعؾؽللم تللذكَّ

ـا من قـوِط عبا»احلديث: هَضِحك ربُّ  وطت. أي: قر  فرجه جلَّ  «ِدِه، وُقْرِب ِغرَيِ

 فادطوا اهلل أهيا املممـون أن ُيِغقَثؽم، فنن اهللَ جيقُب دطوَر الداطي إذا دطاه، فعن أكٍس 

قلامٌم خيطلُب،  وسؾم  اَّلل عؾقهصَل  دخل رجٌل يوَ  مجعٍة، والـبيُّ قال: ريض اهلل طـه 

، واكؼطعت السبُل، فادعو اَّللَ يغقُثـا، فرَفَع رسوُل فؼال: يا رسوَل اَّللِ، هؾؽت اْلمواُل 

ريض اَّلل  يدَيه، ثم قال: الؾفمه أِغثـا، الؾفم أِغثـا، قال أكلس  وسؾم  اَّلل عؾقهصَل  اَّللِ 

: فال واَّللِ، ال كرى ِف السَمِء من سحاٍب، وال َقَزعٍة، وما بقــا وبني سؾٍع من بقلٍت عـه 

ِس، فؾَم توسطت السَمَء اكمرشت، ثم وال داٍر، قال: فطؾعت من ور امه سحابٌة مثل الُّتُّ

 . «أمطرت، فال واَّللِ ما رأيـا الشؿَس سبماً 

                                 

ُذا "( من يديث أيب رزين ريض اهلل طـه، قال الؽـاين: 464( وابن ماجه )48766( أخرجه أرد ))

فقه مؼال، وكقٌع ذكره ابن يبان   الثؼات، وذكره الذُبي   املقزان، وباقي رجال اإلسـاد ايتج هبم إسـاد 

 .4/78.ملباح الزجاجة "مسؾم، ورواه اإلمام أرد بن يـبل   مسـده من ُذا الوجه

 (.662(، وأخرجه مسؾم )4141( أخرجه البخاري ))
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فلحلُّوا طباد اهلل طىل ربِّؽم بالسلماِل أن يغقلَث قؾلوَبؽم بلالعؾِم واإليلامِن، وبتَدكلا  

اُء، أكلِزِل طؾقـلا بالسقِل املبارِك الـافِع، الؾفم ال إله إال أكت، أكت الغـيُّ وكحلن الػؼلر

 الغقَث، وال جتعؾـا من الؼاكطني.

 


 

 


