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  :األوىلاخلطبة 

    
وأشـكره  ،  على القدر خريه وشره    هالعزيز يف قهره ، العليم حبال العبد يف سره وجهره ، أمحد            العظيم يف قدره     احلمد هللا 

ومن آياته أن تقوم الـسماء واألرض  له اآليات الباهرة ، ..  ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهن وأشهد أعلى القضاء حلوه ومره ،  
  .  كثرياًصلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً ..  عبده ورسولهأشهد أن نبينا وسيدنا حممداًو، بأمره 

  
وحـاذروا  ، وسابقوا إىل رمحته وجنتـه  ، وسارعوا إىل مغفرته ومرضاته     ،   حق تقاته    فياأيها املسلمون اتقوا اهللا   ،  أما بعد   

  .حمسنونين هم  مع الذين اتقوا والذإن اهللا ..سخطه وأليم نقمته 
  

 اخللق وهو املعبود أبداً احملمود على طول املدى ، ومن آيات قدرته العظيمة أن جعـل األرض          خلق اهللا .. أيها املسلمون   
وأرسـاها  ، وجعلها مهـاداً وبـساطاً   ، وال متيد وال تتحرك بأهلها وال ترجف مبن عليها  قارة ساكنة ثابتة ال تزلزل وال تضطرب     

  :ثقلها حىت سكنت وتذللت باجلبال وقررها و
وشدها بالراسيات الثُبت    وحاهلا القرار فاستقرت  

 التناديوبث اخللق فيها إذ دحاها فهم قطاا حىت         ،  وأجرى أارها وأنبت زرعها وأشجارها ومثارها       ،  أنبع عيوا وأظهر مكنوا     
ت مبا فيها مـن األمـوات   قأذن اهللا هلا فتزلزلت وحتركت وأل، يعيشون يف أرجائها وأطرافها حىت إذا انتهى األمر وانقضى األجل        

 يومئذ يـصدر     *ها بِأَنَّ ربك أَوحى لَ     *ومئذ تحدثُ أَخبارها  ي: ون على ظهرها من احلسنات والسيئات       وحدثت مبا عمل العامل   
مالَهما أَعوراتاً لِّيتأَش اسالن* هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم * هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يم٨ – ٤الزلزلة   و.   

  
ومـا  .. : ها عباده يف الدنيا إنذاراً وختويفاً وحتذيراً وترهيباً وإيقاظاً وتـذكرياً   ي ير  وعظات وهللا آيات .. أيها املسلمون   

خإِالَّ ت اتلُ بِاآليسر٥٩ اإلسراء وِيفاًن ..   
  . "  لعلهم يعتربون ويذكرون ويرجعونمن عبادهإن اهللا خيوف الناس مبا يشاء " :  قال قتادة

  
 -رضي اهللا عنه      -فعن أيب هريرة     ،   رجفة والزلزلة ومن اآليات املخيفة والنذر املرعبة والعظات املوقظة آية اخلسف وال         

وتظهـر  ،  ويتقارب الزمـان    ،  وتكثر الزالزل   ،  قبض العلم   ال تقوم الساعة حىت ي     " : -صلى اهللا عليه وسلم      -نيب  لقال ا : قال  
   .. أخرجه البخاري " حىت يكثر فيكم املال فيفيض -وهو القتل  -الفنت ويكثر اهلرج 

  ونـسف يف هذه األمـة خـسف   " :قال  -صلى اهللا عليه وسلم     -أن رسول اهللا    :  -رضي اهللا عنه     -ني  وعن عمران بن حص   
    .. أخرجه الترمذي  "ربت اخلمورنات واملعازف وشيإذا ظهرت الق:  قال؟ يارسول اهللا ومىت ذاك :  فقال رجل ،وقذف 
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  ومـسخ  يكون يف آخر هذه األمة خسف      "  :-اهللا عليه وسلم    صلى   -قال رسول اهللا    : قالت   -رضي اهللا عنها     -وعن عائشة   

   .. أخرجه الترمذي "  إذا ظهر اخلبث..نعم : فينا الصاحلون ؟ قال لك ويارسول اهللا أ : قلت: قالت وقذف ، 
تم لقـد  أحدث:  فقال   للناسفخطب عمر    ،   اصطفقت السرر لزلت األرض يف عهد عمر حىت       ز ": وعن صفية بنت أيب عبيد قالت       

   ..شيبة والبيهقي  بن أيبا أخرجه ..)  ن عادت ألخرجن من بني ظهرانيكملئ.. عجلتم 
،   "يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه      : " فقال   -رضي اهللا عنه     -كر أن الكوفة رجفت على عهد عبد اهللا بن مسعود           وذُ

  .يرضيه عنكم أي يطلب منكم الرجوع عن املعاصي إىل ما ؛ ومعىن يستعتبكم 
  

  – عظيم يبعث على الوجل مـن اهللا   وأمر جللٌإن ما حدث يف األيام املاضية من زالزل وهزات حدثٌ        .. أيها املسلمون   
وأظهـروا اخلـشية والتوبـة    ، وأشفقوا من غضب اجلبار ، االستغفار وختلصوا من الذنوب واألوزار بفضجوا ؛   وعقوبته   - تعاىل

 –وال تفتروا عن ذكـر اهللا       ،  جأ  لواصدقوا يف ال  ،  وأكثروا الدعاء وعظموا الرغبة والرجاء      ،   واملسكنة   واإلنابة والتضرع والفاقة  
    . والتذلل له والتقرب إليه والفرار إليه-تعاىل

    
  يا من إليه مجيع اخللق يبتهل     وكل حي على رمحاه يتكل  

  أنت املنادى يف كل حادثة      وأنت ملجأ من ضاقت به احليل
  لت به السبلن سدت مذاهبه    أنت الدليل ملن ضأنت الغياث مل

  إنا قصدناك واآلمال واقعة     عليك والكل ملهوف ومبتهل
   وعن كرم    وإن سطوت فأنت احلاكم العدلولٍفإن غفرت فعن طَ

  
،  . ، رب اغفـر وارحـم   من اخلاسرينوترمحنا لنكونن ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا ظاملني ، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا             

اغفر وارحم رب ، اغفر وارحم وأنت خري الرامحني رب .   
  

  رب بأساء عن جرائمنا   لقد أحاطت بنا ياياكاشف الضر صفحاً
  محالً وحنن ا حقاً أحقاء    شكو إليك خطوبا ال نطيق هلا                                      ن

   الصالب هلا    وكيف يقوى على الزلزال مشاءزالزل ختشع الصم
  مسك األعظم املكنون إن عظمت   منا الذنوب وساء القلب أسواءافب

  جب   واصفح فكل لفرط اجلهل خطاءأ و واعفمسح وهب وتفضل وامحاف
   .. ٣٠ الشورى أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثريٍوما 

   .. "  اهللا عنه أكثر، ويعفوذنب  يصيبه خدش عود وال نكبة قدم وال خلجات عرق إال ببلغنا أنه ليس أحد: " قال قتادة 
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فقام فزعاً خيشى أن تقـوم       -صلى اهللا عليه وسلم      -خسفت الشمس يف زمن النيب      " : قال   -رضي اهللا عنه     -وعن أيب موسى    

ـ  ":  مث قال،   وسجود ما رأيته يفعله يف صالة قط          وركوعٍ فقام يصلي بأطول قيامٍ   ،  الساعة حىت أتى املسجد      يت إن هذه اآليات ال
فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إىل ذكـره ودعائـه          ،  ولكن اهللا يرسلها خيوف ا عباده       ،  يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته         

    ..  متفق عليه " واستغفاره
ـ       -صلى اهللا عليه وسلم      -كان رسول اهللا    : " قالت   -رضي اهللا عنها     -وعن عائشة    وجهـه   رف يف   إذا رأى غيماً أو رحياً ع ،

 هـذا عـارض    : فقـالوا     العذاب وقد رأى قوم  ،   بالريح   ذب قوم ع..   أن يكون فيه عذاب    يؤمينما  يا عائشة    ": فقال  ،  فسألته  
  . أخرجه البخاري "ممطرنا

          وا ـة أملـا بسيئـوم    ون حياذرون ـالناسك                                      
  واــاً خطموا وزمـمطلق     انوا إذا راموا كالماًك
      اوـ عنها وصماظهرت عمو    إن قيلت الفحشاء أو                                           
  اوـ وطماووـباملنكرات ق   ر ـفمضوا وجاء معاش                                          
  م  ـال تضـد على مـوي    ر ـ فاغمـم لطعـفف                                          

   اوـ عمدوا  وأموللخمال ـ  عدلوا عن احلسن اجلمي
  اوـوأمم كذبوا ـهعشنائ       هم ـم أعيتـوإذا ه                                          

  
ولَقَد أَخـذْناهم    ،     ٤٣ األنعام   لَوال إِذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ ولَـكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانواْ يعملُونَ             َ

  ٧٦ املؤمنون بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ
  اغتروا ويف طول ما هلوا     ويف طول مااللناس يف طول ما سهوأيا عجباً 

  واـ افتروا به    ولو أم يرجون خافوا كما رجمثيقولون نرجو اهللا                                
 ذَكَّرتا يمو   نِيبن يابِ     ،   ١٣ غافر    إِلَّا ملُواْ اَأللْبإِالَّ أُو ذَّكَّرا يم٢٦٩ البقرة   و   ،         ـذَابع افخ نةً لِّمآلي كي ذَلإِنَّ ف

ةرى      ،   ١٠٣ هود   اآلخشخن يةً لِّمربلَع كي ذَلى ، ٢٦ النازعات إِنَّ فشخن يم ذَّكَّريقَى *سا الْأَشهبنجتياألعلـى   و 
١١- ١٠.   

  الفتر أمسى ومهته يف دينه     ومنما جيهل الرشد من خاف اإلله 
  ما حيذر اهللا إال الراشدون وقد      ينجي الرشيد من احملذورة احلذر

  
  .. حلكمة والدالالت وا ونعفين اهللا وإياكم مبا فيهما من اآليات والبينات، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن والسنة 

  .  إنه هو الغفور الرحيمهفاستغفرو؛   وخطيئةوأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنبٍ، أقول ما تسمعون 
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  :اخلطبة الثانية 

  
  ..ا لشأنه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له تعظيمن احلمد هللا على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أ

  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانـه وسـلم تـسليماً         ، عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه       اًن نبينا وسيدنا حممد   وأشهد أ 
  .كثرياً

  
  .يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني :فياأيها املسلمون اتقوا اهللا وراقبوه ، وأطيعوه وال تعصوه ، أما بعد   

  
صيب ذه املصيبة فصرب واحتسب وصرب واسترجع عوضه اهللا عما فاته هدى يف قلبـه ، ويقينـا                  من أُ .. أيها املسلمون   

 " : -صلى اهللا عليـه وسـلم   -قال رسول اهللا : "  قال - رضي اهللا عنه    -صادقاً يف نفسه وخلفاً عاجالً يف دنياه ، فعن صهيب           
وإن أصـابته  ،  لـه  اًإن أصابته سراء شكر فكان خـري  -ال للمؤمن وليس ذلك ألحد إ - أمره كله له خري عجباً ألمر املؤمن إنَّ 
  ..  أخرجه مسلم  "  لهاًضراء صرب فكان خري
 وبشرى للصابرين املسترجعني؛    للمتحننيجعلها اهللا ملجأً لذوي البصائر وعصمة       " إنا هللا وإنا إليه راجعون      : " وكلمة االسترجاع   
 صلى اهللا عليه وسـلم      -مسعت الرسول   : "  قالت   - رضي اهللا عنها     -عن أم سلمة    ولكن رضا وتسليم ، ف    .. فال جزع وال هلع     

 اًخلف يل خـري   اجرين يف مصيبيت و   اللهم أ .. إنا هللا وإنا إليه راجعون      : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا           ":  يقول   -
  ..  أخرجه مسلم  "  منهااًإال أخلف اهللا له خري.. منها 

ما يصيب املؤمن من     ":  يقول   - صلى اهللا عليه وسلم      -أما مسعا رسول اهللا      " – رضي اهللا عنهما     -د وأيب هريرة    وعن أيب سعي  
نبٍصوال و أخرجه مسلم " حىت اهلم يهمه إال غفر به من سيئاته..  وال سقم وال حزن بٍص .  

  إذا ابتليت فثق باهللا وارض به   إن الذي يكشف البلوى هو اهللا
   حيلة فيما قضى اهللاء                               إذا قضى اهللا فاستسلم لقدرته   ما للمر    

                                    اليأس يقطع أحياناً  بصاحبه       ال تيأسن فإن الصانع اهللا
  

والزالزل واحملن ، وسوء الفنت مـا ظهـر         . ن  والزالزل واحمل . اللهم ارفع عنا الغال والوبا والربا والزنا والزالزل واحملن          
  .. منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصةً وعن سائر بالد املسلمني يارب العاملني 

  .. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء 
  . اللهم اجعلنا يف ضمانك وأمانك وإحسانك ياأرحم الرامحني 

  
  .. وما حوهلما يف ضمانك وأمانك وإحسانك ياأرحم الرامحني ) أملج(و) العيص(اللهم اجعل أهلنا يف 



 
           ٢٧/٥/١٤٣٠    النبوييف املسجد                        صالح البدير:      لفضيلة الشيخ                        الزالزل :عنوان اخلطبة  

-5 - 

  . حسبنا اهللا وكفى ، مسع اهللا ملن دعا ، ليس وراء اهللا منتهى ، على اهللا توكلنا وإليه أنبنا . حسبنا اهللا وكفى 
  

. اهللا أكـرب    . ال والولد ، اهللا أكرب      اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وهجوم البالء يف النفس واألهل وامل             
  .. اهللا أكرب ، اهللا أكرب مما خناف وحنذر ، اهللا أكرب اهللا أكرب عدد ذنوبنا حىت تغفر 

  .. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء 
  .. يع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ،وحتول عافيتك وفجآءة نقمتك ومج

نعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ، ومن شر ما يرتل من السماء ومن شـر مـا                            
يعرج فيها ، ومن شر ما يلج يف األرض ومن شر ما يلج يف األرض ومن شر ما خيرج منها ، ومن شر طوارق الليـل والنـهار إال              

  .. يارمحن طارقاً يطرق خبري 
وال تؤاخذنا   .اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا ، وال تؤاخذنا بذنوبنا فنهلك              اللهم اغفر لنا ذنوبنا ،    . اللهم اغفر لنا ذنوبنا     

  .بذنوبنا فنهلك ، وال تؤاخذنا بذنوبنا فنهلك وأنت أرحم الرامحني وخري الغافرين 
  

خذ بناصيته للرب والتقوى ، وهيئ له البطانة الصاحلة الناصحة اليت تدلـه علـى   و، اللهم وفق ويل أمرنا ملا حتب وترضى  
  . ، وأبعد عنه بطانة السوء يارب العاملني اخلري وتعينه

 صلى اهللا عليه وسلم -اللهم وفق مجيع والة أمر املسلمني لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك حممد - .   
  

  . أسرانا ، وانصرنا على من عادانا برمحتك ياقوي ياعزيز اللهم ارحم موتانا ، واشف مرضانا ، وفك
  

ه بكم أيها املؤمنون مـن جنـه        وأي،  اعلموا أن اهللا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثىن مبالئكته املسبحة بقدسه             .. عباد اهللا   
    ..٥٦ األحزابإِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً:ا كرميا وأنسه فقال قولً

  . وعلى مجيع آله وأصحابه صالةً تبقى وسالما يترى إىل يوم الدين  وسلم على نبينا حممدهم صلِّالل
  

ي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحـشاء والْمنكَـرِ والْبغـيِ يعظُكُـم لَعلَّكُـم            إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذ      .. عباد اهللا       
   .. ٩٠ –  النحلتذَكَّرونَ

   . دكم ، ولذكر اهللا أكرب ، واهللا يعلم ما تصنعون واشكروه على نعمه يز، فاذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم 
 

  
 


