
 
 ١٨/١٠/١٤٣٢ :النبوياملسجد من        صالح البدير. د :خلشيل          موعظة وعربة يف األحداث: اجلمعةخطبة 

-1 - 

 موعظة وعربة يف األحداث

، واليت ذكَّر "موعظة وعربة يف األحداث: "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 

 .فيها باألحداث املُعاصرة وما فيها من عبرٍ وعظات، ونبه على أمهية العمل الصاحل، واالستعداد للموت

 

 اخلطبة األوىل

هللا آوى من إىل لُطفه أوى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له داوى بإنعامه من يئس  احلمد هللا، احلمد

من أسقامه الدوا، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله شهادةً نرجو ا الفوز واهلُدى، والنجاةَ من اخليبة 

 .بح مث بدا، وسلَّم تسليما مزيداوالردى، صلَّى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ما انفَلَق ص

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون

) ٧٠(يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا اتقوا اهللا؛ فقد فاز من اتقى، وخِسر من قاده اهلوى، 

 كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصاييمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نم٧١، ٧٠: األحزاب[ و.[ 

 :أيها املسلمون

األيام دائرة، واملنايا حاضرة، وما الناس إال ظاعن أو مودع، ومستلَب مستعجلٌ أو مؤجلُ، مواعظُ قارعة، 

م طوبظَة، وخوقم ثُ زاجِرة، ومصارِعربة؛ فأين وحوادظَة والعالتفكُّر والتذكُّر والع وجِبوتقلُّبات ت رة، وفنتنذ

 !أهلُ االتعاظ واالدكار، واالعتبار واالنزِجار؟

 ونعود يف عمه كمن ال يفهم أبدا تفهمنا اخلُطوب كُرورها

 يف الظِّّلِّ يركُم وعظَه من يركُم تلقَى مسامعنا العظاةُ كأمنا
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وكأن املوت على غرينا كُتب، وكأن احلق على غرينا وجب، نسينا واعظَة األيام، وغفَلنا عن حوادث الزمان؛ فيا 

عجبا من مضغة حلمٍ أقسى من اجلبال، ال تلني مع كثرة العظات، وال ختشع مع ترادف اآليات، وال تزيدها 

 .احلوادثُ إال نفورا ودبورا وغرورا

ني عجيب ألعجبى ينقضنِ وأننيف س واملوت يف غفلة الناس 

ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم ) ١(اقْترب للناسِ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضونَ 

 ].٣ -١: األنبياء[ لَاهيةً قُلُوبهم) ٢(يلْعبونَ 

 :أيها املسلمون

كم شاهدنا من جثث يف بِقاع القاع قد صفَّت، وكم عاينا من مواعم يف مدارِج األكفان قد لُفَّت، وكم أبصرنا 

من عرائس إىل األحلاد قد زفَّت، فمال العيون ناظرةٌ وال تبصر، ومال القلوب قاسيةٌ وال تفكِّر، ومال النفوس 

 !ناسيةٌ وال تذكُر؟

غراها إنظارها وإمهالُها، أم بشرها بالنجاة أعمالُها، أم مل يتحقَّق عندها من الدنيا زوالُها، أم مشَلَت الغفلةُ أ

 !فاستحكَم على القلوب أقفالُها؟

لَا يو قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم ينلَّذل أْني لُ أَلَمقَب نم ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُون

 ].١٦: احلديد[ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثري منهم فَاسقُونَ

 !وبالبعث عما بعده كيف تغفُلُ؟ إذا كنت قد أيقنت باملوت والفنا

 !أيب يوم اجلزاء كيف تفعلُ؟ أبِن يل إذا أنت مل ترحل بزاد من التقَى

 

تذكَّر وفكِّر بالذي أنت صائر فكِّرممن ي ا إن كنتإليه غد 
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حلُفرة ا أن تصرييوم دفال ب رنشى إىل يوم تطوبأثنائها ت 

 يا من أبيت أن تفيق وتذكُرا يا من طويت يف طلب اخلوادعِ أدهرا

ة، ومدلنفسه املُد املوت بني يديك يا من فسح ر فاألمر ليس إليك، وعلَمهلا املُهلَة؛ أقص. 

 .أنسيت أننا بشر، يلُف ناق در، وحنن يف سفَر، منضي إىل حفَر

 قلبك ال يلني ي ملُذكِّرٍ، وصميمك ال يعى ما ال ترعوِي وتنتهي، حىت ما مسعنا، فحتجيمع يشملُنا، واحلشر املوت

 .لعاذلِ

يا مغرور  أمل يأن أترقد ،ترقُد ؟ تيقَّظ أخي واحذر وإياكدجلم كنا أم القلب ؟ أيف سنةدع وأين التهجأن ختش

دخيم طفَى وال اجلمرها يفال حر ،وقَدت والنار. 

يغتر، وبادر ومل يسوف، وأخذَ  فطُوبى ملن قبِلَ النذارة، ونفعته التذكرة، وأيقَظَته العظَة، فجد ومل يغفُل، ومشَّر ومل

احلَيطَةَ واحلَذَر، وهجر إخوان السوء، والزم أهلَ الرقَّة واخلشية والعلم وأناب وتاب، ويا خسارةَ من حجبه 

ا أُولُو وما يذَّكَّر إِلَّهواه، وأغواه شيطانه وأرداه، فما ازداد باحلوادث إال غفلة، وما ازداد بالعظات إال قسوة، 

 ].١١، ١٠: األعلى[ ويتجنبها الْأَشقَى) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى ، ]٧: آل عمران[ الْأَلْبابِ

بارك اهللا يل ولكم يف الكتاب والسنة، ونفعين وإياكم مبا فيهما من اآليات والعظات واحلكمة، أقول ما تسمعون، 

 .ني من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيموأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلم
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 اخلطبة الثانية

النسم، ومحيِي الرمم، ومجزِلِ القسم، مبدع البدائع، وشارِعِ الشرائع، دينا رضيا، ونورا مضيا، احلمد هللا بارئِ 

 آمن اجلميل، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادةَ عبد اجلزيل، وأسبلَ الستر غَ الربه وقد أسبأمحد

ذنبه، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله، صلَّى اهللا عليه وعلى آله وصحبه بربه، ورجا العفو والغفرانَ ل

 .وأتباعه وحزبه، صالةً وسالما دائمين ممتدين إىل يوم الدين

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون

وا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا يا أَيها الَّذين آمناتقوا اهللا؛ فإن تقواه سعادةٌ لألعمار، وحجاب من النار، 

 ].١٠٢: آل عمران[ وأَنتم مسلمونَ

 :أيها املسلمون

الدهر ذو عرب جيري ا قدر، ملك يرتَع، وعافيةٌ ترفَع، وبالٌء يقَع، ومن الناسِ من ليس له من األخبار إال 

ث إال سها، وال من احلوادث واألخبار، إيرادها، فاعتبِروا يا أويل األبصار باحلوادكرردها، وال من الوقائع إال ذ

 -وما يكون يف النواحي واألمصار؛ فكلُّ خملوقٍ للفَناء، وكلُّ ملك فإىل انتهاء، وال يدوم غري ملك الباري 

 .قضاِءمن ملك قهارِ، منفرد بالعز والبقاء، وما سواه فإىل ان -سبحانه 

أين من كانوا معنا يف الزمان املاضي؟ أفنتهم املَنون القواضي، أين املرازِبةُ اجلَحاجِحةُ البطارِقةُ اُألول، وذوو 

التفاضلِ يف االس والترفُّلِ يف احلُلَل، وذوو املنابرِ واألسرة واحملاضرِ واخلَول، وذوو املشاهد يف الوغَى وذو 

ثَلاملكايِد واحلهم إال حديثٌ أو ممنهم بعد ة كلهم فيمن سفَل، مل يبقج املنيم لُج ل؟ سفَلَتي. 

فيا هلا من عربة ملن اعتبر، وذكرى ملن ادكَر؛ فمن أخذَته تلك احلوادثُ إىل اإلنابة والعبادة والطاعة فذاك الذي 

 .والظَّفَراعتبر، وعلم اخلبر، وصح عنده النظَر، وفاز باخلري 

 .مث اعلموا أن مثرةَ االستماع االتباع، فكونوا من الذين يستمعون القولَ فيتبِعون أحسنه
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 .وصلُّوا وسلِّموا على خري الورى، فمن صلَّى عليه صالةً واحدةً صلَّى اهللا عليه ا عشرا

أيب بكرٍ، : أصحاب السنة املُتبعة اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك حممد، وارض اللهم عن خلفائه األربعة،

وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر اآللِ والصحابة أمجعني، والتابعني هلم وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، وعنا 

 .معهم مبنك وكرمك وجودك يا أرحم الرامحني

ني، اللهم أعز اإلسالم وانصر املسلمني، اللهم أعز اإلسالم وانصر املسلمني، اللهم أعز اإلسالم وانصر املسلم

 .ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك املُوحدين، ودمر الطغاة والظلَمة واملُعتدين يا رب العاملني

اللهم أدم على بالد احلرمني الشريفني أمنها ورخاَءها، وعزها واستقرارها، ووفِّق قادتها ملا فيه عز اإلسالم 

 .ملسلمني يا رب العاملنيوصالح ا

 .اللهم عم باألمن والرخاء واالستقرار مجيع أوطان املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني

اللهم كُن إلخواننا يف سورية من كل سوٍء ومكروه وفتنة، اللهم احفَظهم من كل سوٍء ومكروه وفتنة يا كرمي، 

هم احقن دماَءهم، وصن أعراضهم، واحفَظ أموالَهم، وأمنهم اللهم احقن دماَءهم، اللهم احقن دماَءهم، الل

 .واستقرارهم ووحدتهم يا رب العاملني

اللهم عليك بالظلَمة الطُّغاة، اللهم عليك بالظلَمة الطُّغاة، اللهم عليك بالظلَمة الطُّغاة، فإم ال يعجِزونك، اللهم 

ائب قُدرتك، اللهم اقتلهم بسالحهم، اللهم اقتلهم بسالحهم، أرِنا فيهم عجائب قُدرتك، اللهم أرِنا فيهم عج

 .وأحرِقهم بنارهم يا قوي يا عزيز يا رب العاملني

اللهم قاتلِ الكفَةَ الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أولياَءك، واجعل عليهم عذابك ورِجزك إله احلق يا رب 

 .العاملني

س يهود، اللهم عليك باليهود الغاصبني، والصهاينة الغادرين، اللهم ال ترفع اللهم طهر املسجد األقصى من رِج

 .هلم راية، وال تحقِّق هلم غاية، واجعلهم ملن خلفهم عربةً وآيةً
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 .اللهم ال تشمت بنا أحدا، وال جتعل لكافرٍ علينا يدا

ا، وعاف مبتالنا، وعاف مبتالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتالن

وعاف مبنك وجودك مبتالنا، وفُك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز يا رب 

 .العاملني

 :عباد اهللا

فَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْ

 ].٩٠: النحل[ تذَكَّرونَ

 .فاذكروا اهللا العظيم اجلليلَ يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون

 


