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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
يقع فيها   حتذير البشر من خمالفات  خطبة مكتوبة بعنوان: ) 

 ( البعض عند نزول املطر
آالؤه مجيع  احلمد هلل   إال كفورا    الذي عمت  الناس  أكثر  فأىب  ،  خملوقاته؛ 
هتم الكافرين فما زاد   بصائر  عنها يت م  ع  له على جزيل عطاايه اليت  والشكر  
، كثريا    ه شكرا  ه، وأشكر  معرفت    ه حق  عرف    عبد    ه محد  ه سبحان  أمحد  ،  فورا  إال ن  
  أن    وأشهد  إقرارا  به وتوحيدا ،  أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له    وأشهد  
  كثريا    ه وسلم تسليما  وصحب    وعلى آله  عليه    صلى هللا  ه  ه ورسول  عبد    حممدا  
 .مزيدا  
 :أما بعد

ابملطر   لة  حم  م  ـال  ب  ح  الس    رسل  تبارك وتعاىل أن ي    الرب ة  فإن من كمال قدر 
تحول بالغا  للحاضر والباد، في    نعش هبا العباد، وتصري  وي    ،هبا البالد  غيث  في  

يقول احلق استبشارا ،  بعد االنتظار    بعد طول االنقطاع فرحا ، والقنوط    اليأس  
وتقد   جالله  أمساؤه:  جل   مث هت مت خت حت جت}ست 

 حص مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح مج  حج 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص
 مل خل حل  جل مك  لك  خك حك جك مق  حق مف خف

 مهٰه جه  هن من حنخن جن  مم خم  حم  جم هل
  تدبر  ب  نظرومن  ،  [50- 48]سورة الروم:  {مئ هي مي  خي  حي  جي

آاثر كرم   وس  ورمحت    هللا  إىل  وإنعامهفضل    عة  ه،  وس ر  استبش    ه    له   ت  الح  و   ،ر 
: كان  رضي هللا عنها  عائشة  املؤمنني    الباري تبارك وتعاىل، تقول أم    رمحات  
  البصري  كان احلسن  ، و رواه مسلم  ( رمحة):  وقالس ر  به    رأى املطر    إذا

ه مون  حر  ـت  كم  ولكن  كم،  إذا رأى السحاب قال: »يف هذا وهللا رزق  رمحه هللا  
الدنيا، وكل    كم«وذنوب  خبطاايكم   أيب  ابن  ق  ر  م ن ع    رواه  رزق ال  اهذ  در  ف 
 زث رث يت}  :وتعاىل  ، قال سبحانه مل يكن من اجلاحديناملقسوم  
 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
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{ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 . [50- 48]سورة الفرقان:

 عباد هللا: 
زادهتم طغياان   رمبا  و ،  كرا  ش    هم النعمة  فال تزيد  جحودا ،  أىب أكثر الناس إال  

لكم مجلة  من    قدرها، وسأذكر    هللا حق    عم  ر ن  د  ق  وهذا حال من مل يـ  وكفرا ،  
    عند نزول املطر. من الناس املخالفات اليت يقع فيها كثرير 

للكواكب    املطر   ه نســـــــــــــبة  عقيدت   املســـــــــــــلم  د هبا  اليت ي فســـــــــــــ  فمن املخالفات 
صـلى لنا رسـول هللا   قال:رضـي هللا عنه   عن زيد بن خالد اجلهينوالنجوم، ف

   ــوله    (هـل ـتدرون ـماذا ـقال ربكم ) :فـقال ممطرة إثر ليـلة ـقالوا: هللا ورســــــــــــ
ــبن من عبــادي مؤمن يب وكــافر، فــأمــا من قــال:  )أعلم، قــال:   مطران أصــــــــــــ

بفضــــــــــــــل هللا ورمحـته، ـفذـلك مؤمن يب وكـافر ابلكوكـب، وأمـا من ـقال: بنو   
 . ومسلم رواه البخاري (ؤمن ابلكوكبكذا وكذا، فذلك كافر يب وم
  وكأنه ،من نزول املطر  اجلهال التســخ    بعضومن احملذورات اليت يقع فيها  

رمحة  ، وهو يف احلقيقة -هرائ  من ج    لي أبضـــــــــــرارخصـــــــــــوصـــــــــــا  إن ابت  -نقمة  
ــكر، وما ابت   ــتوجب الشـ ــتوجب  لي به ي  تسـ ــ ،   سـ ــبحانه   هللاقال   كماالصـ :  سـ

  {حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ}
 .[28]سورة الشورى:

عند من األدعية لألموات وســــــــائل التواصــــــــل ومن املخالفات ما ي نشــــــــر يف 
ومن   !!في  د بـــه عليهم  من هـــذا املطر  همقبور هللا   ســــــــــــــقي  أن ي    نزول املطر
يف ، وإمنـا ينتفع بـدعـا  األحيـا  لـه، يف ق ه ال ينتفع ابملطر  امليـت  املعلوم أن  

ــي   ، فعن ســـهل بن ســـعدمواطن اإلجابةمثل هذا الوقت الذي هو من  رضـ
تردان: الـدعـا  عنـد النـدا ، وملـت املطر(   ال)ثنتـان   :  : قـالقـالهللا عنـه  
 .وحسنه األلباينأبو داود واحلاكم رواه 

غضــــبت  ]وصــــواعق مرعبة:  هم إذا نزلت شــــهبر بعضــــ   قول  ومن املخالفات  
ســــــو   على   مشــــــتملر كونه  على    الوةر ، وهذا ع  [وحنو هذه العبارات  الســــــما 

 ويتضـمنالفعل لغري هللا،   نسـبة  أدب  مع مدبر السـماوات واألر،، فظاهره 
من املالئكـة    ـلكر ـفالرعـد م   للهـدي املـأمور ـبه عـند مسـاع الرعـد وال ق، خمـالفـةر 

ــحاب،   من   قول  هذا  ي عار،ال و  ،عن بعض الســــــــل   ي  و  ر  كما  يزجر الســــــ
 الرعد   صـوت  سـبب  ومهما كان ، السـحاب اصـطكاك أجرام  الرعد   يقول إن
هللا سـبحانه وتعاىل وقدرته، وأن  رجه عن إرادة  فإن ذلك ال ي    ؛ال ق    وملعان  
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ما جا  عن هللا   بكل   ؤمن  ي    ؤمن  ل به، فامللك املوك  م  ـــــــــــــيكون ذلك بسبب ال
عن عبد هللا بن الزبري: ،  ه  تعاىل يف حمكم كتابه، أو ما صــــــــن عن رســــــــول  

الرعد  يســــــــبن ســــــــبحان الذي)مسع الرعد ترك احلديث، وقال:  أنه كان إذا
إن هــذا لوعيــد شــــــــــــــــديــد ألهــل )مث يقول:  (،  واملالئكــة من خيفتــه  حبمــده
، ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم رواه البخاري يف األدب املفرد  (األر،

ونفعين هللا وإايكم مبـا فيـه من اتايت والـذكر احلكيم، أقول مـا تســــــــــــــمعون  
 فر هللا يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.وأستغ

 اخلطبة الثانية: 
ه وعصاه، والصالة  احلمد هلل معز م ن أطاعه واتقاه، وم ذ ل  م ن خال  أمر  

 والسالم على رسول هللا وبعد:
  كثري    عند نزول املطر ووقوع الرعد وال ق انشغال    -عباد هللا-ومن األخطا   

اهلدي النبوي من اإلحلاح على هللا  الغفلة عن    و ل  دمن الناس ابلتصوير، ما ي
رضي هللا    عائشةكما أخ ت بذلك    هدي نبيكم  من  ن  إفالدعا ،  يف  
به  اللهم ص  (، أي:  انفعا    اللهم صيبا  )كان إذا رأى املطر، قال:    ه: أنعنها
د الضرر قال: ، فإ أو عذاب   أو هدم    من سيل    فيه  ال ضررهنيئا     مطرا   ن و ج 

والظ  ) واجلبال،  اتكام،  على  اللهم  علينا  وال  حوالينا  وب  اللهم  طون راب، 
 (. األودية، ومنابت الشجر
اللهم اسقنا  ، ك وأحي بلدك امليتك، وانشر رمحت  اللهم اسق عبادك وهبائم  

لنا ،  غري آجل  غري ضار، عاجال    انفعا    مريعا    مريئا    مغيثا    غيثا   أنبت  اللهم 
لنا من بركات  د  الزرع، وأ   لنا الضرع، واسقنا من بركات السما ، وأنبت  ر 

اجلهد   عنا  ارفع  اللهم  البال  والغال ،  األر،،  عنا  إان  ،  واكش   اللهم 
 .، فأرسل السما  علينا مدرارا  نستغفرك إنك كنت غفارا  
،  ملا ملب وترضى بن عيسى ان امللك محد  أمر  ويلووفق اللهم أصلن  

ــنة نبيك،وويل عهده رئيس وزرائه  ووفقه  ولكل ما فيه    للعمل بكتابك وســــــــــ
واحلمد هلل رب العاملني، وصـــــلى هللا على نبينا حممد   صـــــالح البالد والعباد،

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
 كتب هذه اخلطبة

 د. صالح حممد بن حممد موسى اخلالقي
 هـ1443 خرة ات مجادى /1
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