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 زلزال العيص: آية!

 
دبِّّر هلذا العامل: علويه وسفليه، وأنّه ال يكون يف السماء وال يف  فإّن من اإلميان

ُ
ابهلل: اإلميان أبّن هللا هو امل

وجتري النجوم  وحكمته وتدبريه، فبمشيئته: تدور األفالك، -سبحانه-األرض من حركة وال سكون إال مبشيئته 
ويُقّلب الليل والنهار، إّن يف ذلك لعربة ألويل  والشمس والقمر، وهو الذي يرسل الرايح وُيصرّفها،

آْلاَيتِّ إِّالا خَتْوِّيًفا{ وهو الذي يرسل ابآلايت الكونية؛ ختويًفا لعباده وعقوبة ألعدائه: األبصار، ُل ابِّ  }َوَما نُ ْرسِّ
 [59]اإلسراء: 

رث، وبّّي أسباب ذلك من أنواع املصائب والكوا وقد قّص هللا علينا يف كتابه ما ابتلى به األمم املاضية،
 يف ذلك: وحكمته

ُروَن{ فقال تعاىل: َن الثاَمرَاتِّ َلَعلاُهْم َيذاكا نَِّّي َونَ ْقٍص مِّ لسِّّ  [130]األعراف: }َوَلَقْد َأَخْذََن آَل فِّْرَعْوَن ابِّ
َل َوالضاَفادَِّع َوا وقال تعاىل: ُم الطُّوفَاَن َواْْلَرَاَد َواْلُقما اَلٍت فَاْسَتْكرَبُوا وََكانُوا قَ ْوًما }َفَأْرَسْلَنا َعَلْيهِّ َفصا َم آاَيٍت مُّ لدا

َّي{  [133]األعراف: ُّمُّْرِّمِّ
ُعوَن{ وقال يف بين إسرائيل: يَِّّئاتِّ َلَعلاُهْم يَ ْرجِّ ْلََْسَناتِّ َوالسا  [168]األعراف: }َوبَ َلْوََنُهم ابِّ

بّي بذنوهبم، كذِّ
ُ

ُهم ماْن أَْرَسْلَنا َعَلْيهِّ  فأنزل هبم أنواع العقوابت: وأخرب أنّه أخذ امل ن ْ }َفُكالا َأَخْذََن بَِّذنبِّهِّ َۖفمِّ
َنا َوَما كَ  ُهم ماْن أَْغَرق ْ ن ْ ُهم ماْن َخَسْفَنا بِّهِّ اأْلَْرَض َومِّ ن ْ ْيَحُة َومِّ ُهم ماْن َأَخَذْتُه الصا ن ْ ًبا َومِّ ُ لَِّيْظلَِّمُهْم َولََٰكِّن َحاصِّ اَن اَّللا

 [40]العنكبوت: ُموَن{َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظلِّ 
 

 ليتوب العباد إليه ويتضّرعوا: فُسنة هللا ماضية إبرسال اآلايت؛ تذكريًا وحتذيرًا، وبعد:
ْلَبْأَساءِّ َوالضارااءِّ َلَعلاُهْم يَ َتَضراُعوَن{ ق ال تعاىل: ْن قَ ْبلَِّك َفَأَخْذََنُهْم ابِّ  [42]األنعام: }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا إِّىَل أَُمٍم مِّ

ُروَن{ تعاىل: وقال ُْم يُ ْفتَ ُنوَن يفِّ ُكلِّّ َعاٍم َمراًة َأْو َمراَتّْيِّ ُُثا ال يَ ُتوبُوَن َوال ُهْم َيذاكا  [126]التوبة: }َأَوال يَ َرْوَن أَّنا
تَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف َوإِّْن يَ ُعوُدوا فَ َقْد مَ  وقال تعاىل: يَن َكَفُروا إِّْن يَ ن ْ  َضْت ُسناُة اأْلَوالَِّّي{}ُقْل لِّلاذِّ

 [38]األنفال:
َْهلِّهِّ فَ َهْل يَ ْنظُُروَن إِّالا  وقال تعاىل: يُِّّئ إِّالا أبِّ يُق اْلَمْكُر السا يِّّئِّ َوال َيِّ ُسناَة اأَلوالَِّّي  }اْستِّْكَبارًا يفِّ اأَلْرضِّ َوَمْكَر السا

دَ  ياًل َوَلْن جتِّ َد لُِّسناةِّ اَّللاِّ تَ ْبدِّ  [43]فاطر: لُِّسناةِّ اَّللاِّ حَتْوِّياًل{ فَ َلْن جتِّ
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إّّنا  واألوبئة املهلكة، والزالزل املدمرة، فيجُب على العباد: أن يؤمنوا أبّن ما َيدث من األعاصري والفيضاَنت،
فاهلُل خلق األسباب واملسبابات، ومن  وإن كان هلا أسباب طبيعية يعرفها الناس: حتدث مبشيئة هللا وحكمته،

ر على اْلهل ال عظيم والضالل املبّي الوقوف عند األسباب، والغفلة عّمن خلقها وقّدرها ودبّرها، وال يقدِّ
 دفعها غريه سبحانه وتعاىل.

 
ن املسلمّي عّما َيدث من الكوارث: يقصُر حديثه على أسباهبا الطبيعة  ومن املؤسف أّن أكثر َمن يتحّدث مِّ

وال يُذكِّر مبا جيُب على العباد من:  هللا ومشيئته وحكمته،وال يذكر ما وراء ذلك من تدبري  !وآاثرها
 بدفع ما خيشونه، وكشف ما نزل هبم. -سبحانه-والرجوع إىل هللا، والضراعة إليه  التذّكر،

 
من اهلزّات األرضية املتزايدة  -وال يزال-وإّن من آايت هللا اليت خُيّوف هبا عباَده يف هذا األايم: ما وقع  هذا؛

مشال املدينة النبوية، مما أدى إىل ترحيل السكان إىل مناطق بعيدة؛ ألّن هذه  "العيص" وما جاوره، يف مركز
أن أيخذوا أبسباب الوقاية  حكومًة وشعًبا، اهلزّات املتتابعة منذ شهر تنذر خبطٍر كبري، فيجب على اْلميع:

يُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكثِّرٍي{}َوَما َأَصاَبُكْم مِّ  وأن يتذّكروا قوله تعاىل: الشرعية واملادية، يَبٍة فَبَِّما َكَسَبْت أَْيدِّ  ْن ُمصِّ
ن حالِّ َمن قال هللُا فيهم: [30]الشورى: ُْم يُ ْفتَ ُنوَن يفِّ ُكلِّّ َعاٍم َمراًة َأْو َمراَتّْيِّ ُُثا اَل  وأن َيذروا مِّ }َأَواَل يَ َرْوَن َأَّنا

ُروَن{  [126]التوبة: يَ ُتوبُوَن َواَل ُهْم َيذاكا
 

أبن يرحم عباده ويصرف عنهم ما  -سبحانه وتعاىل-واالستغفاُر، ودعاؤه  وأعظم األسباب الشرعية: التوبُة،
ال  إّن الّشمَس والقمَر آيتان من آايتِّ هللاِّ » يف شأن الكسوف: -صلى هللا عليه وسلم-يكرهون، كما قال 

قوا ينخسفان ملوتِّ أحٍد وال ْلياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا هللا وا وصلُّوا وتصدا ويف لفٍظ  متفق عليه() «وكربِّّ
ُ هبَِِّّما عَِّباَدهُ » هلما: ْن آاَيتِّ اَّللاِّ خُيَوُِّف اَّللا ْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتانِّ مِّ  «إِّنا الشا

 
أنّه: صّلى يف زلزلٍة ست ركعات وأربع سجدات، وقال: "هكذا  -رضي هللا عنهما-وثبت عن ابن عباس 

 )رواه البيهقي وغريه( صالة اآلايت"
-وما جاورها: أن يُقيموا صالة الزلزلة، كما فعل ابن عباس  -حفظهم هللا-لذلك ندعو سكان "العيص" 

فإَّنا كصالة الكسوف،  وهي: )ركعتان أبربع ركوعات أو ست ركوعات وأربع سجدات( -رضي هللا عنهما
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 ه وعفوه ورمحته وغفرانه، إنّه هو العفو الغفور.لطف نسأل هللا وهلذا قال ابن عباس: "هكذا صالة اآلايت"
 ه  1430/05/25 حرر يف: وصّلى هللا وسّلم على نبينا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

 
 أماله:

 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك
 


