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 األوىلاخلطبة 

إن احلمد هللا نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, ومن سيئات أعاملنا, من هيده 
شهد أن حممداً له إال اهللا وحده ال رشيك له, وأاهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إ

ه  هعبدُ  .ورسولُ
ا( اته  يَ قَ ق تُ وا اهللاَ حَ نُوا اتقُ ون نوال متوتأَهيا الذين آمَ سلمُ ي ي(, )إال وأنتم مُ مْ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ ا أَهيُّ

وا  قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ثِرياً وَ االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ نْ نَفْ مْ مِ كُ لَقَ ونَ بِهِ خَ لُ اءَ ي تَسَ اهللاََّ الَّذِ
قِيباً  مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ امَ إِنَّ اهللاََّ كَ حَ األَرْ م (, )وَ كُ ديداً يُصلح لَ ا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قَوالً سَ يَ

ظيامً  ازَ فَوزاً عَ د فَ قَ هُ فَ ولَ سُ رَ مَن يُطع اهللا وَ م وَ نُوبَكُ م ذُ يَغفر لَكُ ا بَ , )أَعاملكم وَ دُ أَمَّ يثِ  :عْ َدِ َ احلْ ريْ إِنَّ خَ فَ
ثَ  ْدَ لَّ حمُ كُ َا, وَ اهتُ ثَ ْدَ ورِ حمُ َّ األُمُ رشَ دٍ صىل اهللا عليه وآله وسلم, وَ َمَّ يُ حمُ دْ يِ هَ َدْ َ اهلْ ريْ خَ , كِتَابُ اهللاِ, وَ ةٌ عَ ةٍ بِدْ

ةٍ ىفِ النَّارِ  الَلَ لَّ ضَ كُ , وَ ةٌ الَلَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ  .وَ
اهللا  جرت سنة تعاىل, وتفكروا يف حكمة اهللا تعاىل يف ترصيف األمور, وقد اتقوا اهللاأهيا املسلمون: 

قم, ومن قوة إىل ضعف, ومن غنى إىل فقر, وإن من ل, فمن صحة إىل سُ اتبدل األحو ة عىلالكوني
األجر واحتسب تقديره تعاىل انتشار بعض األمراض واألوبئة, وقد رتب اهللا عىل ذلك ملن صرب عليها 

 (إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب).قال تعاىل العظيم, 
النتشاره أسبابا, كام جعل ال خيفاكم أن هذا الوباء الزال حارضا, وقد جعل اهللا أهيا املسلمون: 

أرشدت  ,ثالثةفكثرية, وعىل رأسها نحساره الاألسباب احلسية , فأما ومعنويةحسية أسبابا النحساره 
 والثاين: لبس الكامم الواقي, السيام عند مالقاة اآلخرين, األول; اهللا خريا, جزاها إليها اجلهات الصحية

 التباعد االجتامعي ولزوم البيوت ما أمكن. والثالثالتعقيم املستمر لليدين والوجه, 
التباعد بني صفوف ما نحن بصدده اآلن, وهو ويدخل يف السبب الثالث (أي التباعد االجتامعي) 

 عد بني املصلني يف الصف الواحد.املصلني, وكذلك التبا
التوكل عىل اهللا واعتامد القلب عليه لدفع هذا  األول; فأربعةلتجنب اإلصابة به سباب املعنوية وأما األ
اإلقبال عىل اهللا : والثالثاملحافظة عىل أذكار الصباح واملساء, ودعاء اخلروج من املنزل,  والثايناملرض, 

والتوبة الصادقة بأنواع الطاعات, السيام الصلوات يف املساجد, وكثرة قراءة القرآن, واجتناب املعايص, 



العلم بأن وجود هذا املرض : الرابعو, )قال اهللا تعاىل (فلوال إذ جاءهم بأسنا ترضعواالنصوح, 
فعل اإلنسان كل األسباب احلسية واملعنوية, واهللا واإلصابة به والشفاء منه إنام هو بتقدير اهللا تعاىل, فلو 

مقدر عليه اإلصابة باملرض ألصابه, قال اهللا تعاىل (وإن يمسسك اهللا برض فال كاشف له إال هو وإن 
 يمسسك بخري فهو عىل كل يشء قدير).

ول قويل هذا بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بام فيه من اآليات والذكر احلكيم, أق
 إنه هو الغفور الرحيم. ,واستغفر اهللا يل ولكم فاستغفروه

   



 اخلطبة الثانية
 بعد:أما احلمد هللا وكفى, وسالم عىل عباده الذين اصطفى, 

يعيش  قد وضعت صحة من إن هذه الدولة املباركة بعقيدهتا الراسخة وقيمها املثىل وقراراهتا التارخييةف
, فجندت قيادهتا الرشيدة القطاعات الصحية واألمنية يف أعىل اهتامماهتا ;عىل أرضها من مواطن ومقيم

عىل مدار الساعة لكبح انتشار هذا الوباء, وبذلت املال الكثري لتوفري العالج واألطقم الطبية, حتى 
لهم منا الدعاء والشكر والعرفان, عمال باإلرشاد النبوي تصدرت العامل يف محاية مواطنيها وضيوفها, ف

 (من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا).
كام يتوجب علينا وجوبا رشعيا التقيد باألنظمة التي وضعوها, وااللتزام بالتوجيهات االحرتازية التي 
أرشدوا إليها, فإن هذا مما يأمر به ديننا اإلسالمي, قال اهللا تعاىل (يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا 

), وقال تعاىل (وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة), وقال النبي صىل اهللا عليه الرسول وأويل األمر منكم
 وسلم (وإن لنفسك عليك حقا, فآت كل ذي حق حقه).

ا فقال (إن  واعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيم ىلَ النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ الَ مَ هللاََّ وَ
وا  لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ من خري أيامكم يوم  وسلم (إنصىل اهللا عليه النبي  تسليام), وقالأَهيُّ
صل وسلم عىل عبدك  عيل), اللهمفإن صالتكم معروضة  ,اجلمعة فأكثروا من الصالة عيل فيه

ارض عن , وعن أصحابه اخللفاء وارض, البشري النذير, والرساج املنري ,النبي األمي ولك حممدورس
 ., بمنك وكرمك يا رب العاملنيمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوالتابعني 

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, ودمر أعداءك أعداء الدين, وانرص عبادك 
اللهم من أرادنا , ة أمورنا, واجعلهم هداة مهتدينأصلح أئمتنا ووالواملوحدين, اللهم آمنا يف أوطاننا, 

عنا الغالء والوباء والربا  ادفعكيده يف نحره, اللهم  وردوأراد اإلسالم واملسلمني برش فأشغله يف نفسه, 
عن بلدنا هذا خاصة, وعن سائر بالد  ,ما ظهر منها وما بطن ,, والزالزل واملحن وسوء الفتنوالزنا

 .املسلمني عامة يا رب العاملني
اللهم وفق ويل أمرنا خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده األمني إىل ما فيه خري لإلسالم واملسلمني, 

وه يف موازين حسناهتم, اللهم واجز مجيع رجال األمن والعاملني يف القطاعات الصحية واجعل ما بذل



وغريها من القطاعات خريا عىل ما بذلوه من جهد لتجنيب املسلمني اإلصابة هبذا الوباء, واجعل ذلك 
 يف صحائف أعامهلم.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
يعظكم  ,ى, وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغيببالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرإن اهللا يأمر  ,عباد اهللا

 واهللا يعلم ما ,لعلكم تذكرون, فاذكروا اهللا العظيم يذكركم, واشكروه عىل نعمه يزدكم, ولذكر اهللا أكرب
 تصنعون.
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