
 اخلطبة الثانية يف االحرتاز من وباء كورونا
 اخلطبة األوىل

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

ُعبده ورسوله ُ. 
اتقوا اهللا تعاىل, واعلموا أن اهللا حكيم يف أفعاله أقواله, وقد ورد اسم احلكيم يف القرآن : أهيا املسلمون

فيام يقرب من مئة مرة, واحلكمة هي حسن الترصف ووضع اليشء يف مكانه, فاهللا سبحانه يضع األمور 
عىل ما دبر احلمد هللا (مواضعها, ومن ذلك ما دبره تعاىل من نزول األمراض واألوبئة, وال نقول إال 

 ).َّوقىض, واحلمد هللا عىل كل حال, وقدر اهللا وما شاء فعل
 :أهيا املسلمون, إن من حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة أمورا

ْونبلوكم(منها تصفية الناس واختبارهم, قال سبحانه  .١ ُ ُ ْ َ بالرش واخلري فتنة وإلينا ترجعونََ ًُ َ ْ َ َ َْ ُْ َْ ََ ِ ِِ ْ ِّ َّ ِ  .( 
 تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة أن يظل العبد معلقا قلبه باهللا, مدركا أن ما هو ومن حكمته  .٢

فيه من النعمة والغنى إنام هو رزق من اهللا, قد يغريه اهللا يف أي حلظة, فيظل العبد مستمسكا 
ِبأمر اهللا, حذرا من الوقوع يف معصية اهللا, كيال تزول تلك النعمة, إذ النعم إذا شكرت قرت,  ُِ

َّإذا كفرت فرتو ِ ُ. 
ومن حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة أن يف ذلك تذكريا ألهل الغفلة واملعصية,   .٣

حتى يرجعوا إىل رهبم, ويتوبوا إىل بارئهم, ويعلموا أن هلم ربا رقيبا, يأخذ بالذنب ويعاقب 
ِوبلوناهم باحلسنات والسيئات (عليه, قال اهللا سبحانه  َِ ِّ َ ْ َ ََّ َ َ َْ ْ ِ ُ َ ُلعلهم يرجعونَ َِ ْ َ ْ ُ َّ ْفلوال إذ (وقال تعاىل , )َ َِ َ َْ

َجاءهم بأسنا  ُ ْ َْ َ ُترضعواَُ َّ َ َ.( 
ومن حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة ما رتب عىل ذلك من الثواب ملن صرب  .٤

ْعجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري, ولي: ملسو هيلع هللا ىلصواحتسب, وريض ومل جيزع, قال  َ ُ ُ ً ََ ٌَّ ْ َ ْ َْ ُ َ َّ ِ ِ ِ ِْ َُْ ِ ٍس ذاك ألحد َ َِ ََ َ َ
َإال للمؤمن, إن أصابته رساء شكر فكان  َ َْ ََ ُ َ َُ َّ ُ َ َْ َ ِ ِِ ِ ِْ ْ ًخرياَّ ْ َ له, وإن أصابته رضاء صرب فكان َ َ َْ َ َ َُ ُ َ َ َ َُّ َ ْ َ ِ ًخرياَ ْ رواه . َ لهَ

 .مسلم



َوعن أيب هريرة ْ ْ ََ ُ َ َقال ريض اهللا عنه َ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َ ْما يزال البالء باملؤ :ملسو هيلع هللا ىلصَ َُْ ِ ُ ََ ِمن واملؤمنة يف نفسه َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ
َوولده وماله حتى يلقى اهللاَّ تعاىل  َ َ َ ََ ََّ ْ َِ ِ ِ ِوما عليه خطيئةَِ َِ ْ ََ َ َرواه الرتمذي وقال .َ َ ُّ ِ ْ ٌحديث حسن صحيح: ِّ ٌِ ٌ. 

ومن حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة أن يف ذلك كرسا للكربياء الذي يعرتي األشخاص  .٥
, )من أشد منا قوة( عزت ثم ذلت, واغتنت ثم افتقرت, وكم من دولة قالت واألمم, فكم من دولة

وال يزال (فإذا هبذا الوباء يكرس عنفواهنا, ويشغلها بنفسها عن االشتغال بأذ غريها, وصدق اهللا 
الذين كفروا تصيبهم بام صنعوا قارعة أو حتل قريبا من دارهم حتى يأيت أمر اهللا إن اهللا ال خيلف 

فكال أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة (, وقال تعاىل )امليعاد
ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 

, ونحن نر يف وسائل اإلعالم حتول )وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها(, وقال تعاىل )يظلمون
 .لعاملية إىل ما يشبه املدن اخلاوية بسبب ما أصاب أهلها من الذعر واهللع من هذا الوباءبعض املدن ا

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بام فيه من اآليات والذكر احلكيم, أقول قويل هذا 
 .واستغفر اهللا يل ولكم فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم
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 :هللا وكفى, وسالم عىل عباده الذين اصطفى, أما بعداحلمد 

َأهيا املسلمون, إن مما اتفق عليه أهل العقول أن السالمة والعافية ال يعدهلام يشء, وهلذا فإن أكمل  َِ
األدعية وأشملها وأعظمها نفعا سؤال اهللا العافية, فقد أخرج الرتمذي يف سننه من حديث أيب بكر 

َاسألوا اهللاََّ العفو  :  قالملسو هيلع هللا ىلص النبي الصديق ريض اهللا عنه أن َْ ُ َ َوالعافيةْ َ ِ َ َ, فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من َ َ ْ َ ْ ُ َِ ًِ ْ َ ِ َ ًَ َّ َْ َ َ ِ
َالعافية ِ َ. 

ُ يدع ملسو هيلع هللا ىلصُمل يكن رسول اهللا : ورو أبو داود يف سننه من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال ََ
ُهؤالء الدعوات حني يميس وحني ي َُ َِ َاللهم إين أسالك  :صبحِْ ُ ََّّ َالعافيةُ َ يف الدنيا واآلخرة, اللهم إين أسالك َ ُ ََّّ ُ ُ

َوالعافيةَالعفو  َّ يف ديني ودنياي وأهيل ومايل, اللهم اسرت عورايت, وآمن روعايت, اللهم احفظني َ َ َُّ ْ َُّ ََّ ِ ْمن بني ُ ِ
ِيدي ومن خلفي, وعن يميني وعن شاميل ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي ِ َِ ْ ُ َ ُ. 

ِوعافني:  يدعو اهللا يف قنوته فيقولملسو هيلع هللا ىلصوكان  ِ َ ْ فيمن عافيتَ َْ َ َ ِ. 



أهيا املسلمون, مل يعد خافيا ما نبهت إليه اجلهات الرسمية من ازدياد يف معدل اإلصابة بوباء كورونا, 
ساهل الكثريين يف تطبيق اإلجراءات االحرتازية, والتي عىل رأسها لبس الكامم الواقي والتعقيم بسبب ت

والتباعد االجتامعي ومالزمة البيوت إال حلاجة من عمل وتسوق رضوري, وإن التفريط يف هاذين 
 تفريط السببني احلسيني أد إال ما أد إليه من ازدياد يف معدل الوفيات واإلصابات احلرجة, وإن

اإلنسان يف روحه وأرواح من حوله ملن أعظم السفه, فاحلفاظ عليها من الرضوريات الدينية, وهو مما 
استقر يف فطر الناس والبهائم,  فاهللا اهللا أهيا اإلخوة, نلزم البيوت قليال لنطمئن كثريا, ونحافظ عىل 

 اخلارجية والداخلية, وال نتساهل يف تطبيق اإلجراءات االحرتازية املعتمدة من اجلهات الصحية العاملية
تطبيقها, فالسعيد العاقل من اتعظ بغريه, وال نلتفت إىل تلك األقاويل التافهة التي تقلل من شأن 
اإلصابة هبذا الفريوس, فإن تتبع الشائعات منهي عنه رشعا, والواجب هو تطبيق ما أمر به والة األمر 

 عىل أرواحنا, وهم يعتمدون فيام يأمرون به عىل توصيات طبية من تدابري صحية ووقائية, ألهنم مؤمتنون
من جهات عاملية, ال يسع أحدا االعرتاض عليها, ألهنا من جهات ذات ختصص, متتلك األجهزة 
الدقيقة, واملهارات الطبية ذات الكفاءة العلمية , وال تنطلق من قرارات انفرادية وال عشوائية, فاتباع 

 العقل والفطرة, ونحن مأمورون بطاعة والة األمر يف املعروف, وإن أعظم درجات إرشاداهتا مما يقتضيه
املعروف ما نحن بصدده من صيانة النفس من اهلالك, فمن فعل ذلك كان مطيعا هللا يف احلقيقة, وكان له 

ه من من اهللا األجر العظيم, ومن خالف واستنكف فليعلم أن اهللا سائله يوم القيامة عام ترتب عىل تفريط
 عليك لنفسكوإن ( هبا, ملسو هيلع هللا ىلصالنتائج, فإن احلفاظ عىل النفس يعترب من احلقوق الرشعية التي أوىص النبي 

 ).وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة(, وقال تعاىل )حقا, فآت كل ذي حق حقه
الثلث وعلينا أهيا املسلمون باإلكثار من الدعاء بالفرج, السيام يف السجود وبني األذان واإلقامة ويف 

األخري من الليلة ويف الساعة األخرية من يوم اجلمعة, وكذلك اإلكثار من العبادات, كالصالة وصيام 
النوافل وقراءة القرآن والتوبة, واملحافظة عىل أذكار الصباح واملساء, فإن هذا من أعظم أسباب الفرج, 

, )بحانك إين كنت من الظاملنيال إله إال أنت س(وكذلك مالزمة أذكار اهلم والكرب واحلزن, كدعاء 
 ., وغري ذلك من األذكار النبوية)إنا هللا وإنا إليه راجعون(, وقول )اهللا, اهللا ريب ال أرشك يب شيئا(وقول 

َإن اهللاََّ ومالئكته يصلون عىل النبي يا (واعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيم فقال  َ ُ ُ َِّ َِ َّ َ َ َ َُّ َ َ ِ
َأهي ُّ ُا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليامَ َ َِّ َ ُّ ََّ ْ َ َِ َِ إن من خري أيامكم يوم اجلمعة, فأكثروا  (ملسو هيلع هللا ىلص, وقال النبي )ُ

النبي  , اللهم صل وسلم عىل عبدك ورسولك حممد,)من الصالة عيل فيه, فإن صالتكم معروضة عيل



تابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم األمي, البشري النذير, والرساج املنري, وارض عن أصحابه, وعن ال
 .الدين, بمنك وكرمك يا رب العاملني

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, ودمر أعداء الدين, وانرص عبادك املوحدين, 
اللهم آمنا يف أوطاننا, وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا, واجعلهم هداة مهتدين, وارزقهم البطانة الصاحلة, 

هم من أرادنا وأراد اإلسالم واملسلمني برش فأشغله يف نفسه, ورد كيده يف نحره, اللهم ادفع عنا الل
الغالء والوباء والربا والزنا والزالزل واملحن, وسوء الفتن, ما ظهر منها وما بطن, عن بلدنا هذا 

سلمني, وخص خاصة, وعن سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني, اللهم ارحم من مات من امل
 . من املسلمني بالرمحة من مات يف هذا الوباء

اللهم وفق ويل أمرنا خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده األمني إىل ما فيه خري لإلسالم واملسلمني, 
واجعل ما بذلوه لدفع هذا الوباء يف موازين حسناهتم, واجز مجيع رجال األمن والعاملني يف القطاعات 

ا عىل ما بذلوه من جهد لتجنيب املسلمني اإلصابة هبذا الوباء, اللهم ثبت جنودنا الصحية وغريها خري
املرابطني, وانرصهم عىل عدونا وعدوهم يا رب العاملني, واجعل ما احتسبوه من رباط وجهاد يف 

 .صحائف أعامهلم, واشف مريضهم, وارحم من مات منهم, وتقبله يف الشهداء
 . الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا يف 

عباد اهللا, إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي, يعظكم 
لعلكم تذكرون, فاذكروا اهللا العظيم يذكركم, واشكروه عىل نعمه يزدكم, ولذكر اهللا أكرب, واهللا يعلم ما 

 .تصنعون
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