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 (فتوبوا إليه وتوكلوا عليه ،هللاملجأ لنا إال إىل ال )
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنوُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
ََ لَُو، وَأْشَهُد يَ ْهِدِه هللُا َفََل ُمِضلَّ َلُو، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل َشرِ  ي

دً  ُوُتنَّ ِإالَّ ا َعْبُدُه َوَرُسولُُو، َأنَّ ُُمَمَّ قَّ تُ قااتِِه واالا َتا ا الَِّذينا آاماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا  ﴾واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ﴿َيا أاي ُّها
 .[ٕٓٔ]آل عمران:

 عباد هللا:
العذاب بل هللا تعاىل ميهل عباده ولكنو َّل  عليهم لجِّ عَ إن من رمحة هللا تعاىل على عباده أن َّل ي ُ 

م هللا بذنوهبم ألخذىم أخذ عزيز مقتدر، ولكن ولو أخذى ،فما أصاهبم فبما كسبت أيديهم ،يهملهم
وكانوا وإذا فعلوا ذلَ وا، ويستغفروا وينيب ،وبوارمحة هللا سبقت غضبو، وفتح األبواب لعباده لريجعوا ويت

والطاعة واإلحسان، فتح هللا عليهم اخلري كلو يف الدنيا واآلخرة، واآلخرة خري  ،ى واإلميانمن أىل التق
ك دِ عْ لعلَ أيها الغافل من سباتَ تصحو، ومن ب ُ  ،وأبقى، وتدبر ىذه اآلايت وما فيها من العظات

َوَلْو َأنَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن )، قال تعاىل: ِبلتوبة واألوبةتقًتب  من ربَ
بُوا َفَأَخْذََنُىْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن ) َماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ َأْن ََيْتِيَ ُهْم ََبُْسنَا ( أََفَأِمَن َأْىُل اْلُقَرى 69السَّ

( أََفَأِمُنوا َمْكَر اّلِلَِّ 69أَِمَن أَْىُل اْلُقَرى َأْن ََيْتِيَ ُهْم ََبُْسَنا ُضًحى َوُىْم يَ ْلَعُبوَن ) ( أَوَ 69بَ َياًًت َوُىْم ََنئُِموَن )
فتح هللا  ؛الرمحن ا(، فأىل القرى والبلدان إن أطاعت رهب(66َفََل ََيَْمُن َمْكَر اّلِلَِّ ِإَّلَّ اْلَقْوُم اخْلَاِسُروَن )

 ن َبمن وأمان.فيعيشو  ،حسانويسر ذلم طرق اخلري وأبواب اإل ،عليهم وِبرك ذلم يف معيشتهم ورزقهم
وادلعازف  ناءغالرِب والزَن والالفسوق والعصيان وانتشرت الفواحش و منهم ظهر  وأالعباد كفر وإذا  

ونزول البَلء واألمراض  اجلبارضب أسباب اخلذَّلن ووقوع غ التربج والسفور فإن ىذا منواَّلختَلط و 
جب عليو أن السابقة والَلحقة و رأى مثل ىذه العقوِبت يف غريه من األمم ومن على العباد والبَلد، 

 َوايَ قال شعيب عليو السَلم لقومو: ) إليو لئَل يصيبو ما أصاهبم، يتعظ ويرجع إىل هللا ِبلتوبة واإلَنبة
ْم ِمْثُل َما َأَصاَب قَ ْوَم نُوٍح َأْو قَ ْوَم ُىوٍد َأْو قَ ْوَم َصاِلٍح َوَما قَ ْوُم ُلوٍط قَ ْوِم ََّل ََيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبكُ 

 ،من ربنا أن َّل يعذبنا كما عذهبما نألمم من موجبات زايدة خوفغريَن من ا، فعذاب هللا ل(ِمْنُكْم بَِبِعيدٍ 
من أن من عقوِبت هللا تعاىل دلن أضاع أمره انتشار أمراض فيهم دلن تكن فيما مضى  وقد بّّي نبينا 

اي معشر ادلهاجرين ) :فقال أقبل علينا رسول هللا  :قالرضي هللا عنهما بن عمر اعن فسابقيهم، 
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مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إَّل فشا  :مخس إذا ابتليتم هبن وأعوذ ِبهلل أن تدركوىن
ومل ينقصوا ادلكيال وادليزان إَّل  ،فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسَلفهم الذين مضوا

 ،ومل مينعوا زكاة أمواذلم إَّل منعوا القطر من السماء ،ِبلسنّي وشدة ادلئونة وجور السلطان عليهم أخذوا
ومل ينقضوا عهد هللا وعهد رسولو إَّل سلط هللا عليهم عدوا من غريىم فأخذوا  ،ولوَّل البهائم مل ميطروا

(  إَّل جعل هللا َبسهم بينهموما مل حتكم أئمتهم بكتاب هللا ويتخريوا مما أنزل هللا ،بعض ما يف أيديهم
. فارتكاب الفواحش َبنواعها وإعَلهنا واجملاىرة هبا من أسباب فشو [رواه ابن ماجة وحسنو األلباين]

 األمراض وانتشارىا، عافاَن هللا وإايكم.
 عباد هللا:

وكل ىذا َيعلنا نزداد يقينا أن األمر كلو  ،أعداد ادلصابّي هبا ىا َنن نشاىد عودة األمراض وزايدة
َوِإْن وإَن هلل وإَن إليو راجعون، فَل راد لقضائو وَّل معقب حلكمو وَّل غالب ألمره، ) ،والفرج بيد هللا ،هلل

ََ اّلِلَُّ ِبُضرٍّ َفََل   ِإَّلَّ ُىَو َوِإْن يُرِْدَك ِِبَرْيٍ َفََل رَادَّ ِلَفْضِلِو ُيِصيُب ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه  َكاِشَف َلوُ مَيَْسْس
فهو حسبنا ونعم الوكيل،  (، فالواجب على العباد أن يتوكلوا على هللا يف كل أمورىمَوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

، وأن نرجع إليو ِبلتوبة من الذنوب والتخلص من العصيان، فما نزل بَلء إَّل بذنب وَّل رفع إَّل بتوبة
ارًا) وأكثروا من اَّلستغفار فهو للخري مدرار، َماَء َعَلْيُكْم  فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّو َكاَن َغفَّ *  يُ ْرِسِل السَّ

واَّلستغفار ومن مثار التوبة (، ِمْدرَارًا * َومُيِْددُْكْم َِبَْمَواٍل َوبَِنَّي َوََيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوََيَْعْل َلُكْم أَنْ َهارًا
وأن استغفروا ربَّكم مث توبوا إليو ﴿ قال هللا تعاىل: ،يف ىذه احلياة الدنياوحصول الطمأنينة العيشة اذلنيئة 

ى ويُؤِت كل ذي فضٍل فضَلو  .﴾ميتِّعُكم متاًعا حسًنا إىل أجل ُمسمِّ
فمن حفظ هللا ، طاعة ربو َبنواع الطاعات من الفرائض والنوافل ومجيع القرِبتوأن يكثر العبد من 

ْدُه تعاىل يف طاعتو واتباع أمره حفظو هللا تعاىل يف دنياه وآخرتو، ) ، اْحَفِظ اّلِلََّ َتَِ ََ اْحَفِظ اّلِلََّ ََيَْفْظ
 ََ ل بفإن أصيب بشيء من ذلَ فهو بقضاء هللا وقدره، وكفارة لذنوبو وتكفري لسيئاتو إذا قا، )َُتَاَى

ٌر » :وُل اّلِلَِّ َعْن ُصَهْيٍب قَاَل قَاَل َرسُ ذلَ ِبلصرب واَّلحتساب، ف َعَجًبا أَلْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَُّو َخي ْ
رًا لَُو َوِإْن َأَصابَ ْتُو َضرَّاُء  رًا َصبَ َر فَ َولَْيَس َذاَك أَلَحٍد ِإَّلَّ لِْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصابَ ْتُو َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخي ْ َكاَن َخي ْ

  .[رواه مسلم] «َلُو 
 ، فَاْستَ ْغِفُروُه ِإنَُّو ُىَو الَغُفوُر الرَِّحيُم.يل ولكم ِفُر هللَا الَعِظيمَ أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ غْ 
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 اخلطبة الثانية
ََ َلُو َويلُّ احْلَْمُد ّلِلَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَّي، َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَّي، َوَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ هللُا َوْحَدُه ََّل شَ  رِي

احِلَِّي،  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو اأَلِمُّي، َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َوالتَّاِبِعَّي وَ الصَّ َمْن َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ
يِن.  تَِبَعُهْم ِِبْحَساٍن، َوَسلََّم َتْسِليماً َمزِيًدا ِإىَل يَ ْوِم الدِّ

ا بَ ْعُد:  أَمَّ
 هللِا تَ َعاىَل؛ َفَمِن ات ََّقى هللَا َوقَاُه، َوَنَصَرُه وََكَفاُه.َفُأوِصيُكْم َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى 

 :باد هللاع
اليت َيمر هبا ويل األمر  قائية الصحيةالو الشرعية و من متام التوكل على هللا تعاىل فعل األسباب 

قَاَل ، حىت َّل تضر نفسَ وَّل تؤذي غريكالسعي يف تطبيقها على نفسَ وغريك األخذ هبا و  فالواجب
. َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس ؛ َأْي: ََّل يَ ْقُتْل بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا(ُكْم ِإنَّ اّلِلََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًماَوََّل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفسَ ): تعاىل

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  َحُو « ََّل َضَرَر َوََّل ِضرَارَ : »َرِضَي هللُا َعن ْ ]َأْخَرَجُو َأمَحُْد َواْبُن َماَجْو َوَصحَّ
امة بتساىلَ وعدم لبسَ الكميف إغَلق ادلساجد اي عبد هللا أن َّل تكون سببا  واحرصاأْلَْلَباينُّ[. 

الصَلة والذكر يف ادلساجد خصوصا مع بعد ذلَ فنخسر  والتباعد بّي الصفوف كما أمرت الوزارة
 .اقًتاب شهر رمضان

خري ورمحة وىي أبواب ادلساجد عن ادلصلّي فاتقوا هللا تعاىل وَّل تكونوا سببا يف إغَلق ِبب 
 .... . اللهم إَن نسألَ العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة،أكثروا من سؤال هللا العافيةو عّي، والطائ

 
 


