(شكر هللا على زوال البالء)
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَاَ ،م ْن
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك لَهُ ،وأَ ْش َه ُد
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
أ َّ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل اَتُوتُ َّن إََِّل اوأانْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو ان).
ين ا
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ( ،اَي أايُّ اها الذ ا
أما بعد:
فإن َنمد هللا تعاىل على ما من به علينا من ذهاب هذا الوِبء واَنساره ،وزواله عنا وانكساره،
والفضل يف ذلك هلل وحده َّل شريك له ،فنحمده سبحانه ونشكره على مجيع نعمه ونستغفره ،فهو
يد
املستحق خلالص الشكر والثناء ،ملا أسبغ علينا من نعمه حال السراء والضراء ،والشكر عباد هللا قَ ُ
ِ
ت هللا عليها َعظُ َم اَّلنتفاعُ هبا وقَرت ،ومىت
النِع ِم ،فإذا
شكرت النعم ِبرك هللا فيها واتسعت ،وإذا محد َ
َ
ِ
ت النِعم زالت ورمبا نزلت العقوِبت العاجلة قبل اآلجلة ( ،اوإِ ْذ اَتاذَّ ان اربُّ ُك ْم لائِ ْن اش اك ْرُُْت اَلا ِزي ادنَّ ُك ْم
ُكفَر ْ
ش ِديد).
اولائِ ْن اك اف ْرُُْت إِ َّن اع اذ ِاِب لا ا
عباد هللا:
هذا البَلء والوِبء الذي مر بنا وبغريان فمات فيه من مات من املسلمني ممن َنسبهم شهداءَ عند
هللا ،ومرض به من مرض وعافاه هللا بعد ذلك ،ليبني لنا ضعف اإلنسان وعجزه ،وحاجته هلل وفقره،
يد) ،وأنه َّل ملجأ للعبد إَّل إىل هللا( ،فَِفُّروا إِ َىل
ِن ْ
اّلِلِ َو َّ
َّاس أَنْتُ ُم الْ ُف َقَراءُ إِ َىل َّ
احلَ ِم ُ
اّلِلُ ُه َو الْغَِ ُّ
( َي أَيُّ َها الن ُ
اّلِلِ إِِّن لَ ُكم ِمْنه نَ ِذير مبِني) ،وكل هذا جيعلنا نزداد يقينا أن األمر كلَّه هلل ،والفرج ِ
بيد هللا ،وإان هلل وإان
َّ
ْ ُ ٌ ُ ٌ
َ
َ
ض ٍّر فَ ََل
ك َّ
عقب حلُكمه ،وَّل غالب ألمرهَ ( ،وإِ ْن َيَْ َس ْس َ
اّلِلُ بِ ُ
إليه راجعون ،فَل َر َّاد لقضائه ،وَّل ُم َ
ِ ِ ِِ
ص ِِ
ِ
اشف لَه إََِّّل هو وإِ ْن ي ِرْد َك ِِبَ ٍّري فَ ََل ر َّاد لَِف ْ ِ ِ ِ
الرِحي ُم)،
ور َّ
ْ
َك َ ُ ُ َ َ ُ
يب به َم ْن يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوُه َو الْغَ ُف ُ
َ
ضله يُ ُ
فالواجب على العباد أن يتوكلوا على هللا يف كل أمورهم فهو حسبنا ونعم الوكيل.
عباد هللا:
الذنوب من
هل آن لنا أن نراجع أنفسنا ،وَناسبها على تقصريها يف حق رهبا؟! ،فكم َجلَبت علينا
ُ
ومجَعِنَا وصَلتنا وصفوفنا
العقوِبت ،وكم َحلَّت بسببها من اَّلبتَلءات ،حىت ُحرمنا من مساجدان ُ
وتصافحنا ،فاهلل فتح األبواب لعباده لريجعوا ويتوبوا ،ويستغفروا وينيبوا ،وإذا فعلوا ذلك وكانوا من أهل
التقى واإلَيان ،والطاعة واإلحسان ،فتح هللا عليهم اخلري كله يف الدنيا واآلخرة ،واآلخرة خري وأبقى،
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َن أَهل الْ ُقرى آمنُوا واتَّ َقوا لََفتَحنَا علَي ِهم ب رَك ٍّ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض َولَ ِك ْن َك َّذبُوا
ات ِم َن َّ
قال تعاىلَ ( :ولَ ْو أ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ
فَأَخ ْذ َانهم ِمبَا َكانُوا يك ِ
اًت َوُه ْم َانئِ ُمو َن ( )97أ ََو أ َِم َن
ْسبُو َن ( )96أَفَأ َِم َن أ َْه ُل الْ ُقَرى أَ ْن ََيْتِيَ ُه ْم ََبْ ُسنَا بَيَ ً
َ
َ ُْ
ِ
اّلِلِ إََِّّل الْ َق ْوُم
اّلِلِ فَ ََل ََيَْم ُن َمكَْر َّ
ض ًحى َوُه ْم يَ ْل َعبُو َن ( )98أَفَأ َِمنُوا َمكَْر َّ
أ َْه ُل الْ ُقَرى أَ ْن ََيْتيَ ُه ْم ََبْ ُسنَا ُ
اخل ِ
اس ُرو َن ( ،))99فأهل القرى والبلدان إن أطاعت رهبا الرمحن؛ فتح هللا عليهم وِبرك هلم يف معيشتهم
َْ
العباد أو ظَ َهَر منهم
ورزقهم ،ويسر هلم طرق اخلري وأبواب اإلحسان ،فيعيشون َبمن وأمان ،وإذا َك َفَر ُ
الفسوق والعصيان ،وانتشرت الفواحش والرِب والزان والغناء واملعازف واَّلختَلط والتربج والسفور ،فإن
هذا من أسباب اخلذَّلن ووقوع غضب اجلبار ونزول البَلء واألمراض على العباد والبَلد ،ومن رأى
مثل هذه العقوِبت يف غريه من األمم السابقة وجب عليه أن يتعظ ويرجع إىل هللا ِبلتوبة واإلانبة إليه
لئَل يصيبه ما أصاهبم ،وجيتهد يف التخلص من الذنوب والعصيان ،فما نزل بَلء إَّل بذنب ،وَّل رفع إَّل
ِ
ِ
بتوبة ،والتوبةُ و
َّارا * يُْرِس ِل َّ
اَّلستغفار جملبةٌ للخري املدرار( ،فَ ُق ْل ُ
ت ْ
استَ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم إنَّهُ َكا َن َغف ً
ُ
الس َماءَ
علَي ُكم ِم ْدرارا * وَيُْ ِد ْد ُكم َِبَمو ٍّال وبنِني وَجيعل لَ ُكم جن ٍّ
َّات َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم أ َْْنَ ًارا) ،فمن رجع إىل هللا وأكثر
َ ْ ْ َ ً َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ
من اَّلستغفار عاش عيشة هنية وحصل على الطمأنينة يف احلياة الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل﴿ :وأن
سمى وي ِ
ِ
ؤت كل ذي ٍّ
فضل فضلَه﴾.
استغفروا ربَّكم مث توبوا إليه َيتع ُكم ً
متاعا حسنًا إىل أجل ُم ًّ ُ
وعلى العبد أن يكثر من طاعة ربه َبنواع الطاعات من الفرائض والنوافل ومجيع القرِبت ،فمن حفظ
ك ،اح َف ِظ َّ ِ
اح َف ِظ َّ
اّلِلَ ََْي َفظْ َ ْ
هللا تعاىل يف طاعته واتباع أمره حفظه هللا تعاىل يف دنياه وآخرتهْ ( ،
اّلِلَ ََت ْدهُ
ك(  ،فإن أصيب بشيء من ذلك فهو بقضاء هللا وقدره ،وكفارة لذنوبه وتكفري لسيئاته إذا قابل
اه َ
َُتَ َ
ص َهْي ٍّ
اّلِلِ َ « :ع َجبًا أل َْم ِر الْ ُم ْؤِم ِن إِ َّن أ َْمَرهُ ُكلَّهُ َخ ٌْري
ب قَ َال قَ َال َر ُس ُ
ول َّ
ذلك ِبلصرب واَّلحتساب ،ف َع ْن ُ
ولَيس َذ َاك أل ٍّ ِ ِ
َصابَْتهُ َ
ص ََرب فَ َكا َن َخ ْ ًريا لَهُ
ضَّراءُ َ
َصابَْتهُ َسَّراءُ َش َكَر فَ َكا َن َخ ْ ًريا لَهُ َوإِ ْن أ َ
َحد إَِّلَّ ل ْل ُم ْؤم ِن إِ ْن أ َ
َ
َْ َ
» [رواه مسلم].
عباد هللا:
إن هذه احملنة والوِبء الذي أصابنا علمنا أن كثريا من الكماليات اليت نتكلف هبا َّل حاجة هلا
وَيكن العيش بدوْنا ،مما يكون فيه إسراف وتبذير ،كما كان َيصل يف األفراح ومناسبات الزواج عند
الرجال والنساء مما يكون عائقا لكثري من الشباب عن اإلقدام على الزواج ،وإذا أقدم اضطر لتكلف
الديون اليت َّل يستطيع سدادها إَّل ِبلقروض واملساعدات ،فهَل ثبتنا على َنن عليه من قلة ُّ
الكلفة
وتيسر األمر ،فكلما كان األمر أيسر وأقل كلفة كلما ِبرك هللا فيه.
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ول ما تَسمعو َن وأ ِ
ب فَ ْ ِ ِ
الع ِظيم ِِل ولَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل َذنْ ٍّ
الرِح ُيم .
ور َّ
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
استَ ْغف ُروهُ ،إنَّهُ ُه َو الغَ ُف ُ
َستَ ْغف ُر هللاَ َ َ َ

اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللا َو َعلَى آله َو َ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ.
َّ
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ .
فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِ
باد هللاِ:
ع َ
بعد السماح للمصلني برتاص الصفوف ،ينبغي على املصلني أن َّل يتساهلوا يف تسويتها والرتاص
صفا وصله هللا ومن قطع ًّ
فيها ،فإن تسوية الصفوف من إقام الصَلة ،ومن وصل ًّ
صفا قطعه هللا ،وقد
قال ( :سووا صفوفكم ،فإن تسوية الصف من متام الصَلة)[ .متفق عليه من حديث أنس بن
مالك رضي هللا عنه] ،وإن التهاون يف تسوية الصفوف وإقامتها وحصول اخللل فيها بتقدم بعض على
بعض من أسباب الوعيد فعن النعمان بن بشري  أن النيب  قام يريد أن يكرب للصَلة فرأى رجَلً
ِبديً صدره أي أنه متقدم على الصف فقال( :عباد هللا لتُ َس ُّو َّن صفوفَكم أو ليخال َف َّن هللا بني
وجوهكم) [متفق عليه] .وسد ال ُفَرِج من أسباب منع الشيطان من اَّلقرتاب من املصلني ،فعن أنس بن
مالك  عن رسول هللا  قال( :رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا ِبألعناق فوالذي نفسي بيده
ِ
الصف كأْنا احلَ َذف) .أي كأْنا صغار الغنم[ .رواه أمحد وأبو داود
إّن ألرى الشيطان يدخل من خلل
وصححه األلباّن] .واعلموا أن هللا ومَلئكته يصلون على من يصل الصفوف ،عن عائشة رضي هللا
عنها عن رسول هللا  قال( :إِ َّن هللا ومَلئِ َكتَه يصلُّو َن علَى الَّ ِذين ي ِ
صلُو َن ُّ
الص ُف َ
َ ََ ُ ُ َ َ
وفَ ،وَم ْن َس َّد فُ ْر َجهً
ََ
َرفَ َعهُ هللاُ ِهبَا َد َر َجةً) [رواه أمحد وابن ماجه] .فاحرصوا على ذلك عباد هللا وَّل َتعلوا للشيطان على
صَلتكم مدخَل.
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