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عنوان اخلطبة

بشارة وحتذير لننجو بإذن اهلل تعاىل من اجلائحة

عناصر اخلطبة

ٔ/من السنن الربانية رؤية آيات اهلل تعاىل ٕ/عظة
وعربة يف جائحة "كورونا" ٖ/من فقو األخذ باألسباب
ٗ/خطأ من يشكك يف اللقاحات ٘/البشارة ببوادر
احنسار اجلائحة ولكن البد من احلذر /ٙشكر
القائمُت على مقاومة اجلائحة

الشيخ

الشيخ الدكتور :سعود بن إبراىيم الشرمي

عدد الصفحات ٕٔ
الخطبة األولى:
احلمد هلل البَ ر الرحي ِم ،غاف ِر الذنب ِ
وقابل التوب ،شديد العقاب ذي
الط ْول ،ال إلوَ إال ىو إليو ادلصَت ،خلَق فسوى ،وقدر فهدى ،لو احلمد
رجع األمر كلو ،لو احلمد كما ينبغي جلالل
كلو ،وبيده اخلَت كلو ،وإليو يُ َ
وجهو ،وعظيم سلطانو ،لو احلمد حىت يرضى ،ولو احلمد إذا رضي ،ولو
وحده
احلمد بعد الرضا ،ولو احلمد على كل حال ،وأشهد أال إلوَ إال اهللُ َ
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ادلرسلُت،
يك لو ،وأشهد أن ً
ال شر َ
زلمدا عبد اهلل ورسولو ،النيب اخلامت ،إمام َ
للعادلُت ،خَت َم ْن دعا إىل اهلل ،وصلى لو
وقائد الغُّر احملجلُت ،ادلبعوث رزتةً
َ
ىالك،
جعلَنا على احملجة البيضاء ،ليلُها كنهارىا ،ال يزيغ عنها إال ٌ
وصامَ ،
ين ،وعلى أزواجو أمهات
فصلوات اهلل عليو ،وعلى آل بيتو
َ
الطيبُت الطاىر َ
وم ْن سار على طريقهم ،وات بَع
ادلؤمنُت ،وعلى أصحابو الغُّر ادليامُتَ ،
كثَتا.
ىداىم إىل يوم الدين ،وسلم ً
تسليما ً
أما بعد :فال وصيةَ أعظم يف البذل ،من الوصية بتقوى اهلل -جل شأنو-؛

خطام ،هبا االستقامةُ يف الدنيا ،والنجاةُ يف
زمام ،وعن اذلوى ٌ
فهي للمؤمن ٌ
خاب َم ِن اتقاه ،وال َخ ِسَر َم ْن سلَك
األُخرى برزتة أرحم الر َ
ازتُت ،فال َ
ِ
ٍ
ات ونَه ٍر * ِيف م ْقع ِد ِص ْد ٍق ِعْن َد ملِ ٍ
يك
سبيلَو؛ (إِن الْ ُمتق َ
َ َ
ُت ِيف َجن َ َ
َ
ُم ْقتَ ِد ٍر)[الْ َق َم ِر.]٘٘-٘ٗ :
ٍ
ورتاعات ،أن يُِريَهم آياتِو يف
أيها الناس :إن من ُسنن اهلل على عباده أفر ًادا
اآلفاق ويف أنفسهم ،ويبتليهم بالْ ِم َحن وا ِإل َحن ،وشيء من اخلوف واجلوع
الصابر
دتحيصا منو وامتحانًا ،ليَ ِم َيز
ونقص من األموال واألنفس والثمرات؛
ً
َ
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ِ
وعلِم أن ا
كال من
فم ْن َ
العامل من القاعدَ ،
صرب فيها َرب َحَ َ ،
من الساخط ،و َ
ِ ِ
ِ
ٍ
ط فيها
وم ْن َس ِخ َ
ورب منَ ٍح يف طيات زلَ ٍنَ ،
عند اهلل ،وأنو ُرب ضارة نافعةٌُ ،
ط واخليبةُ يف احلال وادلآل ،فإن من عالمات التوفيق يف احملن
فلو السخ ُ
اخلروج منها ٍ
أحسن ِم َن اليت قبلَها ،من اإلميان باهلل ،والوعي واإلدراك
حبال
َ
َ
ِ
ِ
اليوم من
واالتعاظ ،وإن م ْن تلكم االبتالءات َ -
عباد اهلل -ما حل بعالَمنا َ
جسد العا ََل أرتع ،فكان ذلا
ىذه اجلائحة الصحية ،اليت جرحت مبخالبها َ
انعكاسات سلبيةٌ يف الصحة واالقتصاد ،والتعليم
خالل عامُت متتاليُت
َ
ٌ
َسره ،على ما فيو من
العام ،لقد أربكت تلكم اجلائحة العا ََل بأ ْ
وسَت احلياة ّ
َ
قوة ومنَعة ودتكُت.
وإننا إبان ترقب أفوذلا -بإذن أرحم الرازتُت -لَينبغي لنا أال ََنِن بعد اجلهود
ِ
اليت بُذلت يف رفعها ،وأال نستخف مبتحوراهتا ادلتجددة ،اليت تُباغت العا ََلَ
كل على اهلل مع فعل
تلو َ
حينًا َ
آخَر ،بل جيب علينا أن نستصحب فيها التو َ
األسباب؛ إذ مها أُسان رئيسان يف أجبديات مكافحتها؛ فإن التوكل على
اهلل -جل شأنو -ال ََي ُجب األخ َذ باألسباب ادلشروعة ،وإن األخذ
ضرب من ضروب طاعة اهلل،
كل ،بل إنو ٌ
باألسباب ادلشروعة ال خيدش التو َ
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اليت َأمر باختاذىا ،مع اإلميان بأَنا ليست مستقلةً بنفسها ،وإمنا ُمسببها ىو
كجناحي الطائ ِر لالستقرار يف
عباد اهللِ-
اهللُ جلت قدرتُو ،وىي والتوكل َ -
َ
جو الرضا باهلل ،والعمل واالرتقاء ،فال أخ َذ باألسباب دون توكل ،وال توكل
ٍ
أحسن اجلم َع بينَهما؛ ألن األخ َذ
دو َن أخذ باألسباب ،وادلوفق َم ْن َ
قصور
غرور
ٌ
كل دو َن األخذ باألسباب ٌ
باألسباب دو َن توكل ٌ
ماحق ،والتو ُ
ظاىر.
ٌ

وقد ذ َكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -رزتو اهلل -عن بعض السلف قوذلم:
قدح يف التوحيد ،وزلو األسباب أن
"بأن
َ
التفات القلب إىل األسباب ٌ
تكون أسبابًا قدح يف العقل ،واإلعراض عن األسباب قدح يف الشرع" ،وال
عجب يف ذلكم عباد اهلل؛ فغن اهلل -جل شأنو -قد قرن معجز ِ
ات األنبياء
َ
ك
اصنَ ِع الْ ُف ْل َ
(و ْ
بالعمل أخ ًذا باألسباب ،فقد قال لنوح -عليو السالمَ :-
بِأَعينِنَا ووحيِنَا)[ى ٍ
اك
صَ
ود ،]ٖٚ :وقال دلوسى -عليو السالمْ :-
(اض ِر ْ
ُْ ََ ْ ُ
ب بِ َع َ
ِ
الْبَ ْحَر)[الش َعَراء ،]ٖٙ :وقال لو أيضا( :أ َْد ِخ ْل يَ َد َك ِيف َجْيبِ َ
ك َختُْر ْج بَْي َ
ضاءَ
ِمن َغ َِت س ٍ
وء)[الن ْم ِل ،]ٕٔ :وقال حملمد -صلى اهلل عليو وسلم( :-يَا أَي َها
ْ ْ ُ
ك)[الْ َمائِ َدةِ.]ٙٚ :
الر ُس ُ
ك ِم ْن َرب َ
ول بَل ْغ َما أُنْ ِزَل إِلَْي َ
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ولقد مكن اهللُ ذا القرنُت وآتاه من كل شيء سببًا ،وَل يكن ذلك مانِ َعو من
ٍ
ِ
ِِ
َج َع ْل
(ما َمكٍت فيو َرِّب َخْي ٌر فَأَعينُ ِوِن بِ ُقوة أ ْ
فعل األسباب؛ حيث قالَ :
ب ْي نَ ُكم وب ْي نَهم رْدما)[الْ َك ْه ِ
ف.]5٘ :
َ ْ ََ ُ ْ َ ً
ِ
ودنْيا ،وإن التهاون
إن األخذ باألسباب من لوازم العيش يف ىذه احلياة دينًا ُ
خداج ،وقد روى مسلم يف صحيحو أن ربيعة
قعود ُم ْرٍد وتوك ٌل
فيها ٌ
ٌ
األسلمي رضي اهلل -تعاىل -عنو سأل النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
مرافقتو يف اجلنة ،فقال لو النيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-أو غَت ذلك؟
قال ربيعة :ىو ذاك .قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-فأعٍت على
نفسك بكثرة السجود" ،فانظروا يا -رعاكم اهلل -كيف طلب منو النيب -
صلى اهلل عليو وسلم -فعل السبب مع أن دعاءه مستجاب ،وقد ابن أِّب
الدنيا عن معاوية بن قرة قال" :لقي عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنو-
ناسا من أىل اليمن ،فقال :من أنتم؟ قالوا :حنن ادلتوكلون .قال :بل أنتم
ادلتواكلون ،إمنا ادلتوكل الذي يلقي حبو يف األرض ويتوكل على اهلل -عز
وجل.-
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ولقد أحسن َم ْن قال:
ب
تَ َوك ْل َعلَى الر ْزتَ ِن ِيف ْاألَ ْم ِر ُكل ِو *** َوَال تَ ْر َغ َ ْ
ب ِيف الْ َع ْج ِز يَ ْوًما َع ِن الطلَ ْ
ِ
ك ِْ
أَ ََل تَر أَن اللو أَوحى لِمرٍَمي *** وىزي إِلَي ِ
ب
اجل ْز َ
َُ َ ْ
ع يَساقَط الرطَ ْ
َ ْ َ َْ
ْ َ
ٍ
ِ
ِِِ
ب
َولَ ْو َشاءَ أَ ْن َْتنيو م ْن َغ َِْت َىزَىا *** َجنَْتوُ َولَك ْن ُكل َش ْيء لَوُ َسبَ ْ
إذا تقرر ذلكم -عباد ِ
اهلل -فإن ِم ْن أىم ما تُرفَع بو تلكم اجلائحةُ اجلاذتةُ
َ
ِ
األسباب لذلكم
تاىها ،وإن من أجن ِع
َ
بعد اهلل -تعاىل -فعل األسباب َ
ادلختص هبا ،كيف ال وقد أقره
فعل سبب التداوي؛ بأخذ اللقاح
ّ
الرفع َ
ظمات الصحيةُ العادليةُ واحملليةُ ،واعتمدتو
خرباءُ العا ََل ادلختصون ،وتبنْتو ادلن ُ
لتشكيك فيها؛ فألجل
الًتدد أو ا
الدول و
ُ
ُ
أمامها ُ
ُ
احلكومات اليت يتعذر َ
فع سقف الوعي ،وإحسا ُن
ذلكم يتعُت على الناس ً
رتيعا يف ىذه ادلرحلة ر ُ
التعامل مع األزمة ،واخلروج منها بأقل األضرار؛ ألجل أن يُد ِركوا بأن تتبع
الشائعات ادلشككة ،واإلرجاف ادلروع ،والتخذيل ادلثبط ىو أكرب ُمعوقات
إَناء اجلائحة الفاتكة ،إَنا شائعات يُشكك هبا ُم ِشيعُوىا يف لقاحات
االنقياد للتهويش ،واالستسالم
اجلائحة دو َن بصَتة ،وإمنا دافعُهم يف ذلك
ُ
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دلًتددين يف أخذ تلكم اللقاحات
جعل ا
للتشويش ،والتأثر بالتهويل ،ما َ
َ
يبنُو َن ترددىم على خيوط تلك اإلشاعات اليت ىي أَوىى ِمن بي ِ
ت
َ
َْ ْ
َ
ِ
إدتام رفع اجلائحة
العنكبوت ،ال
زمام ،فَ ُه ْم بذلك يعطلون َ
خطام ذلا وال َ
َ
فضال منو ورزتة.
باألسباب اليت ىيأىا اهللُ لعبادهً ،
ينفع ،ويؤخر وال يُقدم ،ويَف ِرط منظوم َة
إن
َ
االنقياد وراء الشائعات يضر وال ُ
خرزىا ،والت ساعة نَظْم ُزل َكم؛ فإنو ما دخلَ ِ
الشائعات
ت
الوعي فيتطاير ُ
ُ
َ
ت منو إال زانَْتو ،ولو َل يكن من أضرارىا إال
يف رلتمع إال شانَْتو ،وال نُِز َع ْ
ِ
عباد اهللِ-
تعجبُوا َ -
ادلعتمدة لَ َك َفى ،وإ ْن َ
التشكيك يف اجلهود والدراسات َ
عادلي
فعجب أولئك ادلشككون يف اللقاحات ،كيف يَ َ
ٌ
قد ُحون يف إرتاع ّ
حُت ال نرى ألولئك ادلشككُت حتوطات يف
على نفعها ،ويزداد
العجب َ
ُ
لقاحات األدواء األخرى ،كما نراه ذلم يف التحوط للقاحات ىذه اجلائحة،
جندىم يأخذون من األدوية ذات اآلثار السلبية دو َن سؤال أو
فإننا ُ
احتياط ،ورمبا أخذوا وال يبالون لقاحات ليست يف درجة لقاحات اجلائحة
ٍ
وممارساهتم
من حيث ادلصداقية واالعتماد؛ فَ ُه ْم يَ ْع َم ْو َن عن كثَت من إمهاذلم َ
اخلاطئة يف الغذاء والصحة وغَتىا ،ويتنطعون يف لقاح اجلائحة ،ال ي ِ
بصرون
ُ
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فحال مثل
وَي ِدقون بأبصارىم لل َقذاة يف العُتُ ،
أمام أعينهمُ ،
ادلاثل َ
اجلبل َ
َ
ىؤالء ِ
كحال َم ْن يتساىل يف الدماء ،ويسأل عن قَ ْتل البعوض يف احلََرم،
عافانا اهللُ وإياكم من العجز والكسل واألىواء واألدواء.
أقول قويل ىذا وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائر ادلسلمُت وادلسلمات ،من كل
ذنب وخطيئة ،فاستغفروه وتوبوا إليو ،إن رِّب كان غفورا رحيما.
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الخطبة الثانية:
ادلرسلُت.
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء و َ
عباد اهللِ -واعلموا أننا -حبمد اهلل -نرى بوادر احنسار
وبعد :فاتقوا اهلل َ -
الناس على فِ ْعل ما جيب ،وما
تلكم اجلائحة باديًا على األبواب ،إن مضى ُ
يدا واحد ًة يف تشييع تلكم اجلائحة خار َج
رتيعا -إال أن نكون ً
علينا ً -
ٍ
رتيعا
واقعنا إىل غ َِت رجعة -بإذن اهلل ،-ولن يكون ذلك إال بشعورنا ً
بعد اهلل إال ِ
تعليم
مل َ
بتعاوننا ووعينا ،وال ٌ
ُ
عمل متكا ٌ
بادلسؤولية؛ فلن يعود ٌ
منضبِط إال باللقاح ،وال عودةٌ لتجارة ناجعة ،وال معيشة مستقرة دو َن ىذا
الشعور الواعي؛ فاهلل اهلل يف أنفسكم عباد اهلل ويف رلتمعاتكم ،فإن كل
واحد منا يعد لبنة من لبنات بنيان رلتمع مرصوص ،فحذا ِر أن هتتز أركانُو
ِ
ِ
اجلائحة وقُ ِ
الوصول ،من
رب
بإمهالكم ،وإياكم واالغًت َار ببو ِادر احنسا ِر
ِ
ادلصاحبة ،واتقاء أسباب انتشارىا حىت تطؤوا خط
خالل إمهال االحًتازات
النهاية بأقدامكم؛ لئال نرجع إىل الوراء خطو ٍ
ات كثَتةً بتفريطنا قبل التمام،
َ
قبل بلوغها.
واغًتارنا برؤية النهايات َ
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أدرك حقيقةَ
بصره مينةً ويسرًةَ ،
ومبا أن الشيء بالشيء يُذ َكر فإن َم ْن قلب َ
ما من اهللُ بو علينا يف بلدنا الطيب ِم ِن امتيا ٍز بارٍز يف مدافَعة ىذه اجلائحة،
وتلك نعمةٌ تَ ِ
(وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة
ستوجب
الشكر هلل ً
أوال على ىذا التوفيق؛ َ
َ
موصول لكل َم ْن لو
فَ ِم َن الل ِو)[الن ْح ِل ،]ٖ٘ :مث الشكر بعد فضل ادلنعِم
ٌ
ي ٌد يف مدافعتها؛ ممثلةً يف قيادة ىذه البالد وف َقها اهللُ ،ويف وزاراهتا
ٍ
رتاعات ،فإنو ال يَش ُكر اهللَ َم ْن ال
ومؤسساهتا ،ومتطَوعيها أفر ًادا كانوا أو
"وَم ْن أَتَى إِلَْي ُك ْم َم ْع ُروفًا فَ َكافِئُوهُ،
الناس ،ويف احلديث الصحيحَ :
يَش ُكر َ
فَِإ ْن ََلْ َِت ُدوا فَ ْادعُوا لَوُ َحىت تَ ْعلَ ُموا أَ ْن قَ ْد َكافَأُْدتُوهُ".

ىذا وصلوا -رزتكم اهلل -على خَت الربية ،وأزكى البشرية زلمد بن عبد
اهلل ،صاحب احلوض والشفاعة ،فقد أمركم اهلل بأمر بدأ فيو بنفسو ،وثٌت
مبالئكتو ادلسبحة بقدسو ،وأيو بكم أيها ادلؤمنون ،فقال جل وعال( :يَا أَي َها
ِ
ِ
ِ
َحز ِ
اب ،]٘ٙ :اللهم صل وسلم
يما)[ ْاأل ْ َ
ين َآمنُوا َ
صلوا َعلَْيو َو َسل ُموا تَ ْسل ً
الذ َ
على عبدك ورسولك زلمد ،صاحب الوجو األنور ،واجلبُت األزىر ،وارض
اللهم عن خلفائو األربعة؛ أِّب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر

 11من 11

صحابة نبيك زلمد -صلى اهلل عليو وسلم ،-وعن التابعُت ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين ،وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم
الرازتُت.
اللهم أعز اإلسالم وادلسلمُت ،اللهم انصر دينك وكتابك ،وسنة نبيك،
كرب
وعبادك ادلؤمنُت ،اللهم فرج ىم ادلهمومُت من ادلسلمُت ،ونفس َ
اقض الدين عن ادلدينُت ،و ِ
ادلكروبُت ،و ِ
اشف مرضانا ومرضى ادلسلمُت،
َ
َ
ازتُت.
َ
أرحم الر َ
برزتتك يا َ
اللهم ِ
آت نفوسنا تقواىا ،وزكها أنت خَت من زكاىا ،أنت وليها وموالىا،
اللهم آمنا يف أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،واجعل واليتنا فيمن
خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العادلُت.
اللهم وفق ويل أمرنا دلا حتبو وترضاه ،من األقوال واألعمال يا حي يا قيوم،
اللهم أصلح لو بطانتو يا ذا اجلالل واإلكرام ،اللهم وفقو وويل عهده دلا فيو
صالح البالد والعباد.

 11من 11

ِ
ِ
ِ
اب النا ِر)[الْبَ َقَرةِ:
(رب نَا آتنَا ِيف الدنْيَا َح َسنَةً َوِيف ْاآلخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
َ
ٕٔٓ].
عباد ه
الل :اذكروا اهلل العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئو يزدكم،
لذكر اهللِ أكربُ ،واهللُ يعلم ما تصنعون.
و ُ

