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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اْلخذ باْلسباب
الخطبة اْلول

اْلمد لله الكري الوهاب ،حثـنا على األخذ باألسباب ،وأشهد
أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا
ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله
وصحبه ،ومن تبع هديه من بـعده .أما ب عد :فأوصيكم عباد الله
ونـفسي بتـقوى الله ،قال جل ف عاله( :وات قوا الله إن الله

خبير بما ت عملون)( .)1أي ها المؤمنون :لقد عرف عن المرسلي
واألنبياء ،والعلماء واْلكماءأ أنـهم يأخذون باألسباب الت هيأها
هلم خالقهم ،ويـبذلون ما بوسعهم ،لسالمة متمعهم ،فـقد أمر
الله تـعال سيدنا نوحا عليه السالمأ أن يأخذ بأسباب النجاة
والسالمة ،فـقال سبحانه( :فأوحي نا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

ووحينا)( .)2فكانت ناتـهم َثرة لتـوفيق الله تـعال هلم .وهذا ذو

القرنـي ،الذي يـقول الله عز وجل عنه( :إنا مكنا له في اْلرض

( )1املاددة.8 :
( )2املؤمنون.27 :

وآت ي ناه من كل شيء سببا* فأت بع سببا)( .)1فأحسن ذو القرنـي
استثمار تلك األسباب ،ووجه الذين استـغاثوا به إل األخذ

باألسباب الت لديهمأ فـقال( :فأعينوني بقوة أجعل ب ي نكم

وب ي ن هم ردما)( .)2فجمع أسباب قـوته وعلمه إل أسباب قـوتمأ
فأنزوا مهمتـهم ،ونحوا ف اْلفاظ على سالمة متمعهم .ووجه
رسول الله  أصحابه رضي الله عنـهمأ إل أن َيمعوا بـي
األخذ باألسباب المادية والمعنوية ،فـقد قال رجل :يا رسول الله
أرسل ناقت وأتـوكل ،أو أعقلها وأتـوكل؟ قال« :اعقلها

وت وكل»( .)3وقال  لرجل آخر« :احرص عل ما ي ن فعك،
واستعن بالله ول ت عجز»( .)4أي :وَل تـعجز عن األخذ بأسباب

السالمة والنجاح والتـوفيق .نسأل الله التـوفيق ف َجيع أمورنا،
والسالمة والسعادة ف دنـيانا وآخرتنا.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1الكهف.85 -84 :
( )2الكهف.95 :
( )3صحيح ابن حبان ( )731عن عمرو بن أمية الضمري.
( )4مسلم.2664 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نِب بـعده ،وعلى
آله وصحبه ومن تبع هديه.
أي ها المؤمنون :لقد وجه رسول الله  من أراد الشفاء ،والعافية

من الوباءأ إل أن يأخذ بأسباب التداوي ،وذلك حي سألوه

قادلي :يا رسول اللهأ أنـتداوى؟ قال« :ن عم؛ يا عباد الله
تداووا»( .)1ومن أسباب التـعاف أن نـلتزم بتطبيق تـعليمات وزارة
الصحة ووقاية المجتمع ،وسادر اْلهات الرْسية ،ونـتبع األساليب
الصحيةأ ونـراعي التدابري اَلحِتازية ،فذلك مطلب ديِن ،وواجب
وطِن .هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل
وسلم عليه ،وعلى آله وصحبه أَجعي .اللهم أدم عل دولة

اإلمارات خي رها وهناءها ،وانشر السعادة ب ين أهلها.

اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي

عهده اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وت رضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات
( )1أبو داود ،3855 :والبخاري ف األدب املفرد .291 :واللفظ له.
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الذين ان ت قلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك.

وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوب ت هم.
اللهم ارحم المسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء،
وعافنا بفضلك من كل داء ،يا ميب الدعاء .اللهم اسقنا الغيث
وَل َعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.

عباد الله :اذكروا الله العظيمأ يذكركم ،وأقم الصالة.
________________
مالحظة :على اخلطيب التنبيه بعد إقامة الصالة باْليت:

عباد الله :الصالة ف النـعال جادزة لمن يصلي خارج المسجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
من مسؤولية الخطيب:

 أن يراعي حال املصلي خارج املسجد ،فيخفف من الصالة. أن َل تتجاوز مدة األذان الثاين دقيقة واحدة. أن َل تتجاوز اخلطبة والصالة عشر دقادق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اخلارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. -التنبيه على املصلي باَللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.
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