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بظم هللا السحمً السحيم
أول خطبة بعد كورونا
4114/41/41هـ
الحمد هلل حمدا ًليم بجالٌ وحهه ،وعظيم طلطاهت ،على وعمه العظيمت ،وآالئه
الجظيمت ،حيث أزطل إليىا أفضل زطله ،واهصٌ عليىا اػسف هخبه ،وحعلىا مً خير
امت أخسحت للىاض ،وعافاها في أبداهىا ،وأمىىا في أوطاهىا ،وأمد في أعمازها ،وأعادها
للصالة في بيىجه ،بعد أن حاٌ بييىا وبينها حىد مً اصغس حىىد هللا ،أزطله طبحاهه
لحىمت ٌعلمها حل في عاله ،أزطله بلدزجه ليرًىا ضعفىا ،بعد أن ججبر أهل ألازض،
وظىىا أنهم كد بلغىا مً العلىم أعالها ،ومً املخترعاث مىتهاها ،فال كىة بصعمهم
جداهيهم ،وال عظمت جىاشيهم ،وال حبروث ٌظاويهم ،شٍىىا ألازض وعمسوها ،فاملباوي
ػيدوها ،واملصاوع أكامىها  ،واملخترعاث أجلىىها.
﴿إهما مثل الحياة الدهيا هماء أهصلىاه مً الظماء فاخخلط به هباث ألازض مما ًأول
الىاض وألاوعام حتى إذا أخرث ألازض شخسفها واشٍيت وظً أهلها أنهم كادزون عليها
أجاها أمسها ليال أو نهازا فجعلىاها حصيدا هأن لم حغً باْلمع هرلً هفصل ْلاًاث
للىم ًخفىسون﴾ ،أزطل هللا اصغس حىده الى الدًاز فأخالها ،والى ػدًد ألابدان
فأزداها ،والى عدًد الجمع فؼسده ،ووفير املاٌ فبدده ،طاف على زكاب الجبابسة فأذلها،
وصحيح أحىالهم فأعلها ،وثابت أكدامهم فأشلها ،طاٌ البروج املؼيدة ،والجيىغ
املؤٍدة ،واليظان واملخعبدة ،دزج إلى مدائً ألاهفاض املتزاحمت ،وألاحظاد املخالحمت ،فال
همع وال ملع ،هأن لم حغً باْلمع ،أبعد الاخالء ،فهم عً وصلهم مىلطعىن ،ومً
بعد كسبهم مخباعدون ،وحاٌ بين ألاحباب ،وما ذلً إال لرهىب وكعت مىا ،ومعاص ي
حصلت مىا ،ولطف ازجفع عىا  ،فلعلىا هسحع ،وعً املعاص ي هنزع ،لعلىا هخضسع ﴿فلىال
إذ حاءهم بأطىا جضسعىا ولىً كظت كلىبهم وشًٍ لهم الؼيطان ما واهىا ٌعملىن ،
فلما وظىا ما ذهسوا به فخحىا عليهم أبىاب ول ش يء حتى إذا فسحىا بما أوجىا أخرهاهم
بغخت فئذا هم مبلظىن﴾
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الخطبة الثانية
عباد هللا إليىم أطبابا اكسها املخخصىن ،وأًدها الؼسع وأكسها ،فالتزمىا بها واعملىا بها
فال طالم مصافحت ،وإهما مؼافهت ،وال عيب في ذلً وال حياء ،فيلىا ًحب أهله
وأكازبه ،وذوي زحمه وحيراهه ،وأصدكاءه وأصحابه ،وٍسٍد بعد طىٌ الغياب عىاكهم
ً،سٍد أن ًلبل زأض هبيرهم ،وٍحخضً صغيرهم ،ػىكا لهم وفسحا بللائهم ،ولىً مً
حبً اليىم لهم ال جصافحهم ،ومً صادق مىدجً أبخعد عنهم.
ثم ابخعد عً مً بجىازن مظافت وافيت ،فئذا أمس الؼسع اليىم بالخباعد في الصالة ،وكد
وان كبل ذلً التراص واللسب مطلىب ،فالبعد اليىم مسغىب ،في صفىف الصالة،
فىيف باملطاعم وألاطىاق وغيرها  ،وخر إلى املسجد سجادة خاصت جصلي عليها
ثم التزم بالبلاء في بيخً وال جخسج إال للضسوزة
وإذا احخجت للخسوج فغط أهفً وفيً والبع اللفاشًٍ
واعتن أػد العىاًت بىظافت بدهً عامت ،وٍدًً خاصت ،عىد اللدوم الى البيت.
عباد هللا مً أعظم ألاطباب لدفع هرا البالء ،إلاًمان باهلل العظيم وأن ما ػاء وان،
وما لم ٌؼأ لم ًىً ،وأهه لً ًصيبً إال ما كدز هللا عليً.
ثم التزم بأذواز الصباح واملظاء والخسوج مً املنزٌ .حفظىا هللا وإًان  ،ومً ول مىسوه
وكاها ووكان.

