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  األولىالخطبة 

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ه َال إلٰـ ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن 

  .َوَرُسولُهُ 

فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل أما بعد، 

  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

  ).يـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونيَا أَ (

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِنَساء ا رَِجاًال َكِثريًا وَ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

اللََّه ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا (

 ).َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

 على النيب يف الصالة أن واعلموا وأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،أيها املسلمون  ةعشر 

   :فوائد

عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا الوارد يف قوله تعاىل  امتثال أمر اهللا تعالى بالصالة والسالم عليه :األولى

  .وسلموا تسليما

دعاء، والدعاء عبادة مستقلة، أمر �ا اهللا، ورتب عليها األجر  أن صالة العبد على النيب : الفائدة الثانية

  .والثواب

من :  ، كما قال حصول عشر صلوات من اهللا على من صلى على النبي صالة واحدة :الفائدة الثالثة

؛ جزاه اهللا واجلزاء من جنس العمل، فمن أثىن على رسول اهللا  1.صلى عليَّ صالة؛ صلى اهللا عليه �ا عشراً 

 .من جنس عمله، بأن يثين عليه ويزيد تشريفه وتكرميه

عن ـــــ، فسيئات ى عنه عشرـله عــشر حسنات، ويُـمح وتُــكتبُ أنه يُـرفع عــشر درجات،  :الفائدة الرابعة

من صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر :  قال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنه وبن عمر  عبد اهللا

  2.صلوات، وُحـطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات

                                                 
  ).384(رواه مسلم  1
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: قالرضي اهللا عنه بن كعب  يِّ ـــبَ أُ  ، فعنأنها سبب لمغفرة الذنوب وكفاية العبد ما أهمه: الفائدة الخامسة

 : إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال كان رســول اهللا 

  .يا أيها الناس، اذكروا اهللا، اذكروا اهللا، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء املوت مبا فيه، جاء املوت مبا فيه

  قلت يا رسول اهللا، إين أكثر الصالة عليك، فكم أجعل لك من صاليت؟: قال أُبَـي

ما شئت، : النصف؟ قال: قلت. ما شئت، فإن زدت فهو خري لك: الربع؟ قال: لتق: قال. ما شئت: فقال

أجعل لك : قلت. ما شئت، فإن زدت فهو خري لك: فالثلثني؟ قال: قلت: قال. فإن زدت فهو خري لك

  . هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي 1.، ويُغفر لك ذنبكإذاً ُتكفى مهك: صاليت كلها؟ قال

كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه ) أُبـــي بن كعبأي (هذا : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

كفاه اهللا ما أهـمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى اهللا عليه عشرا،   الصالة على النيب 

انتهى كالمه  2.أوىل بذلك ، فدعاؤه للنيب )مبثله آمني، ولك: (وهو لو دعا آلحاد املؤمنني لقالت املالئكة

  .رمحه اهللا

أنها سبب لشفاعته  إذا قرنها الداعي بسؤال الوسيلة :  من فوائد الصالة على النبي  الفائدة السادسة

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث : يقول فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أنه مسع النيب له، 

، فإ�ا منـزلة يف اجلنة سلوا اهللا لي الوسيلة، فإنه من صلى عليَّ صالة؛ صلى اهللا عليه �ا عشراً، مث صلوا علي

  3.الشفاعة لهالوسيلة حلت ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل 

، فهي تُـصاِعد الدعاء إلى  لصالة على النبي ا بين يديهم إجابة دعائه إذا قدَّ  تُـرجىأنه : الفائدة السابعة

صعد منه إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض، ال يَ : فعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قالرب العالمين، 

   .4شيء، حىت تصلي على نبيك 

معروضة إن صالتكم : (كما دل على هذا قوله،  أنها سبب لعرض صالة المصلي عليه : الفائدة الثامنة

  . ، وكفى بالعبد شرفا أن تعرض صالته على رسول اهللا 5)علي

فإنه  خبالف ا�لس الذي ال يصلى فيه على النيب المجلس وزكاته،  يبِ ــطِ أنها سبب لِ : الفائدة التاسعة

ما جلس قوم جملساً فلم :  قال رسول اهللا : أيب هريرة رضي اهللا قال فعنيعود حسرة على أهله يوم القيامة، 

                                                 
خمتصرا، وحسنه ) 5/136(بنحوه، وأمحد ) 14(»  فــــضل الصالة على النيب «، وإمساعيل القــاضي يف )2457(رواه الرتمــذي  1

  ).954(» الصحيحة«األلباين رمحه اهللا كما يف 
  .)1/193( »جمموع الفتاوى« 2
  ).384(رواه مسلم  3
  .وصححه األلباين رمحه اهللا ،)486(رواه الرتمذي  4
  ).16162(» املسند«وغريه عن أوس بن أيب أوس رضي اهللا عنه، وصححه حمققو ) 4/8(قطعة من حديث رواه أمحد  5
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يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء  1إال كان جملسهم عليهم ترة يذكروا اهللا ومل يصلوا على نبيه 

  2.آخَذهم

، وذلك عقد من عقود اإلميان الذي ال يتم إال به، وزياد�ا لرسول ا ةحمب أ�ا سبب لدوام :الفائدة العاشرة

احملبوب واستحضار حماسنه ومعانيه اجلالبة حلبه؛ تضاعف حبه له، وتزايد شوقه  رِ ــكْ ألن العبد كلما أكثر من ذِ 

  . إليه، واستوىل على مجيع قلبه

نقص حبه من قلبه، وال شيء أقر لعني العبد احملب من رؤية  ؛ه وإحضار حماسنه بقلبهرِ كْ وإذا أعرض عن ذِ 

   .حمبوبه

جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على «ملخصة من كتاب ،  الصالة على النيب  فوائد يففهذه عشرة 

 .، البن القيم رمحه اهللا» خري األنام 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا

 .واستغفر اهللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابني غفورا

  الخطبة الثانية

ومما يُلحق بالصالة على النيب أيها املسلمون، ا فياحلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، 

  ألنه من الدعاء له بالرفعة والثناء ، وأن يبعثه مقاما حممودا الذي وعده، الدعاء له بالوسيلة والفضيلة، ؛

: قال أن رسول اهللا  ماهذه حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهاألصل يف و الذي هو معىن الصالة عليه، 

، الوسيلة والفضيلةاللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة؛ آِت حممدا : (من قال حني يسمع النداء

 3.؛ حلت له شفاعيت يوم القيامة)الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا

إذا سـمعتم املؤذن فقولوا مثل ما : يقول أنه مسع النيب  مااهللا عنهوعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي 

فإ�ا منـزلة ، ثم سلوا اهللا لي الوسيلةيقول، مث صلوا علي، فإنه من صلى عليَّ صالة؛ صلى اهللا عليه �ا عشراً، 

  4.يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو

  .يف اجلنةمنزلة عالية فالوسيلة 

  .واخلري الربكةو الفضل هي عموم  الفضيلةو 

                                                 
  .»النهاية«انظر . أي نَقص 1
  ).1/156(» السلسة الصحيحة«واأللباين كما يف  ،)10277( »املسند«وصححه حمققو وغريه، ) 2/484(رواه أمحد  2
  ).614(رواه البخاري  3
  .تقدم خترجيه 4
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لبدء احلساب، والقائم هو الشفاعة الكربى ألهل املوقف  ، واملقام1، أي ُحيمد القائم فيه)حممودامقاما (قوله و 

  2.املقام احملمود؛ الشفاعة:  قال رسول اهللا : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، ودليل ذلك حديث هو النيب 

 املقامأن يبعثه  ؛ هذا من اجلزاء باملثل، فلما دعا الداعي للنيب )حلت له شفاعيت: (وقوله يف آخر احلديث

استحق بذلك أن يكون ممن يشفع هلم النيب يف تكفري السيئات ورفع الدرجات، فاللهم اجعلنا ممن احملمود؛ 

  . تدركه شفاعة نبيك 

للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها اإن (فقال  وتعاىل أمركم بأمر عظيماهللا سبحانه أن اعلموا رمحكم اهللا مث 

ِمن عبد ُمسلم أكثـََر الصالة على ُحمَّمد عليه الصالة والسالم، إالّ فما ، )تسليماالَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

صل وسلم على  اللهم .والسالم عليه صدره، ويسَّر أمره، فأكِثروا َمَن الصالةنوَّر اهللا قلبه، وغفر ذنبه، وشرح 

   .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و وارض عن أصحابه اخللفاء ،عبدك ورسولك حممد

 .حديناللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك املو 

   .أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا يف أوطاننا، 

اللهم من أرادنا . اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم

   .كيده يف حنره  وردله يف نفسه، شغَ اوأراد اإلسالم واملسلمني بشر ف

عن بلدنا هذا  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزناعنا الغالء والوباء والربا  ادفعاللهم 

   .خاصة، وعن سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني

اللهم ، ، ونواصينا إليك بالتوبةإليك بالذنوب أيدينااللهم ما نزل بالء إال بذنب، وما رُِفع إال بتوبة، وهذه 

اللهم من . اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون، اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون، عنا الوباء إنا مسلمون ارفع

اللهم ، جر والعافية، اللهم بلغنا رمضانمات يف هذا الوباء من املسلمني فارمحه، ومن مرض فامجع له بني األ

  .بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

  .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

يف مدينة اجلبيل، يف  ،1442لعام  من شهر مجادى اآلخرة الثالثنيماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  00966505906761: واتس ،اململكة العربية السعودية
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