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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

 لنيب من حقوق اأن واعلموا وأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،ملسلمونأيها ا  الصالة

  .الذي وعده يبعثه اهللا مقاما حممودا وأنوالسالم عليه، والدعاء له بالوسيلة والفضيلة، 

  معىن الصالة على النيب و  : تأيت مبعىن الدعاء كما يف اللغة الدعاء له بالرمحة وشريف املنزلة، فإن الصالة

، أي ادع إن صالتك سكن هلم﴾ وصل عليهم�ا  وتزكيهميف قوله تعاىل ﴿خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم 

  .، أي رمحة وطمأنينةك سكن هلمءهلم، إن دعا

  .الدعاء له بالرمحة، والثناء عليه :أياملالئكة على النيب  صالةومعىن 

  .رمحته والثناء عليه يف املأل األعلى أيعلى النيب  صالة اهللا أما

من الناس واملالئكة الصالة ثناء ، و البة و احملتعظيم و الكرام و اإل  تعين على نبيه من اهللا  واخلالصة أن الصالة

  .علي ذكره، ويزيده تعظيًما وتشريًفايُ يُـثين عليه و طلب من اهللا أن ال تعين

  والسالم عليه ، املؤمنونأيها عته من النيل ويدخل يف ذلك سالمة عرضه ومس، له طلب السالمة يعين

  .منها والطعن فيه

قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف ، مجعت مجيع اخلرياتقد  الصالة والتسليم على النيب تكون فوعلى هذا 

اآلية أن اهللا سبحانه واملقصود من هذه : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماتفسري آية األحزاب 

وتعاىل أخرب عباده مبنـزلة عبده ونبيه عنده يف املأل األعلى، بأنه يثين عليه عند املالئكة املقربني، وأن املالئكة 

تصلي عليه، مث أمر تعاىل أهل العامل السفلي بالصالة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العاملني 

  1.العلوي والسفلي مجيعا

 يب على النالعبُد إذا صلى اد اهللا، و عب بني الصالة والتسليم، وال يقتصر على أحدمها، فال يقول  فليجمع

  ).عليه السالم فقط(فقط، وال ) صلى اهللا عليه(

                                                 
  . 56اآلية  ،تفسري سورة األحزاب 1
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قاله النووي وابن   .1يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمامن اآلية الكرمية وهي قوله  وهذا مأخوذ

  .اهللاكثري رمحهما 

  ،الصالة على النيب و أيها املسلمون  ُيف  ذلككر، يدل على ذلك أنه قد ورد الرتهـيب من واجبة إذا ذ

 2.صل عليكرت عنده فلم يُ البخيل الذي من ذُ :  قوله ؛ األول حديثني

 4.صل عليكرت عنده فلم يُ أنف رجل ذُ  3رِغم: قولهالثاين و 

  عباد اهللا، والصالة على النيب عشرة  مواطن يفردت و قد  امستحبة يف عموم األحوال، إال أ�

  :، وهي كالتايلخمصوصة

  .يف الصالة يف التشهد األخري الموطن األول

  .يف صالة اجلنازة بعد التكبرية الثانية الموطن الثاني

 الصالة على النيب : قال ابن القيم .يف اخلطب كخطبة اجلمعة والعيدين واالستسقاء، وغريها الموطن الثالث

  5.أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعنيكان يف اخلطب  

إن من أفضل :  قال رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه فعن أوس بن أيب أوس يوم الجمعة،  الرابعالموطن 

فأكثروا علي من أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم عليه السالم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، 

  6.، فإن صالتكم معروضة عليالصالة

بن العاص رضي اهللا ملا روى مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو ،  بعد إجابة المؤذن الخامسالموطن 

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي، فإن من صلى عليَّ : يقول أنه مسع رسول اهللا عنه 

  7.احلديث ...صالة صلى اهللا عليه �ا عشراً 

رسوُل اللَِّه  8يناب: والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال، عند الدعاء السادسالموطن 

  ٌاللَّهمَّ اغِفر يل وارَمحين ، فقاَل رسوُل اللَِّه : فقالَ  9فصلَّى قاعٌد إذ دخَل رجل  :إذا َعِجلَت أيُّها املصلِّي ،

                                                 
  . �56اية تفسريه لآلية  ،سورة األحزاب ،تفسري القرآن العظيم، و  باب صفة الصالة على رسول اهللا  ،»األذكار«كتاب انظر   1
وأمحد  ،)3546(رتمذي ـوال ،باب من البخيل ،كتاب عمل اليوم والليلة  ،)9800(» الكربى«والنسائي يف  ،)3/189(رواه ابن حبان  2

  .إسناده قوي: وقال الشيخ شعيب ،وصححه األلباين ،عن حسني بن علي بن أيب طالب ،)1/201(
  .واملقصود الدعاء عليه باإلهانة بأن يلصق أنفه يف الرتاب ،الرَّغام هو الرتاب 3
  .صحيححسن : وقال األلباين ،»املسند«وصححه حمققو  ،عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ،)2/254(وأمحد ) 3545(رواه الرتمذي  4
  . 441ص  ،املوطن اخلامس من مواطن الصالة على النيب  ،»جالء األفهام« 5
  .»صحيح أيب داود«وصححه األلباين يف  ،)4/8(وأمحد  ،)1085(وابن ماجه  ،)1047(وأبو داود  ،)1373(رواه النسائي  6

  ).384(رقم  7
  .بينا أي بينما 8
  .صلى أي دعا 9
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مثَّ صلَّى رجٌل آخُر بعَد ذِلَك فحِمَد اللََّه : قالَ . ُلُه، وصلِّ عليَّ مثَّ ادُعهُ إذا صلَّيَت فقَعدَت فاْمحَِد اللََّه مبا هَو أَهْ 

  1.أيُّها املصلِّي ادُع ُجتَبْ :   النَّيبُّ  فقالَ  ، وصلَّى على النَّيبِّ 

إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض، ال يصعد منه شيء حىت : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

   .2تصلي على نبيك 

أنه كان إذا دخل  فقد ثبت عنه عند دخول المسجد وعند الخروج منه،  والثامن السابع ناالموطن

  .اللهم افتح يل أبواب رمحتك: مث قال املسجد صلى وسلم على رسول اهللا 

  3.اللهم افتح يل أبواب فضلك: مث قال وإذا خرج صلى وسلم على رسول اهللا 

مسعت عمر بن اخلطاب رضي : فعن وهب بن األجدع قالأثناء السعي بين الصفا والمروة،  التاسعالموطن 

إذا قدم الرجل منكم حاجًا فليطف بالبيت سبعاً، وليصل عند املقام : وهو خيطب الناس قال اهللا عنه مبكة

ركعتني، مث ليبدأ بالصفا، فيستقبل البيت فيكرب سبع تكـبريات، بني كل تكبريتني محدا هللا وثناء عليه وصلى على 

  4.، وسأل لنفسه، وعلى املروة مثل ذلكالنيب 

ما :  قال رسول اهللا : قالعنه فعن أيب هريرة رضي اهللا  لقوم قبل تفرقهم،عند اجتماع ا العاشرالموطن 

يوم القيامة، إن شاء عفا  5إال كان جملسهم عليهم تِرة جلس قوم جملسًا فلم يذكروا اهللا ومل يصلوا على نبيه 

  6.عنهم، وإن شاء آخذهم

مع الوضع يف االعتبار أن الصالة على عندها،  ، تستحب الصالة على النيب خمصوصة فهذه عشرة مواطن

  .مستحبة يف عموم األحوال النيب 

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

   

                                                 
وصححه  ،هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي، )1284(والنسائي  ،واللفظ له )3477(الرتمذي ، و )1481(أبو داود رواه  1

  .األلباين
  .وصححه األلباين رمحه اهللا ،)486(رواه الرتمذي  2
  .اتدون مجلة املغفرة الواردة يف تلك الروايوصححه األلباين  ،)3412(وابن أيب شيبة ) 314(والرتمذي ) 771(انظر سنن ابن ماجه  3
جامع اآلثار الصحيحة عن أمري املؤمنني «وحسنه صاحب  ،خمتصرا) 14501(ورواه ابن أيب شيبة  ،)9343) (5/94(رواه البيهقي  4

  .159ص  ،»عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .»النهاية«انظر . أي نقص 5
  ).1/156(» السلسة الصحيحة«واأللباين كما يف  ،»املسند«وصححه حمققو  ،)3380(والرتمذي  ،)2/484(رواه أمحد  6
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  الخطبة الثانية

كثريا من دول أن   ال خيفى عليكمأيها املسلمون، احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، 

يف بعض دول  اجلهات الصحيةيعيش موجة ثانية من جائحة كورونا، وهي أكرب من األوىل، وقد رصدت العامل 

من أهم أسباب ذلك هو التهاون يف تطبيق اإلجراءات  ونبهت على أنزيادة ملحوظة يف عدد املصابني، العامل 

  .الوقائية

الدين والعقل والِعرُض والنفس واملال، فلذا  نَّ وقد أوجب اهللا على املسلمني احلفاظ على الضروريات اخلمس وهُ 

 وهي لبس الكمامة وتعقيم ،االحرتازية املعلومة باإلجراءاتينبغي احلفاظ على الصحة، ومن ذلك االلتزام 

الوقوع يف احتمالية ن من وِّ ــهَ ـاإلتيان بسجادة خاصة إىل املسجد، واحلذر من تناقل اإلشاعات اليت تُ اليدين و 

  .املرض

ظهر الفساد (من أهم أسباب الوقوع يف الوباء والبالء هو املعاصي والذنوب، قال تعاىل أن اعلموا رمحكم اهللا مث 

، ودواء ذلك هو التوبة )يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

باحية واملسائية، وكثرة التضرع والدعاء بكشف البالء، واحملافظة على األذكار الصالصادقة من مجيع الذنوب، 

وكثرة النوافل والصدقات وإصالح ذات البني، واحلذر من الغش والقطيعة وتناول ما واحملافظة على الصلوات 

، فكل هذا تربج النساء واختالطهن بالرجالأو حرم اهللا تناوله من مأكول أو مشروب، كالدخان واملسكرات، 

   .لعاممن أسباب وقوع البالء اإذا انتشر كان سببا مهما 

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

وارض عن أصحابه  ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم)تسليماالَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و اخللفاء

أصلح أئمتنا ووالة و اللهم آمنا يف أوطاننا،  .واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك املوحدين

بك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتا .أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين

 ادفعاللهم  .كيده يف حنره  وردله يف نفسه، شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسالم واملسلمني بشر ف. على رعاياهم

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

إليك  أيدينااللهم ما نزل بالء إال بذنب، وما رُِفع إال بتوبة، وهذه  .سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة . اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون، ، ونواصينا إليك بالتوبةبالذنوب

  .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني. حسنة وقنا عذاب النار

يف مدينة  ،1442لعام  من شهر مجادى اآلخرةالثالث والعشرين ماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  00966505906761: ، واتساجلبيل، يف اململكة العربية السعودية
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