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

اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا  ِإالَّ ه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلٰـ 

  .َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ).يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(

ُهَما رَِجاًال َكِثرياً يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه * قـَْوالً َسِديداً يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا (

 ).َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

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

  .كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف الناروكل حمدثة بدعة، و 

  ،ولقد (أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا، فهي وصية اهللا لألولني واآلخرين، قال تعاىل أيها املسلمون، أما بعد

واعلموا اتقوا اهللا تعاىل واحذروه، وأطيعوه وال تعصوه، ، ف)وإياكم أن اتقوا اهللامن قبلكم وصينا الذين أوتوا الكتاب 

الواسطة بني اهللا تعاىل ، وهم اإلميانهو الركن الثاين من أركان فملالئكة له شأن عظيم يف دين اإلسالم، أن اإلميان با

هلم من خصائص الربوبية  ليس ،عابدون هللا تعاىل ،عامل غييب خملوقون  املالئكة( و وبني خلقه من الرسل والناس، 

ال يعصون  ﴿ قال اهللا تعاىل   ، والقوة على تنفيذه ،التام ألمره اداالنقيحهم ومنَ  ،خلقهم اهللا تعاىل من نور ،واأللوهية شيء

َوالنـََّهاَر  ُيَسبُِّحوَن اللَّْيلَ  *َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُرون  َوَمْن ِعنَدُه ال ﴿وقال  ،﴾اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

   .يتعبون وال يسأمونال يستحسرون﴾ أي ال ﴿ومعىن ، ﴾ال يـَْفتُـُرون

  ما يعلم عددهم وكثر�م إال : أي ، وما يعلم جنود ربك إال هو﴾﴿قال تعاىل  ،ثري ال حيصيهم إال اهللاعدد كواملالئكة

  . تعاىل اهللا

فسأل  ،املعمور يف السماء فع له البيترُ  أنس رضي اهللا عنه يف قصة املعراج أن النيب  يف الصحيحني من حديثو 

  1. عليهم ا إليه آخر ماو إذا خرجوا مل يعود ،كٍ لَ ي فيه كل يوم سبعون ألف مَ صلِّ يُ  ،هذا البيت املعمور :لجربيل عنه فقا

  ،أمور ستةاإلميان باملالئكة يتضمن إن أيها املؤمنون:  

  .بوجودهماإلميان   : األول

الّلَه  ّلِه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ ﴿َمن َكاَن َعُدو�ا لِّ : قال اهللا تعاىلفهو كافر، ومن عاداهم ، محبتهم  : الثاني

  . ﴾َعُدوٌّ لِّْلَكاِفرِين

  .إمجاالنؤمن �م ف نعلم امسه من ملأما و  ،كجربيل  ،منا اسمه منهماإليمان بمن علِ : الثالث
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لق عليها على صفته اليت خُ  أنه رآه نيب فقد أخرب ال ، جربيل كصفة  ،الـَخلقية ماإليمان بما علمنا من صفاته  : الرابع

  1. أفق السماء قد سدَّ  مئة جناحٍ  وله ست

 ،فتمثل هلا بشرًا سويًا مرمي تعاىل إىلاهللا حني أرسله   جلربيل  كما حصل ،رجلٍ  بأمر اهللا تعاىل إىل هيئةِ  كُ لَ مَ ـوقد يتحول ال

ال  ،شديد سواد الشعر ،شديد بياض الثيابرجل جاءه بصفة  ،وهو جالس يف أصحابه حني جاء إىل النيب كذلك و 

ووضع كفيه على  ،ركبتيه فأسند ركبتيه إىل ،فجلس إىل النيب  ،يعرفه أحد من الصحابة وال ،يرى عليه أثر السفر

 ملا سأل الصحابةمث  ،فانطلق ،فأجابه النيب  ،والساعة وأمارا�ا واإلميان واإلحسان عن اإلسالم وسأل النيب  ،ذيهفخِ 

 2 .جاء ليعلم الناس دينهم ،هذا جربيل  :عنه قال النيب 

   .3) صورة رجال وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل إبراهيم ولوط كانوا يف

ذي قوة عند ذي العرش * رسول كرمي ﴿قه، فقد وصفه اهللا بأنه لْ يف خَ  فاً أعظم املالئكة وصْ سيد املالئكة جربيل، وهو و 

  .أمني على الوحي ،عند سائر املالئكة طاعٍ أي مُ  ،﴾أمني مَّ ـثَ  طاعٍ مُ ﴿مث قال  ،مكانة عند ربه ذوأي  ،﴾مكني

أي أن الذي علَّم حممدا  ،﴾ة فاستوىرّ ذو مِ * مه شديد القوى علَّ ﴿عن نبيه حممد يف قوله الـَخلقية اهللا بالقوة  هُ صفَ وَ كما 

 ،قوي على تنفيذ ما أمره اهللا بتنفيذه ،يد القوة الظاهرة والباطنةشد: أي ،وصفه اهللا بأنه شديد القوى ،الوحي هو جربيل

وهذا من حفظ اهللا  ،أو إدخاهلم فيه ما ليس منه ،من اختالس الشياطني له وحفِظهِ  ،الرسلقوي على إيصال الوحي إىل 

  4.أن أرسله مع هذا الرسول القوي األمني ،لوحيه

لقة خِ ـال وذلك يستلزم كمالَ  ،مة والصحة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنةهي السال ةُ رّ ـــمِ ـال ،﴾ذو ِمــرَّةٍ ﴿وقوله 

 5.فهي القوة والصحة املتضمنة صحة ومجاال ،هاـها ومجالَ وحسنَ 

 ، ومن ذلك صفةاإليمان بما علمنا من صفاتهم الـُخـلُـقـية ؛من مقتضيات اإليمان بالمالئكة الخامسالمقتضى 

  6.منه املالئكة تستحيأال أستِحي من رجل : عن عثمان رضي اهللا عنه لنيب اودليل ذلك قول احلياء، 

الَِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه َكْلٌب، َوالَ :  ما يكرهه اهللا تعاىل، فإ�ا ال تدخل بيتا فيه كلب أو متثال، قال  تكرهواملالئكة 
َ
َال َتْدُخل امل

  7.ُصورَُة َمتَاثِيل

املسجد،  دخولن اث مِ رَّ ــــالكُ  وأالثوم  وأالبصل ن أكل مَ  و آدم، فقد �ى النيب مما يتأذى منه بن تتأذىواملالئكة 

 اْلَمَالِئَكَة تـََتَأذَّىَمْن َأَكل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاَث َفَال يـَْقرَبَنَّ َمْسِجَدنَا، فَِإنَّ :  قال ، كالدخان  الروائح الكريهةويُلحق �ا 

  8.ُه بـَُنو آَدمِممَّا يـََتَأذَّى ِمنْ 
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 ،اهللا كتسبيحفأما العامة ف ،مر اهللا تعاىلامتثاال ألاليت يقومون �ا  العامة واخلاصة منا من أعماهلماإلميان مبا علِ   : السادس

 .﴾فالتاليات ذكرا﴿قال تعاىل عنهم  ، و�ارًا بدون ملل وال فتور د له ليالعبُّ تَّ ــوال

وقد يتنزل  ،والرسل به إىل األنبياءاهللا يرسله  ،على وحي اهللا تعاىل األمنيِ  جربيلَ   مثل ، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة

كر على األنبياء ألجل لقي الذِّ تُ : ، أي﴾عذرا أو نذرا*  ذكرا لقياتمُ ـفال﴿قال تعاىل  ،أفراد من املالئكة بشيء من الوحي

 .أو اإلنذار ،-وهو قطع العذر بالتبليغ  –اإلعذار 

 1 . ال املطرنـز أي بإ ،رِ بالقطْ  لُ ـــاملوكَ  ميكائيلَ   ومثل

وذلك  ،3جاء يف احلديث فيه كما نفخُ ـــيُ  ور قرنٌ والصُّ  ،2إسرافيلامسه  واملشهور أن ،وريف الصُّ  بالنفخِ  لُ املوكَ  كِ لَ مَ ـال  ومثل

 . اخللق عند قيام الساعة وبعثوذلك 

وميكائيل  ،بالوحي الذي فيه حياة القلوب لٌ ــوكَ فجربيل مُ  ،لون مبا فيه حياةوكَ مُ  وهم، املالئكةهم أعظم وهؤالء الثالثة 

  .يوم املعادتكون حياة األجساد  هوعند ،بالنفخ يف الصور ُموَكــلٌ وإسرافيل  ،بالقطر الذي يف حياة األرضُموَكــٌل 

ل بكم كِّ لك املوت الذي ُو قل يتوفاكم م﴿قال تعاىل  ، بقبض األرواح عند املوت لُ وكَ مُ ـالوهو  ،املوت كُ لَ مَ من املالئكة و 

    .﴾مث إىل ربكم ترجعون

تسميته يف القرآن هذه التسمية مل تثبت ال يف الكتاب وال يف السنة، بل الذي ثبت ف ؛تسمية مَلَك املوت بعزرائيل وأما

 .كما يف اآلية الكرمية املتقدمة  مبلك املوت

وق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت وهو القاهر ف﴿قال تعاىل  ،وملك املوت له أعوان من املالئكة

أي ال ، ﴾ال يفرطون﴿أي مالئكتنا، وهم أعوان ملك املوت، وقوله  ﴾رسلنا﴿، فقوله ﴾طونرِّ فَ ــــوهم ال يُ  توفته رسلنا

  .مامن مه مإليه لَ كِ ما ُو يُــَضيِّعون 

 او فُّ ــجلسوا وحَ وا و تنادَ  وذكرٍ  علمٍ  ةَ قَ لْ فإذا وجدوا حَ  ،ركالذِّ  قَ لَ يلتمسون حِ  ،يف األرض سياحون مالئكةٌ املالئكة  ومن

  4.بأجنحتهم إىل السماء الدنيا قةِ أصحاب احللْ 

 ،فعندئذ يُرسل اهللا إليه َمَلًكا ،أشهٍر يف بطن أمه باألِجـــنَّة يف األرحام إذا متَّ لإلنسان أربعةُ  ُموكلون مالئكةٌ   املالئكة  ومن

 5. سعيد وشقي هو أم ،زِقِه وأجِله وعمِلهويأمرُه ِبَكــــْتِب ر 
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  ،أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله ،لكل شخص ملكان ،حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها ُموكلون مالئكةٌ املالئكة  ومن

وقال تعاىل  ،﴾ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد* إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد ﴿قال تعاىل كما 

 .﴾يعلمون ما تفعلون* كراما كاتبني * وإن عليكم حلافظني ﴿

 1 . نبيهو يسأالنه عن ربه ودينه و  ،إذا وضع يف قربهامليت بسؤال  ُموكلون مالئكةٌ   املالئكة  ومن

الَِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم  قال تعاىل يف أهل اجلنة ﴿ ،اجلنةدمة أهل خب ُموكلون مالئكةٌ املالئكة  ومن
َ
َسالٌَم  *بَاٍب  ُكلِّ   نمَوامل

  .﴾الدَّار َعَلْيُكم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب 

قال تعاىل على لسان أصحاب  ،أي املؤمتن عليها ،خازن النار ،مالكهو ورئيسهم  ،بالنار ُموكلون مالئكةٌ املالئكة  ومن

  .﴾يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا﴿النار 

عليهم  أطبقتُ  شئتَ  إن :فقال له ،بعدما القى من قومه ما القى الذي أتى النيب  ،اجلبال لكُ مومن املالئكة 

  3.ال يشرك به شيئا ،من أصال�م من يعبد اهللا وحدهبل أرجو أن خيرج اهللا تعاىل :  فقال النيب  .2األخشبني

  .﴾فالزاجرات زجرا﴿عاىل قال ت ،تسوقه إىل حيث يريد اهللا تعاىل ،ومنهم املالئكة الزاجرات للسحاب

الذين حيملون العرش ومن حوله ﴿ :هلم، قال سبحانه عن محلة العرش هلم، وتستغفر وتدعوملؤمنني، حتب ااملالئكة و 

يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا يسبحون حبمد ر�م ويؤمنون به و 

بنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعد�م ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريا�م إنك ر * سبيلك وقهم عذاب اجلحيم 

  .﴾ومن تِق السيئات يومئذ فقد رمحته وذلك هو الفوز العظيم م السيئاتهِ وقِ * أنت العزيز احلكيم 

  4.اللهم ارمحـه ،اللهم اغفر له: واملالئكة تستغفر ملن ينتظر الصالة يف املسجد تقول

إن اهللا ومالئكته ُيصلون :   يف املسجد، كما قال األوىل وفيف الصفُيصلون واملالئكة تدعو باملغفرة والرمحة للذين 

  5.على الصفوف األول

:  قَاَل َرُسول  اِهللا : قالرضي اهللا عنه ، فعن َأِيب أَُماَمَة الَباِهِليِّ مواملالئكة ُتصلي على معلمي الناس اخلري، أي تدعو هل

أي  6.ْري َوأَْهل السََّمَواِت َواَألَرِضَني َحىتَّ النَّْمَلَة ِيف ُجْحرَِها َوَحىتَّ احلُوَت لَُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس اخلَ  َوَمالَِئَكَتهُ نَّ اللََّه إِ 

  .تدعو له

َمْن :  قَال أَبُو اْلَقاِسِم :  عنه قالرضي اهللا َأَيب ُهَريـَْرةَ  فعن، املسلم واملالئكة تلعن من رفع حديدة أو سالحاً على أخيه

  7.َأَشاَر ِإَىل َأِخيِه ِحبَِديَدٍة فَِإنَّ اْلَمَالِئَكَة تـَْلَعُنُه َحىتَّ يََدَعُه، َوِإْن َكاَن َأَخاُه ِألَبِيه َوأُمِّهِ 

                                                 
  ).1374(انظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري  1

 .)1391(» السلسلة الصحيحة«كما يف ، وصححه األلباين  )1071(يف حديث رواه الرتمذي » رياملنكر والنك«جاء تسميتهما بـ : فائدة
 .األخشبان جبالن عظيمان مبكة 2
 .ضي اهللا عنهاعن عائشة ر ) 1795(ومسلم ) 3231(رواه البخاري  3
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه األلباين) 799(، وابن ماجه )733(، والنسائي )330(، والرتمذي )469(رواه أبو داود  4

  .رضي اهللا عنه، وصححه األلباين رمحه اهللالرباء بن عازب عن ) 997(وابن ماجه ) 646(والنسائي ) 674(رواه أبو داود  5
  ).2685(رواه الرتمذي   6
  ).2616(مسلم رواه  7
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: وقوله ﴿وقرآن الفجر﴾ أي .َن َمْشُهوًدا﴾َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكا﴿مع املؤمنني املالئكة تشهد صالة الفجر و 

شهدها مالئكة الليل تصالة الفجر، ومسيت قرآنا ملشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غريها، ولفضل القراءة فيها حيث 

  1.والنهار

أل�ا تقوم مبا  ،ملالئكَة ُرُسالسـمَّى اهللا تعاىل ا وهلذا ،لتدبري أمور الكونها به لَ ــأمر اهللا الذي وكَ ب تقومفاحلاصل أن املالئكة 

أويل  رسالاحلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة ﴿قال تعاىل يف سورة فاطر  ،أرسلها اهللا به من وظائف

وَكـْتِب أعماِل بين آدم وغري  –أي َسْوقها  –بالوحي وقبض األرواح وتسخري الرِّياح والسَّحاب فاملالئكة مرسلة  ،أجنحة﴾

  .ذلك

 ،فاملدبرات أمرا﴾﴿كما قال تعاىل   ،وهم ُرُسُل اهللا يف تدبري العامل ،وأما املالئكة فأمرهم أَجــلُّ : رمحه اهللاال ابن تيمية ق

وآثارهم موجودة يف  ،أخبارهم وأصنافهم ما يطول وصفه وقد ذكر اهللا تعاىل يف كتبه من ،فاملقسمات أمرا﴾﴿وقال 

  .انتهى كالمه 2.العامل

  .همفدل هذا على شرف ،شأن املالئكة وما تقوم به؛ أقسم اهللا �م فقال ﴿َفاْلُمَدبـِّرَاِت أَْمرًا﴾ مِ ظـــعِ ـــولِ 

 فيهاما  ،طَّ ئِ ـــهلا أن تَ  قَّ ـــوحُ  السماءُ  3تأطَّ :  قال النيب كما   ،قائمون بعبادة اهللا على الدواممن املالئكة من هم و 

فإ�ا تضيق على سعتها السماء تأمل أيها املؤمن كيف أن ف 4.ا هللااجدسجبهته  واضعٌ  كٌ ملَ و موضع أربع أصابع إال 

  5.فسبحان اهللا العظيم ،ملالئكةلُعـــبَّاد من ابا

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات وبعد، فهذه مقدمة نافعة يف باب اإلميان باملالئكة، 

 .ا واستغفر اهللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابني غفوراوالذكر احلكيم، أقول قويل هذ

  الخطبة الثانية

ثمرات جليلة  اإليمان بالمالئكة يثمرُ أن احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلموا رمحكم اهللا 

    :6 منها

   .سبحانه  عظمة اخلالق تدل علىاملخلوق  ظمةفإن ع ،وقوته وسلطانه العلم بعظمة اهللا تعاىل  : أوال

املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة أعماهلم وغري ذلك من  من هؤالء لَ حيث وكَّ  ،شكر اهللا تعاىل على عنايته ببين آدم  : ثانيا

  . مصاحلهم

    . حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهللا تعاىل  : ثالثا 

                                                 
 .قاله الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا يف تفسريه، باختصار وتصرف يسري 1
  ).26-6/25(» اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح« 2
واملعىن أن كثرة املالئكة قد  ،ما يوضع على ظهور اإلبل من اخلشب وحنوه ليكون كالكرسي للراكب يوه ،األطيط هو صوت األقتاب 3

 .»النهاية«انظر . السماء حىت أطـَّــت تثقلأ
 .»املسند«وكذا حمققو  ،)1722(» الصحيحة«وحسنه األلباين يف  ،)173؟5(وأمحد ) 4190(وابن ماجه ) 2312(رواه الرتمذي  4
 ،301 – 299ص  ،ئكةيف اإلميان باملال» شرح العقيدة الطحاوية«انظر للمزيد من االستفادة ما قاله ابن أيب العز احلنفي يف كتابه  5

 .بريوت –املكتب اإلسالمي : لناشرا
 .بتصرف يسري ،92ص  ،البن عثيمني» شرح األصول الثالثة«هذا الفصل منقول من  6
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  ألن بين آدم عندهم م أفضل من املالئكة، هذا قول أهل السنة واجلماعة، ن صاحلي بين آدأرمحكم اهللا مث اعلموا

شهوة جبلية يقاومو�ا ويكبحون مجاحها، وعندهم نفس أمارة بالسوء، وعندهم شيطان يغويهم، خبالف املالئكة، فهم 

قام من بين آدم على طاعة اهللا، وكبح جمبولون على طاعة اهللا واالستقامة ألمره، وال تتسلط عليهم الشياطني، فمن است

 .كان خريا من املالئكة  مجاح نفسه

  كان رسول اهللا يصوم  :تعن عائشة رضي اهللا عنها قالصيام شهر شعبان مستحب استحبابا شديدا، مث اعلموا أن

رأيته أكثر  وما ،وما رأيت رسول اهللا استكمل صيام شهر إال رمضان ،ويفطر حىت نقول ال يصوم ،حىت نقول ال يفطر

  1.نصياما منه في شعبا

! شهر من الشهور ما تصوم من شعبان مل أرك تصوم من ،قلت يا رسول اهللا: وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال

رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل رب العاملني، وأحب أن يرفع غفل الناس فيه عنه، بني يذاك شهر : الفق

 -يشري إىل أنه ملا اكتنفه شهران عظيمان ؛ )نرجب ورمضاغفل الناس عنه بني يشهر ذاك : وقوله 2.معملي وأنا صائ

 .اشتغل الناس �ما عنه، فصار مغفوال عنه -الشهر احلرام وشهر الصيام 

 رمضان، حيث أن شعبان كاملرقاة إىل رمضان، فإذا دخل من فوائد صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضانو 

 .طرمضان بقوة ونشايف صوم م واعتاده فيدخل يكون قد مترن على الصيا

  إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا (اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيم فقال أن مث اعلموا

ق آدم عليه السالم، لِ إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خُ : وسلماهللا عليه النيب صلى  وقال، )َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما

 اللهم صل وسلم، 5)من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، 4عقة، وفيه الصَّ 3ض، وفيه النفخةــــوفيه قُبِ 

 . بإحسان إىل يوم الدينعلى عبدك ورسولك حممد، وارض عن أصحابه اخللفاء، وارض عن التابعني ومن تبعهم  وسلم

 اللهم . اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك املوحدين

اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، . آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين

اللهم اللهم أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، اللهم ارفع الظلم عنهم،  ،رمحة على رعاياهموإعزاز دينك، واجعلهم 

سبحان ربنا رب العزة عما . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. ارفع عنا الوباء إنا مسلمون

  .يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

، يف مدينة اجلبيل، يف اململكة العربية 1442لعام  شعبانماجد بن سليمان الرسي، يف السادس من شهر : أعد اخلطبة

  00966505906761: السعودية، واتس
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