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 ]اخلطبة األوىل[  

إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل 
 فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن دمحم عبده ورسولو ، أما بعد:لو، ومن يضلل 

، وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، ملسو هيلع هللا ىلص فإن أصدق احلديث كالم هللا، وخري اذلدي ىدي دمحم
 أما بعد:وكل ضاللة يف النار، 

من اإلميان ابهلل تعاىل أن تؤمن ابدلالئكة الكرام، وأبمسائهم، وأعماذلم، وصفاهتم، الواردة يف الكتاب إن  -عباد هللا-
  (ٔ)ِو( آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل إِلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبّللِّ َوَمآلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسلِ والسنة )

م، واستغفارىم، وصالهتم ليها نصوص الكتاب والسنة ىو دعاؤىمن أعمال ادلالئكة اليت جيب اإلميان هبا، ودلت ع وإنّ 
َن الظُُّلَماِت ِإىَل على ادلؤمنني بشكل عام، أو بسبب أفعال خمصوصة  )ُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُو لُِيْخرَِجُكم مِّ

الِئَكِة، وَصالُة ):  (ٖ)( تعاىل يقول أبو العالية )رمحو هللا (ٕ)ُمْؤِمِننَي َرِحيماً( النُّوِر وََكاَن اِبلْ 
َ
صالُة هللِا: ثَناؤُه عليِو عنَد ادل

 .(ٗ)( ادلالئَكِة: الدُّعاءُ 

أورثنا ذلك احلرص على ىذه  ،منَّا عباد هللا أبن ادلالئكة تدعو وتستغفر دلن يعمل أعمااًل صاحلة خمصوصةآوإذا 
 من ادلالئكة تنالنا فتكون سبباً يف مغفرة هللا عز وجل ورمحتو لنا.وعسى دعوٌة  األعمال، علّ 

ِإنَّ هللَا ، مو، فعن أيب أمامة هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: )م لطالب العلم ومعلّ ىذه األعمال دعاؤى فمن -عباد هللا-
 (٘)(  َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس اخْلَيرْرَ َوَماَلِئَكَتُو ، َوأَْىَل السََّمَواِت ، َواأْلََرِضنَي ، َحَّتَّ النَّْمَلَة يِف ُجْحرَِىا ، َوَحَّتَّ احْلُوَت ، لَُيَصلُّونَ 

 .(ٙ)تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ِبا يصنع  كذلك  فاحرص على العلم الشرعي، وتعلمو، فرادلالئكة

فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال رسول هللا ودلن جلس يف ادلسجد بعد الصالة.  تدعو دلنتظر الصالة، -عباد هللا-وكذا ادلالئكة 
ُه الَِّذي َصلَّى ِفيِو، َما َلَْ ُُيِْدْث، تَرُقوُل: املسو هيلع هللا ىلص: ) الَِئَكُة ُتَصلِّي َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم يِف ُمَصالَّ

َ
( للَُّهمَّ اْغِفْر َلُو، اللَُّهمَّ اْرمَحْوُ ادل

(ٚ) 

                                                           
 ( 8ٕ٘)البقرة :  (ٔ)

 ( ٖٗ)األحزاب :  (ٕ)

. )انظر تمٌم، أعتقته سائبة، حً من ْبنً ، أبو العالٌة الرٌاحً الَبْصِرّي مولى امرأة من ْبنً رٌاح ْبن ٌربوعرفٌع بن مهرانوهو:  (ٖ)

 [ (ٕٗٔ/9تهذٌب الكمال ]

 .( كتاب التفسٌر، باب: )إن هللا ومالئكته ٌصلون على النبً(494ٗذكره البخاري ) (ٗ)

 (.8ٔ(، وصحٌح الترغٌب والترهٌب )8ٖ8ٔ(، وصححه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا( فً الصحٌح الجامع )8ٕ٘ٙرواه الترمذي ) (٘)

 ،وحسنه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا(، ونصه: )أَنَّ الَماَلئَِكةَ تََضُع أَْجنَِحتََها ِلَطاِلِب الِعْلِم ِرًضا بَِما ٌَْفعَُل( ،(ٖٖٙ٘رواه الترمذي ) (ٙ)

 وفً رواٌة: )لما ٌطلب(.

 (.٘ٗٗرواه البخاري ) (4)
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َتِظُر الصَّالََة َوتَرُقوُل اْلَمالَِئَكُة اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُو اللَُّهمَّ  َصالٍَة َما َكاَن يِف  يفاَل يَرزَاُل اْلَعْبُد : )(ٛ)ويف رواية دلسلم  ُمَصالَُّه يَرنرْ
 (. اْرمَحُْو. َحَّتَّ يَرْنَصِرَف أَْو ُُيِْدثَ 

الصفوف ادلتقدمة يف الصالة، وأىل الصفوف األوىل، عن الرباء بن  ىم ألىلِ دعاؤ  -عباد هللا-ال كذلك ومن األعم
يَرَتَخلَُّل الصُُّفوَف ِمْن ََنِحَيٍة ِإىَل ََنِحَيٍة ، مَيَْسُح َمَناِكبَرَنا  -صلى هللُا عليو وسلَّم  -َكاَن َرُسوُل هللِا )عازب هنع هللا يضر قال: 

 ،(ٓٔ)( ِإنَّ اّللََّ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى الصُُّفوِف اأْلَُولِ وكان يقول: ) (ٜ) (ُصُدوَرََن ، َويَرُقوُل: اَل ََتَْتِلُفوا فَرَتْخَتِلَف قُرُلوُبُكْم وَ 
 (. اأْلَوَّلِ  َعَلى الصَّفِّ : )(ٕٔ)(، وعند ابن ماجة َعَلى الصُُّفوِف اْلُمتَرَقدَِّمةِ : )(ٔٔ)ويف رواية عند النسائي 

الصفوف، وإمنا من اخلسارة أن ترى الرجل أييت إىل ادلسجد وينتظر إقامة الصالة يف  على ىذه -عباد هللا-فاحرصوا 
اجلمعة أو غريىا يف آخر ادلسجد مسندًا ظهره إىل اجلدران، حَّت إذا أقيمت الصالة كان يف الصفوف ادلتأخرة، فهذا 

 ت على نفسو خرياً كثرياً.فوّ 

َما ِمْن ُمْسِلٍم دلن صلى على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فمن عامر بن ربيعة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال: )دعاؤىم  :األعمال كذلك ومن
 ( ٖٔ)( ِثرْ ُيَصلِّي َعَليَّ، ِإالَّ َصلَّْت َعَلْيِو اْلَماَلِئَكُة َما َصلَّى َعَليَّ، فَرْلُيِقلَّ اْلَعْبُد ِمْن َذِلَك أَْو لُِيكْ 

الصدقات، وتسأل هللا أن خيلفو خرياً، وتدعو على البخيل الذي ال يعرف الصدقة،  وادلالئكة كذلك تدعو ألىل
إال وملكان  ما من يوم يصبح العباد فيوابلتلف، وىالك ادلال، وذىاب الربكة. عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )

 (ٗٔ)( أحدمها: اللهم أعطي ُمنِفًقا خلًفا، ويقول اآلخر: اللهم أعطي دمسًكا تلًفاينزالن فيقول 

م للمتسحرين، أىل الصيام، واحملافظني على ىذه العبادة العظيمة، فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر: أن دعاؤى -عباد هللا-وكذلك 
رِينَ ِإنَّ هللاَ َوَمالَِئَكَتُو النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )  (٘ٔ)( ُيَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَسحِّ

وادلالئكة تدعو دلن عاد مريضًا وزاره هلل تعاىل، فأخلصوا النيات عند زايرة ادلرضى، واحتسبوا األجر من هللا عز وجل، 
َمْن أََتى َأَخاُه  يقول: )وال جتعلوا األمر عادة، فيفوت عليكم الثواب اجلزيل. عن علي هنع هللا يضر قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ُغْدَوًة ، َصلَّى َعَلْيِو  َعاَدهُ  َحَّتَّ جَيِْلَس ، فَِإَذا َجَلَس َغَمَرْتُو الرَّمْحَُة ، فَِإْن َكانَ  (ٙٔ) َشى يف َخرَاَفِة اجْلَنَّةِ اْلُمْسِلَم َعائًِدا ، مَ 
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحَّتَّ مُيْسِ  ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحَّتَّ ُيْصِبحَ  َي ، َوِإْن َكاَن َعاَدهُ َسبرْ  (ٚٔ)( َمَساًء ، َصلَّى َعَلْيِو َسبرْ

                                                           
 (.ٔٗ٘ٔرواه مسلم ) (8)
 (.8ٔٔرواه مسلم ) (9)

 ( وصححه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا(.ٗٙٙرواه أبو داود ) (ٓٔ)

 (.8ٔ8النسائً ) (ٔٔ)

 (.994ابن ماجة ) (ٕٔ)

 (، وحسنه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا(.9ٓ4رواه ابن ماجة ) (ٖٔ)

 متفق علٌه. (ٗٔ)
 (.ٗ٘ٙٔ(، وحسنه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا( فً السلسلة الصحٌحة ) ٔ/  9ٕٗرواه الروٌانً فً " مسنده " )  (٘ٔ)
 أي جناها وثمارها. (ٙٔ)

 (.4ٖٙٔ(، وصححه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا( السلسلة الصحٌحة )ٕٗٗٔ( وابن ماجة )ٕٔٙرواه أحمد ) (4ٔ)
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ال يدعو إال خبري، فإن ادلالئكة تؤمن على دعاء من دعا عند ادلريض أو فوإذا حضر األخ عند أخيو ادلريض أو ادليت 
اَلِئَكَة فَِإنَّ اْلمَ  َميَِّت ، فَرُقوُلوا َخيرْرًاَحَضْرُُتْ اْلَمرِيَض أَْو الْ  ِإَذاادليت. عن أم سلمة اهنع هللا يضر قالت: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

ُنونَ    (ٛٔ)( َعَلى َما تَرُقوُلونَ  يُرَؤمِّ

َما ِمْن َعْبٍد وإن ادلالئكة تؤمن على من يدعو ألخيو يف ظهر الغيب، عن أيب الدرداء هنع هللا يضر: عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال: )
 (ٜٔ)( ْسِلٍم يَْدُعو أِلَِخيِو ِبَظْهِر اْلَغْيِب، ِإالَّ قَاَل اْلَمَلُك: َوَلَك ِبِْثلٍ مُ 

أن حنرص على ىذه األعمال، وأن نبادر إليها، وإىل غريىا من األعمال الصاحلة حَّت ال تفوتنا  -عباد هللا-فينبغي علينا 
*  بَْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ فإهنم كما قال هللا عز وجل: ) ،دعاء ادلالئكة رمحة هللا تعاىل، وذكره لنا يف ادلؤل األعلى، وحَّت نغتنم

محلة العرش، وىم من أعظم ادلالئكة، ليدعون ألىل اإلميان،  . بل إنّ (ٕٓ)اَل َيْسِبُقونَُو اِبْلَقْوِل َوُىم أِبَْمرِِه يَرْعَمُلوَن( 
ويستغفرون ذلم، ويسألون هللا ذلم اجلنة، والوقاية من النار والسيئات، فما أعظم رمحتهم أبىل اإلميان، وما أعظم رمحة هللا 

ِْم َويُرْؤِمُنوَن بِِو َوَيْستَرْغِفُروَن لِلَِّذيَن )الَِّذيَن َُيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُو يَُسبِّ عز وجل، يقول سبحانو وتعاىل:  ُحوَن ِِبَْمِد َرهبِّ
رَبرََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت *  َك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ آَمُنوا رَبرََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّمْحًَة َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ََتبُوا َواترَّبَرُعوا َسبِيلَ 

هِتِْم إِنَّكَ َعْدٍن الَّ  َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن َتِق السَّيَِّئاِت *  أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  يِت َوَعدترَُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذّرايَّ
 (ٕٔ)يَرْوَمِئٍذ فَرَقْد َرمِحَْتُو َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم( 

جبات رمحتك، اللهم رمحنا برمحتك، وجنبنا مساخطك، أقول ما تسمعون واستغفر هللا العظيم من  اللهم إَنَّ نسألك مو 
 كل ذنب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.

  

                                                           
 (.9ٔ9رواه مسلم ) (8ٔ)

 (.4ٖٕٕرواه مسلم ) 9ٔ) )

 (. 4ٕ-ٕٙ)األنبٌاء :  (ٕٓ)

 (. 9-4)غافر :  (ٕٔ)
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 ]اخلطبة الثانية[

  :احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن اتبع اىداه، أما بعد

كما أن ادلالئكة تدعو ألصحاب ىذه األعمال الصاحلة، فهي كذلك تدعو وتلعن من يعمل ويقوم ببعض   -عباد هللا-
)ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُىْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك األعمال، فهي تلعن الكفار وادلرتدين عن دين هللا عز وجل، كما قال تعاىل: 

َِْْعنَي( َعَلْيِهْم َلْعَنُة اّللِّ َواْلَمآل  (ٕٕ)ِئَكِة َوالنَّاِس َأ

هي كذلك تلعن أىل اإلحداث يف الدين، وأىل البدع ادلنحرفني، ومن أيويو وينصره ضد أىل السنة، فعن علي عن ف
َِْْعنيَ َوَمْن َأْحَدَث َحَداًث، أَْو آَوى حُمِْداًث فَرَعَلْيِو َلْعَنُة اّللَِّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال: ) فليحذر ادلسلم أن  (ٖٕ)( َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأ

 تنالو ىذه العقوبة الشنيعة، احرص على اتباع السنة وترك األىواء والبدعة.

أن النيب  مامن يسب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو واحداً منهم، كما يف حديث ابن عباس رضي هللا عنه وادلالئكة تلعن
َِعنيَ َمْن َسبَّ َأْصَحايب فَرَعَلْيِو َلْعَنُة هللِا َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّ  قال: )ملسو هيلع هللا ىلص ْْ  فاحفظوا للصحابة قدرىم ومكانتهم. (ٕٗ)( اِس َأ

حًا أو حَّت سيارة ولو كان وادلالئكة تلعن كذلك من يشري ابلسالح على أخيو سواء كان حديدة أو سكينًا أو سال
َمْن َأَشاَر ِإىَل َأِخيِو ِِبَِديَدٍة ، فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَة تَرْلَعُنُو َحَّتَّ يََدَعُو ، َوِإْن َكاَن ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )أيب ىريرة هنع هللا يضر أفعن مازحاً ، 

وِ  اَل ويف لفٍظ: ) (ٕ٘)( َأَخاُه أِلَبِيِو َوأُمِّ ِح، فَِإنَُّو اَل يَْدرِي، َلَعلَّ الشَّْيطَاَن يَرْنزُِع يِف يَِدِه فَريَرَقُع اَل ُيِشرُي َأَحدُُكْم َعَلى َأِخيِو اِبلسِّ
 وما أكثر ما نسمع من احلوادث أو القتل بسبب إمهال ىذا احلديث النبوي. (ٕٙ)( يف ُحْفرٍَة ِمَن النَّارِ 

أَْو انْرَتَمى ِإىَل  َسَب ِإىَل َغرْيِ أَبِيوِ َمْن انْرتَ  قال: )وادلالئكة تلعن من انتسب إىل غري أبيو، فعن ابن عباس هنع هللا يضر: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ُهمْ َغرْيِ  َِْْعنيَ  َمَوالِيِو َرْغَبًة َعنرْ  (ٕٚ)( فَرَعَلْيِو َلْعَنُة هللِا َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأ

ِإَذا ىريرة هنع هللا يضر: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) وادلالئكة كذلك تلعن ادلرأة اليت هتجر فراش زوجها، وتسبب بذلك غضبو، عن أيب
َها اْلَمالَِئَكُة َحَّتَّ ُتْصِبحَ  َها َلَعنَرترْ  (ٕٛ)( َدَعا الرَُّجُل اْمرَأَتَُو ِإىَل ِفرَاِشِو فَأََبْت فَرَباَت َغْضَباَن َعَليرْ

عن مواطن غضب هللا تعاىل تكونوا من  ا ابلكتاب والسنة، وابتعدواكو ىذه األعمال، ومتسّ  -عباد هللا- فاحذروا
الناجني، اللهم إَنَّ نسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، 

 ا دمحم.اللهم اغفر للمؤمنني وادلؤمنات وادلسلمني وادلسلمات األحياء منهم واألموات، وصلى هللا وسلم وابرك على نبين

                                                           
 .( ٔٙٔ)البقرة :  (ٕٕ)

 الشٌخ األلبانً )رحمه هللا(. (، وصححهٖٓ٘ٗرواه أبو داود ) (ٖٕ)

 (.ٖٕٓٗ(، وصححه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا( فً السلسلة الصحٌحة )4ٓ9ٕٔرواه الطبرانً ) ٕٗ) )

 (.4ٕٔٙرواه مسلم ) (ٕ٘)

 (.ٔٙٙٙرواه البخاري ) (ٕٙ)

 (.88/ٖ(، وصححه الشٌخ األلبانً )رحمه هللا( فً الترغٌب والترهٌب )9ٕٓٙرواه ابن ماجة ) (4ٕ)

 (.4ٖٕٖ) رواه البخاري (8ٕ)


