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  األولىالخطبة 

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

  .َوَرُسولُهُ َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل 

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

  .بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف الناربدعة، وكل 

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

َها َزْوَجَها ( ُهَما رَِجاًال َكِثرياً َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َوَبثَّ ِمنـْ

  ).الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا

ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَغْ * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقولُوا قـَْوًال َسِديداً (

 ).فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

 اهللا سبحانه حكيم فيما يقدره على أن واعلموا وأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،أيها املسلمون

وكذلك احتمال فعل الطاعة، وترك املعصية، صربهم على  اختبارعباده من خري وشر، وسراء وضراء، فِمن تلك احلكم 

اخلري فتنة وإلينا بالشر و ونبلوكم (قال اهللا تعاىل يف األنفس والثمرات واألموال،  نقصٍ ره عليهم من دِّ ـــقَ ـــما يُ على  صربهم

سن حيم كأي لنعلم، والعافيةوالصحة واملرض، والوباء واحلياة واملوت،  ،بالغىن والفقر، والعز والذلبتليكم نأي ، )ترجعون

 .عن مراد اهللا بذلك التقدير غافال، يستمر يف معاصيهم كأيو وب ويتوب، فيؤ عمال، 

  وقوع وباء كورونا، هذا الوباء من الباليا  هذا الزمانأن من أعظم ما قدر اهللا على الناس يف  ال خيفى، املؤمنونأيها

، فينبغي للمسلم البصري والبشرية ، ويف حصول اخلسائر املاديةالَوفَـــــياتالناس، ويف وقوع الذي تسبب يف تعطيل مصاحل 

قد حلكمة عظيمة،  قدَّرهبل ، هللاحاشا ، قَــبِـيل العبثن لنفسه، فليس تقدير وقوع هذا الوباء مِ أن جيعل من ذلك عظة 

م منوذجا من جزاء أعماهلم يف الدنيا، فعّجل هلمرارا يف القرآن العزيز، وهي انغماس الناس يف الذنوب واملعاصي،  ذكرها

َظَهَر ( ح أحواهلم ويستقيم أمرهم، قال اهللا تعاىلفتصلُ ، رتــرت هلم من الفساد ما أثَّ ــلعلهم يرجعون عن أعماهلم اليت أثَّ 

وما أصابكم ( وقال تعاىل، )نَلَعلَُّهْم يـَْرِجُعو لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا  ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر 

 ). ويعفو عن كثري فبما كسبت أيديكممن مصيبة 

  فقد انتشر الفساد وهو مشاهد غري خاٍف، ذلك الفسوق والعصيان،  بسببهو فحصول هذا البالء العام

، اطبيعي اوصار التعامل بالربا أمر حىت يف رمضان، واالستهزاء بالدين وأهله فيه صوت الطرب وا�ون  وعالاإلعالمي، 

لبس ن النساء باحلجاب، ناهيك عن ، و�اوَ يف ميادين العمل واألسواق وانتشر التربج واالختالطوال ُيسمى فسادا، 

ث دِّ حَ فَ واالنشغال عنها بالبيع والشراء املساجد  رِ جْ وأما النوم عن الصلوات وهَ املزخرفة والضيقة، الفاتنة، ِمن العباءات 

 وال حرج، فهل بعد هذا ُيستغرب وقوع البالء العام؟ 
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  مدركا أن ما هو فيه أن يظل العبد معلقا قلبه باهللامن حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة عباد اهللا، إن ،

مستمسكا بأمر اهللا، حِذرا من الوقوع يف العبد ، فيظل اهللا يف أي حلظة همن النعمة والغىن إمنا هو رزق من اهللا، قد يغري 

 .ت، وإذا ُكِفرت فرَّترَّ ــــال تزول تلك النعمة، فإن النعم إذا ُشِكرت قَ  ، كيتهمعصي

  حىت يرجعوا إىل ر�م، المعصيةو  ألهل الغفلة اتذكير  في ذلكن أومن حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة ،

َوبـََلْونَاُهْم بِاحلََْسَناِت (، قال اهللا سبحانه عليهيأخذ بالذنب ويعاقب  رقيبا،ويتوبوا إىل بارئهم، ويعلموا أن هلم ربا 

 ).َتَضرَُّعوافـََلْوَال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا (وقال تعاىل ، )َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَوالسَّيَِّئاِت 

  ظهور قسوة قلوب بعض العصاة باستمرارهم على املعاصي، وتزيني هذا الوباء وقوع يف ومن حكمته تعاىل

استدراج مث ، وحلول النكباتيف فساد الكون  ليس له تأثريٌ  هأنو ، أن ما هم عليه حسنٌ  ظنواحىت  ذلك،الشيطان هلم 

 قال تعاىل ،على ِغرَّة ايـُْؤَخُذو على ما هم عليه من املعاصي والغفلة حىت اهللا هلم بإمهاهلم وإدرار النعم عليهم 

فـََتْحَنا َعَلْيِهْم فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه ( وقال تعاىل، )ِإنَّ َكْيِدي َمِتني َوُأْمِلي َلُهمْ  * ِمْن َحْيُث َال يـَْعَلُمونَ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ (

َلَقْد َأَخْذنَاُهْم بِاْلَعَذاِب َفَما و ( وقال تعاىل، )نفَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسو  َأَخْذنَاُهْم بـَْغَتةً  ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوتُوا َحىتَّ  أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيءٍ 

ْم َوَما يـََتَضرَُّعون
، أي آِيسون من رمحة )ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسون فـََتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا َذا َعَذاٍب َشِديدٍ َحىتَّ ِإَذا *  اْسَتَكانُوا لَِر�ِِّ

  .اهللا

  ملن صرب واحتسب، ورضي ومل  ما رتب على ذلك من الثوابومن حكمته تعاىل يف تقدير األمراض واألوبئة

َحٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصابـَْتُه ِإنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخيـٌْر، َولَْيَس َذاَك ِألَ  ،َعَجًبا ِألَْمِر اْلُمْؤِمن: )صلى اهللا عليه وسلم(جيزع، قال 

ًراَسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن  ًرالَُه، َوِإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاُء َصبَـَر َفَكاَن  َخيـْ  1.َله َخيـْ

َما يـَزَال اْلَبالُء بِاْلُمْؤِمِن َواْلمؤِمَنِة يف نـَْفِسِه  :)صلى اهللا عليه وسلم(قَاَل رسوُل اللَِّه : قَالَ  رضي اهللا عنه َوَعْن َأيب ُهرَْيرةَ 

 2.ةَوَما َعَلْيِه َخِطيئَووَلِدِه وَمالِِه َحىتَّ يـَْلَقى اللَّه 

  وعجزِهم أمام هذا الوباء الصغري، فهذه األمم اليت بلغت َشْأًوا  البشرظهور ضعِف ومن حكمة اهللا يف هذا الوباء

لوجيا واالكتشافات واالخرتاعات وقفت حائرة مدهوشة عاجزة أمام هذا الوباء و والتكن يف التقدم واحلضارةعظيما 

 االنشغالبنفسها عن  وتنشغلكسر عنفوا�ا، ـن�ذا الوباء يَ هي ، فإذا )من أشد منا قوة(كم من دولة قالت ف، الصغري

أو حتل قريبا من دارهم حىت يأيت أمر اهللا إن اهللا ال  تصيبهم بما صنعوا قارعةوال يزال الذين كفروا (غريها، وصدق اهللا ب

فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من  فكال أخذنا بذنبه(، وقال تعاىل )خيلف امليعاد

من  وكم أهلكنا(، وقال تعاىل )خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 .)قرية بطرت معيشتها

                                                 
 .)2999( رواه مسلم 1
 ).2280(» السلسلة الصحيحة«، وانظر )7859(، وأمحد )حديٌث حسٌن صِحيح(: َوقالَ واللفظ له، ) 2399(رواه التـِّْرِمذيُّ  2
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  كتقصري يف ،  حبتة ماديةوباء إىل أسباب ون ما حلَّ باألُمَِّة من زُ ـــعْ الناس يَـ  بعضنَّ أعجب ، ومن الاملسلمونأيها

من األسباب اليت يرددها من ال يؤمن  وحنو ذلكأو تقصري يف حماصرة الوباء يف منشئه، ن باملضادات احليوية، التحصُّ 

قدر وقوع هذا هو الذي فاهللا وحده دليل على قلة العلم واإلميان، نظر مادي قاصر، و مما الشك أنه ، وهذا بالقدر

أََفَأِمَن أَْهُل اْلُقَرى أَن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا بـََياتًا َوُهْم (: تعاىلاهللا قول أومل يسمعوا إىل ، رفعهالذي بيده وحده ، وهو الوباء

الَّ اْلَقْوُم أَفََأِمُنوْا َمْكَر الّلِه َفَال يَْأَمُن َمْكَر الّلِه إِ * أَْهُل اْلُقَرى أَن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن أََو أَِمَن * نَآئُِموَن 

َحتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو  ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلٰى أَن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا مِّن فـَْوِقُكْم أَْو ِمن(وقال تعاىل ، )اْخلَاِسُرون

  .)يَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهونانظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اْآل  َويُِذيَق بـَْعَضُكم بَْأَس بـَْعضٍ  ِشيَـًعا يـَْلِبَسُكمْ 

 طاعة والة أمور سالمة من جناه اهللا من هذا الوباء بظهور املصلحة العظيمة يف  ومن حكمة اهللا يف هذا الوباء

واألخذ  ،ومنع التجّول ،يف لزوم البيوت ،واجتماع الكلمة ووحدة الصف والتالحم بني الراعي والرعيةاملسلمني 

 .ذا الوباءعد من حصول العدوى �ــبُ ــــللباألسباب االحرتازية والتدابري الوقائية والتوجيهات الصحية 

  قال ، ، والتمادي يف معصيتهعنه واحلذَر احلذَر من الغفلةتقوى اهللا، ومراقبته يف السر والعالنية، بفاهللا اهللا عباد اهللا

ا به، نبالوباء قادر على أن يصيبمن حولنا ر إصابة فالذي قدَّ ، )واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه(تعاىل 

عمر رضي اهللا  فعلكما فهي مفتاح اخلروج من هذا البالء العام،  ، وعليكم بالتوبة النصوح من سائر املعاصي والذنوب

إال بتوبة،  ومل يُكشفاللهم ما نزل بالء إال بذنب، (: فقال س يستسقيابالن فخرجعنه ملا قحط الناس يف عام الرمادة 

 .)وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة

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

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

  الخطبة الثانية

وباء  من أهم أسباب الوقاية من إن أيها املسلمون، ا فياحلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، 

  :سبعة واآلفات أموراالشرور كورونا أو غريه من 

ومن (، وهو اعتماد القلب عليه مع بذل األسباب احلسية للوقاية من الشرور، قال اهللا تعاىل التوكل على اهللا: األول

  .كافيه، ومعىن حسُبه أي  )هحسبُ يتوكل على اهللا فهو 

، فلو فعل اإلنسان  منه إنما هو بتقدير اهللا تعالى والسالمةواإلصابة به أو غيره البالء هذا العلم بأن وجود  والثاني

وإن ميسسك اهللا بضر فال  (ألصابه، قال اهللا تعاىل  بالبالءعليه اإلصابة  وقد قدَّر اهللاكل األسباب احلسية واملعنوية، 

  ).كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير

 هاهللا كفايته لعبده من الشرور بوصف، ففي هذه اآلية ربط )بكاف عبدهأليس اهللا (، قال تعاىل العبادةكثرة : الثالث

  .العبودية، فمن كان كثري العبادة كان حقيقا مبزيد الكفاية من الشرور واآلفاتب
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مع بذل األسباب  وهو اعتماد القلب على اهللا ،عليه التوكلِ صدق كفاية اهللا لعبده من الشرور   ومن أسباب: الرابع

  .يهكافِ ، أي  )هسبُ حُ ومن يتوكل على اهللا فهو (، قال اهللا تعاىل للوقاية من الشرور احلسية

، والدليل على )صلى اهللا عليه وسلم( على النبي ةصالالكثرة كفاية اهللا لعبده من الشرور   ومن أسباب: الخامس

، فقال حىت جيعلها ُجـلَّ دعائه ذلك أن كعبا رضي اهللا عنه أخرب النيب عليه الصالة والسالم أنه سيكثر من الصالة عليه

 1.ك، ويُغَفر ذنبُ كمَّ ــه ُتكَفىإذاً : له

ركعتني ركعتني، والدليل على ، في الضحىأربع ركعات صالة كفاية اهللا لعبده من الشرور   ومن أسباب: السادس

واملراد بقوله  2.آِخرَهُ  َأْكِفكَ اْبَن آَدَم ، ارَْكْع ِيل أَْربََع رََكَعاٍت ِمْن أَوَِّل النـََّهاِر : يف احلديث القدسيتعاىل قول اهللا ذلك 

  .من اآلفات واحلوادث الضارةما فيه ؛ أي أكِفك )أكِفَك آخره(

واألوراد الصباحية  المحافظة على األذكاركفاية اهللا لعبده من الشرور واآلفات   أسبابأعظم ومن : السابع

  :، ومنهاوالمسائية

 صلى اهللا عليه (قوله والدليل على ذلك ، والمساءفي الصباح سورة اإلخالص والمعوذتين ثالثا  ةقراء

واملعوذتني حني متسي وتصبح ) قل هو اهللا أحد: (قل: خبيب بن عدي رضي اهللا عنهعبد اهللا بن ل )وسلم

 3.من كل شيء تكفيكثالث مرات، 

  يَدَُع هؤالء  )صلى اهللا عليه وسلم(مل يكن رسوُل اهللا : حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قالوعن

يف الُدنيا واآلخرة، اللَُّهمَّ إين أساُلَك العفَو  العافَيةَ اللَُّهمَّ إين أساُلَك  :الدعواِت حَني ُميِْسي وحَني ُيصبح

ومن  يدييف ديين ودنياي وأهلي ومايل، اللَُّهمَّ اسُرت عورايت، وآِمن َرْوَعايت، اللَُّهمَّ احفظين ِمْن بني  والعافَيةَ 

  4.ن مييين وعن ِمشايل ومن فوقي، وأعوُذ بعظمِتَك أن أُْغَتال ِمن حتيتخلفي، وع

 لقوله عليه الصالة والسالمإذا حل المساءالبقرة سورة  اآليتين من آخر ةقراءالمسائية  ومن األذكار ، :

  5.كفتاه  يف ليلة البقرة من آخر سورة  باآليتني  قرأ من

 قَالَ  رضي اهللا عنه عْن أنسٍ ، فدعاء الخروج من المنزل منزلهاليت حتفظ املسلم إذا خرج من  ومن األذكار :

توكَّْلُت َعَلى اللَِّه،  ،ِبْسم اللَّهِ (: - عِين ِإَذا َخرَج ِمْن بْيِتهِ ي -َمْن قَاَل  :)صلى اهللا عليه وسلم(قاَل رسوُل اللَِّه 

 يْعِين الشَّْيطَان: فيقول ،، وتنحَّى َعْنُه الشَّْيطَان)وُوِقيتَ وَُكِفيت ُهديَت ( :يقاُل لهُ  ؛)َوال حْوَل َوال ُقوَة إالَّ بِاللَّهِ 

  6؟ يَوُوقِ  وَُكفيكْيَف َلَك بِرُجٍل َقْد ُهِدَي : ِلَشْيطاٍن آخر -

                                                 
 .وحسنه األلباين، )2407(رواه الرتمذي  1
  .وصححه األلباينعن أيب الدرداء وأيب ذر رضي اهللا عنهما، ) 475(رواه الرتمذي  2
 .وصححه األلباينوغريه، ) 5082( أبو داودرواه  3
 .، وصححه األلباين)3871(، وابن ماجه )5074( رواه أبو داود 4
 .من حديث أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه) 807(ومسلم ) 4008(ي رواه البخار  5
  .»سنن أيب داود«يف التعليق على األرناؤوط ، وحسنه الشيخ شعيب )595(رواه أبو داود  6
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  صلى اهللا عليه وسلم(، فعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أن النيب دائما سؤال اهللا العافيةومن األذكار( 

رًا ِمَن َوالَعاِفَيةَ اْسأَُلوا اللََّه الَعْفَو : قال  1.الَعاِفَية، فَِإنَّ َأَحًدا َملْ يـُْعَط بـَْعَد الَيِقِني َخيـْ

  2.ِفيَمْن َعافـَْيت َوَعاِفِني: يدعو يف قنوته فيقول )صلى اهللا عليه وسلم(وكان 

، وُفجاءة عافيتك لِ وُّ حَ ـزوال نعمتك، وتَ اللهم إين أعوذ بك من : )عليه وسلم اهللاصلى (وكان من دعائه 

  3.سخطك نقمتك، ومجيع

 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه (أََنٍس رضي اهللا عنه أَنَّ النَِّيبَّ حديث  باب االستعاذة من األمراضيف  األذكار الواردة ومن

 4.مَوِمْن َسيِّْئ اْألَْسَقااللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن اْلبَـَرِص َواْجلُُنوِن َواجلَُْذاِم : َكاَن يـَُقولُ   )َوَسلَّمَ 

  .حىت يقضي على البدن كله ،يف أطرافه اجلذام مرض يصيب اإلنسانو 

  األذكار، مثل كتاب يف باب الِكفاية من الشرور كثرية، وهي مدونة يف كتب واألذكار الواردة واألحاديث

  .للقحطاين، وغريها» حصن املسلم«للنووي، و » األذكار«البن تيمية، و » الكلم الطيب«

  ريهم كيَف هم ُضَعفاعلى العباِد يُ   سبحاَن خالِق كورونا وُمرسِله

نا َعَصفا  فريوُس ليس يُرى بالعني من ِصَغرٍ    لكن بأكثِر سكاِن الدُّ

  وكْم ِحراٍك على ذي األرِض قد وقفا  كم اقتصاٍد هوى من بعِد رفعِته

  دفارهَن البيوِت كُفصٍّ الزم الصَّ   وعّطَل الناَس عن سعٍي وعن سفرٍ 

  كٌل حياذُر ِمْن لـَْمٍس له تلفا  شعاُر الناس من قـََلقٍ ) أْن ال ِمساسَ (

  كانت تـََبْختَـُر يف نَعمائها تـَرَفا  كم أمٍة أصبحت يف عيشها َشظََفاً 

  ِمْثُل الشحيِح زوى الكفِني والكتفا  َعن بـُْعٍد سالُمهماحىت احلبيباِن 

  خّوفاً َخْلَقُه ِمْن بأِسِه َأَسفاــمُ   سبحاَن خالِق كورونا وُمرسِله

  وخيلعوا الكرب والطغيان واألنَفا  فيقوا بعد َغْفَلِتهملعلهم أن يُ 

  ما أُِلفا كْم ِمْن نعيٍم ُنِسْي ِمن ُطْولِ   وا نعمًة ُكِفرتْ سُّ حُ ـلعلهم أن يَ 

  فلو يشاء بِنا يف حلظٍة َخَسفا  لعلنا أن نرى ِحْلَم الكرِمي بنا

  5فاوافرُْج علينا فشهُر الصوِم قد أزِ   ُسرتيا ربِّ عّجْل بُِيسٍر بعد ما عَ 

  عباد اهللا، إن هذا الوباء خطري على األرواح، وانتشاره سريع، وهذا يتطلب على املؤمن كثرة التضرع إىل اهللا

وإن ): صلى اهللا عليه وسلم(بالسالمة منه، فإن احلياة نعمة، وقد استأمن اهللا عباده على أرواحهم، كما قال النيب 

  1.لنفسك عليك حقا

                                                 
  .»سنن أيب داود«يف التعليق على األرناؤوط وغريه، وحسنه الشيخ شعيب ) 3849(رواه أبو داود  1
  ).1718(برقم » املسند«، وصححه حمققو )1/199(رواه أمحد  2
 .عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه) 2736( رواه مسلم 3
 .سلمإسناده صحيح على شرط م: »املسند«، وقال حمققو )3/192(أمحد رواه  4
  .ادي، جزاه اهللا خرياحدَّ ـعلي بن حيي ال. هذه األبيات من نظم د 5
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  َن للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذياإن (فقال  اهللا سبحانه أمركم بأمر عظيمأن اعلموا رمحكم اهللا مث

ق لِ إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خُ : وسلمالنيب صلى اهللا عليه  وقال، )تسليماآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

من الصالة، فإن صالتكم معروضة  فأكثروا عليَّ ، 3عقة، وفيه الصَّ 2ض، وفيه النفخةــــآدم عليه السالم، وفيه قُبِ 

من و  ،وارض عن أصحابه اخللفاء، وارض عن التابعني ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد اللهم، 4)علي

   .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

   اللهم ارفع ، إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة أيديناإال بتوبة، وهذه  ُكـِشفاللهم ما نزل بالء إال بذنب، وما

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

اللهم بلغنا رمضان، ، اللهم بلغنا رمضان .جر والعافيةهذا الوباء من املسلمني فارمحه، ومن مرض فامجع له بني األ

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .اللهم بلغنا رمضان

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

يف مدينة اجلبيل، يف اململكة  ،1442لعام رجب من شهر  الرابع عشرماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

 00966505906761: ، واتسالعربية السعودية

                                                                                                     
من حديث أيب  ، وأصله يف الصحيحني)26308(» املسند«وغريه عن عائشة رضي اهللا عنها، وحسنه حمققو ) 6/268(رواه أمحد  1

  .حيفة رضي اهللا عنه وغريه من الصحابةجُ 
  .يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهمأي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن  2
  .أي ُيصعق الناس يف آخر احلياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األوىل يف الصور، وبني النفختني أربعون عاما 3
  ).16162(برقم » املسند«، وحمققو »أيب داود صحيح«، وصححه األلباين يف وغريه )4/8(أمحد رواه   4
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