اإليمان بالمالئكة
1111/2/1هـ
الخطبة األولى:
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ال إله إال اهلل …..
ِ
ال َو َأك ُتم ُّم ْسؾِ ُؿ َ
ال َت ُؿو ُت َّن إِ َّ
اهلل َح َّق ُت َؼاتِ ِه َو َ
ون﴾
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
ين آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
ِ
ِ
أما بعدَّ :
اهلل
وخقرر
كتراا اهللِخ
الحرديث
خقرر
ُ
َ
فنن َ
الفردي رد ُي محؿرد لر َّؾى ُ
ِ
ِ
األمور محدثا ُتفاخ َّ
وكل بدعة ضاللة
وشر
عؾقه وس َّؾ َمخ َّ
َ
يؿران
عباد اهلل  ..إن مرن ألروا االعتؼراد التري ال ييرا إيؿران عبرد إال ارا ا
بالؿالئؽة الؽرام عؾقفم السالمخ فؼد جاء جربيل عؾقره السرالم إلرى الـبري eفسرلله
عن ا يؿان فؼاا «أن تممن براهلل ومالئؽتره وكتبره ورسرؾه والقروم اوخرر وبالؼردر
خقررره وشررره» فا يؿرران بالؿالئؽررة الؽرررام ركررن مررن أركرران ا يؿررانخ فؿررن أكؽررر
وجود م فؼد كػرخ لتؽذيبه لؾؼرآن والسـة وإجؿاع الؿسؾؿقن.
والؿالئؽة عالم غقبي خؾؼفم اهلل عز وجل من كورخ وجعؾفم صائعقن متذلؾقن
لهخ فعن عائشة رضي اهلل عـفا قالت :قراا الـبري لرؾى اهلل عؾقره وسرؾم« :خؾؼرت
الؿالئؽة من كورخ وخؾق الجان من مارج من كرارخ وخؾرق آدم مؿرا ولرم لؽرم»
رواه مسؾم.

ولؾؿالئؽة خؾرق عيرقمخ فؼرد رأى الـبري لرؾى اهلل عؾقره وسرؾم جربيرل عؾقره
السالم عؾى لورته التي خؾق عؾقفراخ لره سرتؿائة جـرا كرل جـرا مـفرا قرد سرد
األفق ..رواه البخاري ومسؾم
وقاا لؾى اهلل عؾقه وسؾمُ « :أذن لي أن ُأحرد عرن أحرد حؿؾرة العررشخ مرا
بقن شحؿة أذكه إلى عاتؼة مسقرة سبعؿائة عام».
خؾررق اهلل تعررالى الؿالئؽررة لعبادترره وتـػقررذ أمرررهخ ال يعيررون اهلل مررا أمررر م
ويػعؾون ما يممرونخ يسبحون الؾقل والـفار ال يسلمون.
وأما عدد الؿالئؽة فؽثقر جداخ و م جـد مرن جـرد اهلل ومرا يعؾرم جـرود ربر
إال وخ يدخل مـفم كل يوم يف البقت الؿعؿور و و بقت حقاا الؽعبة يف السرؿاءخ
يدخؾه كل يوم سبعون ألم مؾ ثم ال يعودون إلقه آخر ما عؾقفم.
ويف لحقا مسؾم قاا لؾى اهلل عؾقه وسؾم« :يمتى بجفـم يومئذ لفا سربعون
ألم زمام مع كل زمام سبعون ألم مؾ ».
َوكَّؾفم اهلل بلعؿاا متػاوتةخ فجربيل عؾقره السرالم موكرل برالوحيخ ومقؽائقرل
عؾقرره السررالم موكررل بررالؿار والـبررالخ وإسرررافقل عؾقرره السررالم موكررل بررالـػ يف
اليورخ ومال عؾقه السالم خرازن الـرارخ ومـؽرر وكؽقرر عؾقفؿرا السرالم يسرلالن
العبرد يف قررربه :مررن ربر ي مررا ديـر ي مرن كبقر ي ومررن الؿالئؽرة مررن ررو موكررل
ِ ِ
قن ر كِ َرامررِ َكرراتِبِق َن ر َي ْع َؾ ُؿر َ
رون َمررا
بؽتابررة أعؿرراا العبررادخ ﴿ َوإِ َّن َع َؾ ر ْق ُؽ ْم َل َحررافي َ
َت ْػ َع ُؾ َ
ون﴾.
معاشر الؿممـقن .. .

والؿالئؽة يحبون الؿممـقنخ فقستغػرون لفم ويدعون لفم فؿرن دعراء حؿؾرة
العرش ﴿ َر َّبـَا َو ِس ْع َت ُك َّل َش ْيء َّر ْح َؿ ًة َو ِع ْؾؿِ َف ْ
اغ ِػ ْر ل ِ َّؾ ِذي َن َترا ُبوا َوا َّت َب ُعروا َسربِق َؾ َ
قم ر ربـَا و َأد ِخ ْؾفم جـ ِ
ِ
ِ
َّال َعدْ ن ا َلتِي َو َعد َّت ُف ْم َو َمن َلر َؾ َا مِر ْن
الجح ِ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
اا َ
َوق ِف ْم َع َذ َ
اج ِفم و ُذرياتِ ِفم إِ َّك َ َأك َْت الع ِز ُيز الحؽِقم ر وقِ ِفم السق َئ ِ
ِ
ِ
ال﴾.
َ ُ َ ُ َّ ِّ
َ
آ َبائ ِف ْم َو َأ ْز َو ْ َ ِّ َّ ْ
وتيؾي الؿالئؽة عؾى من يعؾرم الـراس الخقرر وعؾرى الؿيرؾقن يف اليرػو
األُ َواخ وعؾى الذين ييرؾون اليرػو خ وعؾرى مرن يبؼرى يف ميراله الرذي لرؾى
فقهخ يؼولون :الؾفم اغػرر لره الؾفرم ارحؿرهخ وييرؾون عؾرى الؿتسرحرين .و ُيرم ِّمن
الؿالئؽة عؾى دعاء الؿسؾم ألخقه بيفر الغقبخ كؾؿا دعرا لره بخقرر قراا الؿؾر :
آمقن ول بؿثؾه.
«وإذا كان يوم الجؿعة كان عؾى كل باا من أبواا الؿسجد مالئؽرة يؽتبرون
األوا فاألواخ فنذا جؾس ا مام صووا اليرحم وجراءوا يسرتؿعون الرذكر» رواه
البخاري.
بارك اهلل لي ولؽم

الخابة الثاكقة:
الحؿد هلل . .
أما بعدخ فاتؼوا اهلل معاشر الؿممـقن ....
واعؾؿرروا أن مررن آثررار ا يؿرران بالؿالئؽررة عؾررقفم السررالم محبررتفم وترروققر م
وتجـب كل ما يمذيفم من األقواا واألفعاا الؿحرمرةخ والرروائا الؽريفرةخ فػري
لحقا البخاري أن الـبي لؾى اهلل عؾقه وسؾم قاا« :ال تدخل الؿالئؽرة بقترا فقره
كؾب وال لورة».
عبرراد اهلل  ..وكؿررا تحررب الؿالئؽررة أ ررل ا يؿررانخ فناررا ترربغ

أ ررل الؽػررر

والؿعالي وتدعوا عؾقفمخ ومن أشار إلى أخقه بحديدة فنن الؿالئؽة تؾعـهخ وإذا
دعررا الررزوج امرأترره إلررى فراشرره فامتـعررت بررال عررذر فبررال غنرربان عؾقفرراخ لعـتفررا
الؿالئؽة حتى تيبا
ومن سب ألحاا رسوا اهلل  rفعؾقه لعـرة اهلل والؿالئؽرة والـراس أجؿعرقنخ
ومن أحد حدثا أو آوى محدثا فعؾقه لعـة اهلل والؿالئؽة والـاس أجؿعقن.
واهلل كسرررلا أن يرزقـرررا محبرررة مالئؽتررره الؽررررام وا يؿررران ارررم ومرررواال م
وإكرامفمخ وأن يدخؾـا يف دعائفم لؾؿممـقن.
الؾفم أعز ا سالم والؿسؾؿقن

